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Helanéziaiak. A róluk nevezett földterület
(1. Melanézia) népe, mely sötétebb színe által üt
el a szomszédságtól. A sötét színeződés oly erős,
hogy átüt a test nyálkás rétegein és a szem
kötőhártyáján is, ami főleg az idősebbeknél tűnik
fel. Átlag magas termetűek, de aránytalan testüek. A szőrzet és a haj erős fekete, a koponya
keskeny, magas, fedelesen lejtő. Az arc szegletes,
homorú tompa orral, a szem kicsiny, erős szem
öldökkel árnyékolt. Kivétel némi tekintetben a
pápua (1. o.) népek, melyekben némelyek a M.
tiszta típusát látják, bár ezek sem egységesek.
Átmeneti tipus a kettő között a Mikronézia néven
ismert terület népe, illetőleg Polinézia.lakossága.
B három együttesen adja az ú. n. óceániai népe
ket (1. o.) mert e geográfiai kereten belül az
antropológiai és etnográfiai sajátosságok átlag
kiegyenlítődnek. Szorosabban vett etnikai meg
különböztetésre eddigi ismereteink nem elegen
dők, mert sokszor közvetlen egymás mellett
a legkiáltóbb szomatikus ós kulturális ellentét
jelentkezik. Egyesek harciasak, kannibálok (1.
Ausztrália és Ausztráliai és csendestengeri őskultúrákj^ann&k. titkos egyesületeik.rabszolgáik,
de mindez nem általánosítható. V. ö. Codrington,
The Melanesians (London 1891); Pfeil, Stúdien
aus der Südsee (Braunschweig 1899): Thilenius, Ethnographische Ergebnisse aus Melanesien
(Halle 1903).
Melanéziai nyelvek, 1. Maláj-polinéziai nyel
vek.
Melánfény (ásv.), 1. Stefanit.
Melanin, fekete, ül. sötétbarna festékanyag
(pigmentum), mely az emberi szervezetben úgy
normális (négerek bőrében, a tüdőben, stb.), mint
kóros viszonyok közt is (rosszindulatú daganatok,
melanaemia) előfordul. Valószínűleg a vérfesték
ből (haemoglobin) képződik.
Melaninvizelés, 1. Melanuria.
Melanit (ásv.), 1. Gránát.
Melankólia (melancholia, gör.), rossz magyar
sággal Mkór, 1. Búskomorság.
Melanochroid (gör.) túlajdonképen fekete
börüt jelent; ma a déleurópai barna típust értjük
alatta.
Melaiiocurjpha silnríca Gmél., 1. Pa
csirtafélék.
Melanoderm (gör.) a. m. fekete bőrű ember
fajta szemben a fehérbőrű (leukoderm) és a sárga
bőrű (xanthoderm) fajtákkal.
Melanoderma, tulaj donképen a bőr megbarnulása a beléje jutó melanin miatt; rendesen azon
ban inkább a vérzések után visszamaradó, tehát
vasat tartalmazó festődéseket jelölik így, melyek
helyes elnevezése hemokromatózis volna.
Melanóma (gör.), fekete festékes daganatok
gyűjtőneve. Szorosabb értelemben jóindulatú fe
kete festékes daganat, amely előfordul a bőrben
a festékes szemölcsök (naevus pigmentosus) és
anyajegyek alakjában és nagyon ritkán a lágy
burkokon a nyúltvelő felett, mint borsónyi fekete
csomócska. Lovakban az utóbbi daganat megle
hetősen gyakori, elég sokszor gonoszindulatú
melanoszarkómává lesz.
Melanopgig (állat), az Elülkopoltyúsak (Prosobranchiata) rendjébe tartozó csiganem. 30 most
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élő és 40 kihalt faja ismeretes. Két faja: a Mélanopsis Parreysii Phil. és a M. hungarica Kor
mos a nagyváradi Püspökfürdő hówizének neve
zetessége.
jtlelanorrltoea Wall (növ.), az Anacardiaceae család génusza ; 6 faja az indiai-maláji terü
leten honos, balzsamtartalmú fa. A birmai M.
KsifatoWall. csipős, fehér, a levegőn megfeketedő
nedve a kitűnő martabáni firnisz.
Melanosarcoma (görög-latin), 1. Mélanoszarkóma.
Melanosis (gör.), 1. Melanózis.
Melanosoniata (állat), 1. Gyászbogarak.
Melanoszarkóma (melanosarcoma, gör.-lat),
az a formája a rosszindulatú kötőszöveti daga
natnak, amelynek sejtjei fekete festékszemcsóket
tartalmaznak. A M. mindig festóktartalmú szöve
tekből fejlődik, így a bőrből, az irisből és a chorioideaból, a lágyburkokból, a mellékveséből. A bő
rön sokszor az egyszerű festékes szemölcsökből,
a naevusokból fejlődik. A M. rohamosan nő és
csakhamar testszerte áttételeket okoz, nagyon
gyakran a csontokban is. Egyike a legrosszabbindulatú daganatoknak, de ismeretesek olyan ese
tek is, amelyek önként teljesen visszafejlődtek és
olyanok, amelyek operáció után teljesen meg
gyógyultak.
Melanoszkóp, 1. Eritrofitoszkóp.
Melanózis (melanosis, gör.), rendellenes bar
nás elszinesedése akár az egész szervezetnek,
akár egyes szervek, v. azok egyes részeinek túlsá
gosan erős festenyezettség következtében. Néha
foltokban lép fel, amelyek mélyebb beszüremkedóssel is járhatnak, sőt rosszindulatú daganatok
kiindulására szolgálhatnak okul. Az elszinesedés
foka egészséges embereknél is a legszélesebb ha
tárok között ingadozhatik. Ide tartozik már a
nyári lesülés, a szeplő, az anyajegy stb., de van
nak vészes, haladásukban fel nem tartóztatható,
kachexiára vezető folyamatok is, melyeknél az
elszinesedés csak egy kis része a súlyos anyagcsere-bántalomnak. Oka még ismeretlen, de való
színűleg a belső secretióval áll összefüggésben és
talán a mellékveséből indul ki. L. még Addisonbetegség.
Melanter, Blackmore (1. o.) angol író álneve.
Melanterit (ásv.), 1. Vasgálic.
Melanthon, 1. Mélanchion.
Melanuria (gör.), melaninvizelés, az a jelen
ség, midőn a vizelet a benne lévő melanin miatt
sötét színű, vagy a levegőn állva megfeketedik.
Rendesen melanómáknál (melanintartalmú da
ganatok) szokott előfordulni.
M c l a p h y r , 1. Melafir.
Melartin, Érik, flnn zeneszerző, szül. 1875
Wegelius tanítványa. Dalai és egyéb vokálkompoziciói tették nevét ismertté. Művei gyakran
szerepelnek magyar koncertek műsorán.
Melas, folyó Beóciában, mai neve Mavropotamo. A Kopaisz-mocsarakban vész el.
Melas, 1. Heinrich, erdélyi szász költő, szül.
1829., megh. Segesvárt 1894 nov. 23. Ügyvéd
volt. Fordított a francia és magyar irodalomból,
1891. kiadta Petőfi összes költeményeinek fordí
tását (Nagyszeben). Szász nyelvjárásban irt költe
ményeit a Volksfreund c. folyóirat közölte.
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2. M. MichaelFriedrich Benedíkt báró, osztrák diadalmasan ragyogtatta ritka terjedelmű (a kis
hadvezér, szül. Rádos (Radeln) faluban Segesvár c-től a /' 3-ig terjedő) hangját. Saint Saens neki
mellett 1729 máj. 12., megh. Elbeteinitzben (Cseh irta Helene c. operájának a címszerepét. M. 1882.
ország) 1806 máj. 31. Az osztrák hadseregbe Armstrong Charles kapitánv felesége lett. (V. ö.
lépve részt vett a hétéves háborúban és az 1787— Zedlitz, Mád. M. 1896).
1791-iki török háborúban. 1792—95-ig Belgium
Melbourne (ejtsd: meubörn), 1. Victoria állam, va
ban és a Rajna mellett harcolt. 1797-ben Beaulieut lamint az Ausztráliai Szövetséges-Államok ideig
váltotta fel egy időre a fővezérségben Felső- lenes fővárosa, katolikus érseki és anglikán
Itáliában. 1799-ben Szuvorov orosz fővezérrel püspöki székhely, a Port Philipp belső végében, a
egyesülten megverte Moreaut Cassano, Joubert-t Jarra-Jarra torkolatánál, (1911) 600,160 lak., liszt-,
pedig Növi mellett. 1800 tavaszán Dél-Francia sör-, szesz-, húskonzerv-, szappan- és szivargyár
országba akart törni, de Napóleon a Nagy-Szent- tással, posztó- és vászonszövéssel, ókszerkészítésBernát szoroson át hátába került és jún. 14. sel, gépgyárakkal. Kereskedelme igen élénk; csak
Marengo mellett csatára kónyszeritette. Itt M. túl nem egész Victoria (1. 0.) forgalma itt összponto
nyomó erejével már győzelmet vívott ki a fran sul. Az egyenes utcákból álíó, szabályos négy
ciákon és győzelmi futárt küldött Bécsbe s ő maga szögekre osztott városnak középületei közül ki
is elhagyta a csatateret, de Napóleon Dessaix válóbbak : a parlamenti épület, a kormányzó és
tábornok megérkezése után megújította a csatát a minisztériumok palotái (Government Offices);
s a vezér nélküli osztrák seregen teljes győzelmet a kupolás igazságügyi palota (Law Courts); a
aratott. M. erre az alessandriai szerződés szerint nyilvános könyvtári épület, amelyben 200,000
kiürítette egész Lombardiát. Ezután Csehországba köteten kívül a képtár és az iparmúzeum is el van
helyezték át főhadparancsnoknak.V. ö. Möfkesch, helyezve; az egyetem; a nemzeti múzeum; a vá
General der Kavallerie Michael Freiherr v. M. rosháza ; a pénzverő; a kiállítási épület; a Szt.
(Hermannstadt 1900).
Patrickról elnevezett kat. és a Szt. Pál anglikán
J l e l a s m a , nagyobb kiterjedésű, sötétebb színű templom. M. nyilvános parkokban és kertekben
bőrfoltok neve. M. suprarenale a. m. Addison- gazdag. Az egyetemen kívül van 3 college-e, kü
betegség (1. o.). M. uteri/nurn a. m. chloasma ute- lönböző tudományos egyesülete, több színháza.
rinum (1. o.).
San-Franciscoután földünk legifjabb nagy városa.
M e l a s o m a (állat), 1. Gyászbogarak.
1831-ben jöttek ide Tasmaniából az első gyarma
Melasse, 1. Melasz.
tosok. 1835-ben vetették meg a város alapját,
M e l a s t o m a c e a e (növ.), 1. Melastomataceae. amelyet kezdetben Dutigalának, későbben WilS l e l a s t o u i a t a c e a e (Melastomaceae, növ.) a liamstownnak ós végül lord M.-ről M.-nek nevez
szabadszirmú kétszikűek családja a Myrtiflorac tek el. Nagyobb lendületet a victoriai aranyme
sorozatban 1800 faja trópusi és szubtrópusi nö zők fölfedezése alkalmából vett.
2. Mount M. (ejtsd: mannt meUbörn), felfedezőjé
vény, főkép amerikai (különösen Brazília). A csé
sze, párta és 2 porzóörv csöves v. harangalakú től, James Rosstól 1841-ben 4600 m.-re becsült
vackon áll. Termésük tok v. bogyó. Füvek, cser hegy az Antarktiszon, a Viktória-földön.
jék, fák, átellenes v. örvös, szép erezetű levelek
Melbourne (ejtsd: mellbörn), William Lamb, viskel, melyekben olajmirigyek nincsenek. Viráguk count M-, angol államférfiú, szül. 1779 márc. 15.,
többnyire nagy bogas virágzatban áll. Több szép megh. 1848 nov. 24. Az alsóházba 1806. válasz
üvegházi növény tartozik ide. Egyesek gyümöl tották bo s a mérsékelt whigekhez tartozott. Cancsükkel, mások rostjukkal vagy festőanyagukkal ning alatt Írország államtitkára volt 1827 máj.—
stb. hajtanak hasznot.
1828 ápr., Grey kormányában pedig 1830. bel
Melasz (melasse), a répacukorgyártás mellék ügyi államtitkár lett. Grey visszalépése után 1834
terméke. Ma leginkább szeszgyártásra vagy ta júl. ő alakított új kormányt, de már nov. 14.
karmányozásra használják. Utóbbi esetben a M.-t le kellett mondania. 1835 ápr. másodízben lett
valaminő felszívó anyaggal, ú. m, korpa, répa miniszterelnök s ez állását Viktória királynő
szelet, tőzeg stb. keverik össze. Hízó- vagy iga alatt is megtartotta, kinek bizalmas tanácsadója
vonó állatok takarmányozására igen alkalmas. volt. 1841 aug. az alsóház bizalmatlansági sza
Takarmányozási értékét a M. cukortartalma és a vazata után visszalépett. V. ö. Torrens, Memoirs
felszívásra használt anyag minősége és mennyi of tho Right Honourable William socond Viscount
of M. (London 1890, új kiad.); Dunckley, Lord M.
sége szabja meg.
(u. 0. 1890).
Melászhamu, 1. Hamuzsír.
Melati van Java, álnév, 1. Sloot.
Melcer, Henryk, lengyel zongoraművész, szül.
Melaui el Aris (Mallaui), város Assziut egyip 1869 szept. 21. Kálisban (Lengyelország). 1895.
tomi tartományban, a Nilus bal partján, vasút zongoraversenyével megnyerte a Rubinstein-dí jat,
mellett, (1907) 20,249 lak., a 6. és 12. dinasztia 1898. egy másik zongoraversenyével a Pade
korából való, igen szép sírokkal.
re vszki-dljat. Sikeres hangversenykörutak után
Melba, Nellie (Helen Porter Mitchell színpadi 1908. a varsói filharmóniai társaság igazgatója
neve), angol koloraturénekesnő, szül. Burnleyben, lett. Két zongoraversenyén kívül zongoradara
Melbourne mellett 1859 máj. 19. 1886-ban Mar- bokat, hegedűszonátát írt, továbbá egy karmüvet
ehesi asszonynál tanult Parisban. 1887-ben mint (Páni Tvadovszka) és két operát (Maria 1904,
Gilda lépett fel Brüsszelben ós csakhamar világ Protesilaos és Laodamia). M. a legkiválóbb lenhírű lett. 1888-ban mint Lammermoori Lucia hó gyol zongoraművészek és pedagógusok egyike.
Melchers, 1. Gári, északamerikai festő, szül.
dította még Londont, 1889. Ofélia szerepében Pa
rist, az egész világ minden nagy opera-szinpadán Detroitban (Michigan) 1860 aug 11., ahol atyja
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(hollandi) szobrász volt. 1881-ben Parisban az Archaeologiai Értesítőbe. Ónálló müve: Okmá
École des Beaux-Arts növendéke ,lett. Bastien- nyok a M.-család levéltárából; megírta még fele
Lepage hatása alatt festette az Északi tenger sége családjának (Lopresti-család) történetét is,
partvidékét, különös kedvvel a vallásos és csa ós érdekes adatokkal járult Siebmacher címerládi élet motívumait. 1886-ban tűnt fel a Salon- könyvéhez.
ban, Hollandi prédikációjával az 1889-iki párisi
Melczer Gusztáv, mineralógus, szül. Dobsinán
világkiállításon nagy érmet nyert. Egyes mun 1869 aug. 31., megh. 1907 okt. 2. Budapesten.
káit elsőrangú európai gyűjtemények őrzik, mint Egyetemi tanulmányai végeztével tanársegéd lett
a Luxembourg-múzeum, a berlini ós drezdai kép a budapesti József-műegyetemen; 1896. a székes
tárak. Vallásos tárgyú képeket is festett: az fővárosi II. ker. polg. leányiskola tanára. 1902-ben
emmausi -vacsorát, Krisztus születését. A wa a kristálytan magántanára lett a budapesti tudo
shingtoni könyvtár számára egy nagy falképet mányegyetemen. Értekezései nagyobbrészt szak
festett, Puvis de Chavannes modorában.
folyóiratokban jelentek meg.
2. M., Paulus, bíbornok, kölni érsek, született
Meldola-kék (újkék, valódi kék, naftolkék,
Münsterben 1813 jan. 6., megh. Rómában 1895 naftilénkék), dimetilnaftofenazinklorid:
dec. 14. Előbb állami tisztviselő volt. 1841-ben
Ci8H16NsOCl,
szentelték pappá. 1845-ben a münsteri szeminá bronzszínű kristályokat alkotó kátrányfestók,
rium aligazgatója, 1857. osnabrücki püspök, 1866. mely vízben és alkoholban oldódik.
kölni érsek lett. A német kultúrharcban férfiasan
Meldoüa, Andrea, olasz festő, 1. Schiavone.
védelmezvén az egyház jogait, 6 hónapi fogság
Meldométer, Jolly által szerkesztett készülék
gal sújtották és megfosztották érseki állásától. az olvadási hőmérséklet megállapítására.
M. előbb Belgiumba, azután Maastrichtba mene
Meldorf, Süderdithmarschen járás székhelye
kült és innen kormányozta egyházmegyéjét. Schleswig porosz kerületben, (1910) 4076 lak.,
1885-ben lemondott érseki állásáról és Rómába kocsi- és bőrgyárral; régiségtárral. A középkor
ment. Ugyanabban az évben bíbornok lett. Művei: ban M. volt a ditmarsok fővárosa.
Die katholische Lenre von der Kirche (1881); Das
Meleager (gör. Méleagros), görög epigrammaLében der allerseel. Jungfrau (1884); Über den költő és filozófus a palesztinai Gadarából, Kr. e.
Sozialismus (1889); De can. dioec. visitatione 60 táján; megh. Kos szigetén. Filozófiai munká
(1893) stb.
kon, bölcselkedő szatírákon kívül írt epigrammá
kat (fenmaradt 128) és Stephanos (koszorú) címen
Melchiadea, pápa, 1. Mütiades.
elegiagyüjtemónyt szerkesztett (1. Görög anto
Melchitak, 1. Melkhiták.
lógia). Azokat kiadta Grafe (Leipzig 1881). V. ö.
Melchizedek, 1. Melkhicedek.
Melchthal, két völgy a Berni-Alpokban. A Badinger M. von Gadara (Innsbruck 1895);
Nagy-M. a Graustocktól (2663 m.) 20 km.-nyire Ouvré, Méléagre de Gadara (1894).
Meleagrina (ánat), 1. Gyöngytermő kagylók.
a Ranfttobelig nyúlik; a Nagy-Melchaa öntözi.
Meleagris (ánat), 1. Pulyka.
Mintegy közepén van M. falu; ebben lakott állí
Méleagros, görög mitikus hős, Oineus és Altólag Melchthali Arnold, a svájci szövetség egyik
alapitója. A Kis-M.-t amattól a Hohenstollen-lánc thaia fia, 1. Éalidoni vadászat.
Méleagros, görög költő, 1. Meleager.
választja el és a Kis-Melchaa öntözi.
Meleeitóz, 1. Mdizitóz.
Melchthali Arnold (Arnold von Melchthal v.
Arnold an der Holdén), a svájci történelem
Meleda (Melita, Mljet), Ragusa kerületi ka
.egyik mondai alakja. A hagyomány szerint a pitánysághoz tartozó dalmát sziget Sabioncello
iandenbergi vogt (helytartó) szolgáját megsebe szigettől D.-re, mintegy 93 km* területtel s kb.
sítette, mikor ez atyjának ökreit el akarta venni. 1600 lakossal.
Ezért a vogt M. atyját megvakíttatta. M. ezután
H é l é e (franc, ejtsd: méié), kézi tusa, a lovas
a riüli mezőn Fürst Walter ós StauffacJier Wer- roham végső és döntő aktusa; továbbá szóharc,
ner szintén mondai alakokkal szövetséget kötött szó vita.
s ez lett volna a svájci szövetség kezdete. L. Téli
Meleg, 1. Hő és Állati meleg.
és Svájc története.
Melegágy, rendszerint négy deszkával körül
Melcsicz, kisk. Trencsén vm. trencséni j.-ban, kerített, kisebb-nagyobb s többó-kevésbbé mély,
(1910) 853 tót és magyar lak., vasútállomás, posta- hosszúkás nógyszögalakú és vastag trágyarótegés táviróhivatal.
gel kibélelt, sőt körülburkolt növényágy, amely
Melczer-család (kellemesi, I. Lipót kora előtt ben részint korai növényeket termesztünk vagy
gönczi). Régi magyar nemesi család, melynek előnevelünk. A M. alapja vastag trágyaréteg,
legkiválóbb tagja M. István, az utolsó királyi melyre jó föld terítendő; a deszkakereteket le
személynök, szül. Pesten 1810., megh. Budapes emelhető és feltámasztható ablakokkal látjuk el.
ten 1896 febr. 19. 1836-ban a hétszemélyes A M.-ak lényeges kellékei a keretek vagy szekré
táblánál jegyzőnek, 1842. királyi táblai bírónak nyek, amelyek vagy szállíthatók, vagy helyben
nevezték ki. 1848-ban Pesten nemzetőr volt, s állók, fából v. kőből valók. A szekrény magas
aztán egy ideig az abszolutizmus alatt is szol sága a szükséghez képest különböző. Az ablak
gált, de 1851. lemondott s csak 1861. fogadta el ne legyen se hosszú, se széles, normálméret:
a királyi kinevezést, mely előbb a hőtszemóly- 125X150, a francia: 130X130. Minél hidegebb
nöld, majd a királyi szemólynöM méltóságra időben készítjük, annál vastagabb trágyaróteget
emelte. Titkos tanácsos és a főrendiház tagja és burkolatot kell alkalmazni. M. elhelyezésére
volt. Behatóan foglalkozott az archeológiával és kellő napos fekvés, szélmentes hely választandó.
a heraldikával; sokat irt a Századokba és az A kezelése fontos és kivált a hideg ellen való be-
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takarás (éjjelre), a napsütés ellen való árnyéko
lás, a szellőztetés és az öntözés nagy gonddal
végezendő.
Melegágyi föld, 1. Földek.
Melegérzés, 1. Hőérzések.
Melegforgalom, hőforgalom. Mivel a táplálé
kokkal magunkba vett kémiai energiát jórészt
meleg alakjában adjuk le (kaloriükáció), ,s mi
vel a felvett s a leadott energia mennyiségét
hőenergiában, kalóriákban fejezik ki, szokás az
egész energiaforgalomról, mint meleg-, illetőleg
hőforgalomról beszélni (1. Energiaforgalom). Az
egészség szempontjából fontos, hogy az ember
melegforgalma egyensúlyban legyen, azaz a táp
anyagok elbontása révén felszabadult meleg
mennyiséggel egyenlő mennyiségű meleget ad
hassunk is le. A M.-nak ezt a szabályozását a
központi idegrendszerben, az agyvelőben lévő
hőcentrumok, hőközéppontok kormányozzák,
amelyek úgy látszik, részben a belső szürke
magvakban, a farkos magban vannak. Megbete
gedése v. sérülése a M. zavarát vonja maga
után; helyzetéből érthető, hogy az agyvelőben
lefolyó folyamatok mórt vannak néha oly jel
lemző hatással az ember hőmérsékletére. Ha
a melegtermelés meghaladja a melegleadást,
úgy meleg- v. hőpangás v. melegtorlódás áll elő,
ennek káros következményeivel (1. Hőguta); ha
pedig a kiadás nagyobb, semhogy a szervezet azt
a melegtermeléssel fedezni tudná, a test lehűl és
a szervezet emiatt pusztulhat el (1. Fagyos).
Meleg források, 1. Forrás ós Gejzír.
Melegföldvár, kisk. Szolnok-Doboka vmegye
kékesi j.-ban, (1910) 950 oláh és magyar lak., u. p.
és u. t. Búza.
Meleg fürdő, 1. FürdőMelegház (növ.), 1. Növényház.
Meleghegy, kisk. Gömör és Kis-Hont vmegye
rimaszécsi j.-ban, (1910) 241 tót és magyar lak.,
u. p. Felsőbalog, u. t. Rimaszombat.
Melegító'palack (höpalack), meleg vízzel töl
tött ón- vagy rózedény avagy agyagkorsó vagy
gummizacskó, melyet ágyak, kocsik melegítésére
használnak. Szokták olyan anyaggal is megtöl
teni, amely, ha a hőmérséklet leszáll, megmere
vedik, amidőn az anyag nemcsak a felhevítósére szolgáló meleget adja le, hanem az olvadási
melegét is. Erre a célra legáltalánosabban hasz
nálják az ecetsavas nátriumot: NaC„HaOa-(-6H30.
Az ecetsavas nátriummal töltött edények termofór néven kerülnek forgalomba. A japáni M. szén
port tartalmaz.
Melegnano (ejtsd: meienyáno), azelőtt Marignano,
község Milano olasz tartományban, a Lainbro és
vasút mellett, (1911) 7151 lak., selyemszövés, rizshántolás, marhavásárok és sajtkereskedés. I. Fe
renc francia király 1515 szept. 13. és 14. itt győ
zött a svájciakon; 1859 jún. 8. Baraguey d'Hilliers
francia vezér az osztrákoktól elfoglalta.
Melegnyom, 1. Nyom.
Melegpangás, 1. Melegforgalom.
Melegpontok, 1. Hőérzések.
Melegség, 1. Hő ós Állati meleg.
Meleg sóstavak, az erdélyi 'konyhasóstavak
specialitásaként fordulnak elő Szovátán (MarosTorda vm.), ahol a rajtuk elterülő vékony édes
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vízréteg közbejöttével a Nap insolatiója folytán
szokatlan módon 60—70° C. is felhevülhetnek.
(Részletesebben 1. Sóstavak.)
Meleg-Szamos, folyó, 1. Szamos.
Melegszamos, kisk. Kolozs vm. gyalui j.-ban,
(i9io) 593 oláh lak.; u. p. és u. t. Gyalu.
Meleg színek, 1. Hideg szín.
Melegtermelés, 1. Meleg forgalom.
Melegtorlódás, 1. Meleg forgalom.
Melegueta-bors (növ.), 1. Malaguetta-bors.
Melegvérű állatok (idiotherm- v. homoiotherm-állatok), azok a magasabbrendű gerinces
állatok, melyeknek hőmérséklete a környezet hő
mérsékletétől független, vagyis amelyeknek test
hőmérséklete állandó. Ilyenek az emlősök ós a
madarak. Ellentétük: Hidegvérüek v. Változó
hőmérsékletű állatok.
Melegvérű ló v. keleti származású ló, mely a
hidegvérű v. nyugati származású lóval szemben
könnyebb s kevésbbé tömeges testű, élénkebb vér
mérsékletű és szilárdabb szervezetű.
Melegvízfűtés, 1. Fűtés.
Melek (arab) a. m. király, 1. Málék.
Melek Távúsz, 1. Jezidüák.
Melencze, nagyk. Torontál vm. törökbecsei
j.-ban, (1910) 1756 házzal és 8939 lak. (közte 8551
szerb, 244 magyar, 143 német), takarékpénztárral,
vasúti állomással, posta- és táviróhivatallal és
telefonállomással. Közelében a Ruszanda nevű
166 ha. területű, nátriumdús iszapos fenekű sziksós tó, fürdőházzal, melyet görvélyes, köszvényes,
csúzos és börbajok ellen jó sikerrel használnak.
1849 márc. 29. Theodorovics rác és osztrák kato
nái és a Nagybecskerekre siető Perczel honvéd
sége között itt véres ütközet volt, mely estig eldöntetlenül maradt, de másnap reggelre Perczel
akadálytalanul folytathatta útját Becskerekre. —
L. még Muramelencze.
Melenczei lecsapoló társulat. Alakult 1897.
Melencze község határában levő 2034 kataszt.
holdnyi vizes terület lecsapolására. Befektetése
64.000 K.
Meléndez Valdés, Juan, don, spanyol költő,
szül. Ribera del Fresnóban 1754 márc. 11., megh.
Montpellierben 1817 máj. 24. Régi népdal-formá
ban megénekelte a tanuló- s a falusi élet örömeit.
Miután előbb a salamancai egyetemen tanár volt,
1797. államszolgálatba lépett. Költeményei a
pásztori költészet körébe tartoznak s teljesen arkádiai ízűek, azaz ideálisak, érzelgősek. A spa
nyol költészetet a francia hatás alól felszabadí
totta ós ismét a nemzeti irányba terelte, melynek
csak a romanticizmus vetett véget. Legkiválóbb
müve Batilo c. eklogája. A híres Besos de Ámor
ós a Poesiasineditas versgyüjteményeketFoulchéDelbosc adta ki Párisbanl894.V. ö. Gueto- Valmar,
História eritica de la poesia castellana en el siglo
XVIII. (Madrid 1893).
Melenki, az ugyanily nevű járás székhelye
Vladimir orosz kormányzóságban, (1910) 9900 lak.,
vas-, üveg- és bőrgyártással, lenszövéssel. Köze
lében Guszj, pamutiparral.
Meles, bővizű kis patak voltaz ókorban Szmirna
mellett s a hagyomány szerint Homeros itt szü
letett, ezért volt egyik jelzője Melesigenes. A mai
szmirnaiak a Sevdi-kőjről lefolyó patakot tartjáka
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régi M.-nek; a régi írók leírása szerint azonban
valószínűleg azonos a Szmirnától K.-re folyó
Chalka Bunar-ral, egy 2»/2 km- hosszú, bővizű folyócskával, honnan a város ivóvizét kapja.
Meles (állat), 1. Borz.
Mélesville, Duveyrier (1. o.) francia író álneve.
Melete, múzsa, 1. Aoidé.
Meletemata (gör.) a. m. vizsgálódások, érte
kezések.
Meletig, egyiptomi város, 1. Mélig.
Meletogeuia, az a tudományág, mely a fej
lődő fiatalok fentartására vagy védelmére való
szervek tanulmányozásával foglalkozik. Meletogenetikns szervek pl. a táplálószfk, a magzat
burkok stb.
Meletta Val. (paleont.), apró csontoshal a hóringfélék (Clupeidae) családjából. A Kárpátok vi
dékén az alsóoligocén időben élt, hazánk területén
pl. a kissvábhegyi bryozoás és budai márgában
gyakori (M. sardinites, Haeckel). Helyenként az
egyes márgás rétegekben olyan nagy mennyi
ségben fordul elő, hogy az egész réteget Melettapalának v. márgának hívják.
Melezitóz, 1. Melizitóz.
Melezza, a Maggia mellékfolyója Olaszország
ban.
Melfi, járási és püspöki székhely Potenza olasz
tartományban, a Vulture lábánál, vasút mellett,
Poggianóval (1911) 13,744 lak., Guiscard Róbert
emelte erősség romjaival, agyagáru, szőllő- és
olajtermelés, tésztagyár. M.-t 1041. a normannok
Apulia fővárosává tették. 1167. Barbarossa Fri
gyes, 1528. pedig Lautrec, Forx grófja, dúlta föl
és 18,000 lakóját lemészárolta.
Meli, Giovanni, szicíliai költő, szül. Palermóban 1740 márc. 4., megh. u. o. 1815 dec. 20. A
palermói egyetem kémia-tanára volt. Enyelgő,
vidám költeményeit (Puiisi sicüiani) szicíliai
nyelvjárásban írta; olaszul Agostino Gallo (megh.
1872) adta ki; németre is lefordították. Tanul
mányt írt róla Pipitone-Pederico (1898).
Meliaceae (n8v.), a szabadszirmú kétszikűek
családja a Geraniales sorozatban. 670 faja csak
nem kizárólag trópusi. Viráguk 4—7 tagú, szirmai
hol szabadok, hol meg összeforrtak. Porzói ren
desen 8—10, két körben, egyeseken szabadok,
de különben szálukkal részben v. egészben csővé
nőnek össze. A magház 2—5, ritkán 1 üregű,
több fajon összenő a vacokkal, többnyire kicsi.
Pák, cserjék, félcserjék v. füvek, levelük több
nyire szárnyas és váltakozó, gyakran egyes
pontokon átlátszó, csaknem mindig tartalmaz
váladéksejteket. Több hasznos növény tartozik
ido, így: Tooria, Cedrela, Sivietenia, Eliaya,
Carapa, AzadiracMa stb.
Melianus Gnateteth, írói álnév Helmeczi
István (1. o.) ref. püspök egyik könyvén.
Melibióz, 1. RaffinózMelibokus (Malchen), az Odenwald legmaga
sabb csúcsa Zwingenbergtől K.-re (515 m.) Hessen német nagyhercegségben. Erdős szienittömeg,
tetején 26 m. magas kilátótoronnyal, ahonnan
remek kilátás nyílik. Ptolemaios Melibokon
orosz-n&k (gör., a. m. M. csúcs) nevezi a Harzhegységet, ennek nevét tévesen alkalmazták a
M. hegycsúcsra, s ezt azóta így hívják.
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iHelica L., gyöngyfü, gyöngyperje (növ.), a
Gramineae (Pázsitfűfélék) család génusza; 30-nál
több faja van, csak Ausztráliában hiányzanak,
de különben mindeu mérsékelt övi vidéken elő
fordulnak. 2—3 virágú kalászkáik keskeny v.
füzérszerű bugában állanak, viráguk 3 porzós, a
magház alatt csak 1 lepelcsökevényük (lodicula)
van, pelyvájuk 3—5 erű, nem gerinces a hátán.
A M. nutans L. (bókoló gyöngyfű), tarackoló,
kalászkái egy oldalra függők, a kalászpelyvák
pirosas barnák, a szélükön fehérek. A M- ciliata
L. virágzata fűzérszerü hengeres, külső tokiásza
hosszúszőrű. Napos, köves dombokon nő, néhol
diszfű, téli bokrétába kötik. Jó takarmányfüvek,
bármely kövecses földön is megteremnek.
Melicérisz (gör.), olyan kásadaganat (1. o.),
mely nagyon sok zsirt tartalmaz s emiatt faggyúszerű tömeg helyett mézre emlékeztető sűrű
folyadék van benne.
M e l i c e r t a (áuat), 1. Kerekesférgek.
Melich. János, nyelvész, budapesti egyetemi
o. rendk. tanár, a Magyar Nemzeti Múzeum Szé
chenyi országos könyvtárának igazgató-őre, szül.
Szarvason 1872 szept. 16. Egyetemi tanulmá
nyait Kolozsvárt és Bécsben végezte s a buda
pesti egyetemen filozófiai doktori oklevelet szer
zett. A M. N. Múzeumban 1896 óta működik, az
egyetemen 1901. lett magántanár, u. o. 1911.
kapta a rendkívüli tanári címet. 1902 óta a M.
T. Akadémia levező tagja. Alapvető munkásságot
fejtett ki a magyar nyelv német és szláv ele
meinek megállapítása, régi magyar szótárak és
nyomtatványok kiadása terén. A M. T. Akadémia
megbízásából Gombocz Zoltánnal írja és szer
keszti A magyar nyelv etimológiai szótárát,
mely 1914. indult meg. Önállóan megjelent mun
kái közül fontosabbak: Deutsche Ortsnamen und
Lehnwörter des ung. Sprachschatzes (Lumtzer
Viktorral, Innsbruck 1900); Szláv jövevénysza
vaink (Budapest, két kötet 1903. és 1905., a M. T.
Akadémia a nagy díjjal tüntette ki); Nyelvünk
szláv jövevényszavai (Budapest 1910). Ezeken
kivül sajtó alá rendezte, illetve kiadta a Gyön
gyösi glosszákat (Nyelvtud. Közlöny 28. köteté
ben), a brassói latin-magyar szótártöredéket
(Akadémiai értekezések), Szikszai Fabricius Ba
lázs latin-magyar szójegyzéket 1590-ből (u. o.),
a gyöngyösi latin-magyar szótártöredóket (u. o.
1908), az Ortographia hungarica-t (1908 u. o.),
a Calepinus magyar anyagát (1912) és a két leg
régibb magyar nyelvű nyomtatványt (1912, M.
Nyelvt. Társ. kiadványa). Összeállította a ma
gyarországi vend (szlovén) nyelvű irodalom biblio
gráfiáját (1903 és 1908) s megírta a magyar
szótárirodalom történetét (1907, Nyelvészeti Fü
zetek). Számos értekezése jelent meg a szak
folyóiratokban (Nyelvtudományi Közlemények,
Magyar Nyelvőr, Magyar Nyelv, Magyar Könyv
szemle, Archív für slavische Philologie).
Melichár Kálmán (hernádszurdoki), jogi író,
honvédelmi miniszteri tanácsos, szül. Ka?sán
1856 okt. 19. Tanulmányai végeztével 1882. az
egyházjogból magántanárrá képesítették, 1900.
pedig rendkiviili tanár lett. Főbb munkái: A ka
tonai lelkészet az osztrák-magyar monarchia
közös hadseregében és a m. hír. honvédségnél
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(Budapest 1899); A magyar hadügy történelmi dohány közé is keverik. Közönséges még a fehér
fejlődése 1715-ig (Ludovika Akadémia Közlönye virágú M- albus L., az orvosi somkóróval együtt
1882, 1883 és 1884); A véderő szervezete Ma szokott előfordulni. Érett hüvelye fekete. Mind
gyarországon; A hadügyi kiállítás története; igen jó takarmányf ü juhnak és kecskének. Virá
A m. kir. honvédség és nép fölkelés kiállításának guk mézét a méh gyűjti.
ismertetése (1897); Egyházi szervezetés vallás
Melinaru, Dél-Amerika tropikus erdeiben, fő
ügyi igazgatás Magyarországon (1902); Akato- leg a Xingu forrás-vidékén élő, az arovák-indiálikusautonómia Magyarországon{l907). 1903-ban nusokkal rokon törzs.
a miniszteri tanácsosi cimet, 1910. pedig hernád- Melinda, Katona drámájában Bánk bán felesé
szui'doki előnévvel a magyar nemességet kapta. gének költött neve. Pór Antal szerint (Bánk bán
Melig (Keletig), város az egyiptomi Menufleh Melindája. Erdélyi Múzeum 1890, 491—507) ez a
tartományban, (1907) 10,529 lak.
nő voltakép az aragoniai származású Tota (1. o.).
Meligetlies (állat), 1. Fénybogarák.
Melinde, afrikai kikötőhely, 1. Malindi.
Merik (arab) a. m. király, 1. Málék.
Méline (ejtsd: meiia), Félix Jules, francia állam
Melikertes, a régi görög hajósok hitében a férfiú, szül. Remiremontban 1838 máj. 20. Mint
íeniciai Melkart isten (1. o.) recipiált alakja, a ügyvéd működött Parisban s 1876 óta állandóan
tengeri hajózás védője. A monda Ino flakont em tagja a képviselőháznak, hol Gambetta hívei közé
legette (1. o.).
tartozott. 1883 febr.—1885 márc. Ferry kabinet
Melikiták a. m. melklűták (1. o.).
jében földművelésügyi miniszter volt. 1888 ápr.
Melikov, orosz hadvezér, 1. Lorisz-Melikov.
Floquet helyébe a képviselőház elnökévé válasz
Melilit (ásv.), anátrium-, kalcium-, magnézium-, tották s az maradt 1889-ig. 1896 ápr. miniszter
vas- és alumíniumnak szilikátja, némely bazalt elnök és földmívelésügyi miniszter lett, de mivel
nak (1. o.) mikroszkópos kicsinységü elegyrésze makacsul ellenezte a Dreyfus-^BV revízióját,
(Hessen, Eifel, Alnö, Schwábischo Alb). Azonos 1898 jún. vissza kellett vonulnia. 1899 febr. elnök
vele a Humboldulit és a Sommervülit. A Capo di jelöltnek lépett fel, de Loubet-vA szemben csak
Bove (Róma közelében) vulkáni kőzetének üregei 279 szavazatot kapott. M. kiváló közgazda s a
ben szabad szemmel kivehető, barnásveres, négy francia védvámos politika elismert vezére (Mélizetes rendszerbeli táblácskákban, a Monté Somme nisták). Nevezetes munkája : Le retour á la térre
lávájában pedig szintelen, k itünöen fénylő, cm. -nyi et la surproduction (Paris 1905, 3. kiad.), ma
nagyságú táblás kristályokban is fordul elő.
gyarra ford. Mauks Gyula- Vissza a faluba
(Budapest 1906).
Melilit-bazalt, 1. Bazalt.
Melilla (Mlila), varos és spanyol presidio (deMélingue (ejtsd: méieng), Lucien, francia festő,
portációs hely) a Földközi-tenger marokkói part szül. Parisban 1841 dec. 18., megh. Aixben 1889
ján, 15 km.-nyire a Rasz-ed-Deirtől, mintegy 10,000 okt. 4. Cogniet és Géróme tanítványa. Hatásos
lak. és 1000 főből álló helyőrséggel; Rosario, Las történeti képei közül a legkiválóbbak: 1572 aug.
Cabras és más erősségekkel. M., alkalmasint a 24.; A harmadik rend képviselői a királyi ülésen,
rómaiak Btcsadir-ja, 1496. esett a spanyolok ha 1789 jún. 23.; Thermidor 10-ikének reggelén a
talmába ; Medina Sidonia foglalta el. 1563., 1687., II. évben; V. Károly megszünteti Metz ostromát
1694., 1774. és 1893. a marokkóiak kísérletet tet 1533. (1878, dijonimúzeum); StephanMarcell358.
tek visszafoglalására, de sikertelenül.
benyomul a dauphin palotájába (Paris, Luxem
Melilotsav, ortohidrokumarsav vagy ortoooci- bourg-múzeum) ; De la Perté marsall 1654. be
hidrofahéjsav: C6H4-OH-CH2.CH2.COOH. Ka veszi Belfort városát (belforti múzeum).
maráinál egyesülve a melilotus officinalisban
Melinit, 1. Robbanószerek.
fordul elő. Előállítására kumarint nátriumamalMelinno, 1. Erinna.
gámmal redukálnak. Színtelen, 82°-on olvadó
Melinovac, adók. Lika-Krbava vm. korenicai
prizmák; forró vízben igen könnyen oldódik és j.-ban, (1910) 337 szerb lak.; u. p. Nebljusi, u. t.
ez az oldat f errikloridtól kékes színű lesz. Kálium- Zavaljo.
hidroxiddal összeolvasztva, szalicilsavra és ecet
BSelioratio v. amelioratio, általában javítás,
savra bomlik.
különösen termőföldnek javítása telkesítés, róMeliloí ÜS Juss., somkóró (növ.), a Legumino- názás, lecsapolás, öntözés stb. által. Nagy terüle
sae (Hüvelyesek) pillangós virágú génusza; 22 tekre kiterjedő javítások társulás útján végeztet
faja az óvilág mérsékelt és szubtrópikus tájain nek. L. Talajjavítás és Telkesítés.
elterjedt egyéves vagy évelő fű. Levelük 3-asan
M e l i p i i a g i d a e (Mézevők, &iat), az Éneklók
szárnyas, hónaljából hosszú, keskeny, dús virágú, egyik családja. Hosszú csőrük meghajtott; nyel
gyakran füzérszeríi fürtök erednek, a virág kicsi vük ecsetszerű véggel. 200 ismert fajuk, kivévén
sárga v. fehér, v. fehér és kék. A M- offiúnalis az etiópiai és orientális régiókban tenyésző ZosDesr. (orvosi somkóró, királyfű, molyfű, dutkóró) teropsot, mind ausztráliai. Ismertebb nemek:
virága sárga, evezői hosszabbak a csónaknál, Meliphaga, a gyönyörű hangú poé (Prosthemahüvelye harántul ráncos, kopasz, szálkahegyű. dera novae-seelaiidiae Gni.) stb.
Réteken, utak mentén, vetés szélén, gyepükön
Melipulli, chilei város, 1. Puerto-Montt.
gyakori. Szintén európai és sárga virágú a M.
M e l i s m a (gör.), 1. Melizma.
altissimiis Thuill. Mindkettő officinális, ezeknek
Melissa, Melissos mondabeli krétai király
a füve és virága, a herba et flores meliloti citrini, leánya, ki testvérével, Amaltheával együtt táp
mint lágyító borogatás,v. mint melüotus-flastrom lálta Zeust csecsemő korában. Ó találta fel a
használatosak. A virág különösen szárítva kelle mézgyüjtós módját és maga is méhhó változott.
mes kumarinszagú. Moly ellen is használják és Neve görögül méhet jelent.
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Melissa, kis helység a frigiai Synnade és
Metropolis között, a mai Atty Hisszár falu helyén,
hol Kr. e 404. Alkibiadest Pharnabazos perzsa
helytartó parancsára megölték.
Melissa L., mézfű (növ.), a Labiatae (Ajakosak) család génusza; 3 faja déleurópai és közép
ázsiai édes illatú fü. Levelük fogas. Viráguk
gyér, laza álörvökben áll a levél hónaljában:
pártája fehér v. sárgás, felső ajka kissé boltoza
tos ; csészéje 13 eríi. A M- offieinalis L. (eitromszagú mézfű, citromfű, méhfü) ágas szárú, 30—
80 cm. magas. Levele tojásdad, tompa v. szíves
alapú, csipkésen fürészes v. csipkés. Pártája fe
hér, 2-szer hosszabb a csészénél. Úgy friss, mint
különösen száraz állapotban citromszagú. Ked
ves szagáért kertbe ültetik. Dél-Franciaország
ban pedig termesztik (citronelle). Leveleit (fólia
melissae) többféle készítményben orvosi célra
használják krónikus katarrusok és gyomorgyen
geség ellen. Hatásuk izzasztó, szélhajtó, izgató.
Az eau de mélisse des carmes nevű gyomorerő
sítő víz hatóalkatrésze. — Török M., 1. Dracocephalum.
Melissos, görög filozófus Számoszból, ugyanaz,
ki Kr. e. 442., mikor a számosziak Athén ellen
harcoltak, mint a hajóhad vezére a görög hajó
hadat megverte. Az eleai iskolához tartozik. Mű
véből (A természetről) töredékek maradtak ránk
(v. ö. Diels, Vorsokratiker I. 176—193), melyek
ben Parmenides elveit tanítja. Ami van, nem ke
letkezhetett és nem enyészhetik. A létező egy és
változhatatlan, nincs mozgása, mert nincsen üres
tér, melyben mozoghatna, nem keveredhetik és
nem oszolhatik részekre. Az érzékek bizonysága
csalfa, az istenekről nem tudhatunk semmit.
Melissza-spiritusz a. m. karmelita-víz (1. o.).
Melisszilalkohol, 1. Miricilalkohol.
Melisszinsav, C29H59.COOH. Egybázisú kar
bonsav. Szabadon fordul elő a karnauba-viaszban
és a méhviaszban. Képződik a miricilalkoholnak
nátronmészszel való hevítésekor. Viaszszerű test,
mely vízben nem, de forró borszeszben, petroleuméterben, benzolban könnyen feloldódik;
op. 90°.
Melita, dalmát sziget, 1. Meleda.
Melitémia (glikémia), a vér fokozott cukortar
talma, 1. Glikémia.
Melitene, ókori város, 1. Malatia.
Melito, görög egyházi iró, sardesi püspök a II.
sz.-ban. Tertullián szerint (Hier. De vir. ül. e. 24)
nagytekintélyű férfiú volt. Nagy irodalmi mun
kásságából csak címek és egyes töredékei marad
tak ránk (Busebiusnál, 4,26). 170 körül írt egy
apológiát Marc Aurél császárhoz, a kereszténység
védelmére.
M e l i t o p h i l a (állat), 1. Virágbogarak.
Melitopol, az ugyanily nevű járás székhelye
Taurisz orosz kormányzóságban, vasút mellett,
(1907) 31,500 lak., nagy gőzmalmokkal, évenként
3 nagy marha- és gyapjuvásárral. M.-t csak a
XIX. sz. elején alapították.
Melitóz, 1. Raffinóz.
ívielittis L., méhfü (növ.), a Labiatae (Ajakosak) család génusza ; egyetlen faja a M. melissophyllum L. (erdei móhfű v. mozsárvirág, sátánfü) évelő fű. Pártája 3—4 cm. hosszú, termő
Kémi Nagy Lexikona. XIII. lat.
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hely szerint fehér, rózsás ; piros foltokkal. A vi
rág magánosan v. hármasával levélhónalji. A
levél szíves-tojásdad, tompán fürészes. Friss álla
potban a növény citromszagú. Állítólag sebgyó
gyító, vértisztitó, húgyhajtó. Hegy- és domb
vidéki erdőkben található.
Melituria (mellituria, gör.) a. m. cukorvizelós,
glykosuria; azonban M. alatt sokszor csak az
átmeneti, nem állandó eukorvizelést értik. L. Cu
korvizelés.
Melius (Horhi Juhász) Péter, reformátor, debreczeni lelkész, püspök, író, a kálvinizmus megszilárdltója. Születési éve bizonytalan, régibb írók
1536, újabbak 1515 re teszik, Nemesi családból szü
letett a Somogyságban, Horhi nevű faluban;
megh. Debreczenben 1572 dec. 15. Családi Juhász
nevét (görögül: Meleios) az akkori szokás szerint
s a külföldre való tekintetből hellénesitette, de
írásain vegyesen és együtt használja mind a két
nevet. A -wittenbergi egyetemről Debreczenbe hi
vatott lelkipásztorul s mihamar vezéralakjává
lett a kálvinizmusnak. Váradon a már ingadozni
kezdő, lutheránus vallású Dávid Ferenccel közö
sen írásba tették az első kálvini hitiratot az úrvacsoráról (Orthodoxa Sententia de coena Domini). Majd két lelkésztársával megszerkesztette
a legterjedelmesebb első hazai református hit
vallást (Confessio Debrecinensis) 1561. Az er
délyi, főleg szász lutheránusok a német lutherá
nus egyetemekhez felebbeztek, hogy ezek tekin
télyével elvethessék a debreezeniektől beplántált
kálvini úrvacsora-tant. M. védelmezte a refor
mátus tant (Apológia 1563), kimondván ebben,
hogy a német egyetemek nyilatkozata előtt épp
úgy nem adhatják meg magukat, mint a pápai
bullák nem lehetnek rájuk nézve irányadók;
másik röpiratában (Refutatio 1564) cáfolta a szá
szok hitvallását. Fáradozásainak köszönhető,
hogy Debreczenben nyomdát állítottak s az első
nyomdatermék (Debreczeni Hitvallás) létrejött.
A gyulafehérvári zsinaton (1566 ápr. 14.) M.
Dávid Ferenc újítása ellen harcolt. Az unitá
riusság ellen tartotta M. a híres debreczeni zsi
natot 1567 febr. 26. s itt fogadták el az első re
formátus Egyházi Törvény-Tárt (Articuli Majores, M.-féle kánonok); itt írták alá a II. helvét
Hitvallást, ez lett szimbolikus könyvvé s adott
nevet a magyar református egyháznak. Dávid
sem nyugodott s a fejedelemmel összehívatta a
gyulafehérvári vitát (1568 márc. 3.), felsőbb ren
delet folytán megjelentek azon a két tiszai vidék
református lelkészei is. A fényes vita a fejedelmi
palotában tíz napon át folyt; a főkérdés az udvar
ingadozó magatartása következtében eldöntetlen
maradt, ámde mindkét fél teljes szabadságot nyert
szóval és irodalmilag folytatni a küzdelmet. Ha
sonlóképen nem vezetett eredményre a Váradon
1569 okt. 20. magyar nyelven tartott újabb hit
vita sem. A M. által 1570 júl. 26-ra Csengerbe
hívott zsinatra már meg sem jelent s e zsinaton
a ref .-ok a szentháromságról s általában az egész
ref. tanrendszerről egy hitvallást készítettek,
mely végső válaszfal gyanánt szolgált az uni
táriusokkal szemben. Hamvait Debreczenben a
mostani Kossuth-utca végén, ma már eltűnt ősi
sírkertben egy dombtetőn temették el, sirja fölé
37
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•egy óriási kődarabot (ingens saxum) hengerítet
tek. A tiszántúli ref. egyházkerület közgyűlése
1865. végzésileg kimondta, hogy emlékének meg
örökítéséről gondoskodni fog. Több kötetre menő
prédikációk, bibliafordítások és magyarázatok,
egyházi énekek mellett főbb művei: Az Arán
Tamás hamis és eretnek tévelygést (Debreczen
1562); Az egész keresztyén tudománynak funáa•mentoma (Káté, Kálvin írása szerint, u. o. 1562,
2. kiad. u. o. 1569); Confessio Ecclesiae Debrecinensis (u. o. 1562). Az egrieknek rendelt pél
dányok címlapján Confessio Catholica név áll.
Közönségesen neveztetek e hitvallás egervölgyi
nek, Melotai korában (1621) pedig Confessio Hungarorum-nak. Magyarra fordította Kiss Áron
püspök (Budapest 1881). A keresztségnek, urvacsorája osztogatásnak, esketettek . . . igaz módja
{magyar agenda, u. o. 1563); Brevis confessio
pastornm (Debreczen 1567. Ajánlva II. János ki
rálynak. Magyarra fordította Kiss Áron, 1881);
A Debrecenbe öszvegyült keresztyén prédikátorokwxk . . . vallások (u. o. 1567. Ajánlva a ma
gyarországi áros népeknek; az r előbbinek új,
népiesebb alakja, 2. kiad. Kiss Árontól, 1881);
Articuli ex verbo D e i . . . compositi (u. o. 1567.
LXXTV. cikk, első ref. egyházi Törvénykönyv
[Canones]. Ajánlva az anyaszentegyháznak, 2.
Mád. u. o. 1591. Magyarra fordította Nagyobb
cikkek címen Kiss Áron, 1881); Disputatio in
causa SS. Trinitatis (Kolozsvár 1568, 2. kiad.
n. o. 1570); Az egész szentírásból való igaz
tudomány (Debreczen 1570. Ajánlva Enyingi Tö
rök Ferencnek); Confessio Vera (u. o. 1570. Ez
a csengeri hitvallás, ajánlva II. Jánosnak, Béza
levelével M.-hoz); Herbárium. A fáknak és
füveknek nevekről (Kolozsvár 1578, az első ma
gyar botanika). Több munkája elveszett.
Irodalom. Bod P., Magy. Athenás, 1767 ; Tóth Ferenc, Tui
a tiszai püspökök élete, 1812; Révész Imre, Emlékbeszéd
Melins P. halála idejének S százados fordulata alkalmával,
Figyelmező, 1873, 1—34 ; Balogh F., Melins P. hatása, ta
nári székfoglaló beszéd, Debreczen 1866; ugyanaz németre
íordítva, Der Evangelisehe Sonntagsbote, Wien 1867, 7—9.
szám; Jakab Elek, Dávid Ferenc emléke, Budapest 1879:
Révész Kálmán, Mikor született Melius? Debreczení Prot.
l a p , 1888,11., 12., 29. sz.; Franki, M., Századok 1873. évf., 525.

Melizitóz (melezitóz). A szénhidrátok csoport
jába tartozó és a nádcukorral izomer cukorfóleség,
amely &pinus larix nedvében és az alliagi maurorumnedvében, melyet Perzsiában turajubinnak
neveznek,fordul elő, képlete: C1S,H2,!0Í1.H20. Az
említett növényekből borszesszel való kivonás
sal és ezen oldatnak kikristályositásával állítható
elő. A cukorhoz nagyon hasonló, de nem olyan
édes és erősebben csavarja el a poláros fény síkját
mint a cukor, op. 148°. Vízben, borszeszben oldó
dik, éterben azonban oldhatatlan. Hígított salét
romsavvalfőzve sóskasav képződik belőle, nyálkasav azonban nem; a Pehling-féle oldatot nem
redukálja.
Melizma (melisma, gör.) a. m. dallamos ókítés, koloratura.
.Melk (Mö'lk), község a hasonló nevű alsó
ausztriai kerületi kapitányságban, (1910) 2665 lak.,
kötélgyártással. A Duna fölött 57 m.-nyi magas
sziklán áll az 1089. alapított és 1701—1738. újra
épített palotaszerü bencés apátság, Európa egyik
leggazdagabb apátsága, gimnáziummal és nevelő
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intézettel. Az apát házi kápolnájában áll a 0"6
m. magas M.-i kereszt, aranyból, 1363:ból, ezüst
alapon, hátsó oldalán gyöngyökkel és drága
kövekkel díszítve. M., a rómaiak korában Nomare, a középkorban Melicum, a Nibelungenénekben Medeliche, egy ideig a magyarok határ
vára volt. I. Lipót, babenbergi herceg foglalta
el és benne 985. templomot alapított. 1089-ben
telepedtek le a bencések: 1683. a törökök 4
hétig ostromolták. V. ö. Keiblinger, Gesch. d.
Benediktinerstiftes M. (2 köt., Wien 1867—68);
Linde, Chronik d. Marktes M. (1890); Katschthaler, M. (1905).
Melk, Heinricli von, középkori német költő,
1. Heinricli von Melk.
Melkart (a város királya), feniciai napisten,
amelyet különösen a tirusiak tiszteltek. Astarte
(1.0.) fiának tartották s úgy látszik számos mítosz
szólt róla és vándorlásairól. A görög istenségek
közül leginkább Heraklesnek fefol meg.
Melkhicedek (Melchizedek), a bibliai elbeszé
lés szerint Salém királya, aki Ábrahámot és se
regét a Kodorlaómer király elleni csata után meg
vendégelte. A zsidókhoz írt levél alapján M.-et,
a (cMagasságbelinek papját», Krisztus típusának
tekinti az egyház. Róla nevezték el a melkhicedékiták szektáját (Kr. u. 200 körül), amely őt a
mennyei megváltónak tartotta.
Melkhiták (melchiták, a szír malka a. m. király
szótól), az antiochiai, jeruzsálemi és alexandriai
keresztényeknek neve, melyet a monoflziták
gúnyból adtak nekik, mert a császár parancsára
elfogadták a kalcedoni zsinat határozatait. Egy
részük a VII. sz.-ban monoteleta lett, a töb
biek a görög egyházszakadásba kerültek, amely
ben a XVII. sz. közepéig megmaradtak, ami
kor egyesültek a latin egyházzal. Liturgiájuk
azonban görög nyelvű és görög ritus szerint vég
zik. A Libanon egyik részén Mezopotámiában él
nek. Patriarchájuk az antiochiai, alexandriai és
jeruzsálemi címet használja, szókhelye Damaszkus. Számuk (1907) 138,735, négy érsekségbe és
8 püspökségbe osztva.
Mell (pectas), a törzsnek a két kulcscsonttól
lefelé a bordaivekig, oldalfelé a hónaljvonalakig
terjedő felülete. Itt van a két emlő, s közöttük
a kebel, fórflakon a két emlőbimbó. Nőkön a
mell bőre sima, szőrtelen, férfiakon többó-kevésbbé dús szőrrel van fedve. Átvitt értelemben
az emlőket, sőt a mellüregben levő szerveket is
M.-nek nevezik (mellfájás).
Mella, az Oglio (1. 0.) mellékfolyója.
Mellan (ejtsd: méiian), Glavde, francia rézmetsző,
szül. Abbevilleben 1598 máj. 25., megh. Parisban
1688 szept. 9. Parisban Vouet Simonnak volt ta
nítványa, Rómában is dolgozott. A XVII. sz. vir
tuóz francia rézmetszőinek egyike és főleg abbeli
ügyességével, hogy a kereszteződő vonalak mel
lőzésével csakis vonalainak vastagításával ért el
plasztikus hatásokat, keltett csudálatot. E nem
ben leghíresebb müve a Veronika kendőjét ábrá
zoló metszete. Legkiválóbbak képmásai.
Mellbetegségek, e néven a mellüregben fog
lalt összes szervek megbetegedései értendők, tehát
a mellhártya, a mediasztinumok, a szivburok, a
nyelőcső, a tüdők, a légutak, a szív, a mellkasi
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Mellékheresyuladá.3

edények stb. betegségei; közönségesen azonban a megállapítják, mikor kell és mikor lehet (birói
tüdők krónikus, többnyire tuberkulózisos meg mérlegeléstől függően) az egyes M.-t alkalmazni.
betegedését szokták így nevezni.
Mellékcsatornák, 1. Csatornázás.
Mellbogyó (növ.), 1. Gordia, Jujuba és Zizyphus.
Mellékcsülök, a patásoknál azok az,ujjak, me
Mellcsont vagy szegycsont (sternum), a bor lyek járásközben nem érik a földet. Alcsülöknek
dákat elöl összekötő lapos csont. Madarakon is nevezik.
középen erős taréja van a szárnyakat mozgató
Mellékdolog (lat. res accessoria, accessorium)
hatalmas mellizmok eredésére.
a fődologhoz alárendeltségi viszonyban álló do
Melle, néger birodalom, 1. Mandingo.
log. L. Dolog.
Mellek, kisk. Bars vmegye verebélyi j.-ban,
Mellékértelem (a nyelvészetben), valamely
ü9io) 500 tót lak., u. p. és u. t. Zsitvagyarmat. szónak mellékjelentése, mely gyakran valami
Mellékág. Ahol a folyó esése annyira csökken, hangulat-féle árnyéklatban áll. Ilyen különösen
hogy hordalékát többé magával vinni nem ké a dicsérő, a rosszaló, a gúnyoló M., pl. a hírhedett
pes, ott két v. több ágra oszlik, mely ágak nem szó, mely azelőtt általában híreset, elhíresültet
egyforma módon képződnek ki. Az az ág, mely a jelentett, később rosszaló mellékértelmet vett föl
legtöbb vizet vezeti le s melynek keresztmetszeti s ez mindinkább kiszorítja az eredeti jelentését.
alakja a legjobban megközelíti a normális kereszt Egyes idegen néptipusokkal való képzettársulás
szelvényt, az a főág, a többi pedig mellékág s okozza, hogy az idegen szókat gyakran tréfás,
*zek rendesen annyira el vannak fajulva, hogy gúnyos értelemben használjuk, pl. povedál (tót szó),
sem a vizet, sem a jeget akadálytalanul nem ké tringol (német szó) stb.
pesek levezetni, sem pedig a hajózás igényeinek
Mellékes körülmények, 1. Accidentalia.
.nem felelnek meg. Sőt azzal, hogy a víz egy
Mellékfoglalkozás, 1. Szolgálati rendtartás.
részét a főágtól elveszik, ennek elfajulását is
Mellékfolyó minden olyan folyó, amely nem
maguk után vonják. így Budapest alatt a Duna egyenesen a tengerbe, hanem valamely nagyobb
kettéágazott s a soroksári Dunaágat, mint M.-at folyóba ömlik. Sokszor nehéz eldönteni, hogy
•el kellett zárni, hogy a promontori ág, mint főág melyik a fő és melyik a M., mert a hosszúság s
elfajulását megakadályozzák. (L. Folyók szabá a vízmennyiség nem mindig döntő, iránya sem,
lyozása alatt is). — M. elektrotechnikai értelem ami talán a Mississippi-Missouri példáján tűnik
ien, 1. Mellékáramkör.
föl legjobban. A folyók elnevezése természetesen
nem mindig felel meg a logikus gondolkodásnak,
.Mellékakna, 1. Akna.
de nem is lehet mindig határozottan dönteni. A
Mellékállomány (erdészet), 1. Föállomány.
Mellékáramkör (mellékág, mellékzárlat), me M. a fő folyóra befolyással van, mert rend
lyen az elektromos áram egy része folyik. Úgy szerint meredekebb, mint a fő s hordalékát tor
-állítjuk elő, hogy egy drót két végét az elektro kolata előtt vagy a torkolatában lerakja s a fő
mos vezetéknek megfelelő távolságban lévő két folyót így irányában is befolyásolja. Ezeknek a
pontjával kötjük össze. A M.-ben folyó áramnak torkolatoknak a szabályozása igen nehéz feladat.
Mellékgyökér (radicella, növ.) minden olyan
erőssége úgy viszonylik a fődrót leágazási helye
között folyó áramerősséghez, mint ennek a rész gyökér, mely a szárból, nem a gyökérből, oldal
nek ellenállása viszonylik a M. ellenállásához. vást nő ki, 1. Járulékos gyökerek.
Mellékhajó (nem. Tender, Bei- v. BegleitM.-t leginkább elektromos műszerek bekapcsolá
sához állítunk elő, ha a műszerek a teljes áram- schiff) a kikötőszolgálatban v. egy nagyobb hajó
•erősségre igen érzékenyek volnának. A M.-t an hoz mellék-, kisegítő szolgálatokra beosztott - ki
gol szó után shuntnek is nevezik. L. Elektro sebb hajó. így pl. az osztrák-magyar hadtengerészetben a tüzér-, torpedó- és hajóinasiskola
technikai mérőkészülékek.
Mellékáramkörü dinamogépek, 1. Dinamó- hajóknak M.-i vannak, amelyeken a kiképzendő
legénységi osztagok kint a tengeren a lő- ós
elektromos gépek.
Mellékárok, a főárokból vagy főcsatornából egyéb különleges szakgyakorlatokat végzik. A
kikötőszolgálatban a M.-k a helyi személy- és
kiágazó kisebb lecsapoló árok.
Mellékbolygók, a. m. a bolygók kiséröi, a árúszállítást végzik és mint vontató, tűzoltó, szi
vattyús, aknavető hajók stb. szerepelnek. A M.-k
holdak (1. o. és Bolygók).
Mellékbüntetés a más, ú. n. főbüntetéssel kap a különleges célú hajókhoz tartoznak. L. Flotta.
Mellékhangok, 1. Aliquot hangok.
csolatosan, nem önállóan alkalmazandó bünte
tés, ilyenek: a hivatalvesztés; a politikai jogok
Mellékhasználatok (erd.), 1. Erdei mellékhasz
gyakorlatának felfüggesztése; a viselt hivatal nálatok.
elvesztése; .ügyvédség elvesztése ; szakképzettsé
Mellékhere (epididymis), a férfi-ivarmirigy
get kívánó foglalkozás gyakorlatától való vég (here) elvezető csőrendszere, amely igen finom ós
képi v. határozott időre szóló eltiltás ; esetleg -a igen kanyargós lefutású csatornácskákból áll
gyakorlatnak a kellő képzettség megszerzésé (vasa efferentia). Ahol a heréből kilépnek, a sok
nek igazolásától való függővé tétele mellett; el kanyargás által erős bunkós megvastagodás alak
kobzás ; az országból kiutasítás (külföldieknél); jában (M. feje) tapadnak a here felső pólusán. A
bizonyos helységből meghatározott időre való ki M. középső laposdad része a M. teste, a here aisó
tiltás (közveszélyes munkakerülőknél); a büntető pólusánál felfelé kanyarodik (M. farka) ós továbbra
ítélet hírlapi közzététele (rágalmazásnál és becsü •megvékonyodva az ondózsinórba folytatódik.
letsértésnél a sértett fél kívánságára); továbbá
Mellékheregyuladás (mellékherelob, epidklia számos esetben főbüntetésül is alkalmazandó mitisz). A kankó kórokozóján kívül mindén más
pénzbüntetés. A büntető törvények esetenként baktórium/ha kellő erejű és kellően elszaporo37*
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dott a mellékherében, ennek lobosodását, sőt el- nek jogában áll, hogy a közvádlóval együttesen
genyedését képe3 előidézni. Lázzal és a meg járjon el és mint M. szerepeljen. A M. a bizonyí
támadott szerv fájdalmas duzzadásával járó meg tás kiegészítésére nézve a sértettnek fentartott
betegedés, mely kellő kezelés és magatartás mel jogokat gyakorolhatja s a tárgyaláson, valamint
lett az esetek túlnyomó nagy részében visszafej főtárgyaláson az ügy érdemében is tehet indít
lődik, többó-kevésbbé vaskos heges megvastago- ványt.
dás hátrahagyása mellett. Ha igen nagyfokú
Mellékmondat, 1. Mondat.
a gyiiladás, genyedésbe mehet át és akkor a
Mellékmozgás 1. Szerszámgép.
genyet műtét útján kell kibocsájtani, mert azok
Melléknapok, 1. Udvarok.
a nyilasok, melyeken keresztül a magára ha
Melléknév (lat. adjectivum), az Aristotelesgyott genyedés önönmagának szokott utat törni, féle gör. epitheton-nak fordítása, a nyelvtan
rendszerint csak igen rosszul és soká gyógyul ban egyik beszédrész neve. A M. kétfélét jelent
nak (sipolyképződés). A M. nemcsak a húgyszervi het: vagy valami tulajdonságát, megkülönböz
fertőző bántalmak heveny szakában, de az idült tető sajátságát a tárgynak, pl. piros virág, félénk
stádiumban is felléphet, leginkább megerőltetés, állat; vagy pedig csak számát, mennyiségét, pl.
ugrás, futás után vagy a mellékherét ért ütés három virág, sok állat. Van tehát kétféle M.:
stb. következtében. A mellékhere gümős gyula- tulajdonságnál (adjectivum) és számnév (nume
dása igen hosszadalmas, gyakran láz és fájda ráié). A tulajdonságnév a szorosabb értelem
lom nélkül fejlődik. A genyedés gyakran észre ben vett M. Vannak viszonytalan tulajdonságok,
vétlenül tör át a bőrön és igen hosszadalmas szi minők jó, szép (ezeket észrevesszük, ha csak ma
várgással járó sipolyok fejlődnek. Ennek keze gukat a tárgyakat vesszük figyelembe) és van
lése csak sebészi: a mellékherében levő góc ki nak viszonyos tulajdonságok, minők kerti, ha
kaparása vagy a mellékhere kiirtása. L. még sonló (ezeket csak másokkal való viszonyítás ál
Kankó.
tal állapítjuk meg). A viszonyos tulajdonságokai
Mellékherelob, 1. Mellékheregyuladás.
aszerint is föl lehet osztani, hogy miféle viszo
Mellékholdak, 1. Udvarok.
nyokról van szó. Az ilyen M.-ben különösen négy
Mellékilleték. A vasúton szállított árúkért féle viszonyt szoktunk kifejezni. Először is Jiasonszedett díjtételekben (1. Díjszabás) foglalt keze lítást, pl. egyenlő, hasonló; különböző, más,
lési illetéken és szállítási adón kivül a vasutak egyéb; rokon, idegen. Ide tartozik a fokozás is
ú.n.M.-eket is szednek azokért a mellékmunkála (1. o.). Második viszony, mely a M.-ben ki lehet
tokért, melyek a szállítással kapcsolatban végez fejezve, az, hogy ez a tárgy valami más tárggyal
tetnek, esetleg a feladó, illetve az átvevő egye el van látva; pl. vizes kő, fényes nap, aranyhajú
nes kívánságára. M.-et szednek: a fuvarszekérről gyermek. Vannak fosztó M.-ek, melyek a hozzá
való lerakásért v. felrakásért, a vasúti kocsiba tartozásnak éppen ellenkezőjét fejezik ki: erőtlen
való be- v. kirakásért, átrakodásért, daruért, ember, fénytelen kő, hajatlan (kopasz). Harmadik
mérlegelésért, kocsirakományoknál a darabok viszony az, mikor a jelzett tárgy tartozik valami
megszámlálásáért, a felvételi elismervényért, fek más tárgyhoz, pl. vizi kő, vizi növény, házi állat.
bérért, kocsiállásért, takaró-kölcsönzésért, vám Negyedik viszony a helyzet, melyben a jelzett
hivatali közvetítésért. M. az utánvételi jutalék, tárgyat valamely más tárgyhoz képest gondol
bánatpénz, szállítási érdekbevallási díjpótlék. juk, a) Néha csak általában a távolságot v. az
Végül megemlitendők az állatok szállításakor irányt jelöljük meg, melyben az egyik tárgy esik
fölmerülő M.-ek: etetésért, itatásért, locsolásért, a másikhoz: a közel falu, a távol bércek, első és
kocsi homokolásáért, borjubékókért, fertőtlení hátsó láb. b) Sokszor pontosan kifejezi a M. a
tésért stb.-ért.
helyet, melyen a tárgy áll, egy másik hasonló
Mellékkehely (növ.) a. m. külső csésze (caly- tárgytól számítva: első, második, századik, utolsó;
egyik, másik, harmadnapra: tized-rész, ötödma
culus), 1. Csésze.
gával, h. még Sorszámok, Jelző.
Mellékkérdés, 1. Esküdtbíróság.
Melléknyeremény. A sorshúzásoknál a sorso
Mellék kereskedelmi ügylet, 1. Akcesszórius
lási tervezetet úgy állítják össze, hogy néhány
kereskedelmi ügylet.
Melléklakók a. m. körüllakók, 1. Antipodusok. nagy nyereményen kivül lehetőleg sok, de nem
Melléklép (lien accessorius, succentariatus), nagy nyeremény is legyen. Ez utóbbiakat neve
a lép állományával keskeny nyéllel összekötött, zik k.-eknek.
v. attól teljesen önálló búzaszem—diónagyságú,, Melléknyomás (forgón kívüli tábla v. melléka léppel teljesen megegyező szerkezetű és műkö szakasz), oly szántóföld-terület, mely nincsen a
rendes vetésforgóba beosztva s többnyire évelő
désű képletek, amelyek a lépről fűződtek le.
Melléklépcső. A nagyobb házakban, ellentét növények, ú. m. lucerna, csicsóka, fűmag stb. ter
ben a főlépcsővel, kisebb lépcső, mely a szolga melésére szolgál.
Mellékországok v. hűbéres, alávetett orszá
személyzet közlekedésére szolgai.
Melléklet az, ami az előadás igazolására szol gok, így nevezték hajdan és történeti szempont
gál, pl. a számadás egyes tételeit igazoló számlák, ból nevozik ma is közjogunkban azokat az orszá
utalványok, nyugták; a hatósághoz intézett be gokat, melyek a magyar állam főhatalma alatt
állottak ugyan, de anélkül, hogy vele az állami
adványban foglaltakat igazoló okiratok stb.
életre egyesültek volna. A magyar szent korona
Melléklevél (növ.) a. m. pálha (1. o.).
Mellékmagánvádló. Ha főmagánvádra üldö fenhatósága abban nyilvánult, hogy évi adót
zendő büntetendő cselekmény esetén a kir. ügyész fizettek, háború esetében segédcsapatokat küldöt
közérdekből átveszi a vád képviseletét, a sértett tek és hogy fejedelmeiket a magyar király erő-
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sitette meg, ki ez országokat egyszersmind védel
Melléktörvény, nagyobb törvény kiegészítését
mébe fogadta. A magyar szent koronával ilyen vagy módosítását tartalmazó kisebb törvény, pL
Mbéries viszonyban állottak: Bosznia v. Ráma, az uzsoratörvény, a becsület védelméről szóló
Szerbia, Bolgárország, Moldva és Nagy-Oláh törvény a büntetőtörvényhez.
ország vagy Gumania, Galícia és Lodoméria.
Mellékügy v. incidentális ügy, 1. Incidens.
Galícia és Lodoméria már Zsigmond alatt Len
Mellékvád, 1. Magánvád.
gyelországnak, a többi M. pedig a mohácsi vész
Mellékvágányok az állomásokon azok, amelye
körüli időkben a török birodalomnak hatalma alá ken az átmenő vonat rendes körülmények között
került. De azért ez országokat a királyi nagy cím nem szokott áthaladni.
ben ma is felsorolják és zászlóikat koronázáskor
Mellékvese (glandula suprarenalis), páros,
a király előtt viszik. A történeti jog feléledhet, lapos, mirigyes szerv, mely sapka módjára ül a
ha ez országok jogi állása megváltozik, v. mai vesék felső pólusán; súlya kb. 5—7 gm. Kive
állami köteléke felbomlik. Magyarország a régi zető csöve nincsen, az általa termelt anyagok
jog címén követelte Galícia és Lodoméria vissza a belső elválasztás révén, azaz a véráram útján
csatolását Lengyelország felosztásakor (1772), oszlanak szét a szervezetben. Kívülről vékony tok
valamint Dalmáciát a velencei köztársaság meg veszi körül, tömöttebb kéregállományból s lágy
szűnésével. Ide vonatkozik a királyi hitlevél ama velőállományból áll. A velőállományba igen sok
tétele: ((Magyarország és társországainak mind rost jön az együttérző idegből, dúcsejtek is van
azon részei és tartományai, melyek már vissza nak benne. A M. erei a kéregállományban ágaz
szereztettek, vagy Isten segedelmével ezután fog nak szét, s a velőállományban gyűlnek ismét
nak visszaszereztetni, a nevezett országokhoz össze gyüjtöerekké. A mellékvese igen nagy
visszacsatolandók». De a mai állapotokra vonat jelentőségű, életfontosságú szerv, melynek kiir
kozólag a magyar állam elismerte az 1878. ber tása vagy elpusztulása a vérnyomás csökkenése,
lini szerződésben (1879. VIII. t.-c.) Románia, általános elerőtlenedés s ha sokáig tart, a bőr
Szerbia függetlenségét, Bulgária suzerainitását, erős inegbarnulása mellett feltótlenül halálra
azonban azóta (1908) Boszniát és Hercegovinát vezet (1. Addison-betegségJ. A M. által termelt
Ausztria és Magyarország annektálta.
anyagok közt ismeretes az adrenalin (1. o.); állí
Mellékpara, a halaknál fordul elő a rendes tólag a cholin (1. o.) is a M.-ben készül.
Mellékzárlat, 1. Mellékáramkör.
úszók (párák) mellett.
Meller Simon, művészettörténész, a Szépművé
Mellékpárta (paracorolla, nSv.), a párta leve
lein, a szirmokon megjelenő, fejlődésükben a szeti Múzeum igazgató-őre, szül. Győrött 1875
ligulára (1. o.) emlékeztető képletek, pl. a mécs dec. 26. Egyetemi tanulmányait Budapesten és
virágon, Passiflorán, amelyek a szirmokhoz ha Berlinben végezte, majd, miután 1898. doktorrá
sonlóak, színesek v. pikkelyalakuak (Borragina- lett, hosszabb tanulmányutakat tett Olasz- és
•ceákon). Némelykor a szirom külső felületén jön Franciaországban. 1901-ben lépett az Országos
Képtár szolgálatába; 1910 óta a Szépművészeti
nek létre, mint a Gloxinián.
Mellékpetefészek (epoophoron), a petefészek Múzeum grafikai osztályának vezetője. Főbb
mellett fekvő csenevészes szerv, mely fejlődési- munkái: Az írott kútfők jelentősége a művészet
történetben (Budapest 1898); A régi Róma épí
leg a férfi mellékheréjének felel meg.
Mellékszem vagy fiókszem (stemmata, ocel- tészetéről (u. o. 1901); Michelangelo (u. o. 1903);
lum, ommatiditun), a gerinctelen állatoknál, fő Fererwzy István élete és művei (u. o. 1906); Zur
leg az ízeltlábúaknál (1. o.) az összetett szemek Entstehungsgeschichte des Kranzgesimses am
mellett előforduló egyszerű szem. Részei: lencse, Palazzo Farnese in Rom (Berlin Í909); Goya
melyet a hám chitin-rétege alkot; üvegtest, mely (Budapest 1913); Az Esterházy-képtár története
átlátszó sejtekből áll; fónyérző sejtek (retina), (u. o. 1915). Számos cikket írt folyóiratokba.
melyek egyik végükön pálcikákkal (rhabdom) van
Mellérem,kereszt-,pénz- vagy más alakú emlék
nak ellátva, a másik végükön pedig idegrostok vagy jelvény, melyet szalagon v. láncon viselnek
kal állnak összeköttetésben. A M.-ben a gerinces a nyakban v. a mellen. Fejedelmek ajándékoztak
állatok szeméhez hasonlóan fordított kép kelet ilyen, az ajándékozás fontosságához képest díszitkezik. Száma és elhelyezése a különböző fajoknál ménybe vagy drágakövek közé foglalt érmeket a
különböző. Feladatát pontosan nem ismerjük; maguk arcképével. Különböznek ezektől a rend
valószínűleg fontos szerepe van a nagyobb terü jelek, katonai-, hadi- és vitézségi érmek, melyek
letek átpillantásánál. M.-nek nevezik a csúszó szabályszerű alakban és nagyságban veretnek.
mászóknál előforduló fejtetői szemet (parietális
Melles Emil, gör. kat. plébános, író, szül. Nap
szóm) is; 1. Parietális szerv.
koron (Szabolcs vm.) 1857 márc. 16. A teológiát
Mellékszólam a. m. kisérő szólam (1. o.).
Ungváron és Esztergomban végezte. 1879-ben
Mellékszögek. Két szög (az ábrában a és p) mel- szentelték pappá. Előbb püspöki titkár volt, később
/
lékszöge egymásnak, ha csú- több helyen plébános, 1899—1905-ig Szatmár
/
csuk és egyik száruk közö3, a németiben, ugyanakkor szatmárvármegyei káp
/->.
nem közös száraik pedig egy talanonkívüli főesperes. 1905-ben apáti cím
/'jí/a ^
egyenesbe esnek, de ellentett mel tüntették ki. Ugyanebben az évben az újon
'
irányúak. A M.-ek összege 180°. nan alapított budapesti gör. kat. plébániát nyerte
Ha két M. egymással egyenlő, akkor mindegyik el. Irodalmi téren a gör. kat. magyar hívek ma
gyar liturgiájának javára és a naptáregyesítés
derékszög.
nek megteremtésére törekedett. Önállóan meg
Melléktengely (a5v.), 1. Főtengely.
jelent főbb müvei: A gör. kat. egyház szertarMelléktenger, 1. Tenger.
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tásainák ismertetése (Ungvár 1878); A gör. szert,
kat. egyház ünnepeinek értelmezése (Eger 1878);
Szt. ssagy Vazidatya szent és isteni Liturgiája
(Debreczen 1890); Gör. szert, katolikus Liturgika (Ungvár 1891): A naptáregyesítés (Ungvár
Í8Ü8); Olvasmányok, Apostolok és Evangéliu
mok (u. o. 1902); Anthologion szeptember és ok
tóber hónapokra (Szatmárnémeti 1905). Gör. kat.
imakönyvei több kiadást értek. Szerkesztette a
Gör. szert. Kat. Hitszónok folyóiratot (1887—
1888); továbbá több naptárt 1892—1905-ig ma
gyar gör. katolikusok számára. Munkatársa e
Lexikonnak is.
Mellété, kisk. Gömör- és Kishont vm. tornaijai
j.-ban, (i9io) 389 magyar lak., u. p. és u. t. Özörény.
MeÚfúxó, 1. Fúrógép.
Mellfü (növ.), 1. Solanum.
Mellgerenda, 1. Alváz.
Mellhang, 1, Hangképzés fiziológiája,
Mellhártya (pleúra), a mellüreg falait ki
bélelő s a jobb és bal tüdőt borító savós hártya.
A jobb és baloldalon két, egymástól teljesen
izolált tömlőt alkot, amelyek a két tüdőt zárják
magukba. Beborítja a rekeszizmot, kibéleli a
bordákat, fent a pleurakúpot alkotja atüdőesúcs
befogadására. Középen a két pleuratömlő a
Bzivburkot s az előtte és mögötte levő gátőrt
fogja közre. A szívburokkal egy darabon össze
van nőve.
Mellhártyabetegség többféle van, leggyako
ribb a mellhártyagyuladás (1. o.). A mellhártya üre
gébe levegő is juthat (pneumothorax), 1. Légmell.
A mellhártya betegségei közé tartoznak még an
nak különböző daganatai, ritkán a belé kerülő
élösdiek.
Mellhártyagyuladás (pleuritis), a mellkas és
a tüdők egymás felé néző felületét borító mellhártya gyuladása. Létrejöhet a mellhártyarésbe
behatoló sérülések nyomán, de legtöbbször a tüdő
megbetegedésének átterjedése révén jön létre. M.
léphet fel meghűlések, káros klimatikus befolyá
sok folytán is, de legtöbbször ezek a hatások csak
elősegítik a különböző utakon odajutott baktériu
mok munkáját. Vannak általános megbetegedé
sek, amelyeknél különös hajlam fejlődik ki a
M.-sal szemben: ilyenek a szív- és vesebajok. A
M. legjellemzőbb tünete a fájdalom (szúrás), amely
különösen mély belélegzésnél lép fel, s oly erős
lehet, hogy a beteg csak egészen felületesen s
pihegve tud lélegzeni. Rendszerint igen kellemet
len száraz köhögés (reflexköhögés) lép fel; a láz
nem magas; amellett igen jellemző hallgatódzási
és kopogtatási tünetek jelennek meg.
A M.-nak több alakja van: 1. a száraz M.
(pleuritis sicca), amelynél csak kevés, megal
vadó kiizzadás vonja be a mellhártyafelszlneket,
amelyeknek összedörzsölődése, s későbbi esetleges
összetapadása jellemző tünetekkel jár. 2. A folyé
kony kiizzadással járó M. (pleuritis exsudativa) a
M. leggyakoribb alakja; a mellhártyarósben ilyen
kor nagymennyiségű savó gyűlik fel, mely a tü
dőt egészen összenyomhatja, s a szivet is áttolja
az egészséges oldalra. Ha a savó rövid időn belül
belső szerekre nem szívódik fel, le szokták csa
polni, mert ha a tüdő sokáig marad összenyomva,
összezsugorodik és elveszti rugalmasságát. 3. A
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M. lehet genyes is; sérülések után, tüdőgyuladás
és tuberkulózis kapcsán szokott fellépni, ha kró
nikussá válik (genymell, empyema thoraers), úgy
az életet is a legkomolyabban veszélyezteti. Néha
a geny magától is utat tör a mellkasfalon keresz
tül (mellsipoly, empyema necessitatis). Kezelése
a geny kiadós lecsapolásából, s a lefolyás biz
tosításából áll, amelyet rendesen az egyik borda
kiirtása (bordareszekeió) által kapott nyílással
érünk el. 4 Igen gyakori a tuberkulózisos M.,.
amelyet a legtöbb esetben a tüdő tuberkulózisának
átterjedése a mellhártyára idéz elő, de előfordul,
hogy a borda tuberkulózisa az ok, sőt tuberkuló
zisos M. előfordul teljesen ép tüdő és mellkasfat
mellett, amikor a szervezetbe jutott (pl. a mandu
lán át) tuberkulózis-bacillus a nyitott utak révén
jut a mellhártyarésbe (iniciális M.). A tuberkulózi
sos M. lehet savós, vóressavós és genyes; a kiizzadásból a tuberkulózisbacillus kitenyészthető.
Kezelése a szokott és említett beavatkozásokon
kívül az alapbetegség gyógyításából áll.
Mcllifieatio (lat.) a. m. mézkészítés.
Melligo (lat.), 1. Mézliarmat.
Mellincz, község, 1. Muramelencze.
Mellin de Saint Gelais (ejtsd: meleS d'szeS
zsiéi, francia költő, 1. Francia irodalom (XVI. sz.>
Mellit, niézkő (ásv.), szerves sav ásványi sója,
mellitsavas alumínium AljC^O,, -\- 18H20, négy
zetes rendszerbeli kristályokban egyenként v.
csoportosan barnaszénben és kőszénben. Méz
sárga, zsírfényü. Lelőhelyei: Artern Türingiában, Luschitz Csehországban. Walchow Morva
országban, Tula kormányzóság Oroszországban.
Mellitsav, benzolhexakarbonsav: C6(COOH)8.
Aluminiumsója a barnaszéntelepeken található,,
melyet a mézhez hasonló színénél fogva mézké
nek neveznek (1. Mellit). M. keletkezik, ha fa
szenet, v. grafitot lúgos káliumhipermanganáttal, v. füstölgő salétromsavval oxidálunk. Víz
ben könnyen oldható finom tűk. Mésszel hevítve
benzol keletkezik belőle.
Mellituria (gör.), 1. Melituria.
M e l l i v o r a (állat), 1. Méhészborz.
Mellizmok. Idetartoznak a mellkas elüls6
felszínén fekvő izmok, ú. m.: a nagy- és kis
meUizom, az elülső fürészizom, a bordaközti iz
mok és a haránt mellizom. A nagy mellizom a
kulcscsonton, mellesonton s a hasfalon eredve, a
felkarcsonton tapad; a kis mellizom néhány
bordát köt össze a lapocka hollóorrnyujtványával; a fűrészizom a 2—9. bordáról megy a la
pocka mediális szélére. Ezek főképpen a bordák
emelésével a belélegzésre hatnak, továbbá a felső
végtagot mozgatják. A bordaközti izmok (külső
és belső) főleg hézagtöltők, jelentékeny működés
nélkül; a haránt mellizom jelentéktelen, a mell
csont belső oldalán van.
Mellkalapács, 1. Kalapács.
Mellkas (thorax), a csontváz egy része,
amelyet a 12 náticsigolya, a mellcsont és a bor
dák zárnak körül. Fent és lent nyitva van, ol
dalt a bordaközökön átjuthatunk bele. Alsó széle*
a bőrön át kitapintható, az ú. n. bordaív alkotja.
Alakját hordóhoz vagy — különösen a férfiét —
méhkashoz hasonlíthatjuk. Fent a bemenete szúk,
lent a kimenete tágabb, legtágabb azonban a
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közepe táján. Nőknél a fűző viselet miatt lent daganat fejlődik. Gyengül a M., ha a rezgés kiin
aránylag szűkebb, mint férfiaknál. Átmetszete dulópontja ós a tapintó kéz közé rossz hangvezető
kártyasziv alakú, mert hátul a csigolyák erősen körül, pl. felhalmozódott folyadék a mellhártyabelenyomulnak az üregébe. A gyermek M.-a, résben. Tüdő- és mellhártyagyuladás lévén a gya
éppen úgy, mint az állatoké, harántul kissé össze koribb és néha hasonló tünetekkel fellépő mellkasbeli lázas betegség: a M. vizsgálata könnyíti
Tan nyomva.
Mellkasalakulás az állatoknál azért érdemel a két betegség megkülönböztetését, mert az előbbi
figyelmet, mert téteményképességüket befolyá nél rendszerint erősebb, az utóbbinál gyengült a
solja. A mellkas elülső részét szügynek nevezik mellrezgés.
Mellrichstadt, az ugyanily nevű járás szék
(1. o.), oldalát részben a váll takarja. Lassan fej
lődő állatoknak laposabb és sekélyebb mellkasa helye a bajorországi Unterfranken kerületben,
Tan, mint a koránfejlődőknek. Hibás M. a fűzött (i9io) 2176 lak., harangöntéssel, Németország
mellkas, az üres szivtájék és a rövid bordázat. A egyik legnagyobb malátagyárával, nagy marha
mellkason mélységi, szélességi és körméretet szo vásárokkal. 1078 aug. 7-én itt verte meg IV. Hen
kás felvenni. Szarvasmarhákon a mellkas mély rik császár Sváb Rudolf ellenkirályt.
Mellső (anterior) a test azon síkja, mely elől
sége a marmagasság 50—60%-ának felel meg, a
szélesség 30—35, a körméret pedig 140—170%-at van; a fej homloki síkjának folytatása lefelé.
teszi.
Mellszobor (franc, buste, ol. busto), szoborkép
Mellkép, olyan arckép, mely az alakot csipőn más, mely csak az alak fejét és a nyakkal a mell
felül s rendszerint esak felső karjaival ábrázolja. egy részét ábrázolja s lenn kerek, négyszögletes v.
Mellkereszt (lat, pedorale), ezüstből vagy sokszögű talapzatban végződik. A M. formája a
aranyból készült, drágakövekkel kirakott s néha római művészet korában keletkezett s a görög
ereklyéket tartalmazó kereszt, amelyet Nagy Kon hermák helyett használták. Ez utóbbiak nevével •
stantin óta a római esászárok és a püspökök ma olyan szoborképmásokat jelölünk, amelyek
láncon függve a mellükön viseltek. Mint jelvényt az alakot csipőn felül elmetszve talapzat nélkül
jelenleg is viselik a pápa, a püspökök, a címzetes ábrázolják. A talapzat s a mellkép alsó része át
menetének változatos alakításával különösen a
püspökök, apátok és prépostok.
barokk- és a rokokó-szobrászat vált M, amelyen
Mello, spanyol író, 1. Meló.
Melloni, Macedonio, olasz fizikus, szüL Par- egyik-másik modern szobrász e tekintetben szinte
mában 1798 ápr. 11., megh. Portiéiban 1854 aug. még a fantasztikus határán is túltesz.
Mellszorulás (angina peetoris), leggyakrab
11.1824-től a pármai egyetemen a fizika tanára
volt, de 1831. politikai okokból Parisba mene ban véredényelmeszesedés, különösen a sziv táp
kült. 1839-ben a nápolyi művészeti és ipari kon lálóereinek, az ú. n. koszorús ereknek elmeszesezervatórium igazgatója lett s 1848-ig a Vezuvon désénél jelentkező rohamok. B rohamok rendesen
levő meteorológiai obszervat jriumot is vezette. nagyobb testi munka, esetleg pszichikus felindu
Legnevezetesebbek a sugárzó hőre vonatkozó lás után jelentkeznek néha hirtelen, máskor több
vizsgálatai, melyekről több értekezést adott ki kevesebb bevezető jel (szívszorulás, 1—2 nehe
a párisi és nápolyi akadémia kiadványai közt zebb lélegzés) után. A roham főtünete az emlí
és az Annales de Chimie et de Physique c. tud. tett szorítás-érzés mellett a szegycsont táján
vagy attól kissé balfelé (praecordium) érzett, sok
folyóiratban.
Mellőzés és kizárás, 1. Bírósági személyek szor igen erős fájdalom, mely a hátba, a bal
vállba, sokszor az egész balkarba kisugárzik és
kizárásaa beteget egész a megsemmisülés érzéséig foko
Mellpajzs, 1. Plastron és Teknősök.
Mellparásak (Pisces thoracici, áiiat), 1. Halak zódó félelem érzése fogja el. A végtagok hűvö
sek, a homlokon hideg verejték üt ki. A lélegzés
(9. köt, 375. 1.).
Mellpor (Kurella-féle mellpor, zöld mell nem válik szükségképen nehézzé, sőt maga a
por), pulvis peetoralis seu p. liquiritiae composi- szívműködés is eléggé rendes lehet. Néha azon
tus, édes gyökér, szenna 100 r., édes kömény, ban nehéz lélegzéssel és szívgyengeséggel is jár,
kénvirág 50 r., cukor 300 r. keveréke. Reális úgy hogy halálos kimenetelű is lehet. Rendesen
azonban pár perc múlva a betegek lassanként
haszna nincs.
Mellrezgés (fremitus peetoralis v. vocalis) rendbe jönnek. Okát az erek elváltozása miatt
hangos beszéd alatt a mellkason tapintható. Úgy fellépő szívtáplálkozási zavarok mellett ideges
jön létre, hogy a hangszalagok rezgései a tüdő befolyásokban is kell keresnünk. Előfordul álta
és a tüdőbeli levegő közvetítésével átterjednek lános véredényelmeszesedésnél, idült szívizoma mellkasfalra. A M. annál erösebb, minél ere gyuladásnál, idült mérgezéseknél (nikotin, al
sebb és mélyebb hang hozza létre. Nagyon be kohol, kávé, tea); néha hisztériánál, neurasztéfolyásolja a mellkasfal vastagsága (izmok, zsír niánál. Kezelése : morfium (bőr alá fecskendezve),
réteg). Vizsgálatánál lehetőleg változatlan erős amilnitrit-belélegzés, nitroglicerin. Megelőzésére
ségű hangos beszéd mellett a kinyújtott tenyeret néha az életmód szabályozása, hosszabb jódkúrák,
laposan a mellkasfalra fektetik. Következtetést esetleg diuretin adagolása eredménnyel járhat.
csak a M. változásából, illetve esetleg a két mell
Melltea, enyhén aromás, s így váladékszapo
kasfélen észlelhető intenzitásbeli különbségből rító ; nyálkás, s így az izgatott garatnyálka
lehet vonni. A M. erősödik, ha a rezgés helye és hártyát védő, bevonó növényi részek keveréke,
a tapintó kéz közé a tüdőbeli levegőnél jobb hang- amiből készült forrázatot iddogálni szokás köhö
vezető anyag kerül. így pl. ha a tüdőállomány tömö gés, meghűlés, torok- és mellbetegsógek esetén.
rebb lesz, v. a tüdő, esetleg mellhártya szövetében Pozitív haszna nincs.
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Mellursus (áiiat), 1. Lajhármedve.
Mellúszó, 1. Halak (9. köt., 375. lap).
Mellüreg (cavum thoracis), a mellkas csontfalai által körülzárt terület. Alul nem terjed le
olyan mélyre, mint a bordák, mert alul a rekesz
erős domborulattal nyomul bele.
Mellüregi szervek a mellkasban fekvő, lent
a rekeszizomig terjedő szervek. Idetartozik első
sorban a szív és a két tüdő, azután a szív előtt és
mögött, részben pedig fölötte fekvőképződmények,
amelyeket elülső, hátulsó és szivfeletti gátőr (mediastinum) néven foglalunk össze. Ami ezen szer
vek elrendezését illeti, két oldalt van a két tüdő,
közöttük kissé balra tolva a szív; ezek külön
zárt savós tömlőkben, a két mellhártyaüregben,
illetőleg a szívburokban feküsznek. Az elülső gátorban erek vannak zsírba ágyazva; a szív felett
vannak a főerek s a thymus (csecsemőmirigy)
maradványa; a hátulsó gátőr képződményei a
légcső, a főbronchusok, a leszálló főverőór, a
nyelőcső, a két bolygó ideg s kisebb ér- és ideg
törzsek.
Mellvas, 1. Mellvért és Vért.
Mellvéd, 1. (franc, parapet), gyalogság v. tüzér
ség oltalmára szolgáló fedezet. Fal v. földhányás,
amely vagy a föld felületén, vagy valamely vár
gátozatán emeltetett. A M. fő alkotórésze min
den erősítő építménynek. Magassága attól függ,
hogy állva, fekve vagy térdepelve levő ka
tona lőhessen-e mögüle. A M. mögött vannak a
lövő padok. Vastagsága azon anyagtól függ,
amelyből készítik (1—10 m.) és attól, hogy puska
vagy löveg-lövés ellen, több vagy kevesebb időre
építtessék-e. L. még Sánc és Erődgát. — 2. M.
az építészetben, 1. Balusztrád.
Mellvédő (franc.^os£ro?í,),avívásnál használt,
bőrből, vászonból készült zubbonyszerű ruha
darab, mely a mellre irányult szúrások és vá
gások erejét fogja fel. A kardvívásnál használt M.
egész kabátalakú, a jobb karja bélelt, hogy a
karra jövő vágásokat is felfoghassa; a vlvótőrnél csak a mellre kötött bélelt fél-mellényből áll
aM.
Mellvédő ial, a híd- és útépítésben a kőből ké
szült teljes falu korlát.
Mellvédsüveg (franc, bőimet, bonnette, rechutte), a mellvédkoronának emelkedése, amely
rendesen valamely kiszögellésnél van alkalmazva,
Magassága 0-3—1-6 m. L. még Erödfok.
Mellvért (franc, cuirasse, ebből lett a németes
kürassz), eredetileg több rétegbe rakott vastag
bőrökből készített védőeszköz, később vasból ko
vácsolták v. acélból készítették és csak kívül
ről vonták be bőrrel. Volt kettős M. is, melynek
egyik fele a mellet, a másik a hátat védte (1. Vért)Miután a jelenkori puskák lövedékei ellen a M.
meg nem véd, súlya pedig a katona fürgeségét
csökkenti, azért már nem használják. Hadsere
günkben 1860 óta nincs használatban.
Mellvezeték (ductus thoracicus), a nyirokér
rendszer legerősebb gyüjtőtörzse, amely a test
nyirokereinek tartalmát szedi össze s önti a bal
gyűjtőeres szögletbe fangulus venosus) a bal
kulcsesontfeletti árokban. Csak a fej és nyak
jobb felének, a jobb felső végtagnak s a jobb
mellkasfélnek nyirokerei nem ömlenek bele.
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Pontos jelentősége, hogy a bélben felszívott táp
lálóanyagokat, a chylust juttatja keringésbe.
Mellvízkór (hydrothorax), 1. Vízkórság.
Melnice, adók. Lika-Krbava vmegye otocsáni
(otoéaci) j.-ban, (1910) 1111 horvát és szerb lak.,
u. p. Brlog-stacija, u. t. Zuta-Lokva.
Melnik, 1. az ugyanily nevű cseh kerületi ka
pitányság székhelye, (191a) 5426 lak., olaj-, cukor-,
sörgyártással; gyümölcs- és szőllőtermelóssel (1.
Cseh borok) : gót templommal, régi kastéllyal,
amelyben a Szt. Ludmilla-kápolna van ; vincel
lériskolával. — 2. M. (Melenikon), bolgárországi
város és görög érseki székhely a hajdani Szaloniki
török vilajetben, a Perim-dag Ny.-i lábánál, kb.
6000 lak. Mikor a lakosság megtudta, hogy a
bukaresti szerződés értelmében M.-et Bolgáror
szághoz csatolják, a várost 1913 szeptember ha
vában elpusztította.
Meló, Villa de, város, 1. Cerro Largo.
Meló (tkp. Mello), Francisco Manuel de, spa
nyol történetíró és költő, szül. Lissabonban 1611
nov. 23., megh. u. 0.1665 okt. 13. A spanyol had
seregbe lépett, s a flandriai háborúban kifejtett
vitézségeért ezredessé tették; mint ilyen harcolt
a kataloniai felkelők ellen, s e hadjáratának tör
ténetét Clemente Libertino álnév alatt meg is
írta. Számos műve közül értékes még a Las trés
Musas de Melodino (Lissabon 1649) c. szatirikus
költeményeket tartalmazó könyve, melyben Quevedo költő barátjának iskoláját követi.
M e l o c a c t u s Lk. et Ottó, dinnyekaktusz (növ.),
a Cactaceae (Kaktusz-félék) család génusza; 30
faja Amerikában honos. Törzsük gömbölyű vagy
lapított, hosszában mélyen barázdás, tetejét süveg
módjára tömött szőrpárna borítja, ebben vannak
elhelyezve többnyire élénkszlnű virágai. Bogyó
juk sima, hosszúkás, lédús, piros. A M. communis
DC. (Cactus melocactus L.) emborfejnagyságú.
Bogyója ehető. Száraz, sík homokon terem, álla
tok (öszvér, ló stb.) üdítő levét fogyasztják.
Melódia (gör.), 1. Dallam.
Melódika (gör., dallamtan), a zenei hangok
rendszeres egymásutánjának (sorakozásának)
tana. Alapelve a hangmagasság hullámzó, lépcsőszerű váltakozása. A hangmagasság emelkedése
lelki diszpozíciónk fokozását, esése a feszültség
enyhülését jelenti. A M. mozgása tehát megfelel
a lélek hullámzásainak: emelkedése (pozitív moz
gása) azonos a vággyal, akarással, törekvéssel,
előrotörtetéssel, negatív mozgása a lemondásra,
önmagunkba való elmélyedésre emlékeztét. A M.
e sajátosságait már Aristoxenos is felismerte. Az
újabb tudományos zeneköltészettan a dallam-szer
kesztést esztétikai alapon magyarázza. V. ö. Biemann, Elem. d. mus. Ásthetik; Biepel, Tonordnung ; Niechelmann, Die Molodie; Bussler, Blementarmelodik; Cremers, L'analyse et la composition mélodique.
Melodikon, zongoraszerü hangeTsa', melyben
húrok helyett hangvillák vannak, ez*i megszó
laltatását forgó acélkorong eszközli. Feltalálta
Bieffelsen Kopenhágában (1801).
Melodikord, az énektanítás céljára 1848. szer
kesztett húros hangszer. Feltalálója Báckström.
Melodion, a melodikonhoz hasonló, billentyű
sorral folszorelt hangszer, melyben hangvillák
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•helyett erős acéllemezek vannak. Szerkezetét
•Ghladni tervezte meg.
Melodráma. Az opera kialakulásának első kor
szakában M. szóval jelöltek meg minden zenésí
tett drámát, vagyis operát. Ma a M. minden hangázoros zene kíséretével aláhúzott deklamációt,
szavalást jelent. B vegyes műformával komoly
•esztétikusok jogosan helyezkednek szembe, mert
•egyrészt semmivel sem indokolható, miért nem
fokozódik benne a közönséges beszéd legalább is
recitativo-vá, másrészt a deklamációban a sza
való határozott magasságú hangokat intonál,
melyek ha nem illeszkednek a zenei kiséret
harmóniáihoz — mint a gyakorlat is bizo
nyltja — a legképtelenebb disszonanciákat idézhe-tik elő, mert ez az «alkalmazkodás» a szavalás
Mlön törvényei következtében csaknem kivihe
tetlen. Csak ott jogos a M., hol a szavakat az
•énekkel szemben fokozásnak érezzük, pl, a Bűvös
vadász híres «Wolfschlucht» jelenetében, v. a Fidelio börtönjelonetében. A M.-val a klasszikus
mesterek csak elvétve kísérleteztek (Schumann
zenéje Byron Manfredjéhez,, de annál nagyobb
buzgalommal foglalták le dilettánsaink maguk
nak e műfajt. A magyar zeneirodalom M.-i közül
megemlíthetjük Liszt: A holt költő szerelme c.
müvét (szövege Jókaitól), továbbá Huber Károly,
Ábrányi Kornél és Kún László M.-it. V. ö. Garcin, Traité du mólodrame (1772); Kienzl, Die musik. Deklamation (1880); Istel Edgár, Die Ent•stehung des M.-s (1906).
Melodunum, Melun (1. o.) latin neve.
Meloe (állat), 1. Nümike.
Melofón (melophon, gör.), harmónium-tipusú
hangszer, külső alakjában nagy gitárhoz hasonló.
A jobbkéz a fújtatót működtette, a balkéz a bil
lentyűket helyettesítő gombokat. Feltalálta Le
plére órás 1834. Parisban. L, még Akkordion.
Melográf (pianográf, notográf, eidomusikon),
zongorákra szerelhető készülék, mely siffrirozott jelekkel rögzíti meg a zongorán improvizált
darabokat. Eddig Hohlfeld (1852), Schmeil (1850),
€arpentier (1889), a magyar születésű Kliegl és
Kromar (1906) gyártották a legjobb M.-okat.
Melolonllia (állat), 1. Cserebogarak.
Melolontin (melolonthin), Schreiner szerint a
szétzúzott cserebogárnak (Melolontha vulgáris)
vizes kivonatában leucin, szarkin, húgysavas és
sóskasavas sókon kívül kis mennyiségben a M.
is előfordul, képlete C5H1,,N,!S03. A tiszta M. szín
telen, selyemfényű, íztelen és szagtalan tűkből álló
kristályos test, mely forró vízben elég könnyen
oldódik, de abszolút alkoholban vagy éterben old
hatatlan.
Melophagus Latr. (állat), a Kétszárnyú ro
varok (Diptera) rendjében a Hippoboscidaecsaládnak egyik neme, melynek egyetlen honi
képviselője a M. ovinus L., juhcsimbe. L. Kul
lancslegyek.
Melophon (gör.), 1. Melofon.
Melopiano, szerkezet, mely arra szolgál, hogy
a zongora hangját kicsi, gyorsan rezgő kalapá
csokkal folytonossá tegye. A kalapácsokat igen
finom órarúgók rezegtetik meg.
Meloplasztika (gör.), az arcon végzett képzőműtét, mellyel a pofa anyaghiányait pótolják. A
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pótlás a szomszédságból odavont, vagy távolabb
ról odafordított nyeles lebennyel, vagy szabadon
átültetett szövetekkel történhetik. A pótlandó
anyaghiány sérülésnek, roncsoló gyuladásnak v.
valamelyes pusztító daganatnak lehet a követ
kezménye.
•,
Mclopsittacus (állat), 1. Hullámos papagályj
Meloria, homoksziget, 6 km.-nyíre Livorno
előtt; 1241 máj. 3. a pisaiak itt győzték le Genova
hajóhadát, 1284 ápr. 2. a genovaiak a pisai hajó
hadat itt megsemmisítették.
Melosz, sziget, jelenleg Milosz (1. o.).
Melotai Nyilas István, 1. Milotai Nyilas.
Melotipia (gör.), a hangjegyeknek könyvnyom
dái betűk mintájára öntött jegyekről való sokszo
rosítása, 1. Hangjegymetszés, Hangjegynyomás.
Melozzo da Foríi (családi nevén M. degli Ambrosi), olasz festő, szül. Forliban 1438 (vsz. jún.
8.), megh. u. o. 1494 nov. 8. Piero degli Franceschi
tanítványa volt. Dolgozott szülővárosában, Ró
mában (1461—1472 és 1476—1481), Loretoban
(1478) és Urbinoban (1473—1476), ahol Justus
van Gént személyében a németalföldi iskola is
hatott rá s ahol Federigo da Montefeltre herceg
palotája számára a tudományok ós művészetek
allegóriáit ábrázoló 7 képet festett, melyek kö
zül 2—2 ma a berlini Kaiser Friedrich-Museumban, 111. a londoni National Galleryban függ, míg
3 elveszett. Főművei Rómában készült freskók;
az egyik azt a jelenetet ábrázolja, amint IV. Sixtus pápa Platinát kinevezi az újonnan alapított
vatikáni könyvtár könyvtárosává (ma vászonra
átvive'a vatikáni képtárban); a Ss. Apostoli-temp
lomot is pompás falfestményekkel díszítette,
melyek töredékei ma a királyi palotában (Krisz
tus mennybemenetele) és a Szt. Péter-templom
sekrestyéjében (Apostolfejek és zenélő angyalok)
láthatók. Nagy mestere volt a perspektívának,
kivált az alsó nózletü távlatnak (di sotto in su
ábrázolás).
Melpomene, a múzsák (1. o.) egyike.
Melrose (ejtsd: meiróz), község Roxburg skót
countyban, (1911) 4150 lak., ciszterci apátság rom
jaival, amelyet 1136. I. Dávid skót király ala
pított és a reformáció korában leromboltak. A ro
mokból csak egy kápolna maradványai vannak
meg, amelyek Nagy-Britannia gót stílusú épít
ményeinek legszebb romjai.
Melstedt, Henning von, svéd regényíró, szül.
Stockholmban 1875 jún. 1. Regényeiben és no
velláiban az impresszionista újromanticizmus
híve. Nevezetesebb müvei: Noveller i dialóg (No
vellák párbeszédekben); Juristerna (A jogászok) ;
Damen után nád (Kegyetlen hölgyek).
Méltányosság, erkölcsi igazságosság, mely
mindenkivel aszerint bánik, amint igazán meg
érdemli, tehát emberek és emberi cselekedetek
megítélésénél, megbüntetésénél, megjutalmazásánál stb. számbaveszi a számbaveendőket,
főleg a mentő vagy érdemül szolgáló körülmé
nyeket, a szigorú formai jogon kívül szóhoz jut
tatja a valódi igazságot. A M. (aequitas), a szoros
jognak (jus strictum) ellentéte. Annak felisme
résével, hogy az írott jeg sohasem simulhat kellő
kép a konkrét esetek ezernyi változatához, a ma
gánjogi törvényhozások mind szélesebb érvé-
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nyesülést engednek a méltányossági tekintetek lító irodalomtörténet első hirdetői és orgánumai
nek és azok érvényre juttatását a bíróra bízzák. voltak. Működését több külföldi tudományos egye
Melton. erősen kallózott felbontattan nemez- sület, így a palermói királyi akadémia is méltá
réteggel ellátott gyapjúszövet.
nyolta, tagjai sorába választva M.-et. M. igen
Melton-Mowbray (ejtsd: meitn móbrei), város Lei- képzett s rendkívül gazdag érdeklődésű tudós
cestershire angol countyban, (ion) 9203 lak., bör-, volt, de különcködő, a maga utain járó. Müveit
sörgyártással, nagy sajtkereskedéssel. Vidékén többnyire csak 30—40 példányban nyomatta ki,
nagy rókavadászatokat tartanak. 1644-ben a par úgy hogy azok nagyobb hatást nem tettek, író
iáment seregét itt a royalisták megverték.
jukat a magyar tudományos világ elől elzárták,
Méltóság (dignitas), valamely hivatallal vagy amelytől egyébként is irányának egyoldalúsága
állással járó kitüntetés. Az ily hivatalban, állás s néha ferdesége miatt egészen távol állott. Mun
ban levők M.-ok (dignitariusok). így megkülön kásságának legjelentősebb része egyfelől Petőfi
nek és Eötvösnek a külfölddel való megismerte
böztethetők állami, egyházi M.-ok.
Méltóságos, cím, amely jelenleg a grófokat és tése, másfelöl Petőfi-tanulmányai; ez utóbbiak
— habár nem teljes joggal — a bárókat is meg megszerezték neki a Petőfi-társasági tagságát
illeti, az utóbbiakat régebben e cím nem illette (1876). Dolgozatai közül nevezetesebbek: Scho
meg. Megilleti azonkívül e cím a cs. és kir. ka penhauer Arthur bölcseimi elődei (1873, a kri
marásokat — az asztalnokokat nem —, az ud tikai irodalomtörténet fogalmáról); Petőfi pamvari tanácsosokat és általában az állami tisztvi phletistái és panegyristái (1874); La reformé
littéraire en Europe (1878); A műfordítás alap
selőket az V. fizetési osztályban és ettöl felfelé.
Meltzer Jakab, evangélikus lelkész és író, elvei (1879); A siciliai Petőfi-iskola (magyarul
szül. Poprádon 1782., megh. Kis-Lomniczon 1836. 1879, olaszul 1880); Petőfi, Eperjesi vá-pad (cím
1811-től a kislomniczi egyház lelkésze volt. telen töredék a költő hagyatékából, 1881); Petőfi
Müvei: Der ungarisehe Zipser-Sachse in seiner jelszava; Petőfl's Wolken; Goethe's Weltliterawahren Gestalt (Leipzig 1806); Biographien be- tur; Zur Lenre vom versteckten Praeflx (1882);
rühmter Zipser (Kassa, 377 old.); Gedichte (u. o. Das verstárkte Praeflx (1881); Petőfi, Felhők
1820); Nachrichten von einer Salzkammer im (az első kiadás diplomatikus hűségű lenyomata
Tátragebirge (Vaterlánd. Pilger); Poprád part kritikai jegyzetekkel, 1884); Palaeográfiai és szö
jain fekvő s megjegyzésre méltó némely városok vegkritikai észrevételek az Eddához; Folksongs
ról, falukról, omladékokról való topographicai, (1885); Scheffél als Mensch (1886); A philohistóriai és statistíkai jeayzések (Tud. Gyűjt. sophia fogalma új szempontból (1894).
1819. VII., XII.); Szepesvármegyei geographiai,
Melubrin, fenildimetüpirazolonamidometánhistóriai és statistíkai tudósítások (u. o. 1818. szulfósavas nátrium, szerkezete szerint
XI., VII.).
NaO.S02.CH2.HN—C==C.CH8
Meltzer, Gregorms, jogtudós, 1. Haloander.
I I
OC N.CH,
Meltzl, 1. Balambér ílomniczi), jogtudományi
író, szül. Kolozsvárt 1880 márc. 8. Jogi tanul
\
/
mányait Kolozsvárt és Berlinben elvégezvén,
C-C6H6
Olasz- és Franciaországban tett hosszabb tanul egy olyan antipirin, melyben egy hidrogént amimányutat. 1909 óta a kolozsvári egyetemen a dometánszulfósavas nátrium helyettesít. Fehér,
római jog magántanára. A római jog és az asszír- egy molekula vizet tartalmazó, vízben jól, alko
babilóniai jog köréből vett munkái közül neveze holban kevéssé oldódó kristályos por. Csaknem
tesebbek : A stipulatio mint verborum obligatio íztelen. Világosságon bomlik. Fenildimetilamido(Kolozsvár 1907); Az obligatio személyes termé pirazolon és formaldehidbiszulflt oldat egymásra
szete (u. o. 1908); Die Obligation im beiében des hatásakor keletkezik. Mint specifikumot használ
Delikts (u. o. 1909); A Hamurabi törvénykönyve ják szalicilsav helyett az izületi csuz gyógyítá
(u. o. 1910); Kritische Gedanken zur Bechts- sára.
geschichte und Eechtsdogmatik der römischen
Melón (ejtsd: melón), Seine-et-Marne francia déund modernen Obligation (u. o. 1910); Das Eecht partement fővárosa a Szajna partján és annak
als Verpflichtung (1911); A kötelezést jog Hamu- egy szigetén, vasút mellett, (1911) 14,861 lak., ce
rabi korában (u. 0.1912); A római jog modern ment-, mezőgazdasági gépgyár, fafürész, ga
jelentősége (u. 0.1914).
bona-, liszt- és sajtkereskedelem; van régiség2. M. Hugó, egyetemi tanár, szül. Szászré és muiparmuzeuma, nyilvános könyvtára; plé
genben 1846 júl. 31., megh. Kolozsvárra utaztá- bánia-temploma, XV. sz. tanítóképzője, iparisko
ban Nagyváradon a vasúti vonaton 1908 jan. 20. lája és felsőbb bírósága. M. neve a romaiak ide
Egyetemi tanulmányait külföldön végezte, majd jében Melodunum volt. 1420-ben angolok foglal
1872. a kolozsvári egyetem fölállításakor a né ták el, 1430. Jeanne d'Arc, a város szülötte a
met nyelv és irodalom rendes tanárává nevezte lakosokat az angol helyőrség ellen fellázította
tett ki. Viselte a bölcsészeti kar dékáni s az egye s azok el is űzettek. V. ö. Leroy, Histoire de M.
tem rektori méltóságát (1894—95)- is. 1882-ben (Melun 1888).
és 1884. hosszabb külföldi utat tett s állandó
Melursus (állat), 1. Lajhármedve.
összeköttetést tartott fönn a külföldi tudós világ
Meluzina, a monda szerint szép sellő, a Lusignan
gal, főként az Acta Comparationis Litt. és Pon grófok ősany j a. Felső teste gyönyörű nő, alsó teste
tos Compar. Litt Univ. c. Brassai Sámuellel kö hal volt és oly feltétellel lett Raimondin gróf ne
zösen szerkesztett többnyelvű folyóiratai révén jévé, hogy ez egyszer hetenkint, midőn sellő alak
(1877—1890), melyek hatásukban az összehason ját fölveszi, ne háborgassa. A féltékeny férj mégis
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megleste egyszer ily alkalommal és M. nyomban
eltűnt. De ahányszor ivadékait veszély fenyegeti,
mély gyászban jelen meg a lusignani kastély tor
nyán. A monda régi és korán dolgozták föl; első
sorban francia költők, először Jean d'Arras 1387.
latin versekben, melyeket utóbb francia pró
zába átirtak (nyomtatva 1478. kiadta Brunet M.
Ch.), azután (1401) Couldrette francia versekben.
Ez utóbbi vers alapján írta 1456. Thiiring von
Ringoltingen német lovag (niegh. Bernben 1483.)
prózai elbeszélését, mely a XV. sz. közepe táján
jelent meg először nyomtatásban (azután 1474. és
még igen sokszor), és melyen Hans Sachs és
Jákob AyrerXVl. ésXVII.sz.-iszínművei alapul
nak. M. történetét festményekben örökítette meg
Moritz Schwind; Kari Perfall és később Kari
Grammmin pedig dalművé dolgozták föl. A monda
misztikus jelentősége homályos. V. ö. Kohler I.,
Der Ursprung der M.-Sage (Leipzig 1895).
Melville (ejtsd: meuviii), 1. szaggatott partú fél
sziget Észak-Amerikában
a Hudson-öböltől É.-ra,
területe 61,900 km2, a Fox-csatorna és a Conimittee-öböl közt, a Baffin-földtől a Fury- és
Hecla-csatorna választja el. — 2. M., a Parry
szigetcsoport egyike az Északi Jeges-tengerben, a
Banks-földtőla Banks-szoros, Albert herceg föld
jétől a M.-somd, Bathurst-szigettől a Byam Mar
tin-csatorna, Patrick és Bglington szigetektől a
Fitzwüliam-szoros választja el. Itt a Winter Harbourban töltötte Peary az 1819—20-iki telet. — 3.
M. sziget (M- Island), Ausztrália E.-i partja
mellett. A kontinenstől a Clarence és Dundascsatorna, Bathurst-szigettől az Apsley-csatorna
választja el, hosszúsága 130, szélessége 50 km.
Meredek partú, lakatlan, Dél-Ausztrália Northern
Territoryjához tartozik. — 4. M., Knysna (1. o.)
kerület fővárosa a Fokföldön a Knysna-öböl Ny.-i
partján. — 5. M., öböl Grönland Ny.-i oldalán, a
York-foktól DK.-r e,gleccsereiről óriási jéghegyek
szakadnak le.
Melville Island, 1. Melville, 3.
Mélyesd, községek, 1. Alsómélyesd, Felsőmélyesd.
Mélyfúrás, 1. Földfúrás és Bányamívelés.
Mélyfuvola, 1. Fuvola,.
Mély hangok (más névvel vastag hangok, álhangok, hátsó hangok), a nyelvtanban azok a ma
gánhangzók, melyeket a nyelv hátsó részével s
a lágy szájpadlással képezünk, ellentétben az
előbbre képzett magas v. mellső hangokkal. L.
Hangok, Illeszkedés.
Mélyhegedű, 1. Brácsa.
Mélyítés v. mélyesztés, faszerkezeteknél az a
művelet, midőn az anyag egy részét ktüön erre
való gyalukkal vagy marógépekkel eltávolítják.
Szerepe van pl. keskeny ajtóborításoknál stb. —
M. a fémiparban, 1. Kovácsolás.
Mélyítő v. sülyesztö, a marófejeknek egy neme,
melyet fúróforgatóban használ az asztalos sróffejek elsülyesztésére.
Mélyítő szántás, a termőföldnek a rendes
szántási mélységnél (14—16 cm.) mélyebben:
20—24 s több cm.-re való megszántása, amihez
külön szerkezetű ekéket: a mélyítő v. rayoleké:'.9t, még inkább a gőzekéket használják.A'M.-nak
_ "•lentőségéről és módjairól 1. Szántás.

-

Mélynyomás

Mélykastély (azelőtt: Kustély), nagyk. Temes
vm. verseczi j.-ban, !i9io) 2220 oláh lak.; posta
hivatal, u. t. Jám.
Mélykút, nagyk. Bács-Bodrog vm. bácsalmási
j.-ban, (i9io) 8037 magyar lak., vasútállomás,,
posta- és táviróhivatal.
Mélynádas, kisk. Temes vmegye temesrékásl
j.-ban, (i9io) 740 oláh és magyar lakossal: u. p.
Sztancsafalva, u. p. Aranyág.
Melynikov, orosz író, 1. Pecserszkij.
Mélynyomás, azoknak a sokszorosító eljárá
soknak a gyűjtőneve, amelyeknél rézlemezbe v.
vörösrézhengerbe mélyített rajzról nyomtatnak.
Ilyen pl. a réz- és acélmetszetről ós heliogravürről való nyomás. Igen sokféle fajtája van. A lé
nyege az, hogy a sima lemezt v. újabban hengert,
melybe a rajz vésve v. maratva van, befestéke
zik és azután a fölösleges festéket különböző mó
don leveszik róla, úgy hogy csupán a mélyedé
sekben maradjon meg a festék, mely nyomás köz
ben aztán a papirosra tapad. Régebben a M.-ra
alkalmas lemezeket kézeel metszették (1. Réz
metszés), később maratás útján állították elő (1.
Rézkarc). Újabban a M.-ra alkalmas lemezek
kidolgozását teljesen fotomechanikai úton végzik.
Az ily módon előállított lemezeket fotograviirnek v. heliogravürnek nevezik. Talbot kísérlete
zett először ezen a téren, melyet Klic 1880. foly
tatott. Ezek azonban finom gyantaporral hintet
ték be a lemezeket maratás előtt; míg végre
1908. Angliában az autotipiánál (1. o.) használa
tos kereszthálózatot kezdték használni M.-ra al
kalmas formák előállítására. Először a képet
pigment-papirosra kopirozták és erre alkalmaz
ták a hálózatot. A pigmenthálózatos képet aztán
rézlemezre vitték át és aztán mint a fotogravürt
vaskloridban maratták.
Ettől az eljárástól jóval különbözik a Mertensféle M. Ennél egy raszternegativot készítenek
éppen úgy, mint az autotipiánál, azután egy
raszterpozitivot állítanak elő, melyet víz, zsela
tin, glicerin, borszesz és karbolsav keverékéből
álló oldattal leöntenek, hogy az üvegről azt, mint
elasztikussávált bőrszerü diapozitivot levehessék.
Ezt azután egy krómenyvoldattal preparált réz
hengerre feszitik és óvatosan maratják. A kopirozásnál vigyázni kell, mert a fényérzékeny oldat
nagyon befolyásolja á kopirozó réteget. Külön
leges gépek vannak szerkesztve az ilyen módon
maratott képek nyomására. A Mertens-féle M.-t
azonban csakhamar tökéletesítették, mert ennél
csak a képet lehetett nyomtatni, a szöveget pedig
külön kellett nyomni, még pedig úgy, hogy a Mer
tens-féle sajtó kapcsolatos volt egy másik gép
pel, mely a szöveget nyomta. Neffgen azonban
módosította az előbb említett eljárást és most
már nemcsak a képet, de a szöveget is átviszik
a vörösrézhengerre és maratják. A képet és szö
veget most már egyszerre lehet nyomni és pedig
nemcsak a papiros egyik oldalára, hanem mind a
két felére is. Ez újabb konstrukciójú rotációs gé
pekkel történik, melyeknek egyik legfőbb alkotó
része a festéklevevő kés, amely pontosan és szo
rosan a maratott hengerhez simul és a fölösleges
festéket onnan leszedi. Ezzel az új eljárással a
nagy példányszámban nyomandó illusztrációs la-
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pokat tökéletesen ós szépen lehet nyomni és meg hajón levő csengőt, midőn is leolvassák a mély
született az új tipográfiai M., mely rotogravür séget. E M.-k egy része már igen tekintélyes
•és rotációs M. elnevezés alatt rohamosan terjed (4560 m.) mélységig is jól működött.
•az egész világon. Ezzel az eljárással a három
II. Mélységmérés csavar segítségével. Massey
színű illusztrációk nyomására való kísérletek is és Le Coentre M.-iken a hajócsavarhoz hasonló,
igen szép eredményre vezettek.
de apró szárnyas csavart alkalmaznak, mely a
Mélység, szubjektív észlelésre berendezett op víz ellenállása következtében függélyes tengelye
tikai műszereknél a térnek az a M.-e, amelyben körül forogni kezd, mihelyt a készülék alászáll.
tárgyak a valóságban még élesen láthatók, míg A forgásokat egy számlálószerkezet számlálja;
elméletileg csak az egy bizonyos síkban fekvő a forgások számából a megtett útra, vagyis a
tárgyak volnának élesen megkülönböztethetők. mélységre lehet következtetni. E műszer hason
Mélységbeli kőzet, 1. Eruptív közetek.
lít a Hajózási műszerek cikk képmellékletónek 5.
Mélységkutatás (teng.), a tengeri mélységek sz. ábráján látható Massey-féle sebességmérőhöz.
mérése, a fenéktalaj minőségének és alakulatá
III. Mélységmérés a víznyomás alapján. A
nak meghatározása és a nyert adatok rendsze legfontosabb idevágó M. Thomson M.-gépe (l. a
res feldolgozása. L. Mélységmérő, Oceanográfia, Hajózási műszerek cikk képmellókletének 6. és
Tenger, Tengeri tudományos expedíciók.
7. sz. ábráit). Alapszik Mariotte törvényén, mely
Mélységmérő, 1. (ném. Loth; ol. scandaglio; szerint valamely gáz térfogata (itt a levegőé) for
franc, sonde ; ang. lead), oly készülék, mellyel dított arányban van a reáható nyomással. Főala folyóvíz v. tengervíz mélységét mérjük. Folyók kotórésze egy léggel telt üvegcső. Régibb kivitelé
ban többnyire megfelelően hosszú, bizonyos mér ben ez az egyik végén elzárt cső vörös krómezüst
tékrendszer szerint beosztott méröléceket hasz tel volt belül bevonva; a tenger vize a mélység
nálnak. Sekélyebb tengervizekben a leghasznála nek megfelelő nyomással behatolt a cső nyitott
tosabb és legegyszerűbb M. a méröólom. Ez egy végén és a krómezüstöt addig, ameddig behatolt,
gúlaalakú ólomdarabból áll, mely mint nehezék felbontva fehérré változtatta. E behatolás mérté
egy kötélen függ ; ez a méter- v. más rendszer sze kéből ki lehetett számítani az elért mélységet.
rint be van osztva; az ólomnehezek kivájt fene Újabb alakjában e csövet 1 kettős cső pótolja,
kébe faggyút kennek, hogy a tenger fenekéhez mely fordított U.-alakú; a két csövet font egy ka
érve onnét iszap- v. homokmintát (fenékminta) pilláris vékonyságú cső köti össze; az egyik cső
hozzon fel, v. köves, sziklás feneket a benyomás ismét zárva van ; a víz a másik csőből a kapillá
által áruljon el. A mérőólom főhátránya az, hogy ris csövön át behatol az előbbibe, még pedig a
ha a hajó halad v. áramlat van, a kötél nem függ nyomás, tehát a mélység mértékében, úgy hogy
alá egyenes vonalban, hanem ferde, görbe vona közvetlenül az átjutott víz mennyiségéből —
lat képez, tehát túl nagy mélységet mutat; ennél krómezüst alkalmazása nélkül — lehet a mély
fogva csakis csekély, kb. 3 km.-nyi sebesség séget kiszámítani. Thomson gépe csakis kb. 250
mellett használható, nagy mélységekben pedig m. mélységig használható, de a hajózás gyakor
latában épp ezen mélységek a fontosak, s mint
általában nem.
E hátrányokat kiküszöbölendő, nagyszámú M.- hogy a gép menetközben is használható, mert a
készülékeket és gépeket gondoltak ki, melye megmért eredmény egyáltalán nem függ a ki
ket olykor bathometeréknek is neveznek. Ezeket futott kábel hosszától, ennélfogva igen el van
azon elv szerint, amelyen alapulnak, általában 6 terjedve.
csoportra lehet osztani.
Hasonló elven alapszik Bamberger M.-je.
I. A mélység közvetlen mérésére szolgáló M.-k. Viszont Stahlberger rheobathometere a víz
Ezek közvetlenül adják a fenék fölötti függőle nyomás hatását egy köralakban hajlított, mindkét
ges távolságot, vagyis azt, mint a mérőólom, le végen zárt vékonyfalú, rugalmas sárgarézcsőre
mérik. Nagyjában egy nehezékből és megfelelően (ú. n. Bourdon-féle cső) működteti. Mennél mélyeb
hosszú kötélből v. acéldrótból állnak, mely amel ben merül a cső, a külső nyomás annál eresebben
lett hogy vékony, tehát a víznek kevés ellenál görbíti a csövet, végei közelednek egymáshoz,
lást nyújt, igen erős és aránylag könnyű, tehát mely mozgást 2 kis kar átviszi egy tűre; e tű be
nagy mélységek mérésére is alkalmas. Nehogy a osztott számlap felett mozog és az elért legnagyobb
többnyire súlyos nehezéket sokszor nagy mély mélységnek megfelelő helyen marad meg. A
ségekből ismét fel kelljen vonni, továbbá, hogy rheobathometer csak kis mélységekre van szánva
nagyobb mennyiségű mintát nyerjünk a feneket és a tengeráramlások mérésére is használható.
alkotó talajból és a felette álló vízből, a nehezék
Hopfgartner és Arzberger M.-je nem egyéb
többnyire 2 részből áll, a tulajdonképeni nehe mint regisztráló aneroid barométerek (1. Baromé
zékből (golyó v. hengeralakú ólom- vagy vas ter) sorozata; az egészet fémdoboz védi, melybe
részek), melyek, midőn a készülék a fenékhez a víz behatolhat. Csak kis mélységek mérésére
ütődik, kikapcsolódnak s a fenéken maradnak, szolgál, de jó eredménnyel.
és egy edényből, mely a fenékminta felvéte
IV. Mélységmérés a tengervíz összenyomha
lére szolgál. Mint legnevezetesebbek felemlíten tósága alapján. Ide tartozik a Regnard által
dők Gilson, Fitzgerald, Steil, Légér, Belknap- tervezett bathometer, mely azon föltevésen alap
Sigsbee, Le Blane, Baillie, Buchanan és Ek- szik, hogy a víz 0,00000466 résszel nyomódik
•man M.-i. Különáll Delacroix elektromos M.-je, össze 1 méteres vízoszlop nyomása alatt s az
moly egy villamos csengővel akkép van egyhe- összenyomás a vízoszlop magasságával arányos.
kötve, hogy a csengő gombja a nehezékkel együtt
V. Mélységmérés a hang terjedése alapjárt.
ér a fenékhez és e pillanatban megszólaltatja a Berggraf bathometer ének elve azon idő niegna'u.-
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rozásán alapszik, melyre a hangnak szüksége van. lősök (Coelenterata) sorából főleg Hydromedusák,
hogy a vízszinröl a tengerfenékre érjen és onnan Siphonophorák és Anthozoák fordulnak elő nagy
visszatérjen. Minthogy a hang közel 1435 m.-t fajszámmal. A Tüskésbőrűek (Echinodermata)
tesz meg a vízben másodpercenként, az időmérés közül a nyeles Crinoideák gyakoriak a tenger
nek igen nagy pontossággal kell történnie. A mű fenekén s itt különösen a Pentacrinus-, Rhizoszer magában foglal egy hangtovábbítót, 1 akusz crinus-, Metacrinus-fajok valóságos réteket al
tikai felfogót és a chronometrikus berendezést. kotnak. Gyakoriak a kigyókarúak és a tengeri
VI. Mélységmérés a nehézség változása alap csillagok is, főleg a Pterasteridák, Archasteri
ján. Valamely testre a föld áltai gyakorolt vonzó dák és Porcellanasteridák. A világító Brisinga,
erő az alatta levő rétegek vastagságával és sűrű Hymenaster és Benthaster-fajokat 5000 m. mély
ségével növekszik. A nehézség kisebb a mélyvízű ségben is megtalálták. A tengeri sünök sorában
tenger felett, amelynek közepes sűrűsége 1,026, különösen a Spatangidák tartalmaznak igazi
mint a szárazföld lelett, amelynek közepes sűrű mélyvízi fajokat. A tengeri ugorkák közül azt
sége 2,75. Minél vastagabb a vízréteg, vagyis Elasipodák gyakoriak. A Férgek (Vermes) kö
minél nagyobb a tenger mélysége, annál kisebb réből a csőlakó Serpulidák és Terebellidák, to
valamely test súlya is. Ez elv felhasználásával vábbá a Gephyreák, Tomopteridák, Sagitták fa
jaiból tevődik össze a mélyvízi férgek csoportja.
készült Siemens bathometere.
A higanybarométer és a hipszotermométer A Pörgekarúak (Brachiopoda) és Mohállatok
(1. o.) egyidejű megfigyeléséből szintén lehet a (Bryozoa) elsősorban a kisebb mélységekben él
nehézségi erő változására következtetni. T. i. nek s csak egyesek hatolnak 5500 m. mélységig.
a tenger feletti levegőréteg is alá van vetve úgy A Rákok (Crustacea) osztályából majdnem az
a nehézkedésnek, mint egyéb okoknak, melyek nyo összes rendeknek vannak a mélyvizekben kép
mását befolyásolják. A hipszotermométer adatai, viselői ; feltűnően nagy a mélyvizekben a maga
t. i. a víz forrpontjának változásai ugyan már sabbrendű rákok, első sorban a tízlábú rákok
magukban véve is pontosan mutatják a légköri (Decapoda) száma. így a hosszúfarkú rákok
nyomás fluktuációit, de hogy ezek a nehézségi (Macrura) csoportjából az Eryonidák gyakoriak,,
erő változására v. egyéb okokra is visszavezet melyeknek mélyvízi nemei (Willemoesia, Polyhetők, ezt csak a higanybarométer egyidejű meg cheles) teljesen vakok, azonban ollós lábaik és
figyelésével lehet megállapítani, minthogy utóbbi tapogatóik feltűnően hosszúak. A Garnelák kö
nak adatai nem függnek a nehézségi erő intenzi zül gyakori a Nematocarcinus, melynek rend
tásától. Ezen az alapon azonban csak bizonyos kívül hosszú csápjai a test hosszát többszörösem
átlagos tengermélységeket lehet megállapítani. meghaladják. A Sergestidák csápjai meg éppen
Végre alkalmilag ki lehet számítani a tenger séggel 10—20-szor hosszabbak a testnél. A mély
közepes mélységét a földrengés okozta hullámok vízi tarisznyarákok élénk vörös színükkel tűn
nek ki. Aránylag kisszámúak a mélyvizekben
terjedés-sebességéből is.
E módszerek és műszerek sokasága arra mutat, előforduló Puhatestűek (Mollusca), melyek kö
hogy a tenger mélységének megmérése és fene zül egyes kagylók, csigák és lábasfejüek talál
kének kikutatása a legfontosabb problémák közé hatók a mély vizekben. A mélyvízi kagylókra és
tartozik. Fontos úgy tudományos, mint gyakorlati csigákra jellemző, hogy házuk vékony és róluk a
szempontból. Nélkülözhetetlen része az oceano jellemző skulptura rendesen hiányzik. A mély
gráfiának, mely tudomány a tengernek minden vízi lábasfejüekre pedig jellemző, hogy a mély
oldalról való megismerését célozza. Pontos isme vizekhez való alkalmazkodás eredményekónt te
rete nélkül a gyakorlati hajózás sekélyvizű, záto leszkópszemeket és világító szerveket fejlesztet
nyos, szirtes partok mentén egyáltalán lehetet tek. A Zsákállatok (Tunicata) köréből főleg az
len, volna. Sőt bizonyos tengerrészeken — amilyen aszcidiák és appendiculariák élnek mély vizek
az Északi-tenger — hol a mélység és f enékminősóg ben. A Gerinces állatok (Vertebrata) közül csak
jellegzetesen változik, köd, sötét éj stb. esetén halak találhatók a mély vizekben. A mélyvízi
sokszor csakis mélységmórésekkel lehet, még halak fajainak száma meghaladja az ezret. A
pedig elég pontosan, megállapítani a térképen azt fenéken élnek a Torpedinidák, Pleuroneetidák,
a helyet, ahol a hajó van. Nagy mélységek méré Malthaeidák, Lophiidák, Zoarcidák, Macruridák,
sének gyakorlati értéke csakis távírókábelek le Gadidák csoportjából való mélyvízi halak. Pelarakása alkalmával lép előtérbe, mi meg sem gikus életet élő mélyvízi halak: Cyclothone,
kezdhető a távíróvonalmenti tengerfenékprofil Melamphaes, Sternopteryx, Ceratiidák, Opisthoproctus, Gigantura, Alepocephalidák, Astroneselőzetes pontos megállapítása nélkül.
thidák, Stomiatidák, Dolichopteryx, Saccopha2. M., 1. Alakzó.
Mélyút (azelőtt: Hluboka), kisk. Ung vmegye rynx stb. Az összes M. közül a mélyvízi halak
szerednyei j.-ban, (i9io) 528 rutén, tót és német alkalmazkodtak a leginkább a mélyvízi élethez
s ez az alkalmazkodás főleg a szemek átformá
lak.; u. p. Korláthelmecz, u. t. Szerednye.
Mélyvízi állatok, azok az állatok, amelyek a lódásában és a világitószervek fejlesztésében nyil
tengerben 400 méternél nagyobb mélységben él vánul.
A M.-ra jellemző tulajdonságok kifejlődését a
nek. A Véglények (Protozoa) köréből M. a Foraminiferák és Radiolariák; az előbbiek a felszíni mély vizekben uralkodó állapotokra, nevezetesen
vízrétegekben előfordulóknál nagyobbak, utób a nagy nyomásra, alacsony hőmérsékletre, a mély
biak rendesen kisebbek, de kovavázaik vasko- víz kevés oxigéntartalmára és mészsókban való
sabbak és eresebbek. A Szivacsok köréből gya szegénységére, továbbá a fény hiányára vezet
koriak a mély vizekben a Hexactinellidák. A Töm. hetjük vissza. A M.-nak legjellemzőbb szervei a
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világítószervek, továbbá a sajátszerűen módo
sult, nagy szemek, melyek sok mélyvízi állaton
szinházi látcsőhöz hasonló alakot öltenek s mél
tán megérdemlik a teleszkópszem nevet (1. o.);
a fenéklakó M.-nál a szemek hiányoznak. A M.
sorában a vörös (pl. polypok, tüskésbőrűek, rá
kok) és fekete színek (pl. halak) uralkodnak, v.
pedig a szín teljesen eltűnt (pl. férgek, egyes
rákok, lábasfejüek, némely halak).
A M.-at testük alkotása és életmódjuk alapján
két csoportra oszthatjuk: 1. fenéklakókra és 2.
pelagikus mélyvízi állatokra. Az előbbiek, mint
nevük is elárulja, a tenger fenekén élnek; ide
tartoznak : a szivacsok, polypok, korallok, tüskés
bőrűek, számos magasabbrendű rák, kagylók,
•csigák és a halak egy része. A második csoportba
tartozók szabadon élnek a mély vizekben; ide
tartoznak: a radiolariák, medúzák, szifonoforák,
•egyes tengeri ugorkák, számos rák, sok cefalopoda és a halak zöme. V. ö. Brauer, Die Tiefseeflsche (Wiss. Brgebn. d. Deutseh. Tiefsee-Exped.,
XV. köt., 1906—08); Challenger-Reports (Narrative 1885 és Summary 1895); Chun, Die polagische Tierwelt in grösseren Meerestiefen (Bibi.
Zool., I. köt., 1888); u. a., Aus TiefeniWeltmeeres
{Jena 1900 ós 1903: magyarul megjelent Szilády Z. fordításában, Budapest 1902, Magy. Pöldr.
Könyvtár); Marschall, Die Tiefsee u. ibr Lében
(Leipz. 1888): Seéliger, Tierleben der Tiefsee
(Leipzig 1901); Murray J., Hj<rt Joh., The
Depths of the Ocean (London 1912); Richárd J.,
Oceanográfia (Budapest 1912).
Melzi, Francesco, olasz festő, szül. 1491. vagy
1492. Milanóban ; 1566. még életben volt, 1570
körül halt meg. Leonardo da Vinci kedvenc tanít
ványa és barátja volt. Mesterét elkísérte Rómába
(1513—16) és Franciaországba (1516). Több rajz,
továbbá a berlini Kaiser Friedrich-Museuniban
és a szentpétervári Eremitageban egy-egy fest
mény ismeretes tőle.
Meinfoer of P a r l i a u i e n t (ang., ejtsd:membr
nv pariiment, rövidítve M. P.) a. m. a parlament
tagja. Ezt a címet 1650 óta használják.
H e m b r a c i s (állat), I. Kabócák.
Membrán (membrana, lat.), a. m. hártya. Ana
tómiai szempontból 1. Membrana. Szervetlen hár
tyák a félig áteresztő hártyák, melyeket az
-oszmótikus nyomás (1. o.) vizsgálatánál használ
nak. Az akusztikában csak kifeszített hártyákat
használnak, mert csak ezek képesek rugalmas
rezgésekre. A dobnál a hártya hangébresztőül
szolgál; más eszközöknél a rezgések fölvételére,
•elektromos kontaktusok létesítésére való.
Membrana (lat.) a. m. hártya. Az anatómiá
ban különféle vékony lemezek, rostokból össze
szőtt hártyák jelölésére szolgál. Pl. M- tympani
(dobhártya), M. synovialis (izületi hártya), M.
mucosa (nyálkahártya), M. nictitans (pislogó
hártya) stb.
IHembranacidae v. Membranacei (Hártyás
poloskák), a Pólfödeles szárnyú rovarok (Hemipiera) egyik családja. Jobbára kistermetű poloska
fajok tartoznak ide, melyeket a pontszemek s a
lábfejek tapadóinak hiánya mellett leginkább az
jellemez, hogy torukon, fedőszárnyukon és potro
húkon hártyás (egyeseknél hólyagos) szegélyek

Memleben

és nyúlványok vannak. Gyakori közülök: a körte
és alma levelét rongáló körtepoloska (Tingis
piri ¥.).
M e m b r a m (lat.) a. m. tag; M. honorárium,
tiszteletbeli tag; M. virile, hímvessző.
Meinbrum s a c r a e coronae (lat.) a. m. a
szent korona tagja. L. Szent korona.
Memel, 1. folyó, 1. Niemen.
2. M., város, az ugyanüy nevű járás székhelye
Königsberg porosz kerületben, (1910) 21,470 lakos
sal, vasöntéssel, hajó-, szappan-, sörgyártással,
fürészmalmokkal, kémiai iparral; virágzó keres
kedelmének fő cikkei a fa, gabona, kender, len,
amiket Oroszországból kap, és kémiai iparcikkek.
M. 1253. alapíttatott; 1312. erősség lett. A XIIIXIV. sz.-ig a litvánok ós lengyelek elfeni háborúk
ban sokat szenvedett. A XVII. sz.-ban egyideig
a svédek tartották megszállva. 1757-ben az oro
szok birtokában volt. 1807-ben itt tartózkodott a
porosz udvar. 1807 jan. 28. Anglia és Poroszor
szág itt kötöttek békét egymással. 1915 márc. 18.
a Kelet-Poroszországba betört orosz hordák meírszállották M.-t, de a német csapatok márc. 21.
kiverték onnan őket. A megszállás alatt az oro
szok embertelen garázda.kodást vittek véghez.
L. Világháború.
Mementó (lat.) a. m. emlékezzél rá; főnév
gyanánt használva a. m. emlékeztető; M. móri
a. m. emlékezzél a halálra, a karthauziak jelszava.
Memüsz (Memphis, a bibliában Kof vagy
Mof), Alsó-Egyiptomnak legrégibb fővárosa és
a régibb dinasztiákból származó királyok székes
főhelye. Alapítását Menésre, az első dinasztiának
legelső királyára vezetik vissza, aki állítólag a
Nilusnak új medret ásatván, a régi meder helyén
Men'Nefert (a jóság városát) építtette (a gör. M.
szó ebből lett). A várost, melynek központja a
Ptah temploma volt, alapítója óriási fallal körí
tette, Menés fia fényes királyi palotát építtetett
M.-ben, mely egészen a 8. dinasztia végéig a bi
rodalom első városa volt s azután is megmaradt
második városnak. Később egy ideig Théba ho
mályosította el, de a 26. dinasztia idején (686)
másodvirágzás indul meg benne, amelynek csak
az vetett véget, mikor Kambyses 525. rohammal
elfoglalta a várost, melynek amúgy is megtépett
jelentőségét három századdal később Alexandria
ragadta magához. A lakosok gyérültek, majd egé
szén elköltöztek, de azért az ókori utazók (Strabo,
Diodor), sőt XIII—XIV. sz.-beli arab írók (AbdulLatif, Abulfeda) megbámulták a romjaiban is
hatalmas várost, melynek emlékei Kairótól dél
nek, ettől 18 km.-nyire, Mitrahine és Szakkara
falvaknál ma is Egyiptom ismeretének kimerít
hetetlen tárházai. Piramisokon és szfinxeken
kívül különösen a Serapeum.azApis-katakombák
és a mesés kiterjedésű mmniatemető említenduk.
V. ö. Mariette, Le Serapeum de Memphis (Paris
1882).
IHeininisse juvabit (lat.), rövidítése ennek
a verssornak: Porsan et haec olim meminisse
juvabit fi. o.).
IVIemhiska. adók. Zágráb vm. kostajnicai j.-ban,
(i9io) 4-78 szerb lak.: u. p. és u. t. Majur.
Memleben, falu Merseburg porosz kerületben,
(ííiio) 5S1 lak., bencés-apátság romjaival, amely-
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nek gyönyörű kriptáját részben restaurálták. Itt
haltak meg I. Henrik és I. Ottó német királyok.
Memling (Memlinc, régebben helytelenül_Hemling), Hans, németalföldi festő, szül. talán Mömlingenben (Aschaffenburg m.) 1430—40. táján,
megh. Brüggóben 1494 aug. 11. Elete javarészét
Brüggében töltötte, folytonos munkában, jólétDernA brüggei Szt. János kórház műveinek egész
sorát őrzi. M. művészete a XV. sz.-i németalföldi
festészet betetőzése. Az elődei által elért vívmá
nyokra támaszkodva rendkívül ügyesen, sok
finomsággal és gyöngéd érzéssel értékesíti a Van
Eyck testvérek óta immár tökéletesedett eszkö
zöket, melyeket azonban újakkal alig gyarapít.
Termékeny, vonzó, — széles körben igen kedvelt,
— de nem úttörő művész. Nevezetes müvei:
szárnyasoltár a danzigi Mária-templomban, az
utolsó ítélet ábrázolásával; két szárnyasoltár
(1479) a brüggei Szt. János kórházban, u. o. diptychon a Madonna és Martin van Nieuwenhowo
képeivel (1487) és M. leghíresebb műve, a Szt.
Orsolya történetéből vett képekkel díszített szek
rény (1489); szárnyasoltár a brüggei múzeumban,
Moreel Wilhelm és felesége képmásaival (1484);
a Mária 7 örömét (München, Alté Pinakothek) és
7 fájdalmát ábrázoló képek (torinói képtár);
Madonna, zenélő angyalokkal (Firenze, Uffizi-képtár); szárnyasoltár a lübecki Mária-templom
ban (1491). A budapesti Szépművészeti múzeum
ban levő képe, mely Krisztust a kereszten ábrá
zolja, triptychon főképe, melynek oldalszárnyai
(keresztvitel, föltámadás) a bécsi ndv. múzeum
ban vannak. V. ö. Weale (Brügge 1871, London
1901), Michiels (Verviers 1883), Wauters (Bros
séi (1894), Kámmerer (Bielefeld-Leipzig 1899),
Bock (Düsseldorf 1900), Dujardin (Antwerpen
1900) monográfiáit; Voll, Klassiker der Kunst,
XIV. köt.
Memmingen, város és az ugyanily nevű járás
szókhelye a bajorországi Schwaben-kerületben,
(i9io) 12,362 lak., vasöntéssel, gép-és bőrgyárral,
harangöntéssel, posztó- és vászonszövóssel, műmalmokkal és komlókivitellel; XV. sz.-beli Mária
templommal, amelynek szép freskói vannak; régiséggyüjteménnyel; Burkhard Zingg augsburgi
krónikás emlókszobrával. 1800 máj. 10. Moreau
francia vezér itt verte meg Kray osztrák generá
lis hadait.
Memmius, Gaius, római néptribunus Kr. e.
111., felfedte a római szenátorok megvesztegeté
sét és az ő izgatására üzentek háborút Jugurthának (1. o.). Kr. e. 100., mint konzuljelölt orgyil
kosság áldozata lett.
Memnon, görög hősmondai alak, Eosnak (a
hajnalnak) és Tithonosnak (a napkeleti Etiópia
királyának) a fia, ki messze napkelet felöl eljött
a görögöktől ostromolt Trója segítségére, de
Achilleus kezétől elesett. A költők ezért a haj
nali harmatot a fiát sirató Eos könnycseppjeinek
szerették nevezni. A perzsa király susai palo
tájáról a görögökhöz érkezett hirek alapján ők
a hajnal fiát e messze keleti csodapalota alkotó
jává tették meg, mikor pedig görög megtele
pülök Egyiptomban meglátták III. Amenhotep
király óriás szobrát, mely a Nilus balpartián
Theba közelében ma is látható, ezt is M.-nal hoz
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ták kapcsolatba, annál is inkább, mert Etiópia
alatt, mely M. hazájaként szerepelt, akkoriban
már Nubia-Abessziniát értették. Minthogy te
hát az óriási homokkő-szoborról, melynek felső
része földrengés következtében letört, napkel
tekor a hőmérséklet-változás folytán apró kórészecskék hallhatóan lepattognak, ezt a hangot
a monda úgy magyarázta, hogy a szobor M.
szobra s a hajnali hang M.-nak anyjához, a Haj
nalhoz intézett üdvözlése.
Memnon-szobor, 1. MemnonMémoire (franc, ejtsd: memoár) a. m. emlék
irat, a történetírás egyik formája ; történeti té
nyek előadása, melyeket a szerző átélt vagy
önkéntelenül megfigyelt s emlékezet okáért öszszefüggő előadásban följegyzett. Különbözik a
krónikától abban, hogy a krónika mintegy sze
mélytelen előadás, míg a M.-ban a szerző áll
az események központjában, s azt adja elő, ami
rá nézve érdekkel bír; viszont különbözik a
szintén személyes természetű naplótól abban,
hogy kevésbbé intim, általánosabb érdekű, s az
eseményeket nem f öljegyzésszerüleg adja, hanem
összefüggő elbeszélés alakjába önti, s általán a
M. nem is napról-napra készül, hanem rendszerint
utólag. A M. tehát tökéletesebb forma mind a kró
nikánál, mind a naptónál, s jobban megköze
líti a rendszeres, tudományos történetírást. Attól
mégis különbözik abban, hogy a történteket in•kább csak leírja a közlő előadás formájában, nem
elemzi, s szempontja mindenesetre szubjektív, ha
esetleg részrehajlatlan is. A tudományos történet
írással szemben a M. tehát inkább forrás- (kútfő-)
szerű mű. Sajátos elsőbbsége azonban a M.-nak
éppen az alanyi szempontból eredő közvetlenség,
továbbá az érzelmi elem, mely a történeti anyagba
lelket önt s a művészi alakításra ós előadásra
kész alkalmul kínálkozik. Másfelől azonban az
előnyök könnyen ellenkezőre válnak, pl. ha az
író elfogult, részrehajló, rosszhiszemű vagy kor
látolt, megbízhatatlan. Ily esetekben a M.-nak
mind művészi, mint kútfői értéke csorbát szen
ved. Adataira s ítéleteire nézve mindig kritikát
kell a M.-ral szemben gyakorolni.
Az emlékirat már a görög irodalomban mű
vészi magaslatra emelkedett; első kiváló kép
viselője Xenophon (1. o.) Sokratesről írt emléke
zéseivel. A rómaiaknál éppen a legkimagaslóbb
államférfiú írta meg emlékiratait: Július Caesar
(1. Caesar) a gall háborúról és a polgárháborúról.
A középkorból az olasz Marco Polo följegyzéseit
említhetni. Az újkorban csaknem minden művelt
nemzetnek gazdag M.-irodalma van.
Angliában különösen Erzsébet királynő ural
kodása óta fejlődött a M.-irodalom; a forradalom
korszakára vonatkozók f ontosabbjait (Colleet. dos
mém. relat. á la révol. d'Angleterre, 33 köt.,
Paris 1823 s köv.) Guizot összegyűjtve ki is adta.
Azóta, egészen korunkig, számosan írtak M.-okat,
köztük kiváló államférfiak is, mint Walpole és
Bolingbroke stb. — Franciaország irodalma mu
tatja fel a legkiválóbb M.-okat, melyek ott az iro
dalmi műfaj magaslatára emelkedtek. A régieb
bek közül fontosak de Comines, Valois Margit.
Súlly, Rohan herceg, Saint-Simon és Eichelieu
emlékiratai, míg a következő kor M.-jai inkább
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az udvari botrányokat jegyzik fel. A forradalmat történet Horváth Mihály müve, a Függetlenségi;
Lafayette, Necker, Mme Stael, Mirabeau,Desmou- harc története; s félig M., félig okiratgyűjte
lins stb. írták le; Napóleon korát számosan, köz mény Kossuth Lajos nagy műve: Irataim az;
tük Beauharnais, Las Cases s a császárnak csak emigrációból. V. ö. az illető Írókról szóló cikke
nem minden tábornoka megírta. Az újabb M.-iro- ket és a Magyar irodalom cikket.
dalom kimagasló művelői Carnot, Broglie her
Meinorabilis (lat.) a. m. emlékezetreméltó.
ceg, Chateaubriand, Guizot, Marmontel stb. —
m e m o r a n d u m (v.pro memória, memóriáié,.
Németországban az első M. -okkal a reformáció ko lat.) a. m. emlékezés végett följegyezni való, to
rában (Götz v. Berlichingen, Hans von Schwei- vábbá emlékirat, jogi és államtudományi értelem
nichen) találkozunk ; aztán egészen Nagy Frigye ben nagy kérdések megoldását indítványozó, bő
sig, kinek emlékiratai kora történetére nagyon ven indokolt, közérdekű beadvány. Nálunk em
fontosak, alig van érdemesebb efajta munka. A lékezetes az oláh M. és az azzal járó pör Kolozs
XIX. sz.-ban ellenben több kiváló német állam várt 1894-ben. — Kereskedelmi nyelven rövid.
férfiú megírta kora nevezetesebb eseményeit, Írásbeli értesítés, tudósítás, közlemény.
köztük: Jenő wíirttembergi herceg, Varnhagen
Memória (lat.) a. m. emlékezetül, o.); ad vagy
von Bnse, Metternich, Gagern, II. Ernő szász- in perpetuam memóriám, örök emlékül; iru
koburg-gothai herceg, Bismarck (Gedanken und memóriám, emlékeztetőül. — Memorizálás, a. m..
Brinnerungen). A legklasszikusabb német M. könyvnélkül való tanulás, a tanulók nyelvén::
Gothe műve : Aus meinem Lében. Dichtung und magolás.
Wahrheit.
Memóriái (memóriáié, lat.), a könyvvitelben,
Magyar M.-irodalmunk latin nyelven már a a. m. emlékeztető könyv, melybe az üzleti ese
középkorban megindult. Híres emlékirat Roge- ményeket közvetlenül feljegyzik, nehogy eset
rius nagyváradi kanonok Carmen miserabüe leg feledésbe menjenek. A M. más néven Elő(a. ni. Siralmas ének) c. M.-ja a tatárjárásról. Ma- jegyzék, Prima-Nota. Belőle készülnek a rend
gyarnyelvena XVI. sz.-tól fogva vannakM.-jaink. szeres alapkönyvek. A M. elnevezés különösen
Mindjárt az elsők igen értékesek: a XVI. sz.-ban Németországban szokásos. L. még Memorandum.
Zay Ferencé Landorfeirvár elveszéséről (1521) és
Memóriái staltes (ang.)l. EmlékversenyekMindszenti Gábor kedves közvetlenségű emlék
Memorizálás, 1. Memória.
irata János király (Szapolyai) haláláról. A levelek,
Memphis (qjtsd: memflsz), 1. Shelby county szék
naplók, emlékiratok Európa-szerte növekvő divata helye Tennessee észak-amerikai államban, a Mis
a következő században még inkább terjed s főleg sissippi és vasutak mellett, (1914) 143,231 lak.,
Erdély az, ahol sok M. keletkezik. Legnevezete élénk kereskedelemmel, f őcikkei a pamut (évente
sebbek : Szalárdi Jánosnak Siralmas krónikája, 600,000 bál), fűszer, cipő, kőedény és fa. Kiváló
mely bonyolult mondatszerkezeteivel Liviust kö épületei a tőzsdék és a St. Ágnes Academy, a
veti ; Kemény János fejedelem önéletleirása és várost 1819. alapító Jacksonnak emlók6zobBethlen Miklós kancellárnak emlékiratai, nemes rával.
egyszerűségükkel és meleg előadásukkal. Régibb
2. M., Egyiptomban, 1. Memfisz.
M.-irodalmunk valóságos díszei azonban a XVIII.
Mén, 1. Csődör.
sz.-ból Cserei Mihály Erdélyi históriája, tele a
Mén. v. Ménét, latin állatnevek után Ménémagánélet és a kor számtalan jellemző vonásával, triés E., a szentpétervári cári állattani múzeum
továbbá Apor Péternek Metamorphosis Transyl- őre (megh. 1861.) nevének rövidítése.
vaniae-ja (csak címe latin, szövege ós szelleme
Mena (gör. Menés), az ókori Egyiptom legré
magyar), melyet erkölcstörténeti tartalma ki gibb királyainak egyike. Sikerült Alsó- és Felsőválóan becsessé tesz; végül Mikes Kelemennek Egyiptomot, melyek évszázadokon át két önálló
a Rákóczi-emigráció dolgairól írt Törökországi államképen éltek egymás mellett, egy egységes
levelei nyelvi és tárgyi szempontból rendkí birodalommá egyesítenie. Öt tartották Memflsz.
vül értékesek. Maga II. Rákóczi Ferenc is megalapítójának; székhelye azonban Felső-Egyip
megírta emlékiratait francia, illetőleg latin nyel tomban volt, itt találták meg oszlopokkal díszes
ven (Mémoires sur les révolutions de Hongrie, sírhelyét (Negadéban) is.
Hága 1738, ós Principis Francisci R. confesMena, Jüan de, spanyol költő, szül. 1411. Corsiones et aspirationes principis Christiani, ki dobában, megh. 1456. Torrelagunában. El Labeadta a Magyar Tud. Akadémia 1876.). Az újabb rinto c. oktató verses munkája megírásánál
irodalomban Kazinczy F. nyitja meg az emlékírók Dante Divina Commediáját vette mintaképül.
sorát (Pályám emlékezete), tartalmi kiváló érdeke Híres még La Coronación 0. költeménye is. Dezir
mellett az előadás nagy gondjával. Irodalmi sobre la justicia c. művét csak 1876. adták ki.
és társadalmi érdeküek Jósika Miklós, valamint V. ö. Revue Hispanique, X—XI. k. és Menéndez
a könnyebb előadású Frankenburg Adolf Emlék y Pilayo, Antológia, 5. k. 1894.
iratai ; számos emlékezést írt Jókai is, valamint
Menabrea, Luigi Federigo, gróf, marchese
Degré Alajos ós legújabban Eötvös Karoly, aki de Valdora, olasz államférfiú, szül. Chambéryben
nek egész kis könyvtárt kitevő munkái szelle 1809 szept. 4., megh. u. o. 1896 máj. 26. A szármük szerint jobbára M.-ok. A politikai viszonyo diniai hadseregben mint, mérnökkari tiszt szol
kat is felölelik Mészáros Lázárnak, a szabad gált, azután a torinói katonai akadémia és egye
ságharc hadügyminiszterének igen becses Önélet tem tanára lett. 1848-ban beválasztották a kép
rajza és a szabadságharcról írt Emlékiratai; viselőházba, hol a jobb centrumhoz tartozott.
továbbá Pulszky Ferencnek Életem és korom c. Az 1859-iki háborúban a műszaki csapatok pa
eleven tollal írt szellemes M.-jai. Félig M., félig rancsnoka volt, s 1860. ő vezette Ancona, Capua
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és Gaeta ostromát. 1861 —62-ben tengerészetügyi miniszter, 1862 dec—1864 márc. pedig
közmunkaügyi miniszter volt. Hattazzi vissza
lépése után 1867 okt. 6 állott az új olasz kormány
élére s a külügyminiszterséget is vállalta. De
nagy nehézséget okozott kormányának Garibaldi
újabb támadása az Egyházi Állam ellen s a III.
Napóleonnal való megalázó tárgyalások. 1869.
helyét átengedte Lanza liberális kormányának.
Ezután a király főhadsegéde lett, s mint tüzér
ségi felügyelő fejtett ki hasznos tevékenységet.
1876-ban londoni, 1882. párisi nagykövetté ne
vezték ki.
Menadir, Aszir (1. o.) fővárosa, gazdagon ékí
tett beduin-palotával; minden oldalról hegyek
környezik.
Menado, az ugyanily nevű kormányzóság fő
városa Celebes É.-i partján, 10,000 lak. Kikötőjé
ből főképen kávét, trepangot és aranyat visznek
ki, iparcikkeket, teát és cukrot hoznak be.
menado-hemp (növ.) a. m. manilakender
(1. o. és Musá).
Menádok, 1. Maenadok.
Menaea (menaeon), a gör. egyházban szer
tartási könyv, amely az összes szentek tiszteletét
és azon ünnepek isteni tiszteletét foglalja magá
ban, melyek a hónap bizonyos napjára esnek.
Az év 12 hónapjához képest 12 kötetből áll. Leg
újabban kiadta a Propaganda poliglotta nyom
dája Eómában, 1888. görög szöveggel.
ütlénage (franc., ejtsd: nienázs) a. m. háztartás,
gazdaság. — M. a katonaságnál, 1. Közétkezés.
jfléiiagerie (franc, ejtsd.- menázsrí, magyarosan
menazséria) a. m. állatkert (1. o.), állatsereglet.
Menahém, Izrael királya, aki 745 körül, miután
elődjét Sallumot megölte, elfoglalta a trónt.
Phul asszír királytól úgy vásárolta meg a bókét,
hogy 1000 talentum ezüstöt küldött neki és adó
fizetőjévé lett. Körülbelül tíz évig uralkodott.
Menai-szoros (Menai-Strait), 27 km. hosszú és
mintegy 500 m. széles tengerszoros, amely Anglesey-szigetet Wales ÉNy.-i partjától elválasztja
és a Caernarvoni-öblöt a Beaumaris-öböllel össze
köti. Két hld vezet át rajta: az egyik, a Menai
Suspension Bridge, 30 m. magasban a gyalo
gosok és kocsik számára 1819—26. épült; a
másik, a Britannia Tabular Bridge, vasúti híd,
525 m. hosszú, 1846—50. épült és Stephenson
müve.
Menakkanit (ásv.), 1. Ilmenit.
Menaldumedeel, németalföldi város, (1910)
10,205 lak., virágzó kézműiparral és kereske
déssel.
Menam (Meiszam), kb. 1200 km. hosszú folyó
Hátsó-Indiában. Ered a Sziámot és Birmát elvá
lasztó Loi-tu-ei hegységben, kb. 200 km.-nyire
a tengertől deltát kezd építeni és így ömlik a
Sziámi öbölbe. Júniusban árad, novemberben
apad, kis hajók Rahengig mehetnek föl rajta.
Völgye termékeny. Torkolatánál épült Bangkok.
Menama (Menamah), fővárosa a Bahrein-szigeteknek.
Menandros (lat. Menander), az új attikai ko
média legkiválóbb művelője, szül. Athénben, élt
Kr. e. 342—291. Finom műveltségű, nagytehet
ségű költő. Darabjaiban belemarkolt a laza er
Révai Nagy Lea&cona. XIII. köt.

Menasse

kölcsű athéni életbe. Kétes hírű szerelmi viszo
nyok a tárgyai. Ügyes meseszövő, kiváló jellemfestő. A vatikáni gyűjteményben levő remek
szobra hű kifejezése nagy intelligenciájának.
Több mint száz darabjából, melyek közül csak
nyolccal nyert diadalt, a legújabb időkig csak
gyér töredékek voltak ismeretesek (kiadta Kock,
Comicorum atticorum fragmenta, Leipzig 1888)
s Plautus és Terentius átdolgozásában 7 darab.
Újabb papyrusleletek azonban új életre keltették
a költőt. Először 1894. találtak egy papyruslapot
(most Genfben) a Goorgos (Falusi gazda) egy je
lenetével; 1903-ban a Kolaxból (Hízelgő) találtak
hosszabb töredéket, majd 1905. az egyiptomi.
Kóm-Ishkauban (Aphroditopolis) Gustav Lefébvres fiatal francia tudós két komédia nagyobb
s kettőnek kisebb részét hozta napvilágra egy
rómaikorbeli ház kiásott kamarájából. A feltalált
négy darab : Heros (Az ős), Perikeiromene (A le
vágott hajú nő), Samia (samosi nő) és a legterje
delmesebb töredék: az Epitrepontes (Választott
biró). Kiadta Lefébvre (Kairó 1907), továbbá J,,
van Leeuwen (Lejden 1908); németre fordította
Róbert (Berlin 1908); magyarra fordította és is-'
mertette Hegedűs István (Menander redivivus.
M. Tud. Akad. kiad. 1909).
Menant (ejtsd: —nan), Joachim, francia assziriológus, szül. Cherbourgban 1820 ápr. 16., megh.
1899 aug. 30. Parisban mint az Institut tagja.
Nevezetesebb munkái: Exposé des éléments de
la grammaire assyrienne (1868); Le syllabaire
assyrien (2 köt. 1869 ós 1873); Les Achéménides
et les inscriptions de la Perse (1872); Documents
juridiques de l'Assyrie et de la Chaldée (Opperttel
együtt, 1877); Manuel de la langue assyrienne
(1880); Ninive et Babylone (1887) stb. M. a sumir
nyelv egyik fővédelmezője volt Halévy ellen.
Menantes, írói álnév, 1. Hunold.
Menapiusok, germán eredetű belga nép a Rajna
alsó folyásánál, melyet azusipiusok és tenkterusok a jobb partról átszorítottak. A belgáknak
Caesar ellen való felkeléséhez 25,000 emberrel
járultak. Főhelyük: Castellum Menapiorum (ma
Késsel), a Roermonde és Venloo között a Maas
partján volt.
Ménard (ejtsd: ménár), Emüe Bené, francia festő,
szül. Parisban 1862 ápr. 15. A párisi École des
beaux-arts tanítványa. Többnyire tájakat fest.
Korzikai táj c. képe a Szépművészeti Múzeum
modern képtárában van.
Ménás (Mennás, Minás), szent, vértanú
(melléknevén: a hűséges), Frigiában Diocletian
alatt szenvedett vértanúhalált. Emlékét a gör. kat.
egyház nov. 11-én üli meg. Tiszteletének köz
pontja Alsóegyiptomban, Mareotisban lévő sírja
volt. Az ott 1905 óta végzett ásatások feltárták a
sír mellett épült szerzetesháznak, a régebbi temp
lomnak és az Arkádius császár által épített fé
nyes bazilikának romjait, valamint a vértanúról
elnevezett hőforrásokat is, melyeknek vizét a za
rándokok messze vidékekre elszállították.
Ménaság, község, 1. Csíkménaság.
*
Menasse, 1. Józsefnek elsőszülött fia. A tizen
két izraelita törzs egyikét ő utána nevezték el.
2. M., zsidó király, Hiszkiasz fia és utóda, ki
Kr- e. 694—642-ig uralkodott. Míg hű maradt Asz38
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Szíriához, népe jólétnek és békének örvendett;
atyja törekvéseivel ellentétben, M. hivatalosan
beiktatta az assziriai istenségeket a Salamon
templomába, s Moloch kultusza az ő korában
virágzott legjobban. A próféták szerint M. bálványimádása idézte elő az országnak végrom
lását.
Menasse ben Izrael, zsidó iró, szül. Lisszabon
ban 1604., megh. Middelburgban 1657. Marránosz
családból való volt és 18 éves korában az
amsterdami zsidó hitközség rabbija lett. Teológiai
bibliamagyarázó és történelmi munkásságot fej
tett ki. Nevezetesebb művei: Conciliador (A kien
gesztelő), melyben a biblia ellentétes helyeit össz
hangba hozza (Amsterdam 1632—94, 4 köt.);
Esperanza de Israel (Izrael reménye), amelyben
a zsidóknak Angliában való letelepedéséért har
col ; Vindiciae Iudaeorum, amelyben a zsidók
ellen emelt vádakat cáfolja. Ő eszközölte ki Cromwelltől, hogy a zsidók Angliában letelepedhes
senek. Érdekükben az angol parlamentben is fel
szólalt. M. alapította az első zsidó nyomdát
Amsterdamban.
Menche, romváros Mexikóban, 1. Lorillard.
Mencius, kinai erkölcstanitó, 1. Meng-ce.
Mencke (Méneken), német tudóscsalád. Neve
zetesebb tagjai: 1. Ottó, német tudós, szül. Oldenburgban 1644 márc. 22., megh. Lipcsében 1707
jan. 18., mint egyetemi tanár. Az első német tudo
mányos folyóirat, az Acta Bruditorum (1. o.) meg
alapítója. — 2. Johann Burkhard, az előbbi
nek fia, szül. Lipcsében 1674 ápr. 8., megh. u. o.
1732 ápr. 1. Egyetemi tanár és udvari történetíró.
Folytatta az Acta Eruditorum szerkesztését, ki
adta a Scriptores rerum germanicarum praecipue
Saxonicarum c. tört. forrásgyűjteményt. A lipcsei
költőtársaságnak is tagja volt Philander von der
Idnde név alatt. V. ö. Treitschke, Burkhard M.
(1842). — 3. Anastasius Lwdtvig, szül. Helmstadtben 1752 aug. 2., megh. Potsdamban 1801
aug. 5. Nagy Frigyes alatt magasabb tisztségeket
töltött be. Leánya, Wilhelmine, Bismarck herceg
német birodalmi kancellárnak anyja.
Mencsér, kisk. Vas vm. kőszegi j.-ban, (1910)
440 német lak.; u. p. ós u. t»Borostyánkő.
Mencshely, kisk. Veszprém vm. veszprémi
j.-ban, (1910) 635 magyar lak.; postaügynökség,
u. t. Nagyvázsony.
Mencsikov, orosz államférfiú, 1. Mensikov.
Jttendacitas (lat.) a. m. hazudozás, különö
sen hajlandóság a hazugságra.
Mendana-szigetek, 1. Marquesas-szigetek.
Mende, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vmegye
gyömrői j.-ban, (1910) 1915 magyar lak.; vasút
állomás távíróval, posta- ós távbeszélőhivatal.
Mende (ejtsd: máid), Lozére francia département
fővárosa,püspöki székhely aMimat (1060 m.) lábá
nál, a Lot és vasút mellett, (1911) 7005 lak., gyapjúfonál-, posztógyártás, fapapucskészítés. Van ta
nítóképzője, papnöveldéje és ókori múzeuma.
Székesegyháza (XIV. sz.) előtt áll V. Orbán pápa
szobra. A Mimat-hegy túlsó oldalán van a StPrivat nevű búcsújáróhely. 1579. a protestánsok
földúlták.
Mende Bódog (felső-gallói), iró és szerkesztő,
szül. Jánosházán 1848 febr. 8. Hírlapíró lett,
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1869. az Ellenőrnél, 1871. a Magyar Újságnál
dolgozott. 1872-ben a Szombati Lapok szerkesz
tője lett, melyet később a Nép Zászlójával egye
sítve 1880-ig szerkesztett. Megindította a Füg
getlen Hírlap c. napilapot, amely 1878—81-ig
állott fenn. 1883-ban a Magyar Nemzetgazda c.
lapot indította meg. 1878—81-ig képviselő is volt.
1897. felső-gallói előnévvel nemességet kapott.
Mendel, régi zsidó család Budán, melynek
tagjai egymásután viselték a Mátyás király által
rendszeresített zsidó prefektura országos hiva
talát. E minőségükben a magyar zsidóság felett
majdnem korlátlan hatalommal birtak. De az ud
varnál is járatosak voltak. Az első zsidó prefektus
(Praefectus omnium Judaeorum) 1482—1502-ig
M. Judának, a budai zsidó község elnökének M.
Jakab nevű fia volt, kit 1502—1512-ig fia, M.
Jakab Juda követett e tisztségben. 1512—23-ig
ennek szintén Jakab nevű fia volt «az sydoknak
elewthek yaroyok», utána egész a mohácsi vészig
M. Izrael, innét egész a zsidó prefektura megszű
néséig (Ferdinánd alatt) M. hsak. V. ö. Kohn
Sámuel, A zsidók története Magyarországon.
Mendel, Gregor Johann, osztrák biológus, a
nevéről elnevezett öröklési szabály (1. Mendelféle szabály) felfedezője, szül. az Odrau melletti
Heizendorfban (Ausztria, Szilézia) 1822 júl. 22.,
megh. Brünnben 1884 jan. 6. Gimnáziumi tanul
mányai után a brünni ágostonrendi szerzetbe lé
pett. 1851-ben a bécsi egyetemre küldték, ahol
matematikát, fizikát ós természetrajzot tanult.
1853—1868-ig a brünni reáliskolában tanított. Ez
idő alatt végezte az öröklésre vonatkozó kísér
leteit, melyek közül főleg a méhekkel és a borsóvalnyolc évig végzett kísérletei fontosak. Vizs
gálatainak eredményeit a brünni természettudo
mányi társulatban 1865. terjesztette elő ós követ
kező évben nyomtatásban is megjelentette, azon
ban a tudományos világ nem vett róluk tudomást.
Hasonló sorsban részesült a Hieracium-okról szóló
műve, mely 1869. jelent meg. A méhekre vonat
kozó kísérleteinek eredményeit nem közölte, sőt a
pontos feljegyzéseket is halála előtt megsemmi
sítette. 1868-ban a kolostor apátjává, illetve prelátusává nevezték ki. Ettől fogva természettu
dományi kísérletekkel már nem foglalkozott.
Főbb művei, melyeknek alapvető voltát Gorrens,
TscJwrmak és de Yries vizsgálatai és dolgozatai
mutatták ki, a következők: Versuche über Pflanzenhybriden (Verh. Naturf. Vérein in Brünn, 10
köt. 1865; újabb kiadása megjelent az Ostwaldféle Klassiker d. exakten Wissensch. c. vállalat
ban) ; Über einige aus künstlicher Befruchtung
gewonnene Hieracium-Bastarde (u. o. 1869). V. ö.
Gorrens, Gregor Mendels Versuche ü. Pflanzenhybriden u. die Bostátigung ibrer Ergebnisse
dnrch die neuesten Untersuchungen (Bot. Ztg.
1900); u. a., Gregor Mendels Briefe an C. Nágel
(Abh. d. K. S. Ges. d. Vviss., math.-phys. KI.,
XXIX., III. Leipzig 1905).
Mendelejev,Z)í»w<rii Ivanovics, orosz vegyész,
szül. Tobolszkban 1834 febr. 8., megh. SzentPétervárott 1907 febr. 1.1863-ban a technológiai
intézet, 1865. az egyetem tanára lett Szent-Péter
váron. A M. Tud. Akadémia 1900. kültagjának
választotta. Elévülhetetlen érdemeket szerzett r..
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•elemek periódusos (szakaszos) rendszerének meg
állapításával (1. Elemek), amelyből kifolyólag M.
több új elemnek (germánium, gallium, skandium)
létezését megjósolta, és amelyek később fel is fe
deztettek. Kiváló müve: A kémia alapvonalai,
melynek első kiadása orosz nyelven 1868—1871-ig
jelent meg és azóta számos kiadást ért és sok
nyelvre lefordították.
Mendelényi László, jogi író, szül. Nyitrazsámbokréten 1877 febr. 7. 1903-ban lőcsei alügyósz,
1904. Székesfehérvárra, 1906. Budapestre he
lyezték át, 1908. ügyész, 1912. a kúria elnöki tit
kára lett. Az egységes bírói és ügyvédi vizsgára
vonatkozó jogszabályok c. alatt (Budapest 1914)
<e szabályokat összeállította és jegyzetekkel el
látta. Számos, különösen a büntetőjogi szakmába
vágó cikket írt a jogi szaklapokba. B Lexikonnak
is munkatársa.
Mendel-féle szabály, az a szabály, melyet egy
máshoz közel álló, de eltérő tulajdonságú fajok,
illetve fajtákkeresztezésekor Mendel Gregor(l. o.)
felfedezett. A szabály veleje a következő : Ha két,
egymással korosztoződő fajta egy jellemvonásban
különbözik, akkor a kereszteződésből származó
utódok csak az egyik szülő jellemvonását mutat
ják ; ezt a jellemvonást uralkodó (domináló) bé
lyegnek, a látszólag eltűnt jellemvonást pedig
visszaeső v. lappangó (recessziv) bélyegnek ne
vezzük. A második nemzedékben az utódok '/4-én
már megjelenik a lappangó bélyeg, s/4-e pedig az
jiralkodó
bélyeget tükrözteti vissza; az előbbi
1
/4-nek bélyege ezután állandósul, vagyis ennek
további utódai a lappa/igó bélyeget fejlesztik ki,
ellenben az utóbbi s / 4 - ne k utódai közül csak
V3-nak utódai fogják mint állandó jellemvonást
az uralkodó bélyeget előtüntetni, ellenben Vs-uknak utódai a következő nemzedékben a most
ismertetett szabály szerint s/4 részben az ural
kodó, »/« részben pedig a lappangó bélyeget fog
ják mutatni. Az állat- és növényvilágban egy
aránt több olyan keresztezést sikerült megálla
pítani, mely pontosan ezt a szabályt követi. A
M.-nak egyelőre még nincsen nagy gazdasági
jelentősége. Gyakorlati alkalmazását megnehezíti
aa a körülmény, hogy az uralkodó és lappangó
bélyeget sokszor nehéz megállapítani és hogy
.az általános szabály alól kivételek is vannak. Az
.állattenyésztőknek azonban a M. már ma is sok
becses útmutatással szolgál, mert megmagya
rázza, hogy némely állatfajtát, gondos tenyésztőMválasztással is, miért oly nehéz tiszta vérben
tenyészteni, azonkívül felvilágosítást ad arra
nézve is, miért kell próbakeresztezóssel a nem
állandó módon átörökítő egyedeket kikutatni és
A tenyésztésből kizárni. V. ö. Bateson, Mendels
Principles of Heredity (Cambridge 1904; német
fordítása Mendels Vererbungstheorien címen je
lent meg, Leipzig—Berlin 1914); Tuzson J., A
. növények kereszteződéséről (Természettud. Közi.
1910, 520. füz.) és Rendszeres Növénytan (I. köt.,
1911, 61. old., ahol az irodalom is részletesebben
Ismertetve van).
Mendel-féle törvény, 1. Mendel-féle szafrály.
Mendel hágó (olaszul Mendola), 1360 m. ma
gas hágó Tirolban, Bozenből a Nonsberg völgybe
vezet, rajta 1880—85. katonai utat építettek.
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Újabban nyaralók is épültek itt, s 1895. Ferenc
Ferdinánd főherceg is itt keresett üdülést. 1903
óta villamos vasút is vezet rája.
Mendeli Dávid, 1. Menteit.
Mendelssohn, 1. Arnold, német zeneszerző,
szül. Ratiborban 1855 dec. 26. Dalokat és kar
műveket irt és két operát: Elsi, die seltsame
Magd (1896) és Der Bárenhauter (1900).
2. M-, Moses, német filozófiai író, ki a német
zsidóság történetében korszakot alkot, szül Dessauban 1729 szept. 6., megh. Berlinben 1786 jan. 4.
Szegényes viszonyok közt élő atyja, Mendel
(innét neve: lA.-ssohn) és Fraenkel Dávid dessaui
rabbi már zsenge gyermekkorában bevezették
a bibliai, talmudi és vallásbölcsészeti tanulmá
nyokba. Ideg- és hátgerincbaja (púpos volt) élte
fogytáig gyöngélkedő vé tette. Mint 14 éves fiú Ber
linbe ment (1743), hol a legnagyobb nélkülözések
közt folytatta tanulmányait s egyebek közt
annyira elsajátította a német nyelvet, hogy sza
batos, világos német prózája mintaszerűvé vált.
1750-ben mint nevelő került Bernhard selyemgyáros házához, hol 1754. mint könyvelő alkal
maztatott, mig Bernhard végrendelete értelmében
a gyári üzlet társa lett. 1754-ben ismerkedett meg
Lessinggel, kihez ezentúl a legbensőbb barátság
fűzte. Lessing, M. tudta nélkül, már 1755. kiadta
ennek Philosophische Gespráche c. értekezését,
melyet a szerény férfiú csupán olvasás végett
adott neki. Ugyanez évben jelent meg (névtelenül
Danzigban) M. és Lessing közös műve: Popé, ein
Metaphysiker, valamint M.-nak nagy tetszéssel
fogadott Briefe über die Empfindungen. Abbt és
Nicolai irodalmi vállalataiban tevékeny részt
vett. Ueber die Bvidenz in den metaphysischen
Wissenschaften a berlini tudományos akadémia
által kitűzött első pályadíjat nyerte el (í 762), míg
Kantnak csak a másodikat Ítélték oda. 1767-ben
megjelent a lélek halhatatlanságát tárgyaló híres
munkája: Phaedon. (Magyar fordítása már 1793.
megjelent. Újabban Farkas-Glück Regina for
dította: Phádon vagy a lélek halhatatlansága,
Debreczen 1884.) Közte és Lavater közt, ki őt
nyilvánosan felszólította a keresztség felvéte
lére (1769), sok keserűséget okozó tollharc tá
madt, melyért Lessing elégtételt adott neki, midőn
Bölcs Náthánjában megszemélyesítette és megörö
kítette M. nemes gondolkozású egyéniségét. Ezen
túl első sorban hitfeleinek szentelte tehetségéti
Úttörő volt Mózes 5 könyvének általa eszközölt
német fordítása, melynek héber kommentárját
(biúr) részben maga írta, részben tudós barátaival'(az ú. n. biuristák) irattá, kiknek segítségével
eszközölte az egész szentírásnak 1783. befejezett
fordítását és magyarázatát (a zsoltárokat ő for
dította). 1778. jelent meg a Ritualgesetze der
Juden c. munkája, 1783. Jerusalem, oder über
religiöse Macht u. Judenthum, 1785. Morgenstunden (Isten létéről s egyéb teológiai és bölcsé
szeti kérdésekről) s ugyanez évben utolsó müve:
An die Freunde Lessings, elhunyt nagy barátjá
nak védelmére. A modern zsidóság, melynek
voltaképeni megalapítója, Mózes és Maimonides
Mózes mellett mint harmadik Mózesét tiszteli.
Szülővárosában 1890. szobrot állítottak neki. Mű
veinek legteljesebb kiadását unokája(M. G. B.) esz38*
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közölte (Lipcse 1843—±5, 7 köt.). V. ö. Katjscrling népszerűségre zongoradarabjai tettek szert, kö
M., M. M. Sein Lében und Wirken (2. kiad. u. o. zölök is a Lieder ohne Worte címűek; 7. voká
1888) és M. M. Ungedrucktes und Unbekanntes lis művei közül kiemeljük számos dalát, az An
von ihm und über ihn (u. o. 1883); L. Goldstein die Künstler és Gutenborg-kantáté c. kantátá
M. M. und die deutsche Aesthetik (1904); Vasár kat, két koneertáriát, a Heimkehr aus der Premde
napi Újság 1879. évi 587.
c. dalosjátékot, Christus c. oratoriumtöredéket
M. legidősebb fia, Joseph (szül. 1770 aug. 11., ésLoreley című operatöredóket és karműveit; 8.
megh. 1848 nov. 24.), testvérével, Ábrahámmal orgonakompozicióit. M. életefolyását első sorban
(szül. 1776 dec. 10., megb. 1835 nov. 19.), ki M.- irodalmi szempontból is érdekes leveleiből is
Bartholdy Félix (1. o.) atyja volt, Berlinben merhetjük meg. A levelek nagyrészét testvére,
1805. Mendelssohn & Co. céggel banküzletet ala Paul M. adta ki Reisebriefe (1830—32); Briefe
pított. M. legidősebb leánya, Dorotlwa (szül. 1763 (1833—47) címen. Pelix Moscheles 1888. közre
okt. 24., megh. 1839 aug. 3.) előbb Veit keres adta M.-nak Ignaz ós Charlotte Moschelesszel való
kedőnek volt a felesége (fiai Veit Johann és Phi- levelezését. 1891-ben megjelent a Briefweehsel
lipp festők), majd ettől elválván, nőül ment Schle- zwischen P. M. und Július Schuhring. V. ö. még
qel Priedrichhez (1. o.), kivel együtt 1808. kat. Ed. Devrient, Meine Erinnerungen an P. M. und
hitre tért. Irt egy regényt Florentin címmel (Lü seine Briefe an mich (3. kiadás 1891); Hillerr
beck 1801); később régi lovagregényeket (Merlin, Pelix M., Briefe und Erinnerungon (2. kiad. 1878);
Lothar u. Maller, stb.) dolgozott át modern fel S. Hensel, Die Pamilie M. in Briefen und Tage
fogással. A Mendelssohn-család egyébként nagy büchern (12. kiad. 1904, 2 kötet); Lampadius,
műveltségéről s házuk mint a művészeti és iro F. M. ein Gesamtbild seines Lebens und Wirkens
dalmi világ találkozóhelye volt nevezetes. V. ö. (1886); Rcissniann, P. M. sein Lében und seineJteieh, Dorothea von Schlegel u. derén Söhne, Werke (3. kiad. 1892); E. Wolff, P. M. (1905).
Johannes und Philipp Veit (Mainz 1887); Henkel
2. M., Kari, német történetíró, M. 1. fia, szül.
S., Die Pamilie M. 1729—1847. Nach Briefen u. Lipcsében 1838 febr. 7., megh. Bruggban (Svájc)
Tagebüchern (2 köt., 8. kiad. 1895).
1897 febr. 23. A freiburgi (Breisgau) egyetem ta
Mendelssohn-Bartholdy, 1. Felix^émetzene- nára lett 1867, de 1874. elmebajba esett. Neve
szerző, szül. Hamburgban 1809 febr. 3., megh. zetesebb müvei: Friedrich von Gentz (Leipzig
Lipcsében 1847 nov. 4. M. Ábrahám bankár volt 1867); Der Rastatter Gesandtenmord (Heidelaz édesatyja, a nagyatyja pedig M. Moses, a nagy berg 1869); Geschichte Griechenlands von 1453.
filozófus. Felixnek Louis Berger volt a mestere a bis auf unsere Tagé (Leipzig 1870—74, 2 köt.).
zongorázásban, a zeneszerzésben pedig Zelter.
Menden, város Arnsberg porosz kerületben,
Tizenötéves korában négy daljátékot irt és tizen (i9io) 11,281 lak., hengerművekkel, lószerszám-,
hétéves volt, amikor a Szentivánéji álom meg- sárgaréz- és britannia-ezüstáruk készítésével.
riyitózenéjót komponálta.. 1827-ben a berlini KöMenderez, mai görög neve a Maeander (1- o.)
nigl. Schauspielhaus bemutatta M. Pelix első és és Skamander (1. o.) folyóknak.
egyetlen operáját, a Die Hochzeit des Camacho
Mendes, híres város Egyiptomban, körülbelül
címűt. M. nem írt több színpadi dalmüvet, noha a nílusi delta közepén; az ókorban Dedet volt a
egész élete folyamán foglalkoztatta őt az opera- neve s itt tartottak egy szent bakkecskét, vagy
írás gondolata.l829ben Londonban a filharmóniai kost. A régi város, melynek romjai Tmai el-Amdid
hangversenyeken aratott nagy diadalt, mint zon közelében vannak, később Pi-be-neb-dedet (a. m.
goraművész és zeneszerző. 1833-ban Düsseldorf a kosnak, M. urának háza) nevet kapott, s ebből
ban lett városi zeneigazgató, 1834. u. o. opera fejlődött ki a görög M. s az arab Amdid elnevezés.
igazgató. 1835-ben átvette a lipcsei GewandMendes (ejtsd: maMéz), Catulle, francia író, szül.
hauskonzertek vezetését. Lipcse M.-nak köszön Bordeauxban 1841 máj. 22., megh. St. Germain
heti zenei életének nagyszerű fellendülését. 1843. mellett vasúti szerencsétlenség következtében
megalapította M. az azóta világhíres lipcsei 1909 febr. 7. Nagy formaérzékkel megáldott,
konzervatóriumot, amelynek Schumann, Dávid, sikamlós író volt, aki a lírát, drámát, regényt és
Hauptmann Moritz és Pohlenz voltak az első tan novellát egyaránt művelte és nem egyszer vonta
erői. M. sokat és sokfélét írt. A legnevezetesebb magára a pornográfia vádját. Tabarin neje c.
alkotásai az oratóriumai: Paulus (1836), Blias drámáját, melyből Leoncavallo Bajazzók c. ope
(1849), amelyek Hándel és Haydn óta e műfaj leg rájának a szövegkönyve készült, 1894. a budapesti
kiválóbb termékei. Egyéb jelentős művei: 1. Nemzeti Színház is bemutatta. Magyarul meg
nyitányok: Szentivánéji álom, Hebridák, Meeres- jelentek : Boudoir-törtónetek, ford. Zempléni P.
stille und glückliche Fahrt, Das Márchen von der Gy. (Budapest 1885); A szűz király, ford. Dominschönen Melusine, Ruy Blas, Trompetenouvertur; kovics Mária (u. o. 1886); A meztelen ember, ford.
2. kisérő zene a következő színmüvekhez: Anti Mignon (u. o. 1888); Az első szerető, ford. Frangoné, Szentivánéji álom, Athalia, Oedipus Kolonos- czi (u. o. 1889); Lepel nélkül, ford. Sugár Jenő
ban; 3. öt szimfónia, amelyek közül különösen (u. o. 1899); Tavaszi románc, ford. Malonyay
nevezetes a skót (a-moll), az olasz (a-dur) és a Dezső (u. u. 1896); A kolostor meséi (u. o. 1904);
reformáció-szimfónia (d-dur); 4. versenymüvek : Könnyű vér (u. o. 1904). — Felesége, Jane, két
hegedűversenye és két zongoraversenye, azon kötet érzelmes verset adott ki: Les charmes
kívül h-moll Capriccio, Rondó brillant ósSerenade (1904); Le coeur magniflque (1909). V. ö. A.
c. zenekarkiséretes zongoraművei; 5. kamarazene Bertrand, Catulle M. (Paris 1908).
müvek: vonósoktett, két vonósötös, zongorahatos,
Mendes Leal, Jósé da Silva, portugál költő és
zongora- és hegedűnégyesek: 6. a legnagyobb államférfiú, szül. Lissabonbanl818 okt. 18., megh
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u. o. 1886 aug. 4.1862—64-ig tengerészeti, majd
külügyi miniszter volt; aztán a lissaboni nemzeti
könyvtár igazgatója lett. Tudományos fő mun
kája a Corpo diplomatioo portuguez 5 kötete.
Regényei közül nevezetesebbek: Dm sonho na
vida (1844); A menina do Val de Mii, stb. Szín
padi művei közül a legjobbak: Pedro (dráma);
Egas Moniz (történeti színmű); 0 tio André que
vem do Brazil (vígjáték) stb. M. lírai dalai és né
pies balladái Canticos c. összegyűjtve is meg
jelentek.
Mendi (növ.), 1. Lawsonia.
Mendikánsok (lat.) a. m. koldulók; így hívják
a hazai ref. iskolák legátusai (1. Legáció) mellé
adott kis diákokat. M. a kat. egyházban, 1. Kolduló
barátok.
Mendip-Hills, kb. 48 km. hosszú halomvidék
Sommerset angol grófságban az Axe jobbpartján.
Legmagasabb csúcsa a Black Down, 298 m. Szen
es ólombányáit régóta művelik. 1881-ben cseppkő
barlangot fedeztek föl benne. D.-i oldalán vannak
a 120—150 m. magas Gheddar Gliffs mészkő
sziklák Cheddar falu mellett.
Mendlik, 1. Ágoston, egyházi író, szül. Pécsett
1831., megh. u. o. 1890 nov. 20. Pappá szentelték
1854. Plébános volt Pécs belvárosban és e. apát.
önálló művei: Katekizmusmagyarázat (2 köt.);
Falusi prédikációk (12 évf.); Főpapok életrajza;
Házasulandók oktatása; Palesztina leírása;
Rövid egyházi történelem stb.
2. M- Oszkár, festő, szül. Radvánczon (Ung
vm.) 1871 jún. 23. Előbb a Mintarajziskolában
tanult, aztán Lotz iskoláját járta s főképen
tengeri tájképek festésére tért át. Motívumait
hol Dalmáciából, hol újabb állandó tartózko
dási helyéről, Hollandiából szereti venni. Ilyen
művére, a Tengerparti temetőre 1897. a Ráth•díjat, a Beomló hullám címűre 1909. állami
akvarell-díjat és Vihar a biscayai öbölben c.
képére kis állami aranyérmet kapott a budapesti
Műcsarnokban. Szalamisz c. festményét (1900) a
Szópmüv. Múzeum birja. 1901 óta Hollandiában él.
Mendola, 1. Mendel-hágó.
Mendoza. 1. M. (előbb CuyoJ, Argentína egyik
tartománya Chile, S. Jüan, S. Louis tartományok,
Pampas és Neuquen territóriumok közt, területe
146,378 km2, doio) 225,246 lak. ÉNy.-i részén az
Andok (Maijo 5313 m., Aconcagua 6970 m.) leg
magasabb szakasza húzódik. Itt eredő folyói a
lefolyástalan lagunákba ömlenek. Főbb vizei: M.,
Tunuyan, Desaguadero, Atiel és a Diamante. K.-i
része síkság. M. arany-, ezüst-, réz-, vasércekben,
kősóban, szónben és kőolajban gazdag; főleg réz•és ezüstbányáit művelik; a síkon főleg kukoricát
termelnek. Bortermelése jelentékeny; állattenyész
tése fejlett, strucctenyészete is van, szarvasmar
háit Chilébe viszik. Malom és szeszipara is van.
M. 17 departementóra oszlik. — 2. M, fővárosa
M. tartománynak, érseki székhely, az Andok K.-i
végső kiágazásainál a M.-ból levezető öntöző
csatorna és vasút mellett, (1911) 42,496 lakossal.
1560-ban Pedro Castillo alapította; 1861 márc. 20.
erős földrengés dúlta föl (10,000 halott), de szépen
újjáépült.
Mendoza, 1. Don Diego Hurtado de, spanyol
Író és államférfiú, szül. Granadában 1503 körül,

-

Menedékszirt

megh. Madridban 1575. Részt vett az 1525-iki
paviai csatában, aztán Angliában és Velencében
V. Károly követe volt, akinek lemondása után
II. Fülöp udvarában élt, de ez később Granadába
száműzte, ahol M. az irodalomnak szentelte ma
gát. Mint költő M. egyike a spanyol olaszosító
iskola fő képviselőinek. Különösen episztolái be
csesek. Megírta a felkelt mórok történetét is.
Költői munkái megjelentek Madridban 1610 és
(Obras poeticas) u. o. 1877. Knapp kritikai kiadá
sában. Megvannak a Biblioteca de autores esp.
32. köt.-ben is. Prózai művei Madridban jelentek
meg 1881. és 1890. (Paz y Malia, Sales espanoles).
2. M., Anna de, 1. Eboli.
3. M., Antonio Hurtado de, 1. Hurtado.
4. M., Inigo Lopezde, 1. Santillana.
Mendozit (ásv.), nátrium-timsó Mendoza (Argentinia) vidékéről és Milo szigetéről, hol rostos hal
mazokban fordul elő.
Menedék (asylum, refugium), oly hely, amely
régibb időben az oda menekültet nemcsak az
elfogatás, hanem a törvény által ki nem vett ese
tekben főbenjáró s testcsonkító büntetések ellen
is megoltalmazta. Leginkább templomok, egyhá
zak, nemzetközi szokásnál és kiváltságoknál fogva
a követeknek lakásai. (L. Területenkívüliség.)
A M. eszméjét már Mózesnél (IV. 35.) és a régi
görögöknél megtaláljuk. (Barth, De Graecorum
asylis, 1888.) Az ókori Róma és nyomán a középkor
is elismerte. Hazánkban a kereszténység első idejé
től fogva fennállottak. M.-ek a mondott értelemben
mai nap többé nincsenek, csupán a hadihajók van
nak feljogosítva, hogy a menekülő idegeneknek
M.-et nyújtsanak. így menekült Krüger a búrok
elnöke egy hollandi hadihaján. Mai napság a M.-jog
a politikai és egyéb bűntettesek ki nem szolgál
tatásában áll. — Asylum elnevezéssel újabb kor
ban társadalmi intézményeket jeleznek: hajlék
talanok, prostituáltak, iszákosok, stb. M.-helye;
V. ö. Fáik M., A menedékjog a nemzetközi jog "
alapelveiből származtatva (Budapest 1864).
Menedékházak (menedéklielyek, menházak,
menhelyek), jótékonycélú intézetek aggok, gyer
mekek v. sínylők befogadására, 1. Gyermekvéde
lem, Szegényügy. — M.-nak nevezik azokat a
többnyire kisszerű épületeket is, melyeket ma
gas hegységekben állítanak részint a pásztorok,
részint az utazók számára, hogy rossz időben ott
menedéket találjanak.
Menedékjog, 1. MenedékMenedékkő, 1. Menedékszirt.
Menedékszirt v. Menedékkő (Lapis refugii),
Szepes vmegy ében mintegy 1 órányira a káposzta
falvi vasúti állomástól Létánfalva határában
emelkedő sziklabérc, melyen a Szepessóg szász
lakói 1241. menedéket találtak Batu khán serege
elől, 3 éven át védekezvén a mongolok meg
megújuló támadásai ellen. Megmenekülésük ememlékeül a kartanzi szerzetesek részére itt zárdát
alapítottak, melynek alapját 1305. tették le.
1436-ban a csehek kirabolták és felégették, majd
Giskra újra semmivé tette. A huszita világ meg
szűnte után III. János, a 17-ikperjelújra építette a
kolostort és templomot, de Szapolyai János Zsig
mond híve, Murány várának kapitánya 1544. Pé-
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ter-Pál napján elfoglalta a kolostort és azt rablókalandjai kiindulási helyévé akarta tenni. I. Fer
dinánd felvidéki kapitánya Báthory Bonaventura
azonban elhatározta a vidék biztosságát veszé• lyeztető erősség elpusztítását. Basót elűzte, a ko
lostort leromboltatta, szerzeteseit a lőcsei rend
házba telepitette. A kolostor jószágait I. Ferdi
nánd király 1563. a szepesi prépostságnak ado
mányozta s azok a szepesi püspökségnek 1776.
történt alapítása óta ennek és káptalanának kö
zös birtokai. A kolostor emlékét fentartja a
praepositura de lapide refugii — a menedékszirti
prépostság — címe.
Menedemos, neve három görög filozófusnak;
a legrégibb köztük filozófiai iskola alapitója (352—
278), melyet szülővárosa Bretria után eretriainak neveztek; az iskola jelentéktelen volt; M. az
eliszi iskola elveit a cinizmushoz rokon felfogás
sal köti egybe. Egy másik M. a cinikusokhoz
tartozik, egy harmadik Platón tanítványa.
Ménégoz, Eugéne, prot. teológus, szül. Algolsheimban (Elszász) 1838 szept. 25. 1877-ben apárisi eyang. tefll. fakultás tanára lett. Főbb mun
kái : Étude dogmatique sur l'évangile du salut
(Strassburg 1862); Le peché et la rédemption
d'aprés saint Paul (1882); Luther conBidéré comme
théologien (1883); La prédestination dansla théologie paulinienne (1885). Magyarul megjelent: El
mélkedések az üdv evangéliumáról, ford. Bartók
György (Budapest 1902).
Menelaos, a görög mondában Atreus fia, kit
testvérével, Agamemnonnal együtt nagybátyja,
Thyestes Mykénéböl elűzött és Spártába mene
kült Tyndareoshoz, kinek Heléna nevű leá
nyát nőül vette, s miután sógorai, Kastor és
Polydeukes, meghaltak, ó örökölte a spártai ki
rályságot. Midőn Paris Helénát elcsábította, nagy
hévvel izgatta háborúra a görög fejedelmeket;
maga 60 hajót szerelt fel s Héra meg Athene
védelme alatt mindig bátor vezér volt a harc
ban. Parist párviadalban legyőzte, Patroklos
holttestét kivitte a csata zajából és ő is benn
volt a trójai falóban. Ilion bukása után Heléná
val haza hajózott, de Malea hegyfokánál a vihar
Egyiptomba vitte és csak nyolc évi boiyongás
után térhetett vissza. Egyetlen gyermekét, Hermionét (1. o.l Achilleus "fiához, Neoptolemoshoz
adta nőül. Therapnaiban héroszi sírja volt, s
mint Zeus fia az elyseumi mezőkön élt a más
világban.
Menelaos, 1. szobrász, Stephanos tanítványa,
a Kr. e. I.sz.-ban Pasiteles vezetésével fölvirágzó
eklektikus másolóiskola tagja. Egyik jelzésével
fenmaradt alkotását, a nagyhírű Orostes-Elektracsoportot a római Museo nazionale őrzi. M. tevé
kenységét Augustus idejére tehetjük.
2. M., alexandriai matematikus, életéről csak
annyit tudunk, hogy Kr. u. 98-ban Rómában
csillagászati észleleteket végzett. Irt 6 könyvet
a körhúrokról. Ez a mű azonban nem maradt
reánk. Irt még 3 könyvet a szferikáról, mely
fordítósban van meg. Ebben a mostani gömb
háromszögtan alapelvei foglaltatnak. — M. tétele
szerint, ha egy háromszög oldalait (illetőleg
meghosszabbításait) egy egyenes átmetszi, a ke
letkezett 6 oldalszelet "között 3—3 nem szom
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szédosnak egymással való szorzata egyenlő egy
mással.
Menelik, Abesszínia császára (1889—1913),
Hailu Malakot soai törzsfőnök fia, szül. Ankoberben 1844 aug. 18., megh. Adisz-Abebában 1913
dec. 22. Atyja halála után 1856. Tivadar császár
udvarába vitte s ott tartotta tíz évig. 1866-ban
leányát adta hozzá nőül, de M. ekkor vissza
menekült Soába, hol elismerték őt királynak.
Tivadar utóda, János császár (1868 óta) nem
tűrte M. független helyzetét, sőt 1876 márc.
fenhatóságának elismerésére szorította. M. ez
után a Masszauát 1885. megszálló olaszokkal
lépett szövetségre s az ő segitségükkel igyeke
zett Abesszínia trónjára jutni. Mikor aztán Já
nos császár 1889 márc. 9. a mahdisták elleni
csatában Metemmeh mellett elesett, M. olasz se
gítséggel Abesszínia császára (negtts negesti)
fett. Trónralépte után az ucsilii szerződésben el
ismerte az olasz védnökséget és átengedte nekik
Kerent és Aszmarát. Mikor azonban megerősö
dött a trónján, az egyre nyomasztóbb olasz be
folyás alól szabadulni igyekezett. 1895 végén
háborúra került a sor s M. vezérei Toselli őr
nagy csapatát Amba-Aladzsinál felkoncolták,
1896 jan. 20. pedig a Gallienotól védett Makalle
fellegvárat birták hódolásra. Ezután maga M.
indult a Baratieri tábornok vezetése alatt álló
olasz fősereg ellen s 1896 márc. 1. az áduai
völgyben majdnem teljesen megsemmisítette azt.
A nagy csapás hatása alatt az olaszok az adiszabebai békében 1896 okt. 26. elismerték Abeszszinia függetlenségét és a Mareb folyót ismerték
el Abesszínia és Eritrea gyarmat határának. M.
tekintélye e győzelem után nagyra nőtt s az
európai hatalmak követségei egymásután keres
ték fel, hogy vele szerződéseket kössenek. Né
hány belső lázadás (Rasz Mangasa) leveréseután M. rendet teremtett országában, de utolsó
éveit betegeskedése és a családjában kitört vil
longások zavarták meg. Minthogy fia nem volt,
leányának és Rasz Mikaelnek fiát, Lidzs Jeaszszut jelölte ki utódjának 1908 jún. Azóta telje
sen tehetetlenné tette őt betegsége, miközben
felesége Taitu császárné küzdött az uralomért
a régenssé kinevezett Rasz Tesszamával. L.
Lidzs Jeasszu.
Mene mene tekel ufarszin, 1. Merte tekéi.
Menéndez y Pelayo, Marcelino, spanyol tu
dós és író, a madridi Nemzeti Könyvtár s a Tör
téneti Akadémia igazgatója, szül. Santanderben
1856 nov. 3., megh. u. o. 1912 máj. 19. Már 21
éves korában a spanyol irodalom tanára Mad
ridban. A jelenkor spanyol tudományának ó
volt a legkiválóbb képviselője és tekintélye.
Főbb művei: La ciencia espanola (1878); Horacio en Espaíía (1877); História de los heterodoxos espanoles (1880—1881); Calderón y su
teatro (1881); História de las ideas esteticas en
Espaíía(1883—1891); Bibliográfia hispano-latina
clásica (1902); Tratado de los romances viejos
(2 köt., 1902-05); Origenes de la novela (I. köt.,
1905). Azonkívül sajtó alá rendezte és bevezetés
sel látta el a spanyol lírai klasszikusokat (1890 —
1906) s Lope de Vega müveit (13 köt.) Irt ódákat
leveleket és szomorújátékokat is.
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Menenius Agrippa, 1. Agrippa, 2.
Menés, Egyiptom királya, 1. Mena.
Ménes, az egész évben heverő tenyészlovak és
csikók, amelyeket nyáron a legelőn együtt tarta
nak és csikósokkal őriztetnek. Megkülönböztetnek
csikó- és anya- vagy kanca-M.-t; továbbá szilaj,
félig szilaj és szelíd M.-t. Szilaj M. az, melyben a
kancák és mének egész évben együtt vannak a
legelőn, istállót egyáltalában nem látnak, mes
terséges takarmányt nem kapnak s a csikók oly
vadak, hogy mielőtt használatba vétetnének, nagy
fáradsággal szelidithetők csak meg; ilyenek p. a
délamerikai M.-ek. A félig szilaj M.-ttélen némileg
már istállóban mesterséges takarmánnyal tart
ják, de a mének nyáron a kancákkal együtt van
nak a legelőn; ilyen az orosz Orenburgi baskir
M. A szelid M. télen már rendszeres etetésben és
ápolásban részesül s a hágatás kizárólag csak
kézből történik; ilyenek jelenleg nálunk és Nyu
gat-Európában a M.-ek. A tulajdon és cél szerint
megkülönböztetnek állami M.-t, mely főleg az
ország lótenyésztésének javítására szolgáló apa
állatok tenyésztésével foglalkozik; udvari vagy
fejedelmi M.-t, mely főleg az uralkodó udvartar
tását látja el lovakkal; katonai M.-t, mely a
lovasság számára tenyészt iovat, s községi és
magán M.-t. A lóanyag minősége szerint van
közönséges, félnemes és nemes M., tiszta vérű és
kevert vérű M., félvér és telivér M. Állami M.-ek
csak oly nagyobbmérvü lótenyésztéssel foglal
kozó országokban vannak, melyekben a lótenyész
tés magától még nem fejlődött annyira, hogy a
hadsereget elegendő jó lóval látná el; ilyen a leg
több európai állam. NekünkíállamiM.-intézetünk
van, ú. m. a mezöJiegyesi (Csanád), alapíttatott
1785., kiterjedése 30,090 kat. hold, lólétszáma
(i9u) 2292 db., a lovak 3 törzsre osztatnak, ú. m.
Gidránra (1. Arab-angol), Noniusra, mely az 1816.
idekerült ilyen nevű normandiai eredetű mén s
eltérő vérű kancák után alakíttatván, kis és nagy
Noniusra osztatik; előbbi hintós, utóbbi kocsi- és
paripaló; a harmadik törzs angol félvér (Purioso
és North Star). Bábolna (Komárom vm.), alapít
tatott 1789., kiterjedése 7124 kat. hold, lólét
száma az ideiglenesen odahelyezett fogarasi ál
lománnyal együtt 867 db., a XVIII. sz.-ban Mező
hegyes fiók-M.-e volt, de most önálló s telivér
ós félvér arab lovakat tenyészt. Kisbér (Komá
rom vm.) alapíttatott 1853., kiterjedése 11,241
kat. hold, lólétszám 707 db., angol telivér és
félvér-lovakat tenyészt. Fogaras a Királyhá
gón túl, 8090 kat. holdon, 1874. lippizai lovakból
alakíttatott. A fogarasi M.-intézetet az 1914-dik
évben a nagymértékben uralkodó szembaj (havi
vakság) miatt ideiglenesen beszüntették, lóállományát pedig Bábolnára helyezték át. Minthogy
az állami M.-intézetekben tenyésztett ménlovak
nem fedezik az országos lótenyésztés szükségle
tét, a kormány magántenyésztőktől is vásárol
méneket. A méncsikókat a csikótelepen (Palánka, Bács-Bodrog vm.) nevelik fel. A katonai
hatóságnak is vannak csikótelepeik, ahol a fiatal
korban vásárolt katonalovakat felnevelik. A ki
válóbb M.-éknek saját M-bélyegük van, amelyet
a ló származásának feltüntetése végett minden
csikóra tüzes vassal rásütnek (1. Ló).

Ménét.

Ménes, kisk. Arad vm. máriaradnai j.-ban,
(i9io) 1376 oláh és magyar lak.; vasúti megálló
val, posta- és táviróhivatal. M. az aradi Hegyalja
tövében fekszik s egyike hazánk legkitűnőbb
bortermő helyeinek (1- Arad-Hegyalja), vincel
lériskolával. — L. még Alménes, Felménes,
Mezőménes, Turóczménes.
Ménesbélyeg, 1. Ménes és Ló.
Ménesi borvidék, 1. Arad-Hegyalja.
Méneskönyv az a hivatalos kiadvány, mely a
lótenyésztő államokban nevelt angol telivér
lovakat nyilvántartja. Angol telivérnek csak azt
a lovat tekintik, mely valamely hivatalos M.-ben
feltalálható. Éppen ezért minden telivérkanca tu
lajdonosa saját érdekében nem mulasztja el a
nála történt elléseket az illetékes M. szerkesztő
ségének bejelenteni. Az első M.-t Angolország
ban alkották, a címe General stied book, a szak
irodalomban G. St. B. rövidítéssel szokták meg
jelölni. Nálunk 1832. készült az első M. Az
Állattenyésztő Társaság megbízásából gr. Nádasdy Tamás állította össze. Mindössze 66 mént
és 61 kancát tartalmazott. Nemcsak terjedelme
sebb, de becsesebb munka is volt Bérczy Károly
Magyar Méneskönyv-e, mely 1865. 236 oldal
terjedelemben jelent meg. Ez az értékes for
rásmű 215 anyakancát és 125 fedezőmént sorol fel
Magyarország és Ausztria területéről. 1873-ban
a bécsi Mayr Ottó adott ki egy Altalános Méneskönyv-et, mely egyszerre magyar és német
nyelven jelent meg. 1878-ban ugyancsak Mayr
Ottó ebből a műből az Osztrák Jockey Club és a
Magyar Lovaregylet megbízásából új kiadást
rendezett, mely már a Hivatalos Méneskönyv,
németül Officielles Gestütsbuch (rövidítése 0.
G. B.) címet nyerte. Az 1897. megjelent VI.
kötet óta ezt a Hivatalos Méneskönyvet a két
lovaregylet igazgatósága által kiküldött közös
bizottság szerkeszti. A műnek 1913-ig XIII.
magyar-német kötete hagyta el a sajtót.
M é n e s t r e l s v. ménétriers (vulgáris lat ministeriales), középkori vándor hegedűsök és éne
kesek Franciaországban, akik külön céhet alkot
tak a roi des M.-vel az élükön. Olaszországban
menestrello, Angliában ministrel volt a nevük.
L. még Jongleur.
Menet, a hadcsapatoknak rendezett mozgása
valamely meghatározott cél felé. A M.-ek általá
ban utazó és ütközet-M.-ékie oszlanak. Utazó
M.-ek azok, amelyeknél az ellenséggel való talál
kozás ki van zárva. Az utazó M.-ek a háború
megkezdése előtt a csapatok összpontosítása, há
ború alatt a pótlásoknak a sereghez való küldóser
a háború után pedig a hadseregnek a békeállo
másokra való visszaszállításakor fordulnak elő.
Ütközet-M.-eknek azokat nevezzük, amelyeknél
az ellenséggel való találkozás lehetséges, való
színű vagy bizonyos. A M.-ek irányuk szerint
lehetnek: a) előre M.-ek, b) oldal- és párhuzamos
M.-ek, c) hátra M.-ek. Á M. vagy közönséges —
22—30 km. — v. gyorsított, 30 km.-nél hosszabb
út egy nap alatt. Erőltetett M., ahol a rendes
pihenők megrövidíttetnek s a cél eléréséig meg
nem szakadnak. Végre a M.-ek lehetnek éjjeliek
és nappaliak.
. ,
Ménét., 1. Mén.
-•.••.*:•.•-,,;...,..
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Menetalakzatok, 1. Menet
Menetbiztosító csapatok, 1. Biztosító szol
gálat
Menetdíj (vasút), 1. Díjtétel.
Menetdíjpótlék. Oly utas, ki jegy nélkül, ér
vénytelen, hamisított, erősen megcsonkított, elő
zetesen más utas által igénybe vett jeggyel, v.
a menetjegyen kitüntetett rendeltetési állomáson
túl előzetes bejelentés nélkül utazik, a rendes
jegy árán felül ugyanannyi, de legalább 6 K,
ha előzetes bejelentés nélkül menetjegyénél ma
gasabb kocsiosztályban vagy magasabb rangú
vonatban utazik, a rendes különbözeten kívül
ugyanannyi, de legalább 6 K M.-ot fizet. Téve
déseknél, valamint mindazon esetekben, amikor
az utas legalább a jegyvizsgálatnál előzetesen
bejelenti a jegy nélküli, vagy magasabb kocsi
osztályban, illetve magasabb rangú vonatban
való utazást, 1 K-t, de legfeljebb a megfelelő díj
kétszeresét fizeti M. gyanánt.
Menetek, 1. Menet
Mene tekel (héb., az egész mondás: mene,mene,
tekéi, ufarszin: megszámlált, megszámlált, meg
mért, töredékek), Dániel könyvének elbeszélése
szerint Bélsacar babiloni király egy lakomáján
kéz jelent meg és a fennebbi szavakat írta a falra,
amelyeket senki sem tudott megfejteni, mig végre
Dánielt hívták elő, aki azokat úgy magyarázta,
hogy Bélsacar uralkodásának napjai meg vannak
számlálva, Bélsacar megméretett és könnyűnek
találtatott, hogy birodalmát össze fogják törni s
a perzsáknak és médeknek adják. «Még ugyan
azon éjjel, úgymond Dániel könyve (5. fej.), meg
öletett Bélsacar, a khaldeusok királya». InneD
van, hogy M. a. m. intő szózat.
Menetelö'örs, 1. Biztosító szolgálat.
Menetezredek, a gyülekezőhelytől a mozgó
sított hadseregig való menet tartamára ideigle
nesen ezredkötelékbe egyesített csapatok, melyek
a különböző ezredek legénységi fogyatékának
pótlására szolgálnak. így nevezték 1870—71.
Franciaországban az ezredek é-ik zászlóaljából
összeállított ezredeket, menetzászlóaljaknak pedig
az önkéntesekből és nemzetőrökből formált csa
patokat, amelyeknek rendeltetése volt hadra kelni.
Menetidő (franc, durée du trajet; ang. time
of the journey; néni. Fahrzeit). A vonatok gyor
sasága (1. Menetsebesség) szerint hosszabb-rövi
debb idő alatt futják meg a vonatok az egyes
állomásközöket. Ez időket M.-knek nevezzük. Az
óránként megengedett legnagyobb menetsebes
ség alapul vétele mellett a M.-k megállapítása
kor számításba vesszük a vonal hosszát, emelke
dési viszonyait és a mozdony munkabírását,
valamint a megállás ésindításra fordított idővesz
teséget. B két utóbbi tényezőt az átlagos M. (vo
nal hossza osztva a gyorsasággal és szorozva
hatvannal) számításakor nem vesszük tekintetbe,
értékük — mit a vonatok összeállítása, a kocsik
neme, terhelése, fékezése stb. befolyásol —• szá
mos kísérlettel lett megállapítva. B rendesnek
nevezhetőM.-ket szigorúan meg kell tartani. Hogy
azonban a kezelés avagy más okokból származó
kisebb késések behozhatok legyenek, az egyes sza
kaszokra ú. n. legrövidebb M. -ket is számítanakki.
B kettő között a különbség annál kisebb, mennél
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nagyobb sebességgel közlekedik valamely vonat
nem, ezért személyvonatoknál alig 3—5%. tehervonatoknál azonban húsz százalókra is fölemel
kedik. A menetrend-könyvecskékben minden vo
natnak menetrendje külön táblázatban van ki
tüntetve mindkét M. felsorolásával.
Menetjegy (franc, biliét, ang. tícket, railway
ticket). A vasút és az utazó közötti szállítási
szerződés a M. megváltásával köttetik meg. A M.
számozása minden viszonylatban 0001-tőll0,000-ig
halad; szinük más-más a használandó kocsiosz
tály szerint; ezenkívül kereszt- és ferde sávokkal
különböztetik meg a vonatnemeket. A rányomta
tott szöveg igen eltérő. A M.-re használat előtt a
kelet és nap-szak is rányomatik. A M. másra át
nem ruházható. A M. nemei: akéregjegy (katonai,
menettérti, személyzeti, egyszeri utazásra szóló),
bárcajegj', szelvényes jegy, könyvalakú jegy, víz
jegy, szállító lajstrom, kísérő igazolvány, utánfizetési bárca, csoportosítható jegyszelvényfüzetek,
menetjegyfüzetek, bérletjegyek. Bizonyos vonal
nak vasúton és hajón v. személj'- és gyorsvonat
tal való kombinált beutazására a kombinált M.-ek
szolgálnak. Előre meghatározott útirányon ós
időn belül a kiinduló állomásra több közbenső
állomás érintésével visszautazó oly utas, ki egy
és ugyanazon vonalat kétszer nem érinti ós így
mintegy körben utazik, csoportosítható jegyszel
vényfüzet alakjában körutazási M.-et kap.
A hivatali esküt tett állami hivatalnokok és
törvényhatósági tisztviselők, ha nyugdíjban van
nak is, nemkülönben szorosan vett családtagjaik
is a magyar királyi államvasutaktól arcképes
igazolványt kérhetnek, melynek alapján az iga
zolványon felsorolt vonalakon a hivatalos me
netrendbe felvett személyszállításra berendezett
rendes vonat tetszés szerinti kocsiosztályának
megfelelő félárú közönséges M. váltása mellett
utazhatnak. Expressz-, luxus- és különvonatok
nem vehetők igénybe. Szomszédos forgalmú féljegyek szintén nem válthatók vele. Az igazolvány
1' évre szól, érvényessége meghosszabbítható.
Hasonló kedvezményben részesülnek a szolgála
ton kívül utazó katonák és a tiszti rangúak csa
ládtagjai.
A M. a vasúti alkalmazottaknak kívánatra elő
mutatandó és az utazás befejeztekor átszolgálta
tandó. Ki M.-t nem tud felmutatni, utánüzetésre
kötelezhető, amikor külön pótilletéket (1. Menetdíjpótlék) is számítanak fel.
Menetjegyadó, 1. Szállítási adó.
Menetjegynyomtató sajtó. Többféle fajtája
van. Nálunk leginkább az Ocskay Gusztáv által
szerkesztett gép használatos, mely percenként
100 lapot nyomtat 25X12 cm. nagyságban, négy
színben, perforálva és folytatólagosan számozva.
Minden lap 10 menetjegyből áll. A papiros a gép
baloldalán tekercsben van, melyről leválik és elő
ször a külső nyomást végző két henger közé kerül
s ezek által a menetjegyek hátsó oldalán levő
szöveg nyomódik a papirosra, azután az alapot
nyomtató "henger alá kerül, mely színes alnyomattal látja el. Erre egy másik hengerről a színes
nyomású sávok v. jelek, valamint sorozatszámok
nyomódnak rája. Innen az elülső oldalt nyomó
hengerek közé, majd pedig a két számozó henger
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közé kerül. A számozás megtörténte titán a lyu
kasztó gép tetszés szerint perforálja a papirost,
amely egy éles kés elé kerül s ettől 10 menet
jegyet tartalmazó darabokra vágva kerül a kirakóasztalra. Vannak azonban olyan M.-k is, me
lyek nyomás után újból tekercsbe gombolyltják
a papirost.
Menetlevél, katonáknak szolgálatban való uta
zását igazoló oly okmány, melynek felmutatása
•ellenében az illető jogosítva van a katonadíjsza
básban megállapított igen alacsony menetdíj mel
lett a M.-ben kitüntetett kocsiosztályban a ren
deltetési helyig utazni. — Ugyancsak M.-nek ne
vezik azt a kisérő okmányt is, amely a személy
es tehervonatoknál, nemkülönben a mozdony
meneteknél a vonat, illetve mozdonyvezető által
az útról vezetendő. A M.-be az indulási, a meneti
és az érkezési idő, a tartózkodás ideje, az időjá
rás, a vonattalálkozásokra vonatkozó rendelke
zések és a vonat menetére befolyást gyakorló
minden körülmény bejegyzendő.
Menetrend. A vasúti M.-ek szerkesztésekor
számos tényezőt kell mérlegelnünk. A személy
vonatok a távolsági és a szomszédos forgalom
igényeinek megfelelően két főcsoportra osztandók. Előbbiek menetük gyorsítása érdekében csak
a fontosabb pontokon állanak meg és ott is csak
•annyi ideig tartózkodhatnak, amennyire a gép
kezelés, utasok fel- és le- avagy átszállása szem
pontjából feltótlenül szükség van. Utóbbiak ellen
ben csaknem minden feltételes megállóhelyen és
minden megállóhelyen vesztegelnek s az utaso.kat a távolsági forgalom részére összegyűjtik
.avagy a vidék gócpontjaiba szállítják. A teher
forgalom számára szintén más-más elvek szerint
szerkesztjük ama vonatoknak M.-ét, melyek át
menő árut (élőt, gyümölcsöt stb.) szállítanak, va
lamint azokét, melyek vonalaink mentén a keze
lést végzik. Végre a vonatok harmadik fő csoport
ját a katonavonatok teszik. A pálya emelkedési,
kereskedelmi és több más helyi és műszaki viszo
nyai szintén mértékadó tényezők. A M.-ek különkülön alakban szerkesztetnek a személyzet és a
nagyközönség részére. Az előbbieket vonalszaka
szonként kis könyvecskékbe foglalják. Minden
vonatra nézve megállapíttatik annak száma, ter
helése, rendes és legrövidebb menetideje stb. Az
egyes vonalak M.-jét grafikonokba (1. Menetrendábra) is foglaljuk a könnyebb áttekintés céljá
ból. Azon személyszállító vonatok M.-ét, mely
•vénátok az ország határán folytatást, 111. csatla
kozást nyernek valamely külföldi vasúttársaság
vonatához, az illető külföldi vasúttal egyetórtő.leg állapítják meg, de a M. jóváhagyása minden
kor a miniszter hatásköréhez tartozik.
Menetrendábra (grafikon). Abból a célból,
hogy egy vasúti vonal menetrendjét könnyebben
.áttekinthessük, az illető vonalon közlekedő összes
• vonatok menetrendjét egy lapon, vonalak által,
rajzszerüen tüntetjük fel. A menetrendnek ilyképeni ábrázolását mondjuk «grafikon»-nak,
M.-nak. A M.-ban a függőleges vonások az időt
{órás és azon belül 10 perces beosztással), a víz
szintesek pedig az állomásokat, egymástól való
távolságuknak tekintetbe vételével, tüntetik fel.
A M.-ból kivehető, hogy az illető vonalon hány
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és mily fajta (jellegű) vonat közlekedik, valamint
pontosan leolvasható róla valamennyi vonat me
netrendje. Kitetszik belőle, hogy egy vonatnak
egy másik vonattal való keresztezése hol törté
nik, továbbá, hogy a megelőzés, illetve követét?
melyik állomáson és mely vonat által történik,
úgyszintén hol s milyen csatlakozásokat ér el,
mely utóbbi körülmény különösen a személyszál
lító vonatoknál bir kiváló fontossággal. Az éjjeli
órákban (este 62> órától reggel 5 óra §9 percig)
közlekedő vonatok sötét mezőben vannak beraj
zolva. Az órabeosztással párhuzamosan, az ábra
baloldalán fel vannak tüntetve: a vizállomások,
tartalékmozdony- és mozdonyfelváltási állomá
sok; továbbá, hogy hol van mozdony- vagy
kocsifordítókorong; hol van hídmérleg; az őr
házak száma; távolság állomástól állomásig,
végre a távolság a pálya kezdő (kiindulási) pont
jától. Az ábra jobb oldalán az állomások vágány zata van feltüntetve. Táblázatosan vannak to
vábbá felsorolva: a legkisebb sugár méterekben;
az állomások mily emelkedés-, illetőleg esésben
való fekvése; a vonal legnagyobb emelkedése, il
letőleg esése, végül hol alkalmazandó tolómoz
dony. Ezeken kívül megtalálható rajta az egész
vonal hosszszelvényének rajza.
Menetrend-átmenet. A vasutakon rendszerint
évenMnt kétszer van menetrendváltozás. Május
hó 1-én kezdődik és bezárólag szeptember hó
30-ig tart a nyári menetrend, október hó 1-t'l
április hó 30-ig pedig a téli menetrend érvényes.
Április hó 30-áról május hó 1-ére hajló éjfélkor
van a nyári, szeptember hó 30-áról október hó
1-ére hajló éjfélkor pedig a téli menetrendi át
menet. Ha tehát egy vonat, melynek menetrendje
valamely időszakos (nyári, 111. téli) menetrend
változásnál módosul, az átmeneti éjszakán a
kezdő állomásról éjfél előtt indul és a végállo
másra éjfél után érkezik, ez esetben a vasutak
megteszik azokat az átmeneti intézkedéseket, me
lyek alapján ily vonat régi menetrendjéből az új
menetrendbe lép.
Menetrend-értekezlet. Az ú. n. időszakos —
nyári és téli — menetrend felállítása előtt érte
kezlet útján állapítják meg azokat a csatlakozá
sokat, melyeknek fenntartására, javítására szük
ség van, valamint azokat is, melyek eddigelé nem
voltak meg, de melyeknek létesítésére közfor
galmi okokból szükség van. A külföldi vasutak
kal egyetértőleg megállapítandó ily menetrend
módosítások tüzetes megbeszélése végett évente
kétszer ú. n. európai menetrendértekezletet tar
tanak. A saját hálózatukra nézve is hívnak egybe
az egyes vasúttársaságok M.-eket, melyeken a
csatlakozó pályák is képviselve vannak, s mely
alkalmakkor az árúforgalom lebonyolítására szol
gáló tehervonatok menetrendjét is megállapítják.
Menetrend-függelék, a polgári menetrend
összes menetrendkönyveihez kiadott segédkönyv.
Két részből áll. Az első rész tartalmazza; a vona
lak betüsoros jegyzékét, a megengedett legna
gyobb tengelymennyiséget, a vonatok számozási
rendszerét, a vonalaknak terhelési szakaszok sze
rinti osztályozását, a vonalrészeknek katonai
használhatóságára, a vonatok terhelésére, ten
gelymennyiségére, valamint a csatlakozási for-
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galomra vonatkozó határozmányokat stb. A má
sodik részben foglaltatnak : a vonalak betüsoros
jegyzéke, a mozdonyok, segélymozdonyok, szer
kocsik és motorkocsikról szóló adatok, a vízállo
mások kimutatása, a vontatási szolgálatra szük
séges legkisebb tartózkodási idők, a vonatok me
netsebességére és a vonatoknál fékezendő elegy súlyra vonatkozó határozmányok stb.
Menetrendkönyv. Tartalmazza az egyes vona
lakon közlekedő összes vonatok menetrendjét. Ily
M.-eket hivatalos használatra az egyes vasút
igazgatóságok külön-külön adnak ki és azokkal
a külszolgálat minden érdekelt ágát (forgalmi,
vonat- és mozdonykisérő személyzetet stb.) ellát
ják. Az utazó közönség használatára, illetve kellő
tájékoztatására szolgálnak az összes személyszál
lító vonatok menetrendjét tartalmazó M.-ek. Ilyen
a Budapesten már 1881 óta megjelenő és évente
7-szer, szükség szerint többször is kiadásra ke
rülő « Útmutató", mely a magyar és közös közleke
dési vállalatok hivatalos M.-e. Az Útmutató tartal
mazza a magyar, közös, osztrák és a külföldi főbb
vasutak, valamint a magyar és osztrák hajózási
társaságok menetrendéit, a közvetlen vonatcsat
lakozásokat és útirányokat Budapestről külföldre,
a magyar postajáratokat, menetdijakat stb.
Ménétriers (franc), 1. Menestrels.
Menetsebesség. A vonatok közlekedésének
gyorsaságátbefolyásolják: a pálya lejtésviszonyai
és állapota, a mozdony futóképessége, a használt
járómüvek szerkezete, a használatban levő fék
rendszer, a vonatok hossza. Mindezeket számí
tásba véve állapítjuk meg a vonatok M.-ét. A vo
natok M.-ét az óránkint befutott kilométerekkel
jelöljük meg, s ez nálunk általában nem haladja
meg a gyorsvonatoknál a 90, a személyvonatok
nál a 70, tehervonatoknál a 40 kilométert. A M.
az egyes vonalakra és azok egy részére nézve is
külön-külön állapíttatik meg óránkénti 20—100
km.-ben. Természetesen ezek az átlagsebességek,
vagyis a befutott út hossza osztva az idővel; tény
leg azonban, tekintettel arra, hogy az indítás és
megállás mindig 1—3 percnyi időt vesz igénybe,
a nyilt vonalon a vonatok az átlagosnál nagyobb
sebességgel haladnak, mit az is befolyásol, hogy
a váltókon át pl. 50 kin.-nél nagyobb gyorsaság
gal nem szabad haladni; lassító jelek közelében a
gyorsaságot mérsékelni kell stb. A vonatok gyor
saságátévről-évre fokozzák. Angliában több vona
lon közlekednek vonatok 80 km. átlagos sebes
seggel, ezek a nyilt vonal nagy részén 100, sőt
110 km. gyorsasággal haladnak, de a vonatok
rövid, kis vonatok, sőt Amerikában 1895 szept.
11. egy négy kocsiból álló 256 tonna nehéz vonat
218 utassal New-York—Buffalo között 412 pere
alatt, vagyis 102'3 km. átlagos gyorsasággal
tette meg a 702'8 km. hosszaságú utat. A legna
gyobb gyorsaság 130 km. volt. A 17-5°/o0 emelke
déseken előfogatú mozdony segédkezett. A vonat
kétszer állott meg és 28-szor lassította menetét.
Menettartam, az az idő, mely alatt valamely
vonat egy vonalat vagy vonalrészt befut. A M.
tehát a vonat menetideje és az állomásokon való
tartózkodások összegéből képződik.
Menettérkép, olyan katonai térkép, amelyből
leginkább csak az egyes nagyobb községek ós

—

Menger

városok közötti út hossza vehető ki. Irányítási
segédeszköz.
Menettérti jegy, oly menetigazolvány, mely
a kiindulási állomásról a rendeltetési állomásra
és a meghatározott időn belül való visszautazásra
jogosít. M. rendszerint olcsóbb, mint az oda- és
vissza váltott rendes jegy ára.
Menetzászlóaljak, 1. Menetezredek.
Menii, város Girgenti olasz tartományban,
(Szicília), (i9ii) 11,189 lat., gyümölcstermeléssel.
Kikötője Portó PaloMénfő, kisk. Győr vm. sokoróaljai j.-ban, (i9io>
1065 magyar lakossal; vasúti megálló, posta- ós
táviróhivatal és telefonállomás. A M.-i síkon volt
1044 júl. 5. az a nagy csata, melyben Aba Sámuel
király Henrik német császártól teljes vereséget
szenvedett és menekülni volt kénytelen. 1704-ben
a labancok pusztították el.
Meng-amok, 1. Amok.
Meng-ce (a. m. Meng- mester; latinul Mencius),
kinai erkölcstanitó, aki a konfuciusi iskolához
tartozott, szül. 372 Kr. e. Santungban, megh. u. o.
289. Fejedelmi tanácsadó és nyilvános tanító
volt. Praktikus etikát tanított, legjobban foglal
koztatták őt a jó kormányzás elvei s a felebaráti
szeretet. Tanítása az ú. n. szesM-ban a negyedik.
Latinra, franciára és angol nyelvre van lefordítva.
V. ö. heggé, Chinese Classics (2 köt. II. kiad. Oxf.
1894).
Mengede, falu az arnsbergi porosz közigazga
tási kerületben, (1910) 5169 lak., köszénbányákkal
és vegyészeti gyárakkal.
Mengel, régi amsterdami űrmérték = 1-213 1.
Menger, 1. Anton, osztrák jogtudós, szül.
Maniowban (Galícia), 1841 szept. 12., megh. Rómá
ban 1906 febr. 7. A bécsi egyetemen a perrend
tartásnak 1874. óta rendkívüli, 1877. óta rendes
tanára volt. Főbb munkái: Die Zulássigkeit
nenen tatsachlichen Vorbringens in den höheren
Instanzen (Wien, 1873); System des österreichischen Zivilprozessrechts (u. 0. 1876,1. köt.); Das
Recht auf den vollen Arbeitsertrag in geschichtlicher Darstellung (Stuttgart, 1886,3. kiad. 1904);
Neue Staatslehre (Jena, 1903, 2. kiad. 1904);
Neue Sittenlehre (u. 0. 1905). Magyarul megjelent
Ormós Ede fordításában: Uj erkölcstan (Bpest
1906) és A jövő állama (u. o. 1908).
2. M. Kari, osztrák nemzetgazdasági író, M.
1. testvérbátyja.szül. Neusandecben (Galícia) 1840
febr. 23.1873-ban a bécsi egyetemen a nemzet
gazdaságtan tanárává nevezték ki. Rudolf trón
örököst is tanította a nemzetgazdaságra és a
statisztikára és 1877—78. elkísérte őt nyugat
európaiutazására. 1900-ban az urakháza tagja lett.
Az osztrák nemzetgazdasági iskolának, amely a
német történelmi realisztikus iránnyal szemben
elvont módszerrel a legtöbb gazdasági cseleke
detet lélektani rugókra vezeti vissza, M. a feje.
Főbb munkái: Grundsátze der Volkswirtschaftslehre (Wien, 1871); Untersuchungen über die
Methode der Sozialwissenschaften (Leipzig, 1873);
Die Irrtümer des Historismus in der deutschen
Nationalökonomie (Wien, 1884); Zur Kritik der
politischen Ökonomie (u. o. 1887); Beitráge zur
Wáhrungsfrage in Üsterr.-Ungarn (Jena, 1892);
Der Übergang zur Goldwáhrung (Wien, 1892).
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detük a Kr. e. III. évezredbe tehető s a nyári
Mengit (íisv.), 1. Kolumbit.
Mengs, Anton Rafael, német festő, szül. Aussig- napfordulatot jelölték velük. (L. Stonehenge.).
ban 1728 mára 12., megh. Rómában 1779 jún. 29. A név kelta eredetű (maen a. m. kő, és hír a. m.
Atyjának, M. Ismael (1690—1764) miniatürfestő- hosszú), csak az egyedül állókra vonatkozik.
Menianthin (menyanthin), 1. Menyanthes.
nek volt tanítványa. Atyja már 1741. Rómába
Menidi, Athén közelében fekvő falu, (1907)
vitte és ott főleg Rafael müveit tanulmányoztatta
vele. Hazatérve, 1745. szász udv. festő lett, majd 3017 lak. 1872. feltárt kupolasírja olyan fontos,
a római akadémián tanult, 1754. a római új aka mint a tyrinsi és mykenei emlékek, sőt ezt olyan
démia igazgatója lett. 1761—69 és 1772—75 mint állapotban találták, amilyenben a temetkező nép
spanyol udvari festő Madridban, azonkívül Rómá három évezreddel ezelőtt elhagyta volt. A bejárat
ban élt. M. művészete, mely az antik művészet, (dromos) 27 m., a belső átmérő 9 m., az egész mű
Rafael, Correggio stb. eklektikus felhasználásával kiklopsz-épitmény.
a szigorú akadémikus elvek érvényesítése, óriási
Menier (menjé), Emilé Justin, francia nemzetbefolyással volt kortársaira, kik őt mint a leg gazda, szül. Parisban 1826 máj. 18., megh. Noinagyobb festőt ünnepelték. Leghíresebb műve, a sel-sur-Marne-ban 1881 febr. 17. Szorgalmával
Parnasszus mennyezetfestménye a római Villa nagy vagyont szerzett és több, különösen gyar
Albaniban (1761) hideg, mesterkélt mü. Egyéb mati termékeket feldolgozó, hatalmas gyárat
müvei: nagy mennyezetkép a vatikáni könyvtár alapított. 1876-ban képviselőnek választották.
ban ; a drezdai udvari templom oltárképe, mely Mint heves köztársasági és a szabad kereskedelmi
Krisztus mennybemenetelét ábrázolja ; a madridi rendszer híve, alapította a Le Bien Public és a
kir. palotában levő festmények; sok kép a drezdai, Le Voltaire c. párisi napilapokat és a La Reformé
madridi, szentpétervári,bécsi, müncheni, stb. kép Economique c. szabadkereskedelmi szemlét. Ön
tárakban. A budapesti Szépművészeti Múzeumban álló művei közül említjük: La reformé flscale
a kis Jézus imádását ábrázoló képe van. Ma leg (1873); Théorie et appücation de 1'impöt sur le
többre becsüljük képmásait (fiatalkori pasztellek capitaí (1874); L'avenir economique (1875—79,
a drezdai képtárban). Igen nagy hatást gyakorol 2 köt.).
tak kortársaira elméleti müvei is, főleg a GedanMeniére-féle betegség. Menüre francia orvos
ken über die Schönheit und über den Geschmaek által 1861. leirt fülbetegség, melynek oka a labi
in der Maierei (Zürich, 1765, magyarra ford. rintban történő vérzés vagy rohamos savókiizzaRuby Miroszláv: M. Rafael gondolatai a szépről dás. Tünetei: fülzúgás, rossz hallás, szédülés, há
és az Ízlésről a festészetben, Győr 1895), melyek nyás, kóros szembeidegzés (pupilla-különbözet),
M. barátja, Winckelmann tanaival együtt a szemrezgés. Enyhe esetekben a hallás rom
klasszicizmus alapjául szolgáltak. Összes művei lása meilett e tünetek hosszabb ideig fennállhat
nek olasz kiadása Pannában 1780, német kiadása nak. Súlyos esetekben a beteg fülön teljes süket
Hallóban 1786, teljesebben Bonnban 18-43—44. ség áll be, sőt nem ritkán a halál is bekövetke
jelent meg.
zik. Teljes gyógyulás ritka.
Ménig, Jóst, türingiai reformátor, 1. Menius.
Menguszfalva, kisk. Szepes vm. szepesszomMenil, Félteién de, francia zeneszerző, szül.
bati j.-ban, !i9io) 354 tót és cigány lak., vasúti
Boulogne sur Merben 1860 júl. 16. Értékes törté
megálló, u. p. Lucsivna, u. t. Batizfalva.
Menguszfalvi völgy, a Magas-Tátra egyik neti munkái: Josquin de Prés (1896); L'école
nagy völgye Szepes vármegye Ny.-i határszélén. contrapunctiste flamandé du XVe siécíe (1895,
A völgy egy katlannal kezdődik a Koprova csú bővítve 1906). Mint zeneszerzőt La Saneliére c.
csot, Csubrinát és Menguszfalvi-csúcsot össze operája (1894) és Gosses c. operettje (1901) tették
kötő gerinc közt; e völgy alját a Nayy-Hinczó-tó ismertté.
Menilek, abesszíniai császár, 1. Menelik.
(1. o.) foglalja el; a völgy innen D.-felé nyílik,
Menüit (ásv.), szürke, májbarna szinű opál; több
Ny.-felől a Bástya hosszú gerince, K.-felől a
Kopki, majd az Oszterva nyúlványai határolják. nyire vékonyrétegekv.gömbök alakjában márgáAz utóbbi tövében a K.-felől nyíló Menguszfalvi ban és palás agyagban található; Menilmontant
omladékvölgy egyesül vele, melynek végében a mellett (Paris közelében), tov. Morvaországban
Poprádi-tó fekszik (1513 m.). A két völgyből alá (Weisskirchen) és egyéb helyeken fordul elő.
folyó patakok egyesüléséből ered a Poprád folyó.
Menilmontant (ejtsd: menümontaS), azelőtt kül
V. ö. Magy. Kárpát-Egyesület Évkönyve (V. évf. városa, most 20-ik kerülete Parisnak.
308. old., XVII. évf. 236. old.)
Menin (Meenen), város Nyugat-Flandria belga
Ménhárd (Mensdorf), nagyk. Szepes vm. kés tartományban, (1910) 18,636 lak., pamutfonással
márki j.-ban, (i9io) 803 német és tót lak., posta és szövéssel, vászonfehérítőkkel, csipkekészítés
hivatallal és telefonállomással. M. egyike volt a sel, szappan-, bőr- és sörgyártással; környékén
16 szepesi városnak.
len- és jó dohánytermesztéssel.
Menházak, 1. Menedékházak.
Meningitis (gör.), az agyvelőhártya gyulaMenhir, egyik faja a megalitikus emlékeknek. dása, amelyet rendszerint baktériumok okoznak,
Kisebb-nagyobb, néha roppant méretű, durva, 1. Agyhártyagyuladás. — M. cerebrospimlis, 1.
faragatlan sziklaszálak, melyek majd magáno Agyhártyagyuladás.
san, majd sorokban, vagy közben obeliszkszerüen
Meningokokkusz (meningocoecus), a járvá
vannak a földbe állítva. Híresek a nyugat-fran nyos agyhártyagyuladást (nyakszirtmerevedés)
ciaországi carnaci M.-ok,melyek száma llezer s okozó baktérium, 1. még Baktérium, Agyhártya
11 sorban vannak fölállítva. Előfordulnak Észak- gyuladás.
Afrikában, Palesztinában, Skandináviában. Ere
Meningokéle (gör.), 1. Agysérv.
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Meninx (gör.) a. m. hártya; az agy velőburkok
neve. L. Agyvelőburkok.
Meninx, város, 1. Dzserba.
Menippos, görög filozófus és szatíraköltő, a
cinikus iskola követője, eleinte feniciai rabszolga,
ki uzsorával nagy vagyont szerzett és állítólag
mikor azt elvesztette, felakasztotta magát. A
Kr. e. III. sz. második harmadában élt. A római
Varró menipposziaknak nevezte szatíráit (Satyrae Menippeae). Lukianos is említi M.-t. A XVI.
század egy híres gúnyiratának is ez a neve:
Satire Ménippée.
Meniscus (gör.-lat.) a. m. holdacska, holdBarló, félhold stb. L. még Meniszkusz.
Menispermaceae (n8v.), a szabad szirmú két
szikűek családja. Körülbelül 400 faja túlnyomóan
forróövi, csak néhány tartozik az É.-i mérsékelt
övbe. Többnyire felfutó fásnövények. Viráguk
majdnem mindig kétlakú; 3 külön magháza van
1—1 magkezdeménnyel. Termésük csonthéjas.
Rokon család a Berberidaceaevel (Borbolyafélék).
Egyesek keserű (a gyökérbon), mások mérges (a
termésben) anyagukkal válnak ki. Az előbbi or
vosság.
Menispermin (ni>v.), 1. Anamirta.
Menispermuin c o c c u l u s (növ.), 1. Ana
mirta.
Meniszkusz (gör.-lat. «holdacska»), valamely
folyadék görbült felülete szűk csőben (1. Kapillaritás). Homorú-domború lencsét is szoktak e név
vel jelezni (1. Meniszkusz-lencsék). — M.-nak
nevezték továbbá azt a korongalakú fémernyőt
is, melyet az ókorban szobrok fejére erősítettek,
hogy eső és bepiszkltás ellen megvédjék.
Meniszkusz-lencsék vagy periszkópikus len
csék, szemüvegokhez használt homorú-domború
lencsék, melyek mint gyűjtő- vagy szórólencsék
működnek a szerint, hogy az elülső domború,
vagy a hátulsó homorú felület az erősebben gör
bült. Előnyük, hogy a szemhez jobban közelít
hetők, mint más lencsék és hogy oldalsó átnézés
kor élesebb látást biztosítanak (ezért nevezik
periszkópikus lencséknek is).
Menius, Justus (latinosan, Jóst v. Jodokus
Ménig helyett), Türingia reformátora, szül. Fuldában 1499 dec. 13., megh. Lipcsében 1558 aug. 11.
1541—1543. reformálta Mühlhausen egyházát és
iskoláját, majd 1546. gothai szuperintendens lett.
•Midőn azzal vádolták, hogy Major (1. o.) tanai
felé hajlik, lemondott és Lipcsébe ment, hol a
Thomas-templom prédikátora volt. Munkái: Oeconomia christiana (1529); Vom Geist der Wiedertáufer (1544), s egy kis művecske Hesseni Fülöp
tartományi gróf kettős házassága ellen. V. ö.
Schmidt, Justus M. (Gotha 1867).
Menkera (gör. Mykerinos), egyiptomi király,
Keopsznak fia, a nagyságra nézve harmadik
piramisnak építője.
Ménkő, 1. Mennykő.
Ménlő-Dúd, község, 1. Dúd.
Mén-Marót (Menumorut), a Névtelen Jegyző
szerint bihari vezér, a Tisza, Maros és Szamos
vize s az Igfon erdeje közt levő terület ura volt
s kazár népeken uralkodott. Árpád vezér mindjárt
a honfoglalás kezdetén felszólította, engedje át
neki a Szamostól a nyíri határokig s a meszesi

Menny

kapuig terjedő vidéket. Marót a követeket, Öcsöb
és Vélek vitézeket, tagadó válasszal küldte viszsza. Árpád két győzedelmes hadjáratot vezetett
ellene, mire M. kijelentette, hogy egész országát
felajánlja Árpádnak, ha ennek fia, Zsolt, nőül
veszi az ő leányát. Árpád az ajánlatot elfogadta.
Feltűnő, hogy valamint útrakelésök idején a ka
zár király javasolja volt szövetségeseinek, a ma
gyaroknak, a fejedelem választását, ugy Árpád
e haza földjén is a kazár népség meseszerű vezé
rének leányát fogadja el menyéül. Ez, ha költe
mény, nagyon is logikus költemény.
Mennige, 1. Mmium.
Mennoniták, 1. Menno Simons.
Menno Simons, a róla elnevezett újrakeresz
telkedő mennonita szekta alapítója, szül. Witmarsumban (Frízföld) 1492., megh. Oldesloeban
1559 jan. 13-án. Már 1531 óta az anabaptisták
nézetei felé hajolt, 1536. elhagyta a kat. egy
házat és újból megkeresztelkedett. Ezentúl mint
vándorapostol északi Németországban, Frízföl
dön és az Északi-tenger mentén anabaptista köz
ségek alapításán buzgólkodott. Követői a men
noniták, akik elvetették a gyermekkeresztséget,
s a gyakorlati kereszténységet sürgetve, a világ
ról való teljes lemondást hirdették; tartózkod
nak a katonai szolgálattól, amit azonban egyes
államokban, mint például Németországban, az
újabb véderőtörvények hatása alatt kénytelenek
voltak feladni, a törvényszékek előtti perleke
déstől, az eskütételtől, a házassági elválástól, s
szigorú egyházi fegyelmet tartva, az egyházi ki
közösítést behozták. Még Menno életében két,
későbben több apró szektára szakadtak, de 1811.
újra egyesültek, s közös hitvallás és meghatáro
zott dogmák nélkül a keresztény jótékonyság s
a külmisszió terén nagy tevékenységet fejtenek
ki. M. szobrát 1879. állították fel a szülőhelyén.
A mennoniták száma ma kb. 250,000-re inegy,
melyből 80,000 az északamorikai Egyesült-Álla
mokra, 70,000 Oroszországra, 60,000 Hollandiára
esik. Alapítójuknak tanai Fundamentbuch von
dem rechten christlichen Glauben c. 1556. meg
jelent művében vannak kifejtve. Hollandi nyel
ven írt munkáinak legteljesebb gyűjteménye
1681. jelent meg. Életrajzát megírták: Cramer
(Amsterdam 1837); Roosen(Leipzig 1848); Hingst
(Appeldoorn 1892); Fleischer (Amsterdam 1892).
Menny (lat. coetum, coeli coelorum), vallásos
értelemben az az állapot és hely, ahol a próbát
kiállott angyalok és a bűntől és ennek büntetésé
től tisztán kimúlt v. a tisztítóhelyen tökéletesen
megtisztult igazak, természetfölötti végcéljukat
elérve a legtökéletesebb boldogságot élvezik. Ez
a boldogság — tulajdonképpen titok — Isten köz
vetetten szemléletében és az abból származó ter
mészetfölötti istenszeretetben és örömben áll. A
mennybeli lakók állapotát a szentírás a követ
kező nevekkel illeti: örök élet, örök üdvösség,
örök békesség, Úr öröme, az élet koronája, Krisz
tus öröksége stb.; a M.-t pedig : Isten országá
nak, Krisztus országának, az Atya lakóházának,
mennyei Jeruzsálemnek, paradicsomnak stb. ne
vezi. Hogy ez a hely létezik, a kinyilatkoztatás
világosan tanítja, de hollétét nem mondja meg.
V. ö. Dudekf Dogmatikai olvasmányok (1914).
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Mennybemenetel (lat. Ascensio Doniini), falakra viszi át. A tartók közeit deszkázassál,
vagyis Urunk M.-e. A kereszténységnek egyik lapos téglaboltozattal v. vasbetonlemezzel tölt
első, már az apostoli hitvallás összes példányai jük ki. E fölé terítjük a feltörést, melyre a padló
ból ismeretes hitágazata, hogy Jézus Krisztus zat kerül. A szerkezet egész vastagsága nálunk
feltámadása után való 40. napon isteni ós meg 0-40 m., néha 0'35 m. Raktáraknál 10—15 cm.
dicsőült emberi természetének erejével az Olaj vasbetonfödém is megfelel, minden feltöltés és
fák hegyén fölemelkedett az égbe. — Ünnepe külön padlózat nélkül. M.-nél fontos a teher
(magyarul áldozócsütörtök, 1. o.) a legrégiebbek bírás, mely maként megadandó önsúly és hasznos
közül való. Már Caes. Busebius említi (325 körül). terhelés alapján számítandó ki. Szükséges még,
A M.-t úgy szemlélteti az egyház, hogy az ünnepi hogy jó hő- és hangszigetelő legyen.
Mennyimádók, 1. Coelicolae.
evangélium után a húsvéti gyertyát, mely Krisz
Mennyiség, «a tárgyak minden — valóságos
tust jelképezi, eloltják. — A M. művészies ábrá
zolásából nevezetes az V. sz.-beli Szt. Szabina vagy csak lehetséges — tulajdonsága, mely bizo
templom híres ajtaján látható kép. Kiváló képeket nyos megállapítások után (mérték-egység stb.) szá
festettek Giotto, Perugino, Fiesole, Correggio, mok segítségével teljesen leírhatóa. (V. ö. König,
Tintoretto és mások.—A boldogságos Szűz Mária Analízis L, 1. old.) így az egyenes vonalú köz
M.-e, helyesen mennybevitele (Assumptio B.M.V.), hosszúsága, az időtartam, a súly, a sebesség stb.
mert Mária nem a saját erejéből, hanem Isten M.-ek. A számok, melyek valamely M. jellemzé
kegyelme által ment a mennybe, nem hitágazat, sére szolgálnak, a M. mérőszámai.
de annyira hite a kat. egyháznak, hogy ünnepét
Mennyiségi elemzés, I. Kémiai analízis.
(aug. 15., magyarul Nagyboldogasszony) legré
Mennyiségtan, 1. Matematika.
gibb idők óta megülik. Művészi ábrázolásaiból
Mennyiségtani földrajz, 1. Matematikai föld
világhírű Tizian Assuntája,
rajz.
Mennykő (ménkö). A német és szláv néphittel
Mennybemenetel szigete, 1. Ascension.
egyezőn a magyar nép babonás vélekedése is
Mennydörgés, 1. Zivatar.
M -nek, vagyis a lecsapó villámmal együtt az
Mennydörgőfű (növj, 1. Sempervivum.
Mennyei birodalom, hamis elnevezés a kinai égből aláhulló tüzes lövegek kihűlt magvainak
birodalomra, amelyet a kínaiak így sohasem ne tartja a belemnitek (1. o.) megkövesült maradvá
veztek. Ez a téves elnevezés valószínűleg a kinai nyait. A M.-höz többféle babonás hit és kuruzslás
tien-csao, a. m. « mennyei nraíkodóház»,v. tien-ce fűződik. A származásukról való vélekedés közve
(a császár egyik cirne), a. m. «az ég fia» szavak tetten eredménye az, hogy a villámcsapás elleni
talizmánként őrzik őket némely helyütt. Már va
ból származott.
lamivel távolabb eső az a másik babona, amely
4 Mennyei tea (növ.„ 1. Hydrangea.
Mennyek országa (lat. regnum coelormn). szerint nehéz szülés esetén a vajúdó asszonynak
Háromféle értelemben használatos: 1. Magas segítséget nyújtanak. A tejgazdaság körébe tar
szellemi jó v. az üdvjavak (igazságosság, békes tozó babonák sorában is van szerepük. V. ö. Gön
ség, örök élet, Istennel való egyesülés) összefog- czi Ferenc, Göcsej népe (Budapest 1914); Chr.
lalata, amikért mindent kell feláldozni; 2. közös Blinkenberg, The Thunderweapon (Cambridge
sége mindazoknak, akik az ország javaiban részt 1911).
vesznek, vagyis az egyház, mely az üdvösség
Mennyország. A német Himmelreich és a szláv
javait közvetíti és őrzi; 3. az örök boldogság (1. královstvi nebeské-kez hasonlóan az egyházi la
Menny).
tin regnum coelorum fordítása, melyben tehát
Mennyezet. A szoba vagy helyiség lefedése, magyar ősvallási képzet nyomát nem igen le
alulról nézve. Lehet sík, boltozatos vagy geren het keresni. Ilyenre legfeljebb a menny szó eti
dás. Ez utóbbi főleg fa- vagy vasbeton-szerkeze mológiai fejtegetése közben felderíthető rokon
teknél. Gazdag kiképzésű M.-et festéssel, stukkó os törzsnyelvi képzetek vezethetnek. Munhi uruval, faragással stb. díszítenek. A doge-palota M.-e zag alakjában megvan már a Halotti beszéd
pl. faragott és aranyozott fával és régi mesterek ben. A müncheni kódexben: menecnec orzaga.
festményeivel van díszítve. Papirkárpittal való L. Menny.
bevonás helyett célszerűbb fehér enyvfostékkel
Mennyország királynője (lat. Regina coelo
mázolni vagy bemeszelni. Kórházakban fertőtle rum) a boldogságos Szűz Mária kitüntető neve.
níthető olajfestókkel vonandók be. L. Kaszetta,
Sleno, olasz zenei műszó a. m. kevósbbé ; M.
Mennyezetszerkezet, Födém.
allegro, kevésbbé gyorsan, M. forte, kevésbbé
Mennyezetcsillár (franc, plafonnier, ejtsd: pia- erősen.
fonnyé), a függő csillárral ellentétben közvetlenül
Menobraiichus l a t e r á l i s Harl. (4Uat), L
a mennyezethez illesztett világítótest vagy ilye Necturus maculatus.
nek csoportja, mely különösen a villamos világí
Menologion (gör.), a gör. egyházban a szentek
tásnak felel meg jól s többé-kevésbbé díszes kivi kalendáriumának neve, hasonló a Martyrolotelben kerül piacra.
giumhoz (1. o.).
Mennyezet-szerkezet valamely helyiség le
Menominee (ejtsd: —ni), fővárosa M. countynak
fedése, vagy az egyes emeleteket vízszintes irány Michigan északamerikai államban, a M. Rávernek
ban elválasztó szerkezet, melynek alsó felületét a Miehigan-tó Green Bay öblébe való torkolatánál,
mennyezetnek, felső részét padlózatnak nevezik. (i9io) 10,507 lak., vízerő-villamos művekkel, faLehet sík vagy boltozatos. Előbbinek szerkezeti ós órckivitellel.
leg főrésze a tartó, mely fagerenda, vastartó v.
Menominee-hegység, Észak - Amerikában a
vasbetongerenda lehet, s mely a terhelést a fő Laké Superior mellett levő, igen fontos vasércet
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szolgáltató hegység Michigan államban.- Huroni dász a Jáfet magvából eredő Thanának fla lett,
palákból és kvarcitokból áll, 1907-ben 4 6 millió holott az ó-testamentom szerint (Móz. I. k. X.
í. ércet szolgáltatott.
6. 8.) Jáfet testvérének, Khámnak unokája volt.
Menőn, görög orvos, Kr. e. 4. sz.-ban élt. Iatrika A krónikások egyező állítása szerint ettől a
címen az orvosi rendszerek történetét irta meg. mondai óriástól származott Hunor (1. 0.) és Magor
(1. 0.). Mivel két fiával két nép íiági származása
JMenopausa (gör.), 1. Elimákterium.
jHenopoma [Cryptobranehus] a l l e g h a - . veszi kezdetét, M. nevét szociológiai értelemben
n i e n s i s (áuat), a Kétéltűek (Amphibia) osztá olyan összetételnek vehetjük, mint a soknejű
lyába, a Parkos kétéltűek (Caudata) rendjébe, a Mén-Marótét. Ezt Anonymus szerint azért ne
Halszalamandrafélék (Amphiumklae) családjába veztek így, mert több ágyast tartott vala. Méntartozó állatfaj. 33—56 cm. hosszú. Feje nagy és róth óriásról azt mondják a krónikák, hogy
igen lapos ; szájorra lekerekített; törzse vastag; «Bneen kívül, mint tudjuk, több neje is volt». A
farka izmos, oldalt erősen összenyomott; testének nevéhez fűzött jelzőt tehát az egynejű s íiági
középvonalában hosszanti iránybanvastag bőrredő származást számító ősök adták neki.
vonul végig. Alapszíne sötétbarna v. palasziirke,
Mens, az észnek és meggondoltságnak római
melyen kisebb-nagyobb elmosódott sárgás foltok megszemélyesítése. Kr. e. 2Í7. a Trasimenus tónál
vannak. Rákokkal, halakkal, békákkal és férgek szenvedett vereség után templomot kapott a Cakel táplálkozik. A Mississippi folyamvidékén és pitoliumon és június 8-án ülték meg évenként a
az Unió államainak vizeiben Louisianától északi fogadalom napját.
Karolináig él.
Mensa (lat.) a. m. asztal. M. Domini, úraszMenóra (héb. a. m. lámpa), a zsidóknál a cha- tala, oltár; M. gratuita, szabad asztal.
nukka ünnep alkalmával használatos nyolcágú
Mensa a c a d e n i i c a (lat, diákasztal). Ily cí
gyertyatartó v. olajmécses neve.
men alakult 1896. Budapesten egy diákegyesület,
Menorca (Minorca), sziget, a Balearok egyike, melynek célja: a budapesti magyar királyi tudo
•a Földközi-tengerben, területe 683 km2 (1910) mány-egyetem hallgatóit, kik szegénységüket iga
40,000 lak. M. legmagasabb csúcsa a Monté del zolják, az egyesület jövedelméhez mérten étkezési
Tóro (368 m.). DK.-en van jó kikötője és fővá segélyben részesíteni. Az étkezési segély ebédnek
rosa Ria de Mahon. Éghajlata enyhe, átlagos évi v. vacsorának, esetleg ebédnek és vacsorának tel
hőmérséklete 17-5° és évi csapadéka 690 mm., a jesen díjtalanul vagy mérsékelt árban való nyúj
tramontana szél néha zorddá teszi. Földje termé tása. B célra felhasználtatnak: a magánosoktól és
keny. Bányái vasat, ólmot és rezet szolgáltatnak. egyesületektől adományozott alaptőkének kama
Híres cseppkőbarlangjai Ciudadela közelében van tai, az egyes törvényhatóságok által tett alapít
nak. M.-n kelta épületmaradványok vannak. A ványok, az egyetemi segélyegyesületek, az állam
sziklákba vájt barlangokban számos koponyát ós s a főváros által adott segély, az egyesületi tagok
állati csontot találtak. 1708-ban az angolok, 1756. tagdíja s minden egyetemi hallgatótól a beiratko
a franciák foglalták el, de 1763. az angoloknak zásnál beszedett 1 K. Hasonló intézmény áll
visszaadták. Az amiensi békében visszakerült fenn a budapesti József-műegyetem és a kolozs
Spanyolországhoz. V. ö. Lajos Szálvátor főherceg, vári egyetem hallgatói részére is.
Die Insel M. (2 köt. 1890-91) és Dle Balearen (7 k.). M e n s a et t h o r o (lat.) a. m. asztal- és ágytól,
M e n o r r h a g í a (gör.), az igen bő vérveszte- t. i. elválás, a házassági köteléknek épségben fenBéggel járó havi tisztulás (1. o).
maradása mellett, 1. Agy tői és asztaltól való el
M c n o r r h o e a (gör.) a. m. menstruáció, havi- válás.
íisztulás (1. o.).
Mens a g i t a t m o l e m (lat.) a. m. az értelem
Menosztázis (cessatio v. supressio mensium, (okosság) megmozgatja a tömeget, vagyis az ész
nmenorrhoe), a havitisztulás kimaradása, vagy uralkodik a világon, Vergilius Aeneiséből (VI.
.a havi vérzés igen csekély volta.
727.) vett idézet.
Menotti, Ciro, olasz szabadsághős, szül. MiM e n s a l i a (lat.) a. m. egyházi javadalmak. —
glierinában 1798 jan. 23., megh. Modenában Mensalis javak (bona mensae v. de mensa), a
1831 máj. 26. Gazdag gyáros volt Modenában, fejedelmi, az egyházjogban az egyházi méltósá
amikor 1831. Itáliaszerte forradalom tört M. Né gok eltartására és a szegények segélyezésére
hány társával együtt azt tervezte, hogy IV. Fe szolgáló javak.
renc modenai herceget egész Itália királyává
Mensdorf-Pouilly (ejtsd: —puiiyi)), Alexander,
tegye. A herceg azonban, aki tudott erről, midőn gróf, osztrák államférfiú, szül. Koburgban 1813
a terv meghiúsult, az összeesküvőket megtagadta aug. 4., megh. Prágában 1871 f ebr. 14. Lotharingiai
s M.-t halálra Ítélték és felakasztották. 1879-ben nemesi családból származott, mely a nagy francia
szobrot emeltek emlékének Modenában a régi her- forradalom idején emigrált Ausztriába s ott 1818. •
eegi palota előtt. V. ö. Chaüoli, Di Ciro M. e della grófi rangot nyert. Az osztrák hadseregbe lépve
rivoluzione di Modena del 1831 (Carpi 1890).
1848. mint huszárőrnagy harcolt előbb Itáliá
Menrót. A magyar'ősmondák óriása, akit ilyen ban, majd később Magyarország ellen. 1852—53-ig
néven egyedül Kézai említ, mint a Jáfet magvá nagykövet volt Szent-Pétervárott; 1858. Galícia
ból eredő Thanának fiát, míg a többi krónika Nem- kormányzójává nevezték ki, hol az 1863-iki len
rótnak v. Nimródnak nevezi. Bizonyos azonban, gyel felkelés idején erélyével és humánus eljárá- :
hogy az eredete mondai alak. M. megfelel a volgai sával tűnt ki. 1864-ben a távozó Rechberg he
.bolgár-baskír mondai ősnek, Mingnek, akit szin lyébe külügyminiszter lett. Az 1866-iki válság '-•
tén vadásznak és óriásnak mondanak, mint M.-ot. idején az Olaszországgal való békés megegyezést i
•Bizonyítható pedig azzal, hogy így a bibliai va-1 sürgette még Velence átengedése árán is. A háború j
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után 1866 nov. visszalépett s hadtestparancsnok
lett előbb Zágrábban, majd Prágában. Neje, Ale
xandrine Dietrichstein grófnő révén 1868. a
Dietrichstein zu Nikolsburg hercegi címet kapta
elsőszülötteire örökletesen. Gyermekei: Hugó
herceg (szül. 1858 dec. 19.), Ferenc József csá
szár és király szárnysegéde volt 1905-ig; Albert
gróf (szül. 1861 szept. 5.), londoni nagykövet volt
1904 óta az 1914. évi világháború kitöréséig;
Klotild grófnő (szül. 1867 dec. 23.), Apponyi Al
bert gróf vette nőül 1897 máj. 1.
Menses (lat, a mensis többese) a. m. hónapok;
M. intercalares, a régi római naptár szökőhónapjai. — M. továbbá a. m. kószám (1. o.).
Menses a p o s t o l i é i vagy menses papales
(lat.) a. m. apostoli hónapok vagy pápai hóna
pok, 1. Pápai rezerváták.
Mensikov (Mencsikov), 1. Alekszander Danilovics, herceg, orosz államférfiú és hadvezér, szül.
Moszkva mellett 1672 nov. 16., megh. Berezovban
(Szibiria) 1729 nov. 2. Szegény családból szárma
zott s Nagy Péter cár játszótársa lett. Ezután
hü kísérője és tanácsadója maradt mindvégig.
1702-ben elfoglalta Schlüsselburgot a svédektől.
Itt esett fogságába Katalin, a későbbi cárné, ki
előbb M. kedvese volt, aztán Nagy Péter neje lett.
I. Lipót császár 1702. birodalmi grófi, I. József
császár pedig 1706. birodalmi fejedelmi rangra
emelte. Ugyanekkor Nagy Péter is orosz hercegi
•címmel tüntette ki. A poltavai csata után 1709.
•ő kónyszerítette a svéd sereget a Dnyepr mellett
kapitulációra s ezért tábornaggyá nevezte ki a
•cár. Több Ízben bevádolták zsarolásért és sik
kasztásért, de Katalin mindig megmentette őt.
Hatalmának tetőpontjára jutott, mikor Katalin
•cárnő Nagy Péter halála után 1725. az ő segít
ségével trónra jutott. Ó vette rá Katalint, hogy
a, kiskorú II. Pétert jelölje utódjának. De alig
hogy ez trónra lépett, M. ellenségei kerekedtek
felül s őt Szibíriába száműzették, vagyonát pedig
elkobozták. Fia Alekszander Alekszandrovics
(szül. 1713., megh. 1764) később visszakapta a
család elvesztett javait.
2. M., Alekszander Szergejevics, herceg, orosz
államférfiú és hadvezér, M. 1. dédunokája, szül.
1787 szept. 11., megh. Szent-Pétervárott 1869
máj. 2. Az 1828—29-iki török háborúban elfog
lalta Anapát, de Várnánál megsebesült. 1831-ben
Finnország f őkormányzója lett, 1834. tengernagy,
1836. tengerészetiigyi miniszter, majt ismét Finn
ország helytartója. 1853 márc. mint a cár rend
kívüli követe ment Konstantinápolyba, hol erő
szakos fellépésével a keleti háború kitörését el
kerülhetetlenné tette. 1854-ben a krimi száraz
földi sereg főparancsnoka lett, de Alma (szept.) és
Inkerman (nov.) mellett súlyos vereséget szenve
dett a szövetségesektől. Ezután megbetegedett s
1855 márc. letette a vezérséget. 1855 dec. —1856
ápr. Kronstadt parancsnoka volt.
Mens saiia in corpore sano (lat.) a. m. ép
lélek ép testben, Juvenalis szatíráiból (X. 356) vett
idézet.
Menstruatio (lat.), 1. Hószám.
Jleustruuut (lat.), 1. havi tisztulás v. hószám ; 2. a kémiai technikában minden oldó, ki
vonó anyag neve (Boerhave).
\
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Mensnalis (lat.) a. m. havi.
Mensula praetoriana, a mérőasztal latin
neve; 1. Mérőasztal.
Mensura (lat.) a. m. mérés, mérték. M. v.
mensula praetoriana, 1. Mérőasztal. Mensurabü'is a. m. mérhető. L. még Menzura.
Menszaleh (Menzaleh, Menzala), partmelléki
tó a Nilus-delta K.-i részében, a Damiettei-ágtól
K.-re. Partján van M. város, (1907) 11,446 lak.
Menta (növ.), 1. Mentlia.
Mentagra a. m. sykosis (1. 0.).
Mentakámfor, 1. Mentől.
m e n t á l i s (lat.) a. m. az állra (mentum) és az
értelemre (mens) vonatkozó.
Mentális r e s e r v a t i o (lat.) a. m. csupán az
igérettevőnek elméjében létező, hallgatag, titkos
fentartás, amelytől igéretét függővé teszi, hogy
az Ígéret alól kibúvója legyen. A szerződés értel
mezésének általános szabályai szerint a szerző
dési nyilatkozat érvényét a M. nem érinti.
Mentana (az ókorban Nomentum), község
Róma olasz tartományban, (1911) 2379 lak. 1867
nov. 3. Garibaldi a pápai csapatoktól itt vere
séget szenvedett; másnap ő is fogságba esett ós
a Varignano erődbe zárták. 1877-ben itt az
elesett garibaldisták tiszteletére emlékoszlopot ál
lítottak.
Menta-olaj. A kereskedelemben kétféle M.-at
különböztetünk meg: az egyik a borsos menta
(Mentha piperita), a másik a fodormenta (Mentha
crispa) illanó olaja. Mindkét olajat rendesen a
friss, virágzásnak induló növényből vízgőzzel
való lepárlás útján készítik. A borsos M. fontos
kereskedelmi árúcikk, majdnem minden szájtisz
tító szernek legfontosabb fertőtlenítő alkotórésze,
használják még gyógyltószerek, likőrök, cukor
kák zamatosítására is. Színtelen, kellemesen csí
pős, frissítő ízű és szagú illanó olaj. A kereske
désben az angol menta a legértékesebb. Újabban
nálunk is sok mentát termelnek, ami igen jó mi
nőségű, az angolhoz közel álló olajat szolgáltat.
Fő alkotórésze a kristályos menthói, ami egy
menthen nevű szénhidrogénben van oldva. A
fodor-M.-at különösen szappanok illatosítására
használják. Fő alkotórésze a karvol, egy kámforszerű test, mely szénhidrogénben van oldva.
Mentawei (Mentáim, Mantaiei), szigetcsoport
az Indiai-óceánban Szumatra
Ny.-i partjától 130
km.-nyire, 3,171 km2 területtel, hollandi fenhatóság alatt áll. A 21 szigetből áló csoportnak csak
Sziberut, Szikaban és Pageh szigeteit lakják ma
lájok, kik kókuszdióval, fával, szágóval és olajjal
kereskednek.
Mente, felső ruha, ma a magyar díszruha és
a huszárok egyenruhájának kiegészítője, már elő
fordul a szkithák viseletében, akiknél hosszú és
szűk ujjú, testhez álló volt, combig ért, szélein
prémmel szegélyezve, a derékon övvel szorítot
ták össze. A honfoglaló magyarok nem öltötték
fel, hanem vállra vetve hordták. A XVII. sz.
végén a könyökig érő ujjú s néha vágott derekú,
combig vagy térdig érő M. lesz divatos, amelyet
zsinórozás helyett arany- v. ezüstcsipkével, v.
paszománnyal díszítettek. A kuruckorban a M.
és dolmány egyformán volt zsinórozva. A nők is
hordtáfc a M.-t, amelyet különböző néven hív-
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tak; így hosszú vagy öreg M., kurta M., síp
ujjú, csonkaujjú M., a törökös csausz-M., a bo
káig érő lengyel M. A M. mindig szövetből ké
szült, a téli bélelt, a nyári béleletlen volt. A mai
díszruhákhoz viselt M. alakja és díszítése a kü
lönböző korokban divatos M. változatos mintái
szerint készül.
Mente c a p i t u s (lat), gyenge eszű, együgyű.
Mentei (Mentelin), Johann, az első könyv
nyomtató Strassburgban s általában az első
könyvnyomtatók egyike, szül. Sohlettstadtban
1420 körül, megh. 1478. 1447-ben Strassburgban
polgárjogot nyert, mint mümásoló és írnok. Az
60-es évek végén önállóan nyomtatott s a 3-ik
nyomtatott biblia évszáma 1460 és 61. Elébb
rövid ideig Bggesteinnel dolgozott, majd egyedül,
s bár több nyomtatványa ismert, neve csak hár
mon áll rajta és pediff először Augustinus: De doctrina Christiana művén 1465 körül.
Mentelék a. m. hiperbola, 1. Kúpszélet.
Méntelek, Kecskeméthez tartozó puszta PestPilis-Solt-Kiskun vm.-ben, (IMO) 1460 magyar
lak.: vasútállomás távíróval, u. p. Klábertelep.
Méntelep, az országos lótenyésztés emelésére
szolgáló katonai szervezetű intézmény, mellyel
a íöídmívelésügyi kormány a hazai lótenyésztő
ket kiváló ménlovakkal látja el. Magyarország
ban 4 M. van, ú. m. a székesfehérvári, nagy
kőrösi, debreczeni és sepsiszentgyörgyi, melyek
alatt 20 M.-osztály van, ahol a ménlovakat tart
ják, amikor a fedeztetési idény véget ér. Kora
tavasszal a mének a községekben levő fedeztető
állomásokra kerülnek és mérsékelt fedeztetési
díjért a kancatulajdonosok által igénybevehetők.
Az 1914. évben 3201 tenyészmén működött a 4
M. 909 fedeztetési állomásán, még pedig 204
angol telivér, 1598 angol fajta, 42 arab telivér,
301 arab fajta, 685 Nonius, 194 Gidran, 175 lippizai, 2 angol-normann, végül 174 hidegvérű
állami mén móntartó vállalkozónak volt kiadva.
Menteli (máskép Mendeli v. Mandelli; erede
tileg Mánál v. Mendl) Dávid, különc tudós, aki
mint párisi magyar Diogenes volt messze földön
híres, szül. Pozsonyban 1780 körül, megh. Paris
ban 1836 dec. 22. Prágában rabbi-iskolát végzett,
majd Berlinben tanult, azután Offenbachban ne
velősködött s az így szerzett pénzen Parisba ment,
ahol nagy nyomorúságban csak a tanulásnak élt.
Nyelvtudása rendkívüli volt, az európai nyelve
ken kívül az arab, perzsa, kinai, hindu nyelveken
is irt, e mellett filozófus, matematikus, jogász ós
teológus is volt. 1822-ben a francia kormány meg
bízta egy nagy könyvtár kevéssé ismert nyelvű
könyveinek lajstromozásával és ismertetésével,
amely évekre szóló munkát egy hónap alatt vég
zett el és csak egyhónapi tiszteletdiját fogadta el.
Hátrahagyott kéziratai használhatatlanok, mert
a sokféle nyelvből magának alkotott zagyvalók
nyelven vannak írva. 1836 dec. 22. szokása sze
rint vízért ment a Szajnára s merítés közben bele
esett a folyóba s belefúlt. V. ö. Bumy, Der ung.
Diogenes (Wanderer 1837); Tóth Béla, Magyar
ritkaságok (131—143 1.).
Mentelin, Joliann, könyvnyomtató, 1. Mentei.
Mentelmi jog (immunitás), az országgyűlés
(képviselőház, főrendiház) tagjának a parlamenti

—

Mentés

szokásjog alapján kifejlett, egy konkrét esetből
kifolyólag az 1867 nov. 18. kelt házhatározatban,
a delegációk tagjára nézve pedig az 1867.XII.t.-c.
47. §-ában megállapított az a joga: 1. hogy amit
az országgyűlési tag «mint olyan» a házban és a
házon kívül mond v. tesz, azért csak az ország
gyűlés, és pedig annak ama háza által vonható
feleletre, amelyhez tartozik; 2. hogy amit az
országgyűlési tag nem mint olyan és nem törvény
hozói hivatásának gyakorlása közben mond v.
tesz, azért csak a ház engedelmével vonható köz
kereset, büntető eljárás alá s a tettenérés ese
tét kivéve, csak a ház előzetes engedelmével zá
ratható el. Állandó gyakorlat szerint a M. a kép
viselőt a választás időpontjától kezdve, a főrendi
házi tagot az országgyűlés kihirdetésétől kezdve
illeti meg s az országgyűlési tagság elvesztésével
szűnik meg, főrendiházi tagot illetőleg arra az
időre, amíg nincs országgyűlés, szünetel. Az or
szággyűlési tagot, ha ellene bűnvádi eljárást in
dítanak, a bíróságnak (hatóságnak) az illető ház
tól ki kell kérnie s a mentelmi bizottság javas
lata alapján a ház határoz M.-ának felfüggesz
téséről. A bűncselekményen tettenkapott ország
gyűlési tag letartóztatható ugyan, de letartózta
tásának fentartása végettM.-ánakfelfüggesztését
kell kérni. A M. célja nem az, hogy az ország
gyűlés tagját a büntetés alól mentesítse, hanem
csupán az, hogy megvédje a politikai zaklatástól,
politikai indokból tett alaptalan feljelentésektől. A
bizottság és a ház a kiadás iránti megkereséseket
csupán ebből a szempontból bírálhatja meg. A M.
a hivatásnak alkotmányos biztosítéka levén és
nem személyes privilégium, arról az országgyű
lési tag le nem mondhat. V. ö. Daruváry G., A
mentelmi jogról (Budapest 1890); Jetiinek A., A
mentelmi jog (u. o. 1890); Balogh Arthur dr., A
parlamenti szólásszabadság (u. o. 1899, Jogászegyleti Értekezések); Tomcsányi Vilmos Pál dr.,
A mentelmi jogról (u. o. 1903).
Menter, Scphie, német zongoraművésznő, szül.
Münchenben 1846 jún. 29. Az édesatyja, M. Joseph kiváló csellista volt. M. a müncheni konzer
vatóriumon tanult, végső kiművelését Tausigtól
és Liszttől nyerte. Csakhamar világhírű lettKiváló Chopin- ésLiszt-interpretáló. 1872—86-ig
Popper Dávid (1. o.) felesége volt. Utoljára 1911. a
Liszt-ünnepségek alkalmával játszott Budapesten
az Operaházban.
Mentes, Homeros Odisszeájában a taphosiak
királya, Odysseus vendégbarátja.
Mentés, baleseteknél, nyilvános helyeken való
hirtelen megbetegedéseknél stb. az első segítség
nyújtása. B célra nagyobb városokban külön in
tézmények szolgáinak (1. Mentöintézmémjek). A
vízbefulók mentésére a folyók, tengerek partján
mentőállomások vannak; a tűzveszélyből való
mentésre a tűzoltók különböző mentőeszközöket
visznek magukkal s első sorban a M.-t végzik el
és csak másodsorban vagy együttesen a tűz oltá
sát. Igen tűzveszélyes épületekben már eleve kell
gondoskodni a benlakók megmentéséről s ez ok
ból pl. Amerikában a fogadók minden ablaká
nál gyorsan használható mentőkészülékek van
nak elhelyezve. — Nagy fontossága van a M.
helyes ellátásának a bányákban. A bányász föld-
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alatti munkája mellett sok veszélynek van kitéve
és ezért minden nagyobb bányatelepen szervezett
mentőcsapat van, amely baleset alkalmával első
sorban nyújt segélyt a szerencsétlenül jártaknak.
A balesetek főként kőzetomlásból, a robbantósze
rek gondatlan kezeléséből, rossz levegő mellett
és gázrobbanások következtében szoktak beállani.
Ezek közül különösebb gyakorlatot és hozzá való
berendezést igényelnek azok a M.-i munkálatok,
amelyek rossz bányalég vagy robbanólég foly
tán történtek. Amennyiben ilyenkor a bányában
az emberi élet fenntartására alkalmatlan a le
vegő, a mentőcsapatoknak maguknak is a leg
nagyobb elővigyázattal kell eljárniok. Az ilyen
bányák mentöcsapatai külön lélegzőkészülékkel
vannak felszerelve, melynél vagy palackokba
raktározott oxigén van elhelyezve, vagy állandó
oxigént fejlesztő berendezés van, mely mellett
a kilélegzett szénsavnak közömbösitésóről is gon
doskodni kell. Az ily mentőkészülékekkel való
járás nagy gyakorlatot igényel és ezért sújtó
léggel küzdő nagyobb bányáknál, hol minden
pillanatban bekövetkezhet a bányalégrobbanás,
a legkiválóbb fiatal, erőteljes, józan, bátor mun
kasokból több altiszt és bányamérnök vezetése
alatt állandó külön csapat van, amely a M.-re és
az első segélynyújtásra teljesen ki van képezve
és gazdagon felszerelve a szükséges mentőszerek
kel, hordozóágyakkal, lélegzökészülékekkel stb.
M. a tengeren főleg a tengeri kereskedelmi
hajókon előirt mentőeszközök és a hajótöröttek
nek megmentésére szolgáló berendezések által
történik. A mentőeszközök a legtöbb tengeri ál
lamban lényegileg azonos szempontok figyelembe
vételével vannak előírva. A m.kir. kormány rende
lete szerint a tengeri kereskedelmi hajókon annyi
csónak alkalmazandó, amennyi a hajón levő összes
személyek befogadására elegendő. Csónakokul
használhatók: mentőcsónakok, vízálló légszek
rényekkel ellátva; fémből készült csónakok
úszóképessége kívülről alkalmazott úszótestek,
mint parafa vagy hasonló anyag által akként
fokozandó, hogy a csónak egy hasonló nagy
ságú facsónak úszóképességét elérje; mentőcsó
nakok légszekrények nélkül, de megfelelő úszó
berendezésekkel, valamint közönséges, szilárd
szerkezetű csónakok fából v. fémből. A csónakok
a hajó mindkét oldalán egyenlően osztandók el s
bekapcsolt csigázókkal daruk alatt helyezendők
el, melyek a csónakoknak veszély nélküli és gyors
küódítasát és vizrebocsátását lehetővé teszik. Ha
az előírt csónakok térfogata a hajón levő összes
személyek befogadására nem elegendő, segédcsó
nakok és mentőtutajok is alkalmazhatók. A csó
nakokon és esetleg mentőtutajokon kívül a ten
geri kereskedelmi hajók az előirt csónakok szá
mával egyenlő számú — de legalább hat —
mentögyürűvel is ellátandók. A mentőgyürök szi
lárd parafából készítendők és köröskörül kapasz
kodó zsineggel látandók el. Éjjel járó hajókon
nagyságukhoz mérten egy v. több, világítókészü
lékkel ellátott mentőgyürű is tartandó készen. A
vüágitókészüléknek oly berendezésűnek kell len
nie, hogy a vízben magától- kigyuladjon. Nagyobb
személyszállító hajókon mentőúszó is alkalma
zandó, mely a hajó farán helyezendő el. Továbbá
Ttfmt Hagy Lemücmm. Xtn. köt.
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minden hajón az összes utasok és hajószemélyzet
számára egy-egy mentőövnek (mentőmellény,
mentőkabát stb.) is kell lennie. A mentőövek rend
szerint vászonhuzattal borított parafából állanak.
A mentőövek a hálóhelyek mellett v. az utasok és
legénység részéről legkönnyebben hozzáférhető
más alkalmas helyeken helyezendők el. Nagyobb
hajókon egy v. több kötélvető készüléknek is kell
alkalmazva lennie. E készülék — melynek vetőereje mintegy 200 m.-re terjed — arra szolgál,
hogy a hajó más veszélyben forgó hajóval, ágyú
v. más lőfegyver segélyével kilőtt kötél útján
érintkezésbe léphessen s így segélyt nyújthas
son. Végül a mentőeszközökhöz sorolandó a hajó
kon berendezett szikratávirókészülék. E készü
léknek rendkívüli jelentősége különösen tengeren
túli utakat teljesítő hajókon abban rejlik, hogy a
veszélyben forgó hajó a nemzetközileg elfogadott
S-O-8 vészjel megadása által más hajókat segít
ségül hívhat. Hajótöröttek M.-ére már a XVIII.
sz.-banlétesíttettek tengerparti mentő állomások,
melyek magántársulatok v. az állam igazgatása
alatt állottak. Az első ily társulat 1789. az angol
országi North-Shieldsben alakult. Ugyancsak An
golországban történt a M.-nek további nagyobbmórvű és rendszeres szervezése is, amidőn 1850. a
northumberlandi herceg egész odaadással az ügy
élére állván, megalapította a National Life-boat
Institution társaságot, amelynek megalkotása óta
a M. tartósan mindig nagyobb lendületet nyert.
Jelenleg igen sok társaság foglalkozik hajótöröt
teknek megmentésével, olyképen, hogy a ten
gerpartnak a hajózást veszélyeztető helyein, ki
váltképen Európának B.-i és Ny.-i partja mentén
mentőállomásokat állítottak fel, azokat megfelelő
mentőeszközökkel felszerelték. Angolország pél
dájára mihamar a többi kontinentális államok is
felkarolták a tengeren való M.-ügyet és szervez
tek mentótársulatokat. A mentőállomás rendesen
egy a tengerpartra épített fészer, melyben egy
megfelelő szekérre fektetett mentőcsónak min
den pillanatban a szállításra készen áll. A mentő
ket vészharanggal hívják össze. Különböző szer
számokon kívül a fölszereléshez tartozik egy
mentőágyú a hozzátartozó hosszú zsineggel és
golyóval, talyigára fektetve, nemkülönben mentőrakéták, egy kis tábori gyógyszekrény ós kivált
erősítő szereket tartalmazó élelmi szekrény. A
tengerpartok közvetlen közelében megfeneklett
hajók személyzetének megmentése — amenynyiben ez csónakok segélyével nem eszközöl
hető — a mentöröppentyű alkalmazásával tör
ténik. A kilőtt röppentyű egy zsineget visz ma
gával, mely az árbocon fennakadván, arra szolgál,
hogy vele egy erős kötelet húzhassanak a hajótól
vissza a partra (v. megfordítva), mely kötélen
azntán egy mentőkosár (rendesen egy személyre)
mozog és a hajótörötteket a partra szállítja. Ed
digelé ilyen inkább mozsárból, mint ágyúból kilőtt
golyóval és az ahhoz kötött zsineggel közel 500
ni. lőtávolságot értek el.
Mentesség (immunitás), kivételes helyzettel
biró személyeknek, uralkodóknak, az uralkodó
család tagjainak, külállam diplomáciai képvise
lőinek mentessége közszolgáltatások (főleg adók)
és a hatóságok eljárása alól. A külállamok ural39
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kodóinak és diplomáciai képviselőinek mentessé
gét nemzetközi szerződések, ily g ek hiányában
nemzetközi szokásjog biztosítja. Az országgyűlési
tag immunitását 1. Mentelmi jog.
Mentésügy, 1. Mentés, Mentőintézmények.
Mentettrét, Csongrádhoz tartozó puszta Cson
grád vm. csongrádi j.-ban, (IQIO) 406 magyar lak.;
u. p. és u. t. Csongrád.
M e n t h a L., menta (növ.), a Labiatae (Ajakosak) család génusza; 15 faja az óvilágban, külö
nösen annak mérsékelt övén elterjedt, dúsan
elágazó vagy törpe fű. Levelük átellenes, álörveik rendesen számos virágból állanak; a csésze
ötfogú, 10—13 erü, a párta csöves, 4 cimpája
csaknem egyenlő, a felső közülök ép v. kicsípett;
porzó 4, a portokok párhuzamosak. A M.-fajok a
gyakori kereszteződés folytán mind kitűnnek
sajátságaik páratlan ingadozásával. Nevezetes
fajok azok, amelyeket levelükért ós olajukért v.
illatukért már régóta termesztenek. E tekintetben
a legfontosabb a M. piperita L. (borsos menta;
nem. Pfeffermünze). Levele nyeles, kopasz, ki
hegyezett, élesen fűrészes. Virága halványpiros
és szaggatott, kérges füzérben áll. Ennek levele
a fólia menthae piperitae, olaja az oleum menthae piperitae és az oleum mentholum (mentől).
Már a régi egyiptomiak is termesztették, ma pedig
Európa, Észak-Amerika és Kelet-Ázsia termel
belőle nagy mennyiséget, de különben úgyszól
ván mindenütt kultiválják. Ma legtöbb ÉszakAmerikából kerül. Virága meddő s így csak ta
rackjaival szaporodik, vadon nem is fordul már
elő. A M. viridis és a M. aquatica keverókfajának kell tekinteni. Termékeinek finomsága faj
tánként változó, így a mentaolaj nyerésére leg
alkalmasabb a var. offitinalis Sole. A termesz
tésben igen fontos távoltartani a mentaföldtől
minden rokon fajtát ós minden gyomot, mert ezek
az olaj minőségét károsan befolyásolják. Japán
ban a termelt mennyiség jelentékeny részét a jóillatú M. arvensis L. (mezei menta) ázsiai fajtái
teszik M. Más jelentékenyebb faj a két nevezetten
kívül a M- viridis L. (zöld menta) főkép ÉszakAmerikában, Európában kevéssé. Ennek olaja az
oleum menthae viridis. Csekély jelentőségű a M.
longifolia var. undulata (Willd.) Koch, levele
fodros; M. gentilis, M. dalmatica, M. pulegium
L. A több szerzőtől M. crispa-nak nevezett alak
(fodormenta, banyafü) azonos a M. longifolia
var. undulata-val. Gyakran termesztik, nálunk
a borsos mentával együtt kertben fordul elő. Le
vele tojásalakú, fodros szélű és hasogatottan fűrészes. Nálunk a vadon előfordulók közül közön
ségesebb : M. aqmtica L. (vízi menta), virágzata
szártetőző, virága lila, mocsaras helyeken a víz
parton ; M. arvensis L. (mezei v. tarló-M.) szárán
és levelein hátragörbült szőrök állnak, csészéje
fogai háromszögletesek, virága lila, vízparton és
vizes szántóföldön; M. pulegium L. (Pulegium
vidgare MilL, csombor M^, kolerafű, köszvény- v.
oláh M.) gazdag, csomós örvei pirosas lüa virá
gokból állanak, csészéje torkában szőrkoszorú van,
fogai pedig végül visszagörbültek, szintén ned
ves, vizes helyeken, olaja officinális (oleum pulegii); és mások. (Audiberüa alatt a M. génusz
egyik szekcióját értjük).
I
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Mentben, 1. Mentől.
Menthol, 1. Mentől.
Mentlioliu, l. Mentolin.
Menthon, 1. Mentől.
Mentilviola, 1. Benzilviola.
Mention nonorable (franc, ejtsd: maEszioü
lonorábi) a. m. megtisztelő felemlítés. A francia
művészeti és általános kiállításokon osztogatott
és a harmadik éremnél alacsonyabb fokú kitün
tetés.
Mentofenol (mentholphenol), 1. sr. fenol és
3. sr. mentől összeolvasztása útján kapott szín
telen, aromás szagú és ízű folyadék; szesz, éter,
kloroform oldja. Antiszepszises és fájdalomcsilla
pító hatású gyógyszer.
Mentől, menthol, mentilalkohol, mentakám
for, hexahidrotimol: C 10 H 19 -OH. A borsosmenta
olaj főalkatrésze. Előállítására az olaj illékonyabb
részeit ledesztillálják, a maradékból lehűtéskor
a M. kikristályosodik. A M. a terpénsorozat egyik
legrégebben ismert tagja. Színtelen, átható borsosmenta szagú, 44°-on olvadó, 212°-on forró,
balraforgató, oszlopos kristályok. Borszesz, éter,
kloroform jól oldja. Vízben
CH,
CÉL,
oldhatatlan, habár a vele
"\ /
érintkező víz M.-szaguvá
CH
válik. Timollal vagy kloráíí
hidráttal elfolyósodik. SzerCH
kezete szerint szekundér al/ \
kohol. Savakkal észtereket
HjC
CH.OH alkot, oxidációkor keton,
I
|
mentőn (menthon) keletke
ze
CH 2
zik belőle. Tömény kénsav
\ /
hatására vizet veszít és menCH
tén (menthen) C 10 H, 8 kelet|
kezik belőle, mely mint színCH 3
telén ós szagtalan olajszerű
folyadék a kénsav felületén
gyűlik össze. A M.-nak közepes baktériumölő, er
jedést gátló hatása van, nyálkahártyákon, bőrön,
ha párologhat, hűs érzést kelt, ha ezt megakadá
lyozzuk vagy erősen a bőrbe dörzsöljük, vérbősé
get, melegséget, sőt égető érzést okoz, miközben
felületes érzéstelenség támad (fejfájás elmúlik a
migrénpálca alkalmazására, börviszketés enyhül).
Számtalan kozmetikum, antiszeptikum, gyógy
szer, likőr alkotórésze.
Mentolin (mentholin), n á t h a ellen az orrba
szippantva használt por tejcukorból, pörkölt kávé'
ból, mentőiből, bórsavból és kokainból.
Mentőn, 1. Mentől.
M e n t o n e (franc. Mentőn, ejtsd: maston), tenger
melléki város Alpes Maritimes francia départementban, az olasz határ közelében (2V2 km.), vasút
mellett, (mi) 18,001 lak. Klimatikus gyógyhely.
A régi M. egy hegyfokon áll, amely a félköralakú öblöt két egyenlő részre osztja. M. mögött
az Alpoknak 1200—1600 m. magas falai emel*
kednek, ezek lábánál és a tengerparton citrom-,
narancs- és babérligetek közt számos szálloda és
villa épült; a hegyek lejtőm olajfák, majd feny
vesek vannak. Ülatszergyártása, művészeti fa
ipara, halászata ós gyümölcskereskedelme van.
Kikötője igen élénk forgalmú. Éghajlata enyhe:
évi- középhőmérséklete 16'3°, a télé 9-6°, a nyáré
23 6°. A hőmérséklet napi ingadozásai felette ki-
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csínyek, 30°-os meleg ritkán van ós a téli fél mázható. Vannak vízből és tűzből való mentésre
évben 40 esős napja van, hó elvétve esik, köd szolgáló eszközök. Az elsők között főszerepet visz
nem fordul elő. Mellette van Cap Martin (1. o.). a mentőcsónak, továbbá a mentögyűrü és a
1346-tól Monacóhoz tartozott; 1849-től M.-t és csáklya. Az utóbbiak többfélék; így az ugróponyva
Eoccabrunát Szardínia igazgatta. 1861-ben a mo oly helyen alkalmaztatik, ahol a veszélyben lé
nacói fejedelem 4 millió frankért Franciaország vőhöz felhatolni nem lehet, sem létrák nem hasz
nak engedte át. 1896 mára óta szobor hirdeti M. nálhatók; ellenesetben a mentöponyva, mentő
és Eoccabruna (Eoquebrunne) városok Francia tömlő, mentőzsák, mentőkötél, aörzsfékes kötél
országgal való egyesülését. 1896 mára 5. I. Fe segélyével lehet a mentést eszközölni. Mindezen
renc József itt találkozott Faure elnökkel. V. ö. mentőeszköz alkalmazásánál nagy óvatossággal
Francken, M., station climatologique d'hiver (Pa kell eljárni, mivel már sok esetben balesetet vont
maga után azok elhamarkodott vagy szabály
ris 1898); Moris, M. á la Francé (u. o. 1896).
Mentor, Homeros Odisszeájában szerepel, mint ellenes alkalmazása. A mentőkészülékekhez so
Odysseus híve és Telemachos jóakaró tanácsadója. rolják gyakran a tűzoltóság különböző létráit is,
amelyek segélyével a felsőbb emeleteken veszélybe
Az ifjak bölcs vezetőjét ma is M.-nak nevezik.
Mentovich Ferenc, költő, szül. Nagydebreken kerültek lehozhatok (1. Létra).
Ugyancsak a mentőkészülékek közé sorolha
(Belső-Szolnok vm.) 1819 ápr. 19., megh. Maros
vásárhelyt 1879 dec. 15. Tanulmányait Nagy- tók a lélegzőkészülékek (füst és gáz ellen védő
ínyeden, Berlinben és Bécsben végezte, közben id. készülékek) is, amelyeket többféle szerkezetben
Szász Károly családjánál, visszatérte után pedig használnak a tűzoltók, bányászok s búvárok ott,
a báró Kemény családnál nevelősködött. Versei ahol a fejlődő fojtó gázok, tűznél a füst, a behato
eleinte a Beményben, azután az Athenaeumban lást, bennmaradást lehetetlenné teszik. Általában
jelentek meg, 1847. pedig egy kis gyűjteményé a lélegzőszerveket a külső levegőtől elzáró főrész
ben Unió-dalok c. alatt, majd ugyancsak hazafias ből és a kiegészítő mellókalkoíórészekből (tömlők,
verseit Gyulai Pál és Szász Károly verseivel palackok, abszorbeáló zsákok és dobozok stb.) ál
Nemzeti Színek c. alatt (1848) bocsátotta közre. lanak. Vannak: 1. szűrök, 2. légtartós készülékek,
A nemzeti ügyet természettudományi ismeretei 3. tömlős készülékek, 4. oscigénes készülékek. Az
vel is szolgálta, Jánosi Ferenc barátjával lőpor- első csoportbeliek dobozba helyezett szürőanyagot
és gyutacsgyártáshoz látott. A szabadságharc (szivacs, vatta stb.) tartalmaznak, gyakorlati ér
leverése után hírlapírással, óraadással és neve- tékük felette csekély. A második csoportbeliek sem
lősködéssel kereste kenyerét. 1850-ben a nagy váltak be, mert nagy légtartót nem lehetett alkal
kőrösi gimnáziumnál tanári állást vállalt, melyet mazni nagy térfogata és súlya miatt, kis tartóból
1856. a marosvásárhelyi főiskoli természettani pedig hamar kifogy a levegő. A harmadik csoport
tanszókével cserólt föl. Itt szerkesztette a tudo beliek a leginkább használtak, kivált azok, me
mányok népszerűsítésére a Marosvásárhelyi lyeknél a fejbura alá fúvó szállítja tömlőn át a
Füzeteket (1859—61), majd a Székely Néplapot, friss levegőt, a rossz levegő pedig a szemnyílá
végül a Székely Közlönyt Verset általán, de son át (Stude-féle, Stolz-féle, Müller-f éle készülék),
később különösen ritkán írt, csak belső szükség v.külön szelepes nyilason át (König-féle készülék)
ből, főkép szerelmétől, a természet szépségeitől s bocsáttatik ki. A negyedik csoportba tartoznak
hazafias érzésétől indítva. Legszebb darabjait azok, melyeknél kis acélpalackban oxigént visz
Száraz lombok c. alatt 1854. adta ki. Egy kisebb magával a mentő, amely redukáló szelepen és flniTerses elbeszélő költeménye, az Idegen, a Vasár mé terén át juta légzőszervekhez és amelyeknél a
napi Újság 20 aranyos díját nyerte el. Több kilehelt levegő egy szónsavat abszorbeáló (nát
igyakorlati célú, főkép fizikai és számtani iskola ron-, kálitartalmú) dobozba, zsákba jut, ahol az
könyvön s egy népszerűsítő, németből fordított oxigén ismét felszabadul és felhasználhatóvá
munkán (A természet könyve, 1853) kívül Új válik. E készülékek (Pneumatofor, Draeger-kóvilágnézlet címmel irt egy materialista állás szülék, Essef-készülék) mintegy 1—2 órai idő
tartamra látják el az emberi szervezetet oxigén
pontú filozófiai munkát (1871).
nel anélkül, hogy kívülről kellene azt hozzájut
Mentő, 1. Mentőintézmények.
Mentőajtó. Kőszónbányákban, melyekben rob tatni ; előnyös tehát főleg bányákban, földalatti
banó gázok fejlődnek, a fővágatok alkalmas vasutakon, v. pincékben; hátrányuk nagy súlyuk
helyem M.-kat állítanak, melyek robbanás ese ós az a körülmény, hogy kezelésükhöz kellő ki
tén önmaguktól bezáródnak, s így a rossz le oktatás ós gyakorlat kell. A tömlő és oxigénes
vegő elterjedését megakadályozzák. Aknaniélyi- készülékek egyesítése a Eatig-féle készülékben
téseknél néhány méternyire a fenék felett erős található, melynél a König-féle készülék oxigén
padozatot, mentőállást készítenek, melyre a mun palackkal ós a kétféle légbeáramló irányt szabá
kások menekülnek, midőn a fenéken levő lyuka lyozó váltócsappal van kiegészítve. Vannak még
ezenfelül búváröltözetek, melyeknél nemcsak a
kat felrobbantják. L. még Vészkijárat.
Mentő bizonyíték a büntetőjogban az, amely a légzőszervek vannak burkolva, hanem az egész
vádlott bűntelenségót v. enyhébb bűnösségét test vízáthatlan v. hővédő ruhával is; tűz ellen
pedig azonfelül a kézbon tartott vízsugárral a fejbizonyltja. Ellentéte a terhelő bizonyítók.
Mentőcsónak, 1. Csónak, Mentés (a tengeren). burokról előidézhető és a testen lecsurgó eső is
Mentőegyesület,l.Mentöintézményekés Buda megvédi. L. Búvár.
pesti Önkéntes Mentöegyesillet.
Mentögyűrü, 1. Mentés (a tengeren).
Mentőeszköz, általában mind az a készülék,
Mentőintézmények. A M. célja az első segít<eszköz, mely a veszélyből való kimentésre alkal-1 ésynyttjtás baleseteknél, tehát sérüléseknél ós
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pával járni, mert a széntelepből fejlődő bányalég
ily lámpától meggyuladva felrobban és bánya
katasztrófák okozójáváválik. Az első használható
M.-tDavy angol bányamérnök szerkesztette 1815.
u a lángot sűrű sodronyhálóval vette körül, melyen
a láng nem üt keresztül. A sodronyháló a láng
világító erejét nagyban csökkentette, ezért ma a
láng magasságáig vastag üveghengert alkal
maznak és csak e fölébe van az egyszerű vagy
kettős sodronyháló kéményszerüan alkalmazva.
Sok szerencsétlenséget okozott az is, hogy a ve
szélyes helyen elaludt lámpát csak úgy lehetett
meggyújtani, ha a sodronyhálót róla leemelték,
így az újragyujtásnál történt a robbanás. Most a
lámpában légmentesen elzárt gyujtókószülék van.
Hogy pedig még szándékosan se lehessen a lám
pát kinyitni, oly zárókészülékkel szerelték fel,,
melyet csak külön készülékkel lehet kezelni.
Nálunk legelterjedtebb M. a Wolff-f éle, mely csak
erős mágnes segélyével nyitható fel. A M.-k so
rába tartoznak az elektromos bányalámpák is,
ezek azonban eddigelé nagy súlyuk és aránylag
magas áruk miatt kevésbbé vannak elterjedve.
Mentőlétra általában minden létra, mely men
tési célokra van beállítva, alkalmazva; így pl.
gyárakban az állandó vaslétra, a tűzoltók tolólétrái ; különösen pedig az ú. n. ablakkeret-létra,
melynél a fél ablak kinyitásakor létraként le
esik és az alsóbb emelet ablakkeretét kiegészítőlétraszerkezetet alkot, mely valamennyi emelet
ablakánál közös tengelyre van szerelve és egy
nyomásra nyílik.
Mentőöltözet, a tenger alatt járó naszádok
személyzete számára szolgáló vízálló felső öl'töny. A M. vízálló zekéből és hozzáerősített sisak
ból áll. Á zekében oxigén fejlesztésére és szén
sav elnyelésére szolgáló kémiai szereket tartal
mazó zseb van. A kémiai szerek hatása áTtal a
kilélegzett levegő kb. egy órán át a lélegzésre
.'ismét felhasználhatóvá váük. A készülék 30 má
sodperc alatt felvehető és levegőnek a zeke zse
lébe való befúvása által mentőkészülék v. füstsisak gyanánt is használható.
Mentőöv, kenderszövetből készült, 2—3 csa
tos öv, mely elül egy karikába erősített, belsőrugós zárkapoecsal van ellátva. Célja a "veszély
ben lévőnek saját menekülését, esetleg mások
lebocsátását lehetővé tenni olyképen, hogy a,
mentőszqgre vagy egyéb szilárd pontra erősített
mentőkötél, mely 9—12 mm. vastag és egyik
végén kisébh zárkapcsa van, háromszor a mentő
öv zárkapcsa körül csavartatik és az így előidézett'-súrlódás ellenhatása alatt a mentendő egyén
vagy tárgy a kötélen lecsúszik. Főleg a tűzoltók,
által használt mentőeszköz. — A hajókon hasz
nált M.-et 1. Mentés (a tengeren).
Mentőponyva, 2 m. szóles, 16—25 m. hosszú,,
erős vitorlávászonponyva, melynek egyik végén,
keresztrúd van és emberek, tárgyak magasabb
Mentők, 1. Mentőintézmények.
pontokról való mentésére használható. A ponyva
Mentőkészülék,' 1. Mentőeszköz.
Mentő körülmények a büntetőjogban azok,, keresztrudas végét az emeleten erősitik meg,,
amelyek a vádlottnak bűntelenségét v. csekélyebb alsó végét több ember kifeszíti, úgy hogy a pony
bűnösségét eredményezik. Ellentétük a terhelő kö vára tett tárgy a súlya alatt keletkezett vályú
ban a földig lecsúszik. Oldalirányban való alkal
rülmények.
Mentőlámpa(tóny.),biztositóv. biztonsági lámpa. mazása veszélyes.
Sok szénbányában veszedelmes nyitott lángú lám
Mentőröppentyü, 1. Mentés (a tengeren).

hirtelen támadt megbetegedéseknél, a kezelő or
vos megérkeztéig. A M. közegei az első segítsé
get nagyobbára nyilvános helyeken, az utcán,
tereken stb. nyújtják, de kivételesen magánlaká
sokban is, ha az orvos megérkeztéig a beteg el
pusztulhatna a segítség hijján. Ugyancsak a M.
hatáskörébe tartozik a nagyobb népcsoportosu
lásoknál, ünnepélyeknél, felvonulásoknál stb. a
higiénikus intézkedéseknek megtétele, azaz a
gondoskodás arról, hogy az ilyenkor esetleg elő
forduló tömeges katasztrófáknál megfelelő menynyisógü és minőségű felszerelés legyen készen
létben. Vannak olyan M., amelyeknek speciális
tálesetek ellátása a feladatuk. Ilyenek a bánya,mentési intézmények, vagy pedig a vízből való
mentést szolgáló berendezések. A baleseteknek
ellátása első sorban a hatóságoknak kötelessége
és pedig az államnak, valamint a községeknek
is. Törvényeink szerint az első segítségnyújtást
az 1876. évi XIV. törvénycikk a községek elöl
járóságára bízza. Minthogy azonban általában a
hatóságok nem fektetnek elegendő súlyt e rend
kívül fontos szükséglet ellátására, úgyszólván
az egész világon magántestületek keletkeztek,
amelyek az első segítségnyújtással foglalkoz
nak. Ezeknek tagjai, a mentők látják el a bal
eseteket. A legideálisabb ellátását a sérültnek
vagy annak, aki hirtelen megbetegedett, az or
vos nyújthatja. Tekintettel azonban arra, hogy
az orvosok úgyszólván sehol sincsenek elegendő
számban, a mentők részben orvosnövendékekből
s kioktatott laikusokból állanak. A magyar tör
vény azt írja elő, hogy különösen azok oktatandók ki az első segítségnyújtásnak elemeire, aki ír
gyakrabban juthatnak abba a helyzetbe, hogy
balesetek szemtanúi lehetnek, tehát elsősorban.a
rendőrök, tűzoltók stb., de az első segítségnyúj
táshoz tülajdonkópen mindenkinek érteni kellene.
Mivel az első segítségnyújtásnak lehetőleg gyor
san kell történnie, mindenütt gondoskodnak;mógfelélő járóművekről, automobilokról v. kocsififól,
amelyekkel embereiket és a felszerelést a lehető
leggyorsabban a helyszínére szállíthassák. Ki
egészítő részét és egyben kötelességét képezi'a
M:-nók a szerenesétVeniü járt vagy hetéig érhber'ek elszállítása is. Az első mentóintózn$iiy
17l?3."Hollajidiában alakult. Ennek a mmíájára
keletkeztek Európában a többi ment8intéi&ények.Angólországban, Spanyolországban ésíészben Franciaországban is a mentést a rendőrök
végzik. Németországban a mentósügyet SVöröskéVeszt végzi. A Budapesti Önkéntes Mgyitö-'
lEgyesület (1. o.) 1887. alakult. Ennek a mintá
jára alakultak mentőegyesületek vidéki városok
ban is. így különösen Kolozsvárott, Szabadkán,
Temesváron, Debreczenben, Székesfehérváron;
Szegeden, Aradon, Nagyváradon stb._,s a men
tősügy országos szervezése is folyamatban van.
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Mentőtársulatok, 1. Mentő intézmények.
Mentőtömlő, 1 m. átmérőjű, 16—25 m. hosszú
vászontömlő, melynek egyik vége keresztrúddal
van ellátva, hogy azzal valamely emeleti ablak
ban megerősíteni lehessen, míg az egyes emele
teknek megfelelő távolban becsatolható nyílásai
vannak. Ha alsó végéttöbb ember kifeszítve tartja,
akkor emberek v. kisebb tárgyak benne a földig
lebocsáthatók és a kiszállási nyílásoknál kiemel
hetők. A legbiztosabb mentőeszközök egyike.
Mentőtutaj, 1. Mentés (a tengeren).
Mentővonat. Oly balesetek alkalmával, me
lyeknél emberek megsérültek és sem orvos, sem
ápoló-személyzet nincs kéznél, sürgős intézkedés
történik, hogy az első segélynyújtásra hivatott
ily közegek a szerencsétlenség helyére mielőbb ki
szállíttassanak. E végből a legközelebbi városból
segélyvonat, a fővárosból pedig megfelelő beren
dezésű mentő- és betegszállítókocsikból össze
állított, orvosi műszerekkel is felszerelt, úgyne
vezett M. indíttatik. A M.-ot minden más vonat
tal szemben előnyben kell részesíteni és mindent
el kell követni, hogy a M. a lehető leggyorsab
ban érjen a szerencsétlenség
helyére.
Mentőzsák, l - 20 m. magas vászonzsák, melybe
a megmentendő egyén vagy tárgy beleállittatik
és azután kötél segélyével a földre leboosáttatik.
Néha zsák helyett kosarat is használnak. Nem
•elég biztoa alkalmazású mentőeszköz.
Mentsik Ferenc, a m. kir. állami munkásbiztositó hivatal másodelnöke, szül. 1852 nov. 25.
Belatinczon (Zala vm.). A zürichi műegyetemen
mérnöki oklevelet, majd a budapesti tudomány
egyetemen filozófiai doktori oklevelet szerzett.
1878-ban a pozsonyi államépítészeti hivatal se
gédmérnöke lett; 1881. az akkor szervezett mű
szaki tanács szerkesztési osztályába rendelték
be, melynek később vezetője lett. Kiváló tevé
kenységet fejtett ki a budapesti földalatti vil
lamos vasút építése és a közúti vasútnak vil
lamossá való átalakítása körül. 1905-ben mi
niszteri tanácsosi rangban a fiumei tengerészeti
hatóság vezetőjévé, 1907. pedig a munkásbizto
sító hivatal másodelnökévé nevezték ki.
Ments-vár, elkülönített erődök torkában .elhe
lyezett, kazamátázott s bombamentesen födött, a
külső kerítés elveszte után önállóan ellenállani
képes mű. L. Vár.
jtf c n t n m (lat.), 1. Ml.
Mentzel, Oswald, német gazdasági szakíró,
szül. Waldenburgban (Szilézia) 1801., inegh. Ber
linben 1874 febr. 22.1824-ben a friedrichsaui kir.
méntelep kezelője, majd 1829. a Visztula jobb
partján fölállított állami méntelep igazgatója,
utóbb titkos hadi tanácsos és a porosz hadügy
minisztériumban előadó tanácsos volt. Művei kö
zül kiválóbbak: Die Eemontirung der preuss.
Armee (u. o. 1845—1871); Handbuch der rationellen Schafzucht (u. o. 1859, 3-ik Mad. 1892,
mely mű Sporzon P. fordításában: Az okszerű
juhtenyésztés elvei, Budán 1864. jelent meg). 1847
óta Lengerkével együtt kiadott évkönyve: Land•wirthschaftl. Hilfs- und Schreibkalender.
Mentzelia L. (n8v.), a Loasaceae család génusza; 46 faja Amerika tropikus és szubtropikus
részén terjedt el, egyesek a térítőkön kívül is.
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Egyévesek v. évelők; füvek, félcserjék, cserjék,
vagy fák. A M. aurea (Lindl.) Baill. Kaliforniá
ból származó igen szép dísznövény, nagy, pompás
aranyszín sárga virágaival tűnik ki.
M e n ő (franc, ejtsd: m'nü) a. m. étlap.
Menuet (franc, ejted..- — u& ol. minudto, a
klasszikus magyar költőknél: minét), régibb
francia tánc, mely valószínűen Lully révén ke
rült a műzenébe. a/4 ritmusa eredetileg lassú tem
póban mozgott, csak későbben gyorsult a klasszi
kus mesterek szimfóniáiban. Régi zenekari szvi
tekben (XVII. sz.) néha több M. követte egymást.
Schtamitz J. volt az első, Ma szimfónia közepére
helyezte a M.-t, hozzáillesztett triójával együtt.
Legnagyobb mesterei: Haydn, Mozart, Beethoven
és Schubert. A M. gyorsításából fejlesztette ki
Beethoven a scherzót, a dalformában írt instru
mentális tétel t,melyben humorának meglepő mély
ségével ejti bámulatba minden idők zeneértő kö
zönségét.
Menuf, egyiptomi város Menufleh tartomány
ban, a Nilus két főága között, (1907) 22,316 lak.
M. az ókori Momemphis.
Menuí-csatorna, 1. Nilus.
Menufieh (Sibin-el-Kum), Egyiptom egyik
legtermékenyebb tartománya
a Nilus deltájának
D.-i részében, 1655 km2 megmivelhető területtel,
(1907) 971,016 lak., Sibin el-Kum székhellyel.
Ménuki (japáni), apró, hosszúkás, gyakran ala
kos domború fémékltmények, amelyek zsinórok
kal körülcsavarva a japáni kardmarkolatókat
díszítik s ezeken a kéz csúszásának megakadályo
zására szolgálnak.
Menumorut, 1. Mén-Marót.
K e n u r a (állat), 1. Lantmadár.
Menus-les-Saint-Cloud, régi neve Boulognesur-Seine-nék (1. o.).
M e n n s p l a i s i r s (franc, ejtsd: m'nü pieaír) a. m.
apró mulatságok, átvitten: zsebpénz; így hívták
1789-ig az udvari ünnepek költségvetését a fran
cia udvarnál.
Meny, szülőkre nézve a fiú felesége.
Meny (áiiat), 1. Menyhal.
IWenyanthes L. (növ.), a Gentianaceae (Tár
nicsfélék) család génusza; egyetlen faja, a M.
trifoliatq L. (keserű vidrafű, háromlevelű tű.),
Európa, Ázsia, Észak-Amerika É.-iés Ny.-i hegy
vidékein vagy kevósbbó másutt is vizenyős, zsombékos réteken, nálunk inkább csak szórványosan
található fű. Hosszú nyelű tőlevelei hármasak,
pártája fehér és pirosas, tölcséres, belül szakállas;
hosszú kocsányú tömött fürtje van. Tokja tojás
dad, együregű. Keserű levelei menyanthin-tartalmuknál fogva offlcinálisak (herba trifolii flbrini);
váltóláz, gyomorgyengeség, emésztési zavarok
ellen használatosak tea v. kivonat alakjában. A
sört is szokás velük fűszerezni.
Menyasszony, jegyben járó nő; ara.
Menyasszony avatása (lat. benedictio v. introductio nova nuptae), a kat. egyházban új asszony
nak megáldása közvetlenül v. néhány nappal a
házasság szentségének fölvétele után. L. Egyházkelő.
Menyasszonyi ajándék, 1. Jegyajándék.
Menyasszonyi fátyol az a még ókori eredetű,
arcot elfödő, de ma már csak fejdlsznek használt
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fátyol, amellyel a IV. század óta a keresztény gás foltja van ; testhossza 45, farka 15 cm.; 6.
arák is feldíszítik magukat. Eleinte fehér, majd Sárgatorkú nyest (Mustela flavigula Bodd., 1.
egy ideig rózsaszínű volt használatos s a meny Sárgatorkú nyest) ; 7. Közönséges M. (Mustela
asszony tisztaságát, majd szégyenlősségét jelké nivalis L.), nagysága, színe és farkának hossza
pezte. Második házasságokon M. nélkül jelent meg egyaránt vidékenként annyira változó, hogy ennek
az ara.
alapján számos alfaját írták le. Legnagyobb ter
Menyasszonyi koszorú a férjhez menő lányok metű a déli tájakon (Málta), észak felé fokozato
fejdísze; özvegyeket v. már anyákat nászúk al san kisebbedik a közönséges M. termete. A ter
kalmával nem illeti meg. Eredete az ókorra vezet mettel arányosan észak felé a fark is kisebbedik.
vissza, ahol a mirtuszág Venus istennő szentelt Gereznája vörösesbarna; alul és lábainak belső
jelvénye volt. A mirtuszt északibb vidékeken a fele fehér; felső ajka hol barna, hol fehér. Hasköznép más-más növényággal vagy virággal he oldala olykor barna pettyekkel tarkított; gyakran
lyettesíti. A württembergi németek csipkerózsá barna folt van szájzuga mögött is. Északi tája
val, franciák és angolok narancsvirággal, spa kon fehér téli bundát kap, ilyenkor gereznája egé
nyolok szegfüvei, keleti németek rozmaringgal. szen fehér, vagy pedig fehér alapon barna petyNálunk utóbbi az özvegyek virága, s a pártába tyekkel foltozott. Egész Európában, Afrika és
sokféle virágot tesznek, néhol egész koronát rak Ázsia É.-i felében és Kis-Ázsiában honos. Ha
nak ki csinált virágból. Asszonyok egybekelésük zánkban hegyes vidékeken gyakori. Márciusban
25 éves évfordulóján ezüst, 40 év után arany párosodik s öt heti terhesség után 5—7 vak Hat
M.-t kapnak. A régi zsidók, görögök és rómaiak szül. Sok egeret pusztít, ezért üldözése a mező
a vőlegény fejét is koszorúval díszítették, amit a gazdaságra káros.
kereszténység nem vett át tőlük.
Menyétfélék (Mustellidae, állat), a Ragadozók
Menyasszonykacsa (Aix sponsa L., állat), 1. (Garnivora) rendjébe tartozó emlős állatcsalád.
Középnagy v. kistermetű állatok; testük nyúlánk;
Karolin-réce.
Menyasszonyai osdatás, l.Magyar lakodalom. végtagjaik rövidek s 4 vagy 6 ujjuak; karmaik
Menyasszonypohár, az ötvösségben a XVI. vissza nem húzhatók; vógbólnyílásuk mellett
sz.-ban keletkezett serlegforma; voltaképen ket büzmirigyeik vannak. Gereznájuk többnyire na
tős serleg, mely vert művű, belül üres nőalakot gyon tömött és flnomszőrű. Ausztráliát kivéve,
ábrázol, feje fölött két kézre fogott s vízszintes mindenütt honosak. Legnagyobb fajszámban az
tengely körül forgó kisebb edénnyel. Lakomákon északi mérsékelt égöv tájain élnek. Legtöbbjük
a fejével lefelé fordított nagyobb serlegből a vő éjjeli állat. Leginkább állatokkal: apró emlősök
legény ivott, a kisebbiknek tartalmát a meny kel, madarakkal, tojásokkal, kétéltüekkel és ro
varokkal táplálkoznak, de a gyümölcsöt és a dö
asszony ürítette ki.
Menyed (azelőtt: Minyád), kisk. Arad vm. göt sem vetik meg. Sokkal többet pusztítanak,
borossebesi j.-ban, (1910) 288 oláh lak.; n. p. és mint amennyit megesznek; nagyon vérszomja
sak. Egyesek társaságban, mások magányosan
n. t. Borossebes.
Menyegző vagy menyekzö, a házasságkötés vagy időnként párosával élnek. Kölykeik száma
2 és 10 között változik. Fiatal korban könnyen
ünnepe s az azt kisérő lakodalom (1. 0.).
Menyét (Mustela, állat), a Ragadozók (Carni- megszelidíthetők. Húsukat csak a mongolok eszik.
vora) rendjébe, a M.-félék (1. 0.) családjába, a Prémjüket mindenütt nagyon sokra becsülik;
M.-alakuak (Mustelinae) alcsaládjába tartozó soraikban vannak a legbecsesebb prémes állatok.
emlösállatnem. Termetük középnagy; testük 62 élő és 48 kihalt faj ismeretes, melyeket 3 alkarcsú és hosszú; fejük előrefelé keskenyedik ; családba osztanak:
arcorruk hegyes; fülük rövid, csaknem három
1. alcsalád: Borzalakuak (Melinae). Ide tar
szögű, hegye kerekített; végtagjaik rövidek, öt toznak a borzok (Meles, 1. Borz), a bűzös borzok
ujjasak és éles karmokkal ellátottak; farkuk kö (Mephitis, l. Bűzös borz és Szkunk), a gobánzépnagy és rendesen bozontos ; bundájuk tömött gok (Mydaeus, 1. Gobáng), a méhészborzok (Melés puhaszőrű. Felső és alsó állkapcsukban 6 livora, 1. Méhészborz), a zorillák (Zorilla, 1. Zometsző-, 1—1 szem- és 4—4 előzápfog, továbbá riUa).
felül 1—1 és alul 2—2 utózápfog van, vagyis fo
2. alcsalád: Menyótalakuak (Mustelinae). Ide
gaik száma 38. 12 élő faj ismeretes. Közönsége tartoznakamenyétek(7lf?íSíeto,l. Menyét, Nyuszi,
sebbek : 1. Nyuszt (Zibellina martes L. = Mus
est, Coboly), a görények (Putorius,l. Görény,
tela martes L., I. Nyuszt); 2. Nyest (Zibellina
rmelin, Nyérc), a torkos borzok (Gulo, 1. Eo= Mustela foirm Erxleb., 1. Nyest): 3. Coboly zsomák), a huronok (Galictis, 1. Grizon és HiMustela Zibellina L., 1. Coboly) ; 4. Halásznyest ráre).
(Mustela Pennantii Erxleb.), Észak-Amerikában
3. alcsalád: Vidraalakuak (Lutrinae). Ide tar
a folyampartok közelében, magaásta lyukakban toznak a vidrák (Lutra, 1. Vidra) és a tengeri
éi; színe rendesen fekete, a nyakán, fején és há vidrák (Enhydra, 1. Tengeri vidra).
tán kissé szürkés, de vannak világos, sőt sárgás
Menyezet, 1. Mennyezet.
fehér példányai is; testhossza 60—70 cm., fark
Menyhal (Lota, Aiiat), a Lágyparás csontos ha
hossza 30—35 cm.; bundájából keresett prémet lak rendjébe tartozó hal-nem, melynek egyetlen
készítenek s a prém «virginiai görény-prém» né faja, a közönséges vagy tarka M. (L. vulgáris
ven kerül forgalomba; 5. Amerikai M. vagy fo- Cuv.) ismeretes. Megnyúlt, hengeres és igen apró
nyőnyest (Mustela americana Turton), Ameri pikkelyekkel födött teste 30—60 cm. hosszura és
kában a nemes cobolyt pótolja, gereznája azon- néha8 kg. nehézre is nő. Feje kicsiny; szájnyí
bnn durvább; színe egyforma barna ; mellén sár lása széles; állkapcsain és ekecsontján kefcfogal;
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vannak; a szájpadcsontok fognélküliek; az alsó
Menyö, kisk. Szilágy vm. szilágycsehi j.-ban,
állkapocs elülső részén egyetlen bajuszszála van. (i9io) 1011 oláh és magyar lak., postaügynökség,
Oldalt összenyomott farkának úszója kerekített u. t. Szilágyszentkirály.
csúcsú. Kéthátúszójaközül a második igen hosszú.
Menza, lat. mensa (1. o.).
Háta, oldalai, mell- és páratlan úszói olajzöldek, f e - Menza, fensik Abesszínia 2és Eritrea olasz
ketén márványozottak; torokúszói, torka és hasa gyarmat határán, kb. 1600 km területtel.
fehéresek. Folyóink ós tavaink állandó lakója s a
Menzaleh, város, 1. Menszaleh.
nagyobb mélységeket kedveli. Közép-Európa, Kö
Menzel, 1. Adolf, német festő és grafikus, szül.
zép-Ázsia ós Észak-Amerika összes folyó- ós álló Boroszlóban 1815 dec. 8., megh. Berlinben 1905
vizeiben honos. Nappal a kövek alá húzódik és febr. 9. Mint rajzoló, litográfus kezdte meg pá
csak éjjel jár zsákmánya után. Húsa Ízletes, má lyáját. Nagyobb figyelmet a Kugler-féle Nagy
jából finom olajat készítenek. November és már Frigyes történetéhez készített fametszetű illusz
cius hónapok között ívik és nagy csoportokba ve trációkkal keltett (1839—42), majd illusztrációkat
készített Nagy Frigyes műveinek díszkiadása
rődik.
Menyhárt v. Menyhért, szent, 1. Háromkirály. számára (1842—49), utóbb kiadta Nagy Frigyes
Menyhárt, 1. János, szül. Szatmárnémetiben hadseregének egyenruháit színes képekben (1857)
1823 nov. 10., megh. Debreczenbon 1900 ápr. 20. és mély tanulmányaival, csudálatos rajzoló kész
1851—1888-ig a debreczeni ref. teológia tanára ségével mint a nagy király korának páratlan
volt. Nagyobb művei a következők: A pásztori ábrázolója vált híressé. Ebből a körből merítette
levelek magyarázata (1861); Apostoli levelek (az új több olajfestményének tárgyát is. Ezek: Asztal
szövetség eredeti szövegéből fordította, 1886). Ma társaság Nagy Frigyesnél Sanssouciban (1850);
gyarra fordította az angol biblia-társulat által Fuvolahangverseny Sanssouciban (1852, mind
berlini Nationalgalerieben); Nagy Frigyes
1878. kiadott javított újszövetség-fordításban az kettő a(1854,
Berlin, Ravené-képtár); A sziléziai
evangéliumokon s apostoli cselekedeteken kivüli úton
rendek hódolata (1855, Boroszló, sziléziai mú
többi könyveket.
zeum) ; Nagy Frigyes Hochkirchnél (1866, Ber
2. M. László, jézustársasági atya, afrikai hit lin, kir. palota); Nagy Frigyes és II. József talál
térítő, szül. Szarvason 1849 máj. 30, megh. kozása Neissenél (1857). Mint ezek, aprólékos
Boromában (Afrika), a Zambezi-folyó mentén tanulmányokon alapul I. Vilmos porosz király
1897 nov. 16. Pappá szentelték 1879. Hosszú megkoronázását ábrázoló nagy képe is (1861—
ideig tanár volt a kalocsai főgimnáziumban. 1890. 1865, Berlin, kir. palota), 1867-iki párisi tartóz
a Zambezi környékén alapított misszióállomásra kodása alatt azonban nagy hatással volt reá a
ment szintén hazánkfia P. Zimmermann (1. o.) modern francia festészet, melynek értékesítése
segítségére, ahol meg is halt. Afrika belsejében M. egyik főérdeme. Művészetének ez új fázisát
való (kivált földrajzi) megfigyeléseit, amelyeket mutatják: Vasárnap a Jardin des Tuileriesben
óvenkint többször közölt rendtársaival, össze (1867); Vendéglő a párisi világkiállításon (1867);
gyűjtve kiadta Hauer Ferenc S. J. a kalocsai I. Vilmos elutazása a hadsereghez (1871, Berlin,
főgimnázium 1912—13. értesítőjében.
Nationalgalerie); a vasgyárat ábrázoló híres
Menyhárth Gáspár, jogi író, szül. Ekelen (Ko nagy kép (Eisenwalzwerk, 1875, u. o.); Udvari
márom vm.) 1868 jan. 6. 1898-ban a kolozsvári vacsora (1878, u. o.); I. Vilmos császár cerele
tud. egyetemen a magyar magánjogból magán közben (1879, u. o.); a Piazza d'Erbe Veronában
tanári képesítést nyert; 1911. u. o. az ausztriai (1884, drezdai képtár), valamint a késő vénsémagánjog nyilv. rendes tanára lett. Tagja volt géig rendkívüli termékenységgel, frisseséggel
a magy. ált. polg. törvénykönyv tervezetét elő készített rajzok, akvarellek, gouachefestmények
készítő állandó bizottságnak. Főbb munkái: Az beláthatatlan tömege. M., kiben a németek leg
özvegyi jog (Kolozsvár 1894); A jogcselekmé nagyobb művészeik egyikét tisztelik, szinte pá
nyek liaiálytalanításáról (u. o. 1905); Dolgoza ratlan ünneplésben és kitüntetésekben részesült.
tok a magánjog köréből (u. o. 1905); Az elbir V. ö. Das Werk Adolf M.'s {Jordán és Dohme
toklás az optv.-ben (u. o. 1910); Az osztrák álta szövegével, München, 1886—90, pótlás 1895,
lánospolgári törvénykönyv magyarázata (2 köt., 1905, kis kiadás 1905); Tschudi (München 1906),
Wessely (Leipzig 1873), Knackfuss (BielefeldBudapest'1914).
Menyháza (azelőtt: Mony ásza), kisk. Arad Leipzig 1897), Meissner (Berlin 1902) monográ
vm. borossebosi j.-ban, (1910) 772 oláh és magyar fiáit ; Meier-Grafe, Der junge M. (Leipzig 1906).
lak., a Borossebes-M.-i helyiérdekű vasút vég
2. M., Kari Adolf, német történetíró, szül.
állomása. Van vaskohója, márvány- és mészkő
bányája és kőfaragótelepe. A község közelében Grünbergben (Szilézia) 1784 dec. 7., megh. u. o.
kies völgyben fekszik aM.-i fürdő, melynek326 1855 aug. 19. Boroszlóban működött mint tanár,
C.-fokú tiszta héwize 5 tükörfürdőt táplál; van könyvtáros és iskolai tanácsos. Nevezetesebb
hidegvlzgyógyintézete, posta, távíró és telefon, művei: Geschichte derD«utschen(Breslau, 1845—
fürdővendégek rendelkezésére 36 lakószoba áll. 1823, 8 köt.); Neuere Geschichte der Dentschen
M. vidéke igen szép. V. ö. Kéry L, A M.-i ásvány von der Reformation bis zur Bundesakte (u. o.
forrás végy- és gyógytani tekintetben (Pest 1866). 1854—55, 6 köt., 2. kiad.); Zwanzig Jahre preusMenyhe, kisk. Nyitra vm. nyitrai j.-ban, (i9io) sischer Geschichte 1786—1806 (Berlin 1849).
3. M., Wolfgang, német író, szül. Waldenburg523 magyar lak.; u. p. Szalakusz, n. t. Felső
ban (Porosz-Szilézia) 1798 jún. 21., megh. Stutt
elefánt.
gartban 1873 ápr. 23. Tanulmányait Boroszlóban,
Menyhért, szent, 1. Három király.
Berlinben, Jenában és Bonnban végezte. 1826-tól
Menykő, 1. Mennykő.
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szerkesztette a stuttgarti Morgenbiatt irodalmi menzurális zene virágkorában a következő men
melléklapját. 1830-ban beválasztották a württem- zurális hangjegyeket írják:
bergi tartománygyülésbe. Ellenzéki törekvéseivel
nem érve célt, 1838. visszavonult. Die deutsche
Litteratur clmii művében (Stuttgart 1827, 2 köt.,
2 kiad. 1836, 4 köt.) hevesen megtámadja Goethe
domináló befolyását. Éles tollát azután a liberá
lis és Franciaországgal rokonszenvező ifjú Né
metország (1. o.) irodalmi és publicisztikai mun
kássága ellen fordltja. Az ő támadásai eredmé
nyezték az ifjú németek összes írásainak az el-,
tiltását, aminek következtében M.-t a denunciáE szögletes hangjegyek a XVI. sz. közepén
lás vádjával illették. 1859 óta a német egységért kezdenek kerek hangjegyekké átalakulni. (Carfejt ki küzdelmet. Műveiben mindig pártember: pentras művei (1532) már kerek hangjegyekkel
reakcionárius és nacionalista. Költői müvei: Rü- jelentek meg nyomtatásban). Mai hangjegyeink
bezahl (1829) és Narcissus (1830), dramatizált re csak a XVIII. sz. elején szorítják ki végkép a
gék ; egy történeti regény a harmincéves háború M.-et. V. ö. Bellermann, Die Mensuralnoten und
ból : Furore (1851). A régi germán világ iránt való Taktzeichen des 15. n. 16. Jahrhunderts (1858
hajlama germanisztikai foglalkozásra is ösztö és 1906); Jacobsthal, Die Mensuralnotenschrift
nözte : Mythologische Forschungenu.Sammlungen (1871); Wolf, Geschiehte der Mensuralnotation
(1842); Zur deutschen Mythologie : Odhin (1855); von 1250 bis 1460 (1904); Riemann, Studie
Die deutsche Dichtung von der altesten bis auf zur Geschiehte der Notensehrift (1. Hangjegyek
die neueste Zeit (1858, 3 köt.). Egyéb müvei: cikknél a Hangjegyírás fejlődése című mellék
Kritik des modernen Zeitbewusstseins (1869); Die letet).
vorchristliehe Unsterblichkeitslehre (1869,2 köt.).
Menzurális zene, tulajdonkópen minden zene,
Hagyatékából: Denkwürdigkeiten (1876).
melyben a hangjegyek határozott időtartamát
Menzelinszk, kerületi székhely Ufa orosz kor bizonyos jelekkel le tudjuk írni, de M. alatt leg
mányzóságban, élénk kereskedelemmel, mező inkább a XII—XVI. sz. zenéjét értjük, vagyis a
gazdasági és erdészeti iskolával, (1907) 7552 la zene történetének azt a korszakát, melyben a
menzurális hangjegyeket (1. o.) alkalmazták. A
kossal.
M. fénykora az utánzásokkal telített vokális mű
Menzer, német szatirikus, 1. Fisclw/rt" Menzura (lat. mensura a. m. mérés, mérték), formák kora, Dufaytól Palestrináig. Gerbert és
1. az orgonasípok hosszának viszonya szélessé Coussemaker gyűjteményes kiadásaiban ismer
gükhöz, 1. Orgona. — 2. Vonóshangszereken a kedhetünk meg a M. korának legjelesebb müvei
húrok hosszának viszonya azok vastagságához vel. Történetét Ambros (Geschiehte derMusik)és
és a hangszer szekrényének űrtartalmához. — Fétis (Biographie universelle) írták meg.
3. A hangjegyek értékének meghatározása. Ma
Meo voto (lat.) a. m. véleményem vagy kíván
ezt a szót utóbbi értelmében alig használjuk, de ságom szerint.
annál gyakrabban találkozunk vele a menzurális
Mephistopheles, az ördög vagy a pusztító szel
zenében, 1. Menzurális hangjegyek. — 4. A ké lem neve, mely valószínűleg Hermesnek Megistmikusok által használt, rendszerint porcellánból ophiel melléknevéből származik (ophis gör. a m.
v. üvegből készült, beosztással ellátott mérő kígyó) s először a Faust népkönyvben, majd némi
poharak. — 5. A vívásnál a két fél közt szokásos változattal Shakespeare ésMarlowe műveiben sze
distancia, valamint M.-nak nevezik a diákok kö repel. Híressé Goethe Faustja által lett. Ennek
zött főként Németországban dívó párviadalt is. M.-e nem azonos a népmondai ördög alakjával,
L. még Mensura.
hanem egészen egyénileg felfogott alak, mely
Menzurális hangjegyek. Míg a XII. sz. előtti emberi tulajdonságokkal van felruházva és Faust
hangjegyek a koráihangoknak csak magasságát nak égbe törő lelkesedését cinikus durvasággal
tüntették fel, de időtartamát nem, addig a XII. sz. ironizálja; metafizikai alakját csak a későbbi
elején különféle alakú hangjegyekkel kezdik azok átdolgozásokban nyerte.
időértékét is jelezni. AXIIL sz. végéig csak négy
Mephitis, 1. Mefitis.
féle hangjegyet ismernek; a legnagyobb egység
Mepliitis (ánat), 1. Bűzös borz.
gel a maxima rendelkezett, utána következett a
Meppel, város Drenthe németalföldi tartomány
longa, majd a brevis és a semibrevis. Csak a ban, (1910) 11,000 lak., vászon-, kalikó-, posztó
XIV. sz. folyamán kezdenek még kisebb hangjegy szövéssel és élénk vajkereskedéssel.
értékeket leírni: a minimát és a semiminimát.
Meppeler Diep, hajózható folyó Hollandia
Drenthe és Oberyssel tartományában, Zwartsluisnál ömlik a Zwarte Waterbe.
Meppen, az ugyanily nevű járás székhelye
Osnabrück porosz kerületben, (1910) 5121 lak., vas
kohóval és dohánygyárral.
A XV. sz. közepéig csak «fekete» hangjegye
Mequinez, város Marokkóban, 1. Mekines.
ket írnak, később tűnnek csak fel «fehér» hang
Mera, folyó, 1. Maira.
jegyek ; ezeket eleinte kisebb értékeknél alkal
Méra, kisk. Kolozs vm. nádasmenti j.-ban, (IMO)
mazzák, majd a nagyobbaknál is, de ekkor már 1383 magyar lak., u. p. és u. t. Magyarnádas. —
értékkülönbség is keletkezik kettejük közt. A L. még Alsóméra, Felsöméra, Tárnáméra.
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Mérág, Msk. Bihar vm. belényesi j.-ban, (1910)
343 oláh lak., n. p. és u. t. Belényes.
Meran, híres fürdőhely, város és az ugyanily
nevű tiroli kerületi kapitányság székhelye a Kü•chelberg D.-i lábánál, (mo) 11,570 lak., szép és
gondozott sótahelyekkel (Gisela-Promenade, Knrgartan stb.), gót székesegyházzal, számos régi
kastélylyal. Enyhe, egyenletes éghajlatánál fogva
M.-t, mint klimatikus gyógyhelyet, különösen
mellbetegek, vérszegények, idegbajosok és kösz
vényesek látogatják és ősszel a szőllőkúrát olya
nok használják, akik emésztési bajokban szen
vednek. Közeli környéke sokkal hűvösebb és ezért
nyári üdülőhelyül szolgál. Környéke sok szőllőt
és sok jó gyümölcsöt terem. Már Kr. u. az I.
sz.-ban említés történik egy Oastrum majenseről,
amely M. helyén állott. Újabb időkben csakugyan
számos római és prehisztorikus eszközt, ékszert
és épületmaradványt találtak. 1317 óta város és
a XV. sz. elejéig Tirol fővárosa volt. I. Görzi
Meinhard, aki az utolsó tiroli gróf leányát nőül
vette, egyesítette Görzöt Tirollal. 1363 ban Ausz
tria birtokába került. Míg az út Németországból
Olaszországba a Passer völgyén vezetett át és a
Brenneren át még nem volt út, M. élénk keres
kedőhely is volt. V. ö. Beinsberg-Düringsfeld,
Kulturhist. Studien aus M. (Leipzig 1871); Stapfer,
Geschichte der Stadt M. (1872); Plánt, Neuer Führer durch M. u. dessen Umgebung (10. kiad. 1913);
Stampfer, Geschichte von M. (1889); Mazegger,
Die P.ömerfunde und die römisehe Station Maja
(1896); Chronik von Mais (1905).

Mercator

alakult a Schuckert-cég vezetésével az Electrotypograph Syst. Méray c. részvénytársaság, de a ta
lálmány tökéletesítése abbamaradt. Ezután szo
ciológiai tanulmányokat írt; közben 1906. a
koalíció és a király közti békekötés előmunkála
taiban vitt közvetítő szerepet. Szociológiai irányú
művei: Die Physiologie unsrer Weltgeschichte
und der kommende Tag (1901); ennek teljesebb
kidolgozása: Társadalomtudomány mint termé
szettudomány (1912). Regényei: A császár; Ame
rika Caesarja (1915). Irt több röpiratot is.
Mercadante, Saverio, olasz zeneszerző, szül.
Nápolyban 1797 jan. 26., megh. u. 0.1870 dec. 17,
Zingarelli volt a mestere. 1840-ben a nápolyi
konzervatórium igazgatója lett. 1861-ben meg
vakult. 60 operát írt, amelyek közül nevezete
sebbek : II giuramento (1837); II Nonnanni a Parigi (1831). Egyéb müvei: 20 mise, cantata, zene
kari darabok, gyászszimfóniák.
Mercadier (ejtsd: —kadtó), EniestJulesPierre,
francia fizikus, szül. Montauban-ban 1836 jan. 4.,
megh. Parisban 1911 júl. 27. A párisi Ecolo polytechnique tanulmányi igazgatója volt. A hang
tan és elektromosság körében nagyérdekű ós ér
tékes vizsgálatokat végzett. A francia szakfolyó
iratokban közzétett értekezései a hangvillák tör
vényeiről, a többszörös telegraíiáról, a termofónról, a szeléniumnak a fénnyel szemben való
viselkedéséről, a zenei hangközökről, az elektro
mos mértékegységekről, rugalmas lemezek rez
géseiről, a telefonról stb. szólnak.
Mercalli (ejtsd:—kani), Giuseppe, olasz vulkaMeran, osztrák grófi család. Ezt a grófi címet nológus, szül. 1850 máj. 20., megh. Nápolyban
János osztrák főherceg (1. János, 3.) és nejének, 1914 márc. 19. (véletlen szerencsétlenség követ
ílóchl Annának fia, Ferenc viselte mint első. keztében összeégett). 1885-ben Reggióban, CalaL Ferenc császár és király sokáig neheztelt öcs- briában tanár lett, 1892. a nápolyi Victor Emcsére, János főhercegre házassága miatt, de mánuel lyceumban tanított, 1900. pedig a catavégre nejét, Annát, mégis Brandhofen bárónővé niai egyetemen az ásványtan ós geológia tanára
tette (1834). V. Ferdinánd pedig János és Anna lett. Vulkánok tanulmányozásával szerzett hír
fiának a M. grófi elmet és méltóságot adományozta nevet s így 1911. Matteucei halála után ő vette át
(1844 ápr. 29.). M. Ferenc gróf, szül. 1839 márc. a Vesuvio-obszervatórium igazgatását. Fő mun
11., megh. Abbáziában 1891 máre. 27., a katonai kája : I vulcani attivi della torra (Milano 1907).
pályára lépett s hosszabb ideig szolgált mint tiszt.
Mercati (ejtsd: merkáti), Giovanni, olasz egyházi
1861-ben az osztrák urakháza tagja, később tit író, szül. Gaida-ban(Reggio mellett) 1866 dec. 17.
kos tanácsos lett. A család jelenlegi feje M. Fe Pappá szentelték 1889. Működött az Ambrusrenc gróf legidősebb fia, János (szül. 1867 jan. 26.) könyvtárbanMilanóban, azután a vatikáni könyv
v. b. t. t, az osztrák urakháza tagja. Testvér tárban Rómában. 1904-ben a rítusok kongregá
öccse, M. Rudolf gróf (szül. 1872 dec. 9.) Buko ciója történelmi-liturgikai bizottságának titkára
vina tartományi elnöke, v. b. t. tanácsos.
lett. Müvei: L'eta di Simmaco interprete (1892);
Note diletteraturabiblica e eristiana antica (1901);
Meráni Gertrúd, 1. Gertrúd, 2.
Antiche reliquie lit. Ambrosiane (1902); Per la
Merasicz, község, 1. IfieröczeMérat (ejtad: méra), Albert, francia költő, szül. storia della bibi. Ambrosiane (1910) és közreadta
Troyesban 1840 márc. 23. A parnassien-csoport- a Codex Vaticanus fototipiai reprodukcióját (5
hoz csatlakozott. Költeményeiben főleg a termé köt., 1904-10).
szeti és genre-képeket rajzolja virtuóz formák
Mercator (eredetileg Gerhard Eremer), német
ban. Kötetei: Les chiméres (1866); Les villes de kartográfus, szül. Rupelmondeban (Flandria) 1512
marbre (1874); Vers le soir (1900); La rance et márc. 5., megh. Duisburgban 1594 dec. 2. A réz
la mer (1903) stb.
metszést tanulmányozta, s később a jülichi her
Méray-Horváth Károly, író, szül. Budapesten ceg kozmográfusa lett. Fő műve, amelyet ő ter
1859 márc. 30. Münchenben és Parisban műegye vezett és rézbe metszett: Atlas sive cosmogratemi és képzőművészeti tanulmányokat végzett. phicae meditationes de fabrica mundi et fabKezdetben szépművészeti és szépirodalmi művek ricati figura (Duisburg 1595). A térképgyűjte
kel lépett föl; 1884. a Nemzeti Színházban szinre mény lemezei — amelyből egyes lapok (Európa
került A nő c. társadalmi színmüve, 1885. Falusi 1572. és Franciaország 1585.) már előbb is meg
délutánok c. vígjátéka. Majd szedőgéptalálmá- jelentek — M. halála után Amsterdamba kerül
uyávál foglalkozott s ennek értékesítésére meg is tek Hondius Jodocus (szül. Wackeneben 1543.,
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megh. 1611 febr. 16.) hollandi rézmetszőhöz, aki
től azokat fia, Hondius Hendrik örökölte. A két
Hondius, bár maguk is ügyes rézmetszők voltak,
a térképeken nem javítottak, s azok változatla
nul igen elterjedtek, számos kiadásban jelentek
meg. Magyarország térképét a 282—283. lap
közé ékelve Lazius Farkas fölvételei alapján kö
zölte, rajta 38 vmegyét, 11 erdőt, 9 tavat, 6 hegyet,
66 folyót, 56 várat és 189 várost ábrázolt. A sáros
pataki iskolában Comenius kívánsága szerint még
a XVII. sz. közepén is ezeket a térképeket hasz
nálták. Tőle származik a nevéről elnevezett Mféle vetüld (1. o.) rendszere, melyet először 1569.
nagy művében (Nova et anata orbis terrae deseriptio ad usum navigantium) alkalmazott. Egyéb
müvei: Tabulae geographicae ad mentem Ptolemaei restitutum 1578 és Atlas minor. Duisburgban 1878. emlékszobrot állítottak neki.
Mercator-féle vetület, a földről v. annak egy
részéről olyan módon készült kép, hogy a föld fel
színét a föld középpontjából, a földet az egyenlítő
mentén érintő henger felületére vetítjük s ezt a
hengert egy síkra kiterítjük, azután a szélességi
köröknek egymástól való távolságát oly arány
ban módosítjuk, hogy a térkép minden pontján
az észak-déli és a kelet-nyugati irányban mért
torzítás ugyanaz legyen. Egyugyanazon pont kö
rül tehát minden irányban egyforma a mérték,
de különböző földrajzi szélességű pontokon nem.
A hajózásban sokat használják, mert rajta a
loxodroma (1. o.) egyenes vonal. L. még Térképek.
Mérce, az a szerkezet, amelyről a folyók vagy
állóvizek magasságát leolvashatjuk. Rendesen
cm.-ékre beosztott lécből áll, amely valami szi
lárd állványhoz van erősítve. A M. 0 pontja
rendesen a legkisebb víz színében van s a számo
zás alulról felfelé megy. A léc maga öntött vas
ból szokott lenni kidomborodó v. bemélyedő be
osztással és számozással, zománcfestéssel be
vonva. Vannak olyan mércék is, amelyek regisz
tráló, vagyis a vízállás változását önműködőlég
felrajzoló szerkezettel vannak ellátva. Ezeket
limnográfqi'nak v. limnigráfoknak, néha limniméteréknek nevezik. Rossz magyar elnevezésük
az ármérő. Mindegyiknek f őalkotórésze az úszó,
amely az írót hordja, aztán az óramüvei hajtott
hengor, amelyre az író a vízállást följegyzi. A
M.-k egyik legújabb fajtája a vízállást villamos
úton valamely vízrajzi központban (néha több
száz km. távolságban) adja le. A M.-k szolgáltat
ják a legfontosabb adatokat a folyók vízjárásának
természetére nézve. L. még Folyó.
Mercedario, 6798 m. magas hegycsúcs az An
dokban, Argentína és Chile határán.
Mercedariusok v. merciariusok (Fratres ordiiiis Beatae Mariae de mercede redemptionis
captivorum), a Petrus Nolascus (1. o.) és Eaymundus de Pennafort (1. o.) 1223. alapította,
1235. pápailag jóváhagyott lovagrend a keresz
tény rabszolgák kiszabadítására, mely azonban,
midőn XXII. János áldozópapot kivánt generá
lisuknak, a lovagok kilépése folytán kolduló
renddé változott. Körülbelül 70,000 rabszolgát
szabadítottak ki és Amerika felfedezése után
kiváló missziótevékenységet fejtettek ki. Jelenleg
mintegy 600 tagot számlálnak 37 kolostorban,

—

Mercler

főképpen Amerikában. Főkolostoruk a Sant' Andriano Rómában.
Mercedes, 1. város Buenos Aires argentínai
tartományban, vasúti gócpont, 10,000lak.^- 2. M.,
város Uruguayban, 1. Soriano.
Mercedes-gép. Ez elnevezés alatt került for
galomba 1901. az untertürkheimi Daimlor-gyár
által készített motorkocsi, amely xígy a motor
szabályozása, valamint a közlőmű szempontjából
nevezetes újításokat tüntetett fel. Nevét a jelzett
gyár főmérnökének leánya után kapta.
Mercedonius, Numa Pompiliustól a római nap
tárban minden második évben beékelt szökőhónap, mely február 23. kezdődött és fölváltva
22 vagy 23 napig tartott. Nevét különben ritkán
használták, s e szökőhónapnak rendszerint mensis intercalaris volt a neve.
Mercerie (franc, ejtsd: merszri) a. m. rövid
vagy szövöttárú.
Mercerizált pamut vagy selymesített pamut.
Pamutszövetek, ha kifeszített állapotban rövid
időre hideg s tömény marólúgba kerülnek, sely
mes fényt kapnak, mert elemi szálai duzzadnak
s hengeres alakot nyernek. Ezt az eljárást Lancashireben Mercer J. kartonnyomó találta fel,
innen a neve. Alkalmazása igen elterjedt.
Merchweiler, falu a trieri porosz közigazga
tási kerületben, (1910) 5318 lak.; kőszénbányá
szat, üveggyártás.
Merci (franc, ejtsd: merszi) a. m. köszönet, kö
szönöm.
Mercia (ejted: merszja), a hét angolszász király
ság (Heptarchia) egyike, mely Kr. u. 586. ala
kult meg s Britannia közepét foglalta magában
Walestöl keletre. Northumberlanddal és Wessexszel együtt a vezérállamok közé tartozott. Fény
korát 642—794-ig élte, legkiválóbb királyai
Penda és Offa voltak. Függetlenségének wessexi
Egbert vetett véget 825.
Mercié (ejtsd: merszjé), Antoniti, francia szobrász
és festő, szül. Toulouseban 1845 okt. 30. Jouffroy
és Falguiöre tanítványa. Szobrai közül említen
dők : Quand mérne (a belforti múzeumban); Dá
vid (a párisi Luxembourg-múzeumban); Michelét
síremléke (a párisi Pere-Lachaise-temetőben);
Thiers emlékszobra (St. Germainben); Jeamie
d'Arc; Alfréd de Musset; Gounod. Nevezetesebb
festményei: Delilah; Bretagne-i emlék; Teme
tés ; A fekete Szűz ; Éva.
Mercier (ejtsd: merszjé), 1. Auguste, francia tá
bornok, szül. Arrasban 1833 dec. 8. Mint tüzér
tiszt vett részt a mexikói expedícióban és har
colta végig az 1870—71-i hadjáratot. 1888-ban a
hadügyminisztériumba hívták meg, 1893. had
testparancsnok lett Bordeauxban. 1893—95-ig
hadügyminiszter volt. Ö indíttatta meg 1894-ben
Dreyfus vezérkari kapitány ellen a hírhedt árulási port. 1895 febr. újból hadtestparancsnok lett
Le Mansban, 1898 dec. nyugalomba vonult. Utol
jára a rcnnesi második Drevfus-pörben szerepelt
1898., amikor beismerte, hogy a hadbirósággal
olyan titkos aktákat közölt, melyeket sem a vád
lott, sem védője nem láttak. Ugyancsak ő terjesz
tette a hírt Dreyfus beismerő vallomásáról. 1900.
a nacionalisták Nantesban a szenátusba válasz
tották.
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2. M-, Désiré, bíbornok, mechelni érsek, szül. des rovata van a francia és a külföldi irodalmi
Braine l'Allend-ban 1851 nov. 21. Dékán volt a mozgalmak ismertetésere; így a magyar irodal
löweni kat. egyetem filozófiai fakultásán. XIII. mat is ismerteti.
JMercurialia (lat.) a. m. higanykészítmények.
Leo megbízásából különösen buzgólkodott a bit
M e r c u r i a l i s L., szélfü (HÖT.), az Euphorbiaés tudomány összeegyeztetésén, amely tárgyban
számos munkát írt. 1906 febr. mechelni érsek és ceae (Fűtejfélék) család génusza; 7 faja főkép a
egyúttal Belgium prímása lett. 1907 ápr. 15-én Földközi-tenger környékén elterjedt egyéves v.
bíbornok. Feltűnést keltett 1915-iki pásztorlevelé évelő fű. Levelük váltakozó, csipkésen fogas,
vel Belgiumnak a németek által való megszállása viráguk két, ritkán egylakú. A porzós virágban
8—20 porzó van, portokjai a csúcsukon vannak
alkalmával.
3. M-, Sébastien, francia iró, szül. Parisban megerősítve, lefelé szétterpedök.Virágzatuk füzér.
1740 jún. 6., megh. u. o. 1814 ápr. 25. Főműve, A M annua L. (egynyári szélfü, haslágyitó fű.
amelyben a korabeli szokásokat és bűnöket szel sérült fii, merkuríű) parlagokon, erdőszóion nő,
lemesen rajzolja: Le tableau de Paris (1781—89, továbbá kerti gyom. A M. perenms L. (évelő
12 köt.) és folytatása: Le nouveau Paris (1800, szélfü) erdei. Ezelőtt orvosságszámba mentek,
6 köt.). Irodalomtörténeti szempontból fontosak: mindkettő csípős.
L'essai sur l'art dramatique (1773) c. tanulmánya,
M e r c u r i a l i s m u s (lat.) a. m. higanymórgemelyben a francia klasszicizmus ellen fordul s zés (1. o.).
Le théatre de M. (1778—84, 4 köt.) c. összegyűj
M e r c u r i i Uies (lat.) a. m. szerda.
tött színpadi kísérletei, melyekben elméletét igye
Mercurii promontorium, 1. Bon-fok.
kezett megvalósítani. V. ö. Béclard, S.M. (Paris
Mercurius (modern rövidítéssel Merkúr), a
1903).
régi itáliai népek vallásában a kereskedelmi árú
Merck, Jokann Heinrich, német iró és műbí (lat. merx) védő szelleme. Mikor görög keres
ráló, Goethe ifjúkori barátja, szül. Darmstadtban kedők révén az itáliaiak megismerkednek a ke
1741 ápr. 11., öngyilkos lett u. o. 1791 jún. 27. reskedelem görög istenével, Hermésszel, ez utóbbi
Sokat utazott, majd szülővárosában katonai hiva nak sokoldalú sajátságait (1. Hermes) fokozatosan
talnok lett. Ipari vállalatokba is bocsátkozott, me átviszik a maguk ősi védő szellemére, úgy, hogy
lyek nem sikerültek; az anyagi tönkrejutástól való ez náluk is és Kég inkább a modern köztudatban
félelmében azután öngyilkos lett. Korának sok Hermésszel teljesen azonossá válik.
M e r c u r i u s (lat.) a. m. higany. Összetételeit
jeles írójával volt barátságban s része volt az
iroda'mi mozgalmakban. Wieland Deutscher Mer 1. Merkúr.. .
Mercurius, szerzetes, 1. Merkúr.
kúrjában megjelent novellái (Die Gesehichte des
m e r c u r i u s v e g e t a b i l i s (lat.), az alkohol
Herrn Oheim, Lindor, Die Landhochzeit, Herr
Oheim der Jüngere) igen becses életképek. Eszté régi neve; ma gyakran a Lohelia syphüitica,
tikai s különösen művészeti cikkei is figyelemre Franciscea uniflora és Brunfelsia helyett hasz
méltók. írásai nagy részét s levélváltását halála nált név.
M e r c u r o c r é i n e j 1. Merkarokrém.
után adták ki: Schriften u. Briefwechsel, kiadta
Mercury-expedieió, 1. Tengeri tudományos
Kürt Wolff (Leipzig 1909); Briefe an J. H. M. von
Goethe, Herder, Wieland, u. a. (Darmstadt 1835, expedíciók.
u. o. 2. kiad. 1838, 3. kiadás Leipzig 1847, kiadta
Mercy (ejtsd: merszi), l. Glaudius Florimund,
Kari Wagner). V. ö. G. Zimmermann, J. H. M., gróf, császári fővezér, M. 2. unokája, szül. LothaseineUmgebungund Zeit (Frankfurt a. M. 1871); ringiában 1666., elesett 1734 jún. 29. a crocettai
Trostler József, Merck J. H. mint kritikus és ütközetben. 1683—90-ig a törökök ellen harcolt
esztétikus (Egyet. Phil. Közi., Budapest 1912).
hazánkban. 1701-ben Felső-Itáliában, 1702. pedig
Mercolint, gyapotszövet finom poralakú kén a Rajna mentén küzdött a franciák ellen. 1704.
esővel impregnálva, amely róla lassan párolog mint őrnagy Strassburg előtt tüntette ki magát;
(beleheltetik) v. a bőr pórusaiba jut (felszívódik). 1706. Landaut ostromolta, 1707. Offenburgnál
Köténykéket szabnak belőle s bedörzsölési kúra győzött. Erre táborszernaggyá nevezték ki és
helyett az ing alatt viselik.
Olaszországba küldték, ahol 1709. Mantovát fel
M e r c r c d i (franc), szerda.
szabadította. Innen visszatért a Rajna mellékére.
Az 1716-iki török háborúban Szavojai Jenő olda
Mercse, község, 1. Sajómercse.
Mércse (azelőtt: Mircse), kisk. Ung vmegye lán vett részt a péterváradi diadalban, Temesvánagybereznai j.-ban, (1910) 501 rutén lak.; n. p. és Belgrád visszafoglalásában. Temesvár bevé
tele után Pancsovát és Újpalánkát kapitulálásra
és u. t. Kisberezna.
Mercsény (azelőtt: Mercsina), kisk. Krassó- kényszerítette s Orsovával szemben Mehádiát
Szörény vm. járni j.-ban, (1910) 1699 oláh lak., megerősítette. Nándorfehérvárnál M. Pálffy alatt
a jobbszárnyon vezényelt. 1717 óta Jenőhg. megbí
postaügynökség, u. t. Varadia.
zásából a felszabadított Temesközt kormányozta,
Mercur, 1. Mercurius és Merkúr.
M e r c n r e de F r a n c é (ejtsd: merktir dö fraSsz), de 1719. Szicíliába küldték a spanyolok ellen.
1. heti lap, alapította 1672. Visé; eredeti címe 1720-ban III. Károly grófi rangra emelte és újra
Mercur-e galant volt. Szépirodalmi közleménye a temesi «bánság» kormányzásával bizta meg.
ken kívül tudományos és szórakoztató értekezé Nagy érdemeket szerzett a mocsaras vidék újra
seket közölt. 1799-ben megszűnt, de 1814. ismét telepítése és felvirágoztatása körül. Leginkább
megindították, míg 1825. végleg megszűnt. — külföldről, nevezetesen Bajorországból hivott be
2. M., havi folyóirat, alapította 1890. Alfréd sváb, francia, olasz és spanyol telepeseket. Róla
Vallette. Szépirodalmi közlemények mellett ren nevezték el Mercy falva (Temes vm.) olasz gyár-
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matot. Temesvárt olaj-, posztó-, drótgyárat, papirmalmot állíttatott. A selyemtenyésztés meg
honosításával a mantovai származású Eossi apátot
bízta meg, kinek vezetése mellett nagy eperfa
telepeket és Temesvárt selyembeváltó hivatalt,
gombolyftót, szövőgyárat létesített. A krassóvármegyei bányatelepekre Felső-Magyarország,
Tirol, Cseh-, Stájer- és Szászországból hívott
be bányászokat és erdőmunkásokat. 1733-ban
hazánkból tábornagyi ranggal Olaszországba
küldték, hol azután Panna közelében, Crocetta
kastély megrohanása közben, hősi halállal múlt
M. V. ö. Szentkláray, M. kormányzata a temesi
bánságban (Akad. Értek., Budapest 1909). Birtoka
és grófi rangja két fogadott fiára szállott. Ezek
közül Antoine M. d'Argenteau mint Eszék pa
rancsnoka halt meg 1767; Florimund M. d'Ar
genteau 1780—90-ig párisi és 1790—94-ig lon
doni követ volt. Megh. Londonban 1794 aug. 25.
Hivatalos jelentései és levelei megjelentek a kö
vetkező cím alatt: Correspondance secréte entre
Maria Thérése et le comte de M. A. (kiadták
Arneth ós Geffroy, 3 köt., Paris 1874) és Corres
pondance secréte du comte de M. A. avec l'empereur Joseph II. et le prinee de Kaunitz (kiadták
Arneth és Flammermont, I. köt., Paris 1889).
2. M., Franz, báró, bajor tábornok, született
Longwyban a XVI. sz. végén, elesett az allersheimi csatában 1645 aug. 3. Egyike volt a 30 éves
háború kiválóbb hadvezéreinek. Több Ízben meg
verte a svédeket és 1643. a franciákat verte ki
Bajorországból. 1644 aug. Condé és Turenne tá
madását verte vissza Freiburgnál, a következő
évben pedig Tnrennet győzte le Mergentheim
mellett.
Merczyíalva (Mercyfalva), nagyk. Temes vm.
vingai j.-ban, (1910) 1491 német lak.; van vasúti
állomása, posta- és táviróhivatala és telefon
állomása. M. első telepesei olaszok voltak, kiket a
selyemtermelés és rizstermesztés céljából telepí
tettek le 1734. Ezek azonban részint kihaltak,
részint elnémetesedtek.
Mer de Glace (ejtsd: mer dö giasz), a Montblano
É.-i lejtőjón levő gleccser, 3 ágból ered: Glacier
du Géant, de Lechaud ós2 du Taléfre. Hossza
I4V2 km-, területe 42 km , 1150 m. magasban
végződik, Chamounix felől szoktak reá fölmenni.
Leghíresebb pontja a Jardin (2787 m.), a Glacier
du Taléfreből kiálló szikla.
Merditák (miriditák)A. Mirditek.
Merdzs-Ibn-Amir, 1. Jiszreel.
Mere, kisk. Hont vm. ipolysági j.-ban, (1910)
166 magyar lakossal; u. p. Gyügy, u. t. EgegSzalatnya.
Meredek írás, 1. Álló írás.
Meredek pata, 1. Bakpata.
Meredély (azelőtt: Prikra), kisk. Sáros vm.
felsővízközi j.-ban, (1910) 107 rutén lak., u. p.
Alsókomárnok, u. t. Felsővízköz.
Meredith, 1. George, angol költő és regény
író, szül. 1828. Hampshireben, megh. 1909 máj.
18. Box Hillben. Mint versköltő lépett fel (1851)
bizarr, romantikus kísérletekkel. Első regénye
1859. jelent meg. Ő a pszichológiai angol regény
főképviselője, a realizmus és pozitivizmus híve.
Legjobb műve The ordeal of Richárd Feverel
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(1859). Nevezetesebb regényei még: Ehoda Fle
ming (1865); Vittoria (1866); Diana of the Crossways (1885); The Egoist (1879)). Nagy sikere
volt mint lirai költőnek is: értékes verseket tar
talmaz a Poems and lyrics of the joy of eartb.
(1883) c. versgyűjteménye. Válogatott versei
megjelentek Selected poems címmel (1897). Öszszes versei 2 kötetben megjelentek 1903. (Poems).
V. ö. Le Gallienne, Somé characteristics of G,
M. (London 1891, 5. kiad., 1900); Jerrold,
George M. (u. 0.1902); Henderson, G. M. (1909);
E. Dick, G. M. (Berlin 1910); Photiades, G. M.
(Paris 1910).
2. M-, Owen, Bulwer E. R. írói álneve, 1.
Lytton, 2.
Méreg (vírus, venenum). Köznapi értelemben
M.-nek mondjuk az olyan anyagokat, melyek már
kis mennyiségben bévé ve képesek egyes szervek
nek, vagy az egész testnek rendes (egészséges)
állapotát rövidebb vagy hosszabb időre megza
varni, sőt az életet kioltani. Ez a meghatározás
azonban sem nem kimerítő, sem nem helyes; mert
szigorú határt vonni méreg és gyógyszer között
nem is lehet: a legerősebb mérgek is lehetnek
helyesen alkalmazva gyógyítóak s még az ártal
matlan konyhasótól is meg lehet halni, ha óriási
adagban kerül üres gyomorba. A tudományos
felfogás csak akkor tekint valamely anyagot
M.-nek, ha ennek mérgező tulajdonsága az adott
esetben hatásában megnyilatkozik.
A mérgek a természetnek mind a három orszá
gában el vannak terjedve; az ásványosak közül
legnevezetesebbek az arzén, antimon, ólom, kén
eső, bárium, réz. A növényekben is igen gyak
ran találhatók a szerves mérgek, még pedig az
igen hatásos alkaloid és glyeosid természetűek.
Az állatvilágban hasonlókép sok a méreg, melyek
többnyire fehérje természetűek (kígyő-M.), de
ismeretesek itt alkaloidok és glycosidok is (samandarin, bufíotalin).
A mérgek liatása számos feltételtől függ; els6
sorban természetesen azok mennyiségétől, old
hatóságától és azon formától, amelyben bevétet
tek ; a foszfort pl. a bőr alá be lehet varrni, anél
kül, hogy mérgezést okozna, ellenben bevéve igen
heves a hatása. Némely állatfaj bizonyos mér
gek ellenében érzéketlen, védve van (immúnis),
így az emberre erősen mérgező büröknek és kikiricsnek kecskékre, atropinnak ós morfinnak
házinyulakra ós más rágcsálókra, a sztrichninnek csirkékre, arzénnek a lovakra csekély hatása
van; ezzel szemben a bors megöli a disznót, a
cukorrépa a fehér egeret, a petrezselyem m
egereket és papagályokat, a quassia, pyrethrum
a legyeket, rovarokat, holott e szerek az emberre
nézve mérgeknek nem tekinthetők, ugyanazon
állatfajnak különböző individuumai is külön
böző fogékonysággal bírhatnak bizonyos mérgek
iránt, így pl. némely emberen a jódkáliumnak
már oly kis dózisai is heves mérgezést okoznak,
milyeneket a legtöbb ember gyógyszerként szo
kott bevenni. Az eféle fogékonyságot idioszinkráziának mondjuk, de sem ennek, sem az immu
nitásnak okát nem ismerjük. Szintúgy annak
sem tudjuk minden esetben magyarázatát adni,
hogy miért szerezhető meg ez az immunitás (bizo-
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nyos mérgek iránt) akkor, ha a szervezetnek elő
zetesen ama mérgeknek kis dózisait adjuk. Ilyen
megszokásnak érdekes példái a tiroli arzénevők
(arzenofágok), akik éveken át való fokozatos meg
szokás után 30 centigrammnál több arzént képe
sek ártalom nélkül bevenni naponkint; még cso
dálatosabb a testnek bódító mérgekhez való al
kalmazkodása, nevezetesen ópium- és morfium
hoz ; a morfinevők naponkint 3—4 grammot is
bevehetnek e veszedelmes M.-ből, melyből más
ember számára már 20 cg. halálos dózis. B két
megszokásnak újabban az a valószínű magyará
zata derült ki, hogy a sok bevett arzénnel szem
ben a bélnyálkahártya áteresztő képessége vál
tozik meg s az felszívódás nélkül ürül ki; a
morfintürés oka pedig a szervezet egyre növekvő
morfin-elroncsoló tulajdonsága. Állati eredetű
mérgekhez ugyanígy hozzászokhatik az ember
szervezete s épp e körülményen alapszik a mo
dern orvosi tudománynak néhány nevezetes gyó
gyító eljárása, az ú. n. immunizáló (Pasteur-féle,
Behring-féle) ojtások veszettség, difteritisz stb.
ellen.
A mérgek támadási pontja és módja különböző
lehet. így vannak pl. marómérgek (savak, lúgok,
fémsók), amelyek a szervezet bármely helyén
egyformán elroncsolják a sejteket, szöveteket;
sejtmérgek (arzén, foszfor, kéneső), amelyek kü
lönösen a mirigysejtek (máj, vese, bél), szívizom
életképességét támadják meg; vérmérgek (klór
káli, szóngáz), amelyek a vérsejteket, a vérfesté
ket változtatják meg oly módon, hogy oxigén
felvételére alkalmatlan lesz; idegmérgek (morfin,
strychnin), amelyek életfontos központi v. peri
ferikus idegfunkciókat bénítanak meg vagy izgat
nak hevesen.
A mérgezések általában vagy heveny esek (akutak) vagy krónikusak; az, előbbiek akkor jelen
nek meg, ha valaki egyszerre nagy mennyiségű
mérget vesz be (gyilkossági, öngyilkossági és a
háztartásban, gyógyításban előforduló összetóvesztéses mérgezések), az utóbbiak pedig a mér
gek apró mennyiségeinek huzamos időn át gya
korta való felvétele után keletkeznek. A köz
egészségügy tekintetében fontosabbak az utób
biak, mert ezeknek csoportjába tartozik az ú. n..
foglalkozási, ipari mérgezésekhosszú sora (l.Imrokozta Betegségek) Ide tartoznak a különféle elve
zeti szerek (dohány, alkohol, hasis, ópium, ab
szint stb.) huzamos használata után megjelenő
mérgezések is, melyeknek végső kimenetele ren
desen a testnek általános elsenyvedésóhez ve
zet, az emésztő- ós idegrendszernek egyidejű,
igen változatos formában mutatkozó betegsé
geivel.
A mérgezések felismerése nem mindig könnyű
dolog ; azon mellékkörülmények, melyek a mér
gezés gyanújára valószínű alapot szolgáltat
nak, a következők: előbb teljesen egészséges
emberen rohamosan, heves megbetegedésnek je
lenségei észlelhetők, melynek bevezetője több
nyire hányás vagy hasmenés; fokozódik a gyanú,
ha a betegség olyan ételek, vagy orvosságok
után következett, amelyek nem szokták az em
ber egészségét megzavarni; megerősödik a gyanú
akkor, ha többen egyszerre betegszenek meg
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ugyanazon szimptomák közt, ugyanazon étel
evése után. Azonban még ezen ideális esetben
sem föltétlenül bizonyos az, hogy mérgezéssel
van dolgunk; mert némely hevenyés betegség
megjelenésében és lefolyásában a csalódásig utá
nozhatja a mérgezéseket (arzénmérgezés és ko
lera; bénulások ós bódító mérgek; epilepszia,
hisztéria és görcsokozó mérgek). Már pedig a mér
gezések gyors felismerése azért is rendkívül fon
tos, mert mentől előbb veszi kezdetét a gyógyí
tás, annál valószínűbb annak sikere. Az esetek
nagy többségében helyes diagnózisra vezet a
bevett méreg maradéka, a gyanús étel vizsgá
lata vagy az első hányadok, amely dolgok min
dig gondosan megőrizendők a későbbi esetleges
törvényszéki vizsgálat számára. A gyomor útján
történt mérgezéseknél első feladat a gyomor
mosás (1. o.) vagy a Mnytatás (1. Hányás és
Hánytató szerek). Ha a M. maga is hányást okoz,
akkor természetesen hánytatókra nincsen szük
ség.
A kémiai ellenszerek (1. Ellenszer) nyújtása is
segít valamit, különösen míg a M. a gyomorban
időzik, de a gyomormosást sohasem teszi felesle
gessé és nem pótolja. Hashajtóul bármely laxáló
szer alkalmatos (1. Hashajtó szerek), kerülendők
azonban olyankor, ha már a mérgezésből szárma
zott hevenyés gyomorbélhurut észlelhető. Emel
lett a súlyos tünetek enyhítése lesz feladatunk
az orvos érkeztéig: a szívmunka és lélegzés ja
vítása szesszel, kávéval, teával, dörzsöléssel, hi
deg öntéssel, meleg pakolások a lehűlés ellen;
éber felügyelet görcsök esetén. A mérgezések
súlyos megbetegedések, melyek ha nem is halá
losak, végzetes romlásba dönthetik a szervezetet.
Ezért a kórjóslattal óvatosaknak kell lennünk.
Maró M. után heges zsugorodások a nyelőcsőben,
gyomorban, — sejtmérgek után az emésztőmirigyek, máj, vesesejtek elpusztulása és így funk
ciójuk kiesése lehetetlenné teszik a felgyógyult
mérgezett kellő táplálkozását. Vérmérgek, ideg
mérgek után maradó bénulások tehetik uyomorulttó a megmentette! (L. Marómérgek, Bakté
rium, Idegmérgek, Bódító szerek, Vérmérgek,
Ellenszer, Bothadási méreg, Hullaméreg, Kígyó
méreg, Sejtmérgek címszavakat).
A mérgezésre gyanús körülmények közt el
hunytak hulláit (az 1872. évi 15,933. igazságügyi
miniszteri rendelet értelmében) a budapesti orszá
gos művegyészeti hivatalban külön e célra alkal
mazott hivatalos szakértők elemezik meg. A mér
gezésben elhaltak hullarészeinek orvosi vizsgá
latára, elcsomagolására stb. a belügyminiszter
1887. évi 78,879/11. sz. rendeletével (módosítva
az 1897. 45,333 sz. rendelettel) külön Utasítást
is adott ki.
Méregeladás a közönség számára hatóságilag
korlátozva van. A magyar királyi belügyminisz
ternek 1894. évi 111,005. számú szabályrendelete
értelmében a szigorúan vett mérgeket gyógysze
részeken kívül csak droguisták v. oly bejegyzett
cégű kereskedők tarthatják, kik mérgek eladására
a belügyminisztertől engedélyt nyertek ós azokat
csak hatósági engedélyre szolgáltathatják M. A
mérges szereket a kereskedők egyéb áruktól el
különített helyen, zár alatt tartani és őrizni tar-
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toznak s csak hatósági engedély és a vevőnek pesti egyetemen Vámossy Zoltán, Kossá Gyula,
átvételi elismervénye mellett adhatják el. Minden a kolozsvárin Mansfeld Géza tanárok adják elő.
eladásnál az eladás napja, valamint az eladott Irodalom. Cl. Bemard, Lecons snr les effets des substanméreg minőségének és mennyiségének megneve ces toxiques et niédicamenteuses, Paris 1857; Orflla, Traite
toxicologie, 4. kiadás 1852; Tardieu és Roussin, Etude
zése, végül a hatósági engedély száma és kelte de
inédico-légale et clinique sur l'empoisonnement, 2. kiadás
kereskedelmi könyvbe bejegyzendő. Az ismertebb 1875; Ogior, Traitó de chimie toxicologique, 1899; Taylor,
vegyszereket éppen hatáserősségük alapján az On Poisons, 3. kiadás London 1875 (erősen niegbővített
része a Medical Jurisprudenco mérgekről szóló fejezetének,
említett rendelet 5 osztályban sorolja fel, s min mely
Balogh Kálmán fordításában magyarban is megjelent);
denik osztályról megmondja, hogy mily keres a német munkák közt a maga nemében úttörő Kobert
Lehrb. d. Intoxikationen, c. munkája; Husemann, Handb. d.
kedők vagy engedményesek, mily mennyiségben Toxicologie,
Berlin 1862—67; Eulenberg, Die Lenre von
és kinek, mikor szolgáltathatják ki azokat.
den giftigen Gasen, 1865; Ealck, Lehrbuch der praktisehen
Méregfogak, 1. Kígyók és Mérges kígyók.
Toxikologie, Stuttgart 1880; Lewin, Lehrb. d. Toxikológia,
1885; Ottó Gy. és K-, Útmutatás a mérgek kikeresése
Méregfü (farkasfü, Euphorbiapalustris), nö Wiena vérfoítok
felismerésére orvos- és törvényszéki vizs
vény, melyet az orvhalász a pisztrángos vizek- és
gálatoknál, Budapest 1891; Bókai A., Gyakorlatilag ponto
ben halfogásra használ oly módon, hogy kövek sabb mérgezések, u. o. 1896; Kunkel, Handb. d. Toxicologie,
között a vízben megtöri s annak mérgétől a hal 1901; Gadamer, Lenrb. d. ebem. Toxicologie, 1909.
elkábul.
Meregyó, kisk. Kolozs vmegye bánffy-hunyadi
Méreggomba (növ.), 1. Légyőlő galóca.
j.-ban, (i9io) 2049 oláh lak., postahivatal, u. t.
Méreggyökér (n»v.), 1. Dorstenia.
Nagykalota.
Méregmirigy, 1. Mérges állatok.
Mérem, kisk. Vas vm. felsőőri j.-ban, (1910)
Méregölő (növ.), a. m. Gynanchum, mely az 358 horvát és német lak., u. p. és u. t. NagyAsclepiadaceae család génusza, mintegy 100 faj szentmihály.
jal. Főleg az Óvilágban vannak elterjedve, mind
Merenberg, Georg, gróf, luxemburgi trónköve
a két félgömbön. Tejnedvet tartalmazó évelő telő, szül. Wiesbadenben 1871 febr. 13. Atyja,
növények, amelyek nagyrészt cserjék vagy kúszó M&fósnassauihg. (szül. 1832., megh. 1905), Adolf
növények. Leveleik átellenesek, gyakran sziv- luxemburgi nagyherceg mostohaöccse volt, ki
alakúak, néha pikkelyszerüek. Toktermésük több morganatikus házasságra lépett Puskin Natá
nyire kopasz, magvuk szőrös. Nálunk közönsé liával, a jeles orosz költő leányával. Ezt 1868.
ges a G. vincetoxicum (orvosi méregölő, ebfojtó György Viktor waldecki fejedelem M. grófnővé
fű, vadpaprika, fecskefü, eszkulápfü). Fehér vi nevezte ki s gyermekei is ezt a nevet viselik.
rágai a levelek hónaljában fejlődnek, édes il Mikor Adolf nagyherceg fia, Vilmos 1907. az
latúak, belőlük 5—7 cm. kúposán hegyes termés uralkodásra képtelenné vált, M. mint legköze
fejlődik (vadpaprika). Minden része mérges, hány lebbi fórfirokon követelte a régensséget Luxem
tató hatású Régen mérgezés ellen használták. burg felett, sőt annak halála esetén a trónra is
Eostja kender módjára használható. A G- sar- igényt tartott. De a luxemburgi országgyűlés
costemmoides Kelet-Afrikában halfogó méreg az 1907 júl. 10-iki törvénnyel elutasította őt s
nek használatos. A dél-európai G. monspeliacum Luxemburg trónját 1912. Vilmos nagyherceg leg
virágai fehérek és piroslók; csípős tejnedvét be idősebb leánya, Mária Adelheid (1. Mária, 41.)
sűrítik, más gyantákkal keverve adja ez a francia foglalta el. M. anyja 1913 márc. 23. halt meg
skammon ium-ot.
Cannesban.
Méregszívó, meghajlított üvegcső, melynek
Merenchima (merenchyma, növ.), gömbölyű,
egyik szára hosszabb a másiknál. A hosszabb szár vagy ellipszoid alakú, vékony falú sejtekből
nak majlnem a végén fölfelé menő cső van oda (merenchima-sejt) álló szövet, melyben a sejtek
forrasztva. Szíváskor a rövidebb szárat az illető, nagyon lazán függnek össze. Ilyen M. van az
esetleg mérges folyadékba mártják, a hosszabb érett gyümölcsök húsában.
szár végét egy ujjal befogják és a levegőt a föl
Merengés, az a belső állapot, midőn gondola
felé menő csövön át szíják a tüdőbe. A külső lég taink játékának engedjük át magunkat, elmerü
nyomás a folyadékot a rövidebb száron át a hosz- lünk bennük; a M.-t jellemzi, hogy ilyenkor
szabb szárba hajtja s ha ez egészen megtelt, a nem gyakorlati, nem határozott célok vezetik
folyadék az ujj elvétele által szabaddá lett nyílá lelkünket, a M.-ben inkább elszenvedjük gondo
son átfolyik a kivánt helyre, anélkül, hogy csak latainkat, szabad tért engedünk gondolataink
egy csepp is jutott volna a szívó egyén ajkához. nak, emlékeinknek, reményeinknek, aggodal
Méregtan (toxicologia), a mérgek előfordulá mainknak. A M. hangulata csöndes, kontemplasát, ismertetését, hatásmódját, kimutatását és a tiv, nyugalmas, inkább melankoliára, mint víg
mérgezések lefolyását, gyógyítását tanító tudo ságra hajló.
mány. A legrégibb tudományok egyike, melyről
Merenptah, ókori egyiptomi király, II. Ram
már Kr. e. a III. sz.-ban könyveket írtak a gyó szesz fia (Kr. e. XIII. sz.). Uralkodása 5-ik évé
gyítószerekkel kapcsolatban (Theophrastus, Apol- ben volt a nagy prozopiszi csata, melyben az
lodorus, később Nicander Colophonius, Plinius, egyiptomiak megakadályozták a líbiaiak betöré
Galenus, Sextius Niger, Dioscoroides). Mai fej sét. A Flinders Petrie által 1896. felfedezett
lettségi fokát az orvosi és természettudományok gránitsztéla, amelyen az Izrael név is előfordul,
kísérleti irányú haladása s különösen a kémia magasztalólag emlékezik meg e csata kimene
és kórboncolás eszközeinek segélyével érte el a teléről.
legújabb korban. Úttörő búvárai voltak Orflla,
Merény (Wagendriissel), nagyk. Szepes vm.
Claude Bemard, Tardieu, Taylor, Ottó, Stass, iglói j.-ban, (1910) 2289 német és tót lak. M. élénk
Marsch Jakab, Draggendorf, Husemann. A buda ipari hely, van vasércbányája, vasárúgyára, gőz-
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fűrésze, posta-, távíró- és telefonhivatala. Hozzá
tartozik Feketehegy (1. o.) fürdő. A M.-i evan
gélikus község a szepesi bányavárosok között az
első volt, mely II. József türelmi parancsa követ
keztében engedélyt nyert egyházépitésre.
Merenye, kisk. Somogy vm. szigetvári j.-ban,
(1910) 540 magyar lak., u. p. Görösgálpuszte, u. t.
Szigetvár. — L. még Zalamerenye.
Merényi, 1. Lajos, történetíró, szül. Esztergom
ban 1854 aug. 25.1879 óta a kismartoni hg. Esterházi-féle főlevéltár ólén működik s a herceg a
fraknói kincstárt is az ő őrizetére bízta. 1889—
1890-ig Róma levéltáraiban gyűjtött anyagot a
vatikáni magyar oklevéltár számára. Önálló
művei: Macchiavelli élete és tanai (1878); Matarország legújabb története (Korn nyomán,
agyar-Ovár 1878) és Herceg Esterházy Pál
nádor 1635—1713. (a Történeti Életrajzokban,
1895).
2. M. László (losonczi), népmesegyűjtő, szül.
Pomázon (Pest vm.) 1837 aug. 18., megh. Buda
pesten 1907. Középiskoláit Késmárkon és Kecske
méten elvégezve egyideig jogot hallgatott Pesten
s már ekkor nagy feltűnést keltett népmese-gyűj
tésével, melynek első két kötetét, az 1861. megje
lent Eredeti népmeséket, maga Arany János mél
tatta elismerő birálatra.Első gyűjteményét nyom
ban követték két-két kötetben a Sajóvölgyi ere
deti népmesék (1862) ós a Dunamelléki eredeti
népmesék (1863), utánuk a M. T. Akadémia meg
bízásából évekig gyűjtött Erdélyben székely táj
szólásokat és meséket; munkásságáról 1882. je
lentést tett az Akadémiának, de gyűjtése nyomta
tásban nem jelent meg. 1871-től négy évig a pénz
ügyminisztériumban szolgált, 1887 óta Pest vár
megyénél. Régebben írt elbeszéléseket is, főképen
a Vasárnapi Újságba és a Fővárosi Lapokba.
Merénylet (lat. attentatum), nem szoros érte
lemben vett büntetőjogi kifejezés. A közbeszéd
ben M. alatt értjük a gyilkosságot (1. o.) v. gyil
kosság kísérletét, ha államfő v. valamely más ki
magasló egyén ellen irányul. Jogi szempontból
csak akkor válik jelentőssé a M., ha a bűntettes
kiadatásáról (1. o.) van szó. Egyes kiadatási szer
ződések u. i. belga mintára olyan rendelkezést
tartalmaznak, amely szerint nem tekintetik poli
tikai cselekménynek, sem azzal kapcsolatos tett
nek az államfő személye v. családjának tagjai
ellen elkövetett M., ha ez a M. emberölés, gyilkos
ság tónyálladékát állapítja meg, vagy pedig arra
vonatkozó kísérlet v. részesség (Pl. 1912: IV.
t.-c. 3., 1912 : XXIX. t. c. 3.). Ezt a rendelkezést
hívják merényleti záradék-n&k. (ném. Attentatsklausél).
A M.-ek indító oka magánbosszú, politikai elé
gedetlenség, vallási fanatizmus, őrület stb. le
het. A középkor történelméből ismeretes M.-ek
rendesen magánbosszú művei voltak: így Hohenstaufi Fülöp német király meggyilkolása Wittelsbachi Ottó által (1208), Habsburgi Albrecht
megöletése rokona János (Parricida) által (1308).
Magánbosszúnak esett áldozatul Kun László ma
gyar király (1290) ós Zách merénylete Károly
Róbert ellen (1330) is ez okra vezethető vissza.
A XVI—XVII. sz.-ban gyakoriak a vallási fana
tizmusból elkövetett M.-ek. Ennek estek áldoza
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tul Orániai Vilmos 1584. (gyilkosa Gérard,
franche-comtéi nemes), III. Henrik francia ki
rály 1589. (gyilkosa Jacques Glément dominiká
nus barát) és IV. Henrik francia király 1610.
(gyilkosa Eavaillac, falusi tanító). A XIX. és
XX. sz. M.-ei mind politikai természetűek s a
legtöbb az anarchisták és az orosz nihilisták
müve. A nevezetesebb M.-ek a múlt és a jelen
sz.-ban országok szerint a következők voltak:
Magyarország és Ausztria. 1832 aug. 9.
Eeindl százados merénylete Badenben V. Ferdi
nánd ellen; 1853 febr. 18. Libényi János me
rénylete I. Ferenc József ellen Bécsben; 1882
dec. Oberdank olasz irredentistának Triesztben
tervezett merénylete ugyancsak ellene; 1893
ápr. 10. Csólics merénylete Vaszary Kolos her
cegprímás ellen; 1898 szept. 10. Erzsébet király
nét meggyilkolta Genfben Luccheni anarchista ;
1908 ápr. 12. Potocki András gróf galiciai hely
tartót agyonlőtte Szicinszki Miroszláv rutén
diák ; 1912 jún. 7. Kovács Gyula képviselő me
rénylete Tisza István gróf miniszterelnök ellen
a képviselőház üléstermében; 1912 jún. 8. me
rénylet Cuvaj Ede horvát kir. biztos ellen Zág
rábban ; 1913 szept. 18. merénylet Skerlecz Iván
báró horvát kir. biztos ellen Zágrábban; 1914
febr. 24. a debreczeni bombamerénylet Miklósy
István, magyar gör. kat. püspök ellen ; 1914 jún.
28. Ferenc Ferdinánd trónörököst és nejét,
Hohenberg Zsófia hercegnőt szerb összeesküvők
meggyilkolták Sarajevóban.
Balkán-államok, a) Bulgária: Belcsev pénz
ügyminiszter meggyilkolása 1891 márc. 27.;
Sztambulov volt miniszterelnököt halálra sebez
ték 1895 júl. 15. (megh. júl. 18); Kancsev közok
tatásügyi miniszter meggyilkolása 1902 febr. 6.;
Peifewminiszterelnök megöletése 1907 márc. 11.;
Szófiában a világháború folyamán 1915 febr. 14.
a városi kaszinóban rendezett álarcosbálon Anasztazov Vikenti és társai által elkövetett bomba
merénylet, amelynek több áldozata volt s amely
voltaképen a kormányon levő államférfiak ellen
irányult. — b) Görögország: Delyannis minisz
terelnök meggyilkolása 1905 jún. 13; I. György
király megöletése Szalonikiban 1913 márc. 1.8.
— c) Montenegró: Danilo fejedelem meggyil
kolása Cattaróbaa 1860 aug. 12. — d) Szerbia:
1868 jún. 10. Mihály fejedelem meggyilkolása a
topcsideri parkban; 1899 júl. 6. merénylet Milán
király ellen; 1903 jún. 10—11. éjjelén Sándor ki
rály, Drága királyné és híveiknek legyilkolása.
— e) Törökország: III. Szelim ex-szultán (1808
júl. 28.) és Abd ul Aziz szultán (1876 jún. 4.)
meggyilkolása; Nazim pasa hadügyminiszter
(1913 jan. 23.) és Mahmud Sefket pasa nagyve
zér (1913 jún. 11.) megöletése.
Egyiptom. 1900 febr. 20. Butroszpasa, egyip
tomi angolbarát miniszterelnök meggyilkolása
Kairóban.
Franciaország. 1820 febr. 13. Berry herce
get meggyilkolta Louvel; 1835 júl. 28. pokolgé
pes merénylet Lajos Fülöp király ellen, mely
nek 14-en estek áldozatul (köztük Mortier mar
sall) ; 1858 jan. 14. Orsini bombamerénylete III.
Napóleon ellen; 1894 jún. 24. Sadi Carnot elnö
köt meggyilkolta Lyonban Caserio anarchista:
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1914 márc. 17. Gaillaux pénzügyminiszter fele sebesitése Guiteau által: 1901 szept. 6. Mac
sége agyonlőtte Calmette-et, a Figaro főszerkesz Kinley halálos megsebesítése CteoZí/o&zanarchista
tőjét ; 191-4 júl. 31. Jean Jaurés szocialista ve által; 1915 júl. 3. Long Islandon a német szár
zért, aki ellenezte a Németországgal való hábo mazású Frank Holt két revolverlövéssel súlyo
rút, Eaoul Villáin agyonlőtte Parisban.
san megsebesítette John P. Morgan sokszoros
Japán. 1909 okt. 25. Ito márkit egy koreai milliomost, aki a világháború folyamán az ame
rikai lőszerszállítások élén állott. — b) Középagyonlőtte a karbini pályaudvaron.
Nagy-Britannia és gyarmatai. 1872 febr. 8. és délamerikai államok: 1875 ang. 5. MorenoMayo lord, indiai alkirály meggyilkolása; 1882 ecuadori, 1877 ápr. 21. GUI paraguayi, 1890 júl. 7.
máj. 6. Gavendish ir államtitkárnak és titkárá Menendez salvadori, 1899 júl. 26. Heureux sannak Burke-nék meggyilkolása Dublinban ; 1912 domingói, 1911 nov. 19. Gaceres san-domingói és
dec. bombamerénylet Hardinge indiai alkirály 1912 aug. 7. Lecomte haitii elnök meggyilkolása.
Merénylett záradék, 1. Merénylet.
ellen Delhiben.
Mérés, egynemű mennyiségek összehasonlítása
Német birodalom. 1819 márc. 23. Kotzébue-t
meggyilkolta Sand diák Mannheimban; Blind annak megállapítására, hogy az egyik: a mérték
merénylete Bismarck ellen 1866 máj. 7. Berlin hányszor foglaltatik a másikban: a megmérendő
ben és Kulhnanné 1874 júl. 13. Kissingenben; mennyiségben. A két mennyiség hányadosát ki
Hödel merénylete I. Vilmos császár ellen 1878 fejező szám a keresett mérték. Szorosan véve
csak kétféle alapmérés eszközölhető, a tér- és az
máj. 11. és NoUlingé 1878 jún. 2.
időmérés.
Minden más M. e kettőre vezethető
Olasz államok. 1848 nov. 15. Bossi gróf,
L. Mértékrendszer és Mérték.
pápai miniszterelnök meggyilkolása Rómában; vissza.
Mereskovszkij, 1. Merezskovszkij.
1854 márc. 27. III. Károly parmai herceg meg
Merészpatak (azelőtt: Mernyik), kisközség
gyilkolása; 1878 nov. 17. Passanante merény Zemplén
vm. varannói j.-ban, (1910) 405 tót és
lete Umberto olasz király ellen; 1900 júl. 29. német lak.;
u. p. és u. t. Varannó. Az 1831-iki
Bresci anarchista agyonlőtte ümberto királyt parasztlázadás
alkalmával véres tettek színhelye
Monzában; 1912 márc. 14. Dalba anarchista me volt."
rénylete III. Viktor Emánuel király ellen Rómá
ban a Pantheon mellett.
Merészség, annyi mint bátorság, azzal az ár
Oroszország. 1801 márc. 23.1. Pál cári meg nyalattal, hogy némileg tüntető, kiMvó, a sze
gyilkolták az összeesküvő tisztek; a II. Sándor mélyiséget nagyon előtérbe toló, amiért rendesen
cár ellen intézett merényletek közül említendő: csekélyebb értékű, mint a bátorság; a merész
1867 jún. 6. Parisban Berezowski lengyel rálőtt kockáztat valamit, ezt tudja ós mutatja; ha erején
kocsijára; 1880 febr. 17. a téli palota ebédlőjé fölül mer, vakmerő; de mindig lenézi a veszélyt.
Méret vagy dimenzió, geometriai alapfogalom.
nek felrobbantása; 1881 márc. 13. a cár meg
gyilkolásabombákkal (Büszakov és társai); 1888 Minden testnek három M.-e van: hosszúsága,
okt. 29. III. Sándor vonatának felrobbantása szélessége ós magassága, v. vastagsága. Ha a
Borki mellett. A miniszterek és más magas ál téralakzatnak csak a két első mérete van meg:
lású személyek ellen elkövetett számtalan me sík, ha csak hosszúsága van: vonal a neve. A
rénylet közt a legnevezetesebbek: 1902 febr. 27. zérus hosszúságú vonalatpcmí-nakhívjuk.Ennek
Bogoljepov közoktatásügyi miniszter, 1902 ápr. már egyetlen dimenziója sincs. Mi az egész tért,
15. Szipjagin belügyminiszter, 1903 máj. 19. mely a testeket magában foglalja három dimen
Bogdanovics tábornok, ufai kormányzó, 1904 ziósnak fogjuk fel. A méreteket feltüntető szá
jún. 16. Bobrikov finn főkormányzó, 1904 júl. mok jelentősége akkor tűnik elő, amikor a tér
28. Plehve belügyminiszter (bombával), 1905 febr. alakzatokat koordináták segítségével határozzuk
17. Szergiusz nagyherceg (bombával), 1905 júl. meg. Noha térszemléletünk három dimenzióhoz
11. Suvalov gróf moszkvai főkapitány, 1911 van kötve, a számításban' megszűnik ez a korlá
szept. 14. Kijevben Sztolipin miniszterelnök meg tozás s az az w-dimenziós térre is kiterjedhet,
ahol n valamely pozitív egész számot jelent. így
gyilkolása.
alakul azután a 4-, illetőleg a magasabb dimen
Perzsia. 1896 máj. 1. Naszreddin sah meg ziós tér. Megjegyezzük azonban, hogy e maga
gyilkolása Teheránban; 1908 febr. 28. bomba sabb dimenziós terek logikai konstrukciója még
merénylet Mohammed Ali sah ellen.
semmiképen sem bizonyítéka e terek reális léte
Portugália. 1908 febr. 1.1. Károly király és zésének, amelyet a spiritiszták feltételeznek.
Lajos Fülöp trónörökös meggyilkolása Lissza A 4-dimenziós térben, amely a 3-dimenziós terek
bonban.
egy 4-dimenziós sokaságát foglalja magában, a
Spanyolország. 1870 dec. 28. Prim marsall 3-dimenziós geometria bizonyos tételei már nem
meggyilkolása; 1879 dec. 3. Otero merénylete bírnak feltétlen érvényességgel. így pl. a 4-di
XII. Alfonz király ellen; 1897 aug. 8. Canovas menziós tér egy egyenese és egy síkja csak úgy
dél Gastillo miniszterelnököt meggyilkolta An- metszik egymást, hogyha mind a kettő ugyan
giolitti anarchista; 1906 máj. 31. bombamerény ahhoz a 3-dimenziós térhez tartozik. Két síknak
let XIII. Alfonz király ellen esküvője napján; általánosságban csak egy közös pontja van és
1912 nov. 12. Canalejas miniszterelnököt meg csak akkor metszik egymást egy egyenesben,
gyilkolta Pardina anarchista.
hogyha mind a kettő ugyanahhoz a 2-dimenziós
Amerikai államok, a) Eszakamerikai Egye térhez tartozik. A 4-dimenziós térben továbbá
sült-Államok: 1865 ápr. 14. Lincoln elnök meg egy 3-dimenziós tér és egy ehhez nem tartozó
gyilkolása a washingtoni színházban Booth szí egyenes egy pontban, egy 3-dimenziós tér és egy
nész által ; 1881 júl. Garfield elnök halálos meg-
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ehhez nem tartozó sík egy egyenesben és két nagykövetségnél működött, 1895. a külügymi
3-dimenziós tér egy síkban metszi egymást. Épp nisztériumban az elnöki osztály főnökhelyettese,
úgy mint a 3-dimenziós térben mindenféle 3-di s még az évben főnöke lett. 1899-ben résztvett
menziós testet képzelhetünk, a 4-dimenziós tér a hágai békekonferencián. 1901-ben a külügymi
ben ily 4-dimenziós testek létezését kell feltéte nisztérium második, 1904. pedig első osztályfő
nökévé nevezték ki. 1903-ban megkapta a belső
leznünk.
A fizikában a M. elnevezés használata kapcso titkos tanácsosi méltóságot. 1907-ben a második
latban áll az abszolút mértékrendszer használa hágai békekonferencián Ausztria-Magyarország
tával (1. Mértékrendszer). Ott a fizikában meg első meghatalmazottja volt. 1910-ben rendkívüli
mérendő mennyiségeket három alapmennyiség, és meghatalmazott nagykövetté nevezték ki az
a hosszúság l, a tömeg m ós az idő t, ily alakú olasz udvarhoz. Kiváló működést fejtett ki az
1911.-Í római és torinói kiállítások alkalmával.
fiiggvényeiképen állítjuk eló: frwt. Ezt a függ 1914 augusztusban egészségi okokból szabadsá
vényt nevezzük az illető mennyiség méretének, golták.
így pl. a sebesség M.-e H'1, a gyorsulásó lt~s, az
2. M. Mihály, híres jogtudós (a királyi tábla
erőé mtt~', a munkáé Z2wí~2 stb.
elnöke), ki I. Ferdinánd király megbízásából 1551.
Méretezés, az a számító v. grafikus eljárás, teljes magyar Corpus Jurist állított össze az öszamelynek célja valamely szerkezeti vagy géprósz szes törvényekből Quadripartitum néven, mely
méreteinek megállapítása az ez által viselendő azonban megerősítés nélkül maradt.l552-ben jelen
teher v. végzendő munka és az illető szerkezeti tékeny birtokot kapott Ferdinánd királytól, majd
rész anyaga szilárdságának figyelembevételével. 1563. nádorispán lett.
Meretrix (lat.), a régi Rómában a prostituált
Merezskovszkij, Bmitrij Szergejevics, orosz
nő, rendszerint rabszolgasorból. Az aediüs fel író, szül. Szent-Péterváron 1865 aug. 2. Első "vers
ügyelete alatt állott, a császári korszakban az kötete, mellyel költői hírnevét megalapította, 1888. .
államnak adót fizetett. Törvényszék előtt nem jelent meg. Sokat fordított különösen a görög tra
tanúskodhatott, szintúgy nem örökölhetett. Ruhá gikusok műveiből; írt azonkívül több nagyobb iro
zata különbözött a tisztes matrónáótól, mert dalmi tanulmányt, melyek közül legnevezetesebb
hosszú tunika helyett csak rövidet viselhetett, s az orosz irodalom új irányának és hanyatlásának
rajta nem pallát, hanem sötétszlnü tógát.
okairól írt müve (Szent-Pétervár 1893). Regényei
Merevedés, az állati szervezetnek az a saját közül legnagyobb hírre tett szert trilógiája (JuÜasága, hogy bizonyos szövetei vérrel megtelődve nus Apostata; Leonardo da Vinci, Antikrisztus),
megkeményednek, ezeket cavernosus szövetek mely 1895—1905 között jelent meg s melynek
nek (1. o.) nevezzük. Az ilyen szövetbe a vér ideg második része magyarul is megjelent (Leonardo
behatásra beáramlik, a szövet üregei erősen meg da Vinci, ford. Mönigschmiedt Oszkár, Budapest
telnek s térfogata megnövekszik. Ez az állapot 1904). Újabban írt néhány színdarabot is. Emlí
addig tart, mlg az idegbehatás csökken, ekkor a tendő még Alekszander I. című regénye (1913).
vér elfolyik és a M. megszűnik. M.-t észlelünk a — Neje : Hippius Zenaida (szül. 1867) lírai köl
férfi- és női nemiszervekben, az emlőbimbóban s teményeket ós regényeket irt.
néha érdaganatokon. A kakas taraja és a pulyka
Méríalva (azelőtt: Mirolya), kisk. Sáros vm.
leffentyüi is ilyen szövetből állanak. A M. szel felsővízközi j.-ban, (1910) 174 rutén lak.; u. p.
lemi behatásokra is bekövetkezik, de a nemiszer Alsókomárnok, u. t. Felsővízköz.
vek beidegzési középpontja a gerincvelőben van.
Mérföld. Ez a szó eredetileg mélföld lehetett,
E góc megbetegedésére priapizmus (1. o.) áll be. s első tagja a német meüe-böl átvett, amely
L. még Erectio.
maga is az olasz miglia, miglio szóból lett. Az
Merevgörcs, 1. Dermedés ós Tetanus.
olasz szó pedig a latin müia-hól (duo milia pasMerevség, 1. Izommerevség és Dermedés.
suum) lett. A M. a méterrendszer előtt nagyobb
Mereweather (ejtsd: mímedher), város New- hosszúságok, utak mértékegysége volt, értéke
South-Wales ausztráliai államban, (1911) 5888 országonkint nagyon változott.
lak., jelentős kőszénbányákkal.
Mergál, kólsavas higany (oxid):
Mérey-csatáci (kaposmérei), a somogymegyei
(C24H,906)2Hg.
Mérő helységből eredt; ezt 1246-ban M. János Vízben oldhatatlan, sárgásfehér por. Híg szesz,
IV. Bélától nyerte adományul. A család régi tag konyhasó-oldat oldja. Tanninalbumináttai ke
jai gyakran «de Fecske, Lenkus ós Karán» elő- verve (a belek izgatásának elkerülése végett kap
nevet használtak. 1475-ben Mátyás király M. Já szulákba töltve) szifilisnól gyógyszerül használják.
nosnak a somogyvármegyei Mére, Tholka, Ruma,
S l e r g a n s e r (üiat), 1. Suvárréce.
Súlya helységekre új adományt adott. Ennek fiai
Mérgek, 1. Méreg.
a családot két ágra, a somogyira és a nyitraira vá
Mergenthaler, Ottmar, szedógópföltaláló, szül.
lasztották. Címereslevelét a család 1479. nyerte. Hachtelben (Württomberg) 1854 nov. 10., inegh.
Nevezetesebb tagjai a családnak:
Baltimoreban 1899 okt. 28. Órásinas volt Bietig1. M. Kajetán, diplomata, szül. 1861 jan. 16. heimben és fölszabadulása után unokabátyjának
A külügyminisztérium szolgálatába 1884. lépett washingtoni elektrotechnikai üzletébe ment. A
s előbb a belgrádi, majd a bukaresti követségnél hetvenes években ott írógépeket készített s köz
nyert alkalmazást. 1886-ban visszatért Bécsbe és ben a szedőgép eszméjével is foglalkozott. 1884.
a delegációk ülésein a külügyminiszter segédje alkotta meg első szedőgópót, a Li*otypet{L Szedő
ként szerepelt; 1886. követségi titkárrá nevezték gépek), s 1886. már nagyban gyártotta őket. Gépe
ki. 1891-ben a párisi, 1893. a konstantinápolyi ma már elterjedt a világ minden részében.
Révai Nagy Lexik&na. XIII. kiiL
40
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Mergentheim (Mergeníhal, eredetileg MarienA kétéltűek (Amphibia) közt egy csomó faj
thai), az ugyanily nevű járás Bzékhelye Jagst bőrmirigyei tartalmaznak mérges anyagokat. így
württembergi kerületben, (1910) 4747 lak., élénk főleg a varangyos béka (Bufo), szalamandra ós
iparral; szép kastéllyal, amelynek parkja mellett a gőték (Triton) tűnnek ki mérges bőrváladóván Karlsbad nevű kis fürdó keseriisós forrással. kaikkal. Mérges anyagaik: a bufotalin, bufonin,
1645máj. 5. Mercy császári vezér Turenne francia phrynolysin, samandarin és samandaridin. A
hadait itt megverte.
Bombinator-, Eana- és Bufo-f ajok bőrében a phry
Mérges, kisk. Győr vm. sokoróaljai j.-ban, nolysin, továbbá a bufotalin ós bufonin fordul
(1910) 296 magyar lak.; u. p. Eábaszentmihály, elő; a phrynolysin a vérsejteket oldja, a bufota
lin és bufonin pedig a digitalinhoz hasonlóan hat.
u; t. Bnese. — L. még Pusztamérges.
Mérges állatok, azok az állatok, amelyek A szalamandra mérgében samandarin a ható
testükben készített anyagokkal (mérgekkel) más anyag ; a központi idegrendszerre hat és a reflexállatok vagy az ember szerveinek működésót egy ingerlékenységet fokozza, majd bénítólag hat,
időre vagy tartósan megzavarják, esetleg az élet különösen a lélegzési központra. A samandaridin
rendes folyására nélkülözhetetlen működéseket szintén a szalamandrák bőrváladékában fordul
végképen megakasztva, a megmérgezett szer elő; hatása megegyezik a samandarinéval, de
vezet halálát okozzák. Van egy csomó állat, annál gyengébb hatású méreg. A gőték bőrvála
melynek teste mérges anyagforgalmi termékeket dékának mérgét kémiailag még nem ismerjük
tartalmaz, azonban ezeket nem tudja akarattal pontosan; csak azt tudjuk róla, hogy vérkerin
más állatokba vagy az emberbe juttatni. Ilyenek gési zavarokat okoz, a vérnyomást fokozza, végül
pl, a varangyos békák, melyek börmirigyeikben a szívmozgást bénítja és a vérsejteket oldja, vagyis
mérges anyagokat termelnek, de ezeket aktive megegyezik a varangyok mórgének hatásával.
nem használhatják fel, azonban ezek az anya
A ludak (Pisces) sorában elég tekintélyes a
gok megvédik őket a felfalatás veszélye ellen. mérgesek száma, melyeket célszerű két csoportba
Ezért különbséget kell tenni az aktive és pasz- osztani:
szive mérges állatok között. Aktiv mérges álla
I. Mérges halak(Piscea venenati s. toxicophori),
tok pl. a mérges kígyók, passzív mérges állatok melyeknek a méreg elválasztására és beoltására
pl. a varangyos békák, v. a kőrisbogarak stb.
különleges készülékük van. Az idetartozó mér
A madarak kivételével a többi állatcsoportok ges halak mérgezhetnek: A) harapásukkal; pl.
ban mindenütt vannak mérges állatok. Bennök a a Muraena helena L., melynek szájpadán méreg
mérges anyag majd csak bizonyos testrészeik gel telt s négy erős kúpos foggal ellátott nyálkaben, majd meg egész testükben foglal helyet. hártyaredő alkotta táskája van; mérge mély ájuLegtöbb esetben a mérges állatoknak külön szer lást (syncope) okoz; B) szúrásukkal. Tüskével
vük van, amely mérget termelő mirigyből (mé összefüggő móregmirigyíik van. Az ilyen tüskék
regmirigy),
ennek vezetékéből, méregtartóból s a hátúszón, vagy a kopoltyúfedőn, vagy a váll
a- méregnek beoltására való, változatos szerke övön vannak. Ilyen mérges halak pl. a Thalaszetű szűrőkészülékből (méregfog, fulánk stb.) áll. sophryne, Trachinus, Synanceia, Plotosus stb.;
Az állati mérgek kémiai összetételét még nem C) bőrmirigyeik mérges váladékával, pl. a Petroismerjük annyira pontosan, hogy azokat kémiai myzon fluviatiUs és marinus.
szempontból csoportosítani tudnók, éppen ezért
II. Mérgező halak. Élvezetük bizonyos körül
az állati mérgeket ma még általában a mérges mények között mérgező hatású. Két csoportjuk
anyagokat termelő állat rendszertani helyzete van. Az első csoportba azok oszthatók, melyek a
szerint szokás csoportosítani.
mérget testük egy bizonyos szervében tartalmaz
Az emlősök sorában a csőrös állat (Ornitho- zák ; pl. a márna (Barbus fluviatilis) ikrája ivás
rhinchus) az egyetlen aktiv mérges állat. Comb idején; a Tetrodon-fajok petefészke, mája, heréje
mirigyei bőrizgató, vért megalvasztó, fehérje és zsigerei az idegrendszerre ható veszedelmes
tartalmú mérget választanak el, mely a hátulsó mérget tartalmaznak, melyet a japánok fuguvégtag mozgékony sarkantyúján levő nyíláson méreg néven ismernek; más halaknak hímivar
keresztül jut a szabadba. — Az emlős állatok szervében is vannak mérges protaminek. Ilyen
anyagforgalmi termékei közül mérges a mellék mérges protaminek pl. a clupein, mely a hering,
vesék által termelt adrenalin, mely kellő meny- a scombrin, mely a makréla (Scomber scomber),
riyisógben más szervezetbe jutva, a vérnyomás a sturin, mely a közönséges tok, a cyprinin, mely
hagyobbodását, szívbénulást és glykosuriát okoz. a ponty-félék himivari termékében, ú. n. tejében
Mérgesek továbbá az emlős állatok által termelt fordul elő. A második csoportba tartoznak azok
epesavak, melyek, hatásukat tekintve, a sapo- a halak, melyeknél a méreg az egész testben el
ninok csoportjába oszthatók. A bélsárban és a van terjedve. Pl. az angolnák (Muraenidae) véré
ben fordul elő a toxalbuminekhez tartozó ichthyovizeletben is vannak mérges anyagok.
mely a lélegzési központra ós a szívre bé
A csúszómászók (Beptilia) sorában találjuk a toxin,
hat, felforralással azonban hatása meg
legfélelmesebb mérges állatokat: a kígyókat, nítólag
szűnik. Az ichthyismus néven ismert mérgezési
1. Mérges kígyók. A többi csúszómászók a vipera tüneteket
nem a hal testében rendes viszonyok
gyík (Heloderma) kivételével ártalmatlanok. A között termett
méreg, hanem a hal húsának bom
Viperagyíknak méregmirigye és barázdás méreg lásakor keletkezett
különböző mérges anyagok
fogai vannak; mérgének hatásos anyaga nem okozzák.
alkaloida, hanem olyan anyag, mely részben a
nucleintartalmú anyagok, részben az albumosék
A gerinctelen állatok körében a legtöbb mér
sorába tartozik s szívbénulást okoz.
ges állat az ízeltlábúak (Arthropoda) sorából
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rischen Gifte (Brannschweig 1906); Samuely J.,
Tierische Toxine (Oppenheimer's Handb. d. Biochemie, I., 1909, 583-598 1.); Maas^h.. A., Tie
rische Gifte (u. o., III, 1910, 742—775.1.).
Mérges gázok és gőzök oly légnemű anya
gok, amelyek a szervezetre hatva, elsősorban be
lélegezve azt megbetegítik, esetleg meg is ölik.
A M.-et két csoportba oszthatjuk: 1. amelyek
belélegezve a vérkeringésbe, a szervezetbe jut
nak, s ott mérgezést okoznak, 2. amelyek csak
a testfelületre hatnak, s maró hatásokkal a
bőrt, nyálkahártyát megbetegítik, sőt reflex úton
hangrésgörcsöt idézve elő, azonnali háláit okoz
nak (irrespirábilis gázok, pL klór, kéndioxid
stb.). Az első csoportba tartozó M. rendszerint
a vért támadják meg, s vagy a vérsejteket,,
vérfestéket bontják el, vagy azokat az oxigén
szállításra alkalmatlanná teszik (kóksav, szén
gáz, stb.) A második csoportba tartozó gőzök
bőrbetegségeket okozhatnak (jód, klórgőzök, stb.)
vagy belélegezve, ha hígabban hatnak, nát
hát, gége-, tüdőhurutot, ha koncentráltabbak,
úgy tüdő- v. gégevizenyőt, s ezáltal halált okoz
hatnak. Nem tekinthetők M.-nek azok a gá
zok, amelyek csak azáltal oltják ki az életet,
mivel oxigént nem tartalmazva, a gázcsere szá
mára alkalmatlanok (hidrogén, nitrogén); ezekbe
adott esetekben az ember épp úgy helófuladhat,
mint a vízbe. Nagyjából ilyen hatása van a szén
savnak is.
Mérges gombák, 1. Mérges növények.
Mérges gőzök, 1. Mérges gázokMergeska, község, 1. Mérgesvágása.
Mérges kígyók, azok a kígyók, melyeknek
A puhatestűek (Mollusca) körében nagyon ke mérges hatású anyagot elválasztó mirigye és a
vés a mérges állat. Egyes tengeri csigák és né méreg beoltására való méregfoga van. M. a kí
mely lábasfejüek (Cephalopoda) nyála mérges. gyóknak két nagy családjában : a siklófélék (CoSokkal fontosabb azonban, hogy egészen friss, lubridae) és a viperafélék (Viperidae) családjában
élő kagylók középbéli mirigyéhen is bizonyos, fordulnak elő. A mérges siklók nagyon hasonlí
mostanáig még részletesebben nem ismert körül tanak az ártalmatlan siklókhoz, s ez őket még
mények között mérges anyagok halmozódnak veszélyesebbé teszi. Ebbe a családba tartoznak
fel. Az ilyen mérgek rendesen, minthogy a pl. a kobrák, pápaszemes kígyók, párna, párákagylók a tengerpartokon néptáplálékként sze guda, koralisikló, mérges tengeri kígyók (Hydrorepelnek, tömeges mérgezéseket és halálozásokat phidae) stb. A viperafélékre jellemző három
okoznak. A méreg (mytilotoxin) kémiai természe szögletes fejük és rövid farkban végződő zömök
tétói még keveset tudunk; hatása szivbénulás- törzsük. Legjellomzőbb képviselői az Európában
közönséges viperák és a csupán Amerikában ho
ban nyilvánul.
A férgek (Vermes) körében a parazita élet nos csörgőkígyók. Méregfogaik hosszúak, nagyon
módú galand- és fonálférgek testében találtak hegyesek és majdnem teljesen zárt csatorna vo
mérges anyagokat. Az örvényférgeknek (Tur- nul rajtuk végig, mely tövén méregmiriggyel áll
bellaria) és a zsinórférgeknek (Nemertini) méreg- kapcsolatban és a fog hegyéhez közel, annak
elülső, domború oldalán hasítékalakú nyílásban
szerveik vannak.
A tüskésbőrűek (Echinodermata) közül egyes végződik. A mérges siklók méregfogai sokkal
tengeri csillagok középbéli mirigye, a tengeri rövidebbek és egyszerű csatornás barázda vonul
sünök méregmirigyei és a tengeri ugorkák Cuvier- rajtuk végig. A M. méregmirigyei módosult nyál
mirigyek. A friss kígyóméreg szirupszerü, citrom
fóle szerve tartalmaznak mérges anyagot.
sárga, kissé opálos színt játszó folyadék. A kü
A tömlősök (Coelenterata), a szivacsok kivé lönböző
fajú M. mérge hatásában és kémiai
telével, csalánozó szerveikben tartalmaznak he összetételében
A klgyómérgek ké
lyileg ható, izgató, részben narkotikus hatású miai természetétkülönbözik.
még esak kevéssé ismerjük. Azt
anyagokat; ilyenek a hypnotoxin, thalassin és azonban tudjuk, hogy
a méreg hatóanyaga nem
kongestin.
lehet fermentszerű anyag, mert a fermenteknél
Az egysejtű véglények (Protozoa) körében a sokkal nagyobb fokú hőmérsékletet baj nélkül
trichocystákkal ellátott fajok (pl. Paramecium, bir ki. Ma a kígyómérgeket, a kobra mérgének
•stb.) tartalmaznak mérges anyagot. V. ö. Fmtz kivételével, a toxalbuminekhez szokás sorozni.
••&., A méreg az állatországban (Természettud. A kobra mérgéből sikerült a fehérjét nem tar.Közi., 282. füzet, 1893); Faust B. S., Dié tiekerül ki. Legfélelmetesebbek a skorpiók és a
nagy pókok, pl. az olaszországi tarantula (Lycosa
tarantula L.) és a rnalmignatto (Latrodectes tredecimguttatus F.), melynek mérge az emberre is
veszedelmes. A keresztes pók (Epeira diademata
Walck.) nemcsak az állkapcsok végeibe torkolló
méregmirigyekben, hanem egész testében fehérjenemü testhez, valószínűleg albuminhez köiKitt mérget tartalmaz, mely a lélegzést és szív
működést szabályozó idegközpontokat bénítja, a
vért megalvasztja és a vérsejteket oldja (arachnolysin). Az atkák (Acarina) között különösen
mérges a perzsiai poloska (Argas persicus). A
százlábúak (Myriopoda) osztályában a skolopéndra-féleknek van méregkészüléktik. A rova
rok (Insecta) osztályában, mérges voltukat te
kintve, első hely illeti meg a hólyaghúzó boga
rakat (Vesicantia), melyeknek teste kantharidin-t
(1. o.) tartalmaz. A bogarak sorában még mérges
nedvet választanak el a futóbogarak (Carabidae)
végbéli mirigyeik segítségével. Legtöbb mérges
rovar van a hártyásszárnyúak (Éymenoptera)
rendjében; ilyenek pl. a méhek, darazsak, fém
darazsak, ásódarazsak, hangyák; ezeknek csak
a nőstényei vannak méregkészülékkel ellátva.
A legyek (Diptera) között némely légyfajon kivül a szúnyognőstények választanak el mérges
nedvet. A marhatenyésztósnek nagy károkat
okoz a mérges kolumbácsi légy (Simulia columbacsensis). A házi poloskának nincs méreg
mirigye; nyála azonban mérges anyagot tar
talmaz. A lepkék (Lepidoptera) rendjében egyes
szőrös hernyók mérgesek, pl. a búcsújáró hernyó
szőre veszedelmes gyuladást okoz.
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talmazó hatóanyagot (ophiotoxin) előállítani; az
ophiotoxin az idegrendszerre erősen bénítóan hat.
A M. harapásai a maró kígyó faja, az áldo
zatul esett állat és a harapás helye szerint igen
különböző hatásokat idéznek elő. A méreg ha
tása kétféle tünetben nyilvánul, jelesen csak a
harapás helyére és környékére szorítkozó helybeli
és általános tünetekben, melyek a vérkeringésre
és az idegrendszerre gyakorolt ártalmas hatás
nak következményei. A viperafélék marása után
a helybeli tünetek nagyon szembeötlők, ellenben
a siklófélék marása után majdnem jelentéktele
nek. Viszont a mérges siklófélék mérge sokkal
mélyrehatóbb baleseteket okoz. A kobra hara
pása pl., még ha az állat nagy is, nem nagyon
fájdalmas; főleg elzsibbadás jellemzi, mely a
megmart testrészről hirtelenül az egész testre
átterjed 8 melyet nemsokára mély ájulás (synkope) követ. A megmart ember bizonyos iankadtságot és leküzdhetetlen álmosságot érez, lábai
alig viszik, nehezen, rendesen csupán rekeszizma
közreműködésével lélegzik. Az álmosság és a
lélegzési nehézségek lassanként fokozódnak; a
szerencsétlen áldozat szája összehúzódik, habzik;
érverése lassul, s néhány csukló hörgés után, mit
gyakran hányás kisér, vizelet és ürülék akarat
lan eltávolodása után a legmélyebb kábulteágba
(coma) esik és meghal. Az egész folyamat pár
óra alatt játszódik le. Néha két, leggyakrabban
hat-hét órát vesz igénybe, s nagyon ritkán tart
tovább. Ellenben ha a maró kígyó a viperafélék
Borából való, a harapás helye rögtön igen fáj
dalmas, vörös, majd szederjes lesz. Nemsokára a
körülötte levő szövetek véres savóval szűrődnek
be. Élénk fájdalmak gyötrik a megmart embert
és a fájdalomérzóshez a végtagok töve felé su
gárzó görcsök társulnak, emellett égető szomjú
ság kínozza, szájában és torkában rendkívüli
szárazságot érez; szemének, szájüregének és
nemi szerveinek nyálkahártyáin vórtolulás ész
lelhető. Ezek a jelenségek gyakran igen sokáig,
olykor 2é óránál tovább is tartanak, s gyakran
a szemen, a szájüregben, a gyomorban, a bélben,
vagy a húgyhólyagban vérömlések (haemorrhagia) és többé-kevósbbé heves delírium kisérik.
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marad. A kígyók okozta mérgezés súlyosságát
ugyanazok a tényezők szabják meg, mint akkor,
amikor az embert veszett állat marja meg.
A klgyóméreg élettani hatásai egészen mások,
ha nem a bőrön keresztül, hanem másféle útonmódon kerülnek a szervezetbe. Ha klgyóméreg
közvetetlenül a vérkeringésbe jut, mindig rög
töni halált okoz. A viperafélék mérgének ható
sára a vér majdnem pillanatnyilag megalvad. A
mérges siklófélék mérge ellenben megakadá
lyozza a vér megalvadását, úgy, hogy a mérge
zés hatásai kevésbbé gyorsak, de már néhány
perez múlva szünetel a lélegzés (asphyxia) és az
agónia igen rövid ideig tart. Ha a mérges siklók
mérge az emósztöszervek útján kerül a szerve
zetbe, legfeljebb fiatal, még szopós állatoknál
okoz halálos bajt. A felnőttek nagy mennyisége
ket vehetnek be belőle baj nélkül. De nem igy áll
a dolog a viperafélék mérgével. A Bothrops mérgepéldául kellő mennyiségben a beleső nyálkahár
tyáin heves gyuladást idéz elő, s az állatok, még
mielőtt a mérgezés hatásai idegrendszerükön,
nyilvánulhattak volna, bólvérzések következté
ben csakhamar elpusztulnak. Ezek a tények meg
magyarázzák azokat az ellenmondásokat, melye
ket a különböző tudósoknak e tárgyról szóló'
müveiben találunk. Némelyek megerősítik azt a
széltében elterjedt hitet, hogy a mérget veszély
nélkül le lehet nyelni, sőt azt tanácsolják, hogy
a mérges sebet a méreg felszívódásának megaka
dályozása céljából ki kell szívni. Mások, kik közül
Fayrer, Richards, Weir Mitchell tudósokat említ
jük, galambokat ós tyúkokat öltek meg úgy, hogy
kobra- vagy csörgőkígyómérget nyeleitek velők..
A klgyóméreg hatása ellen kitűnően beválik a.
lillei Pasteur-intézet által készített Calmette-féle
szérum, melyből a harapás után lehetőleg gyor
san a has vagy a lapocka bőre alá kell ÍO—20
cms-t fecskendezni. Rendesen 10 cms-nyi adag
belőle elegendő a halál meggátlására, ha leg
alább is két órával a marás után történhetik abefecskendezés. Ha a segítség tovább késik,
célravezetőbb a sebesültnek rögtön két, sőt há
rom adag szérumot is befecskendezni. Olyan ese
tekben, mikor a súlyos mérgezés jelei már szembe
szökők s ha a lélegzés szünetelese fenyegető lett,
nem szabad késni 10—20 cms szérumot közvet
lenül valamelyik gyüjtőérbe befecskendezni. Erre
a befecskendezésre legkényelmesebben a könyökhajlásnak, vagy a csuklónak, vagy a kézhátnak
egyik felületes gyüjtőerét választják. A szérum
nak az erekbe való befecskendezése sohasem ve
szélyes, ha vigyáznak arra, hogy valahogy lég
buborékok vagy praecipitált fehórjerészletek ne
kerüljenek a vérbe. Nem hasznos a bőr alá vagy
a gyüjtőérbe való befecskendezéseket megismé
telni, legfeljebb akkor, ha az általános tünetek
súlyosbodni látszanak. Leggyakrabban néhány
perccel a befecskendezés után a helyi fájdalom,
az izgatottság, a görcsök és az émelygések csök
kennek, a javulás igen gyorsan halad előre smásnapra már minden rendben van.

Ha a felszívódott méregmennyiség elegendő a
halál előidézésére, akkor a megmart áldozaton a
harapás után néhány órával később kábultságot,
érzéketlenséget, később mindig nehezebb léleg
zéssel egybekötött álmosságot észlelhetünk, mely
azzal végződik, hogy a lélegzés hörgővé válik.
Az eszmélet jóval előbb teljesen megszűnik, mi
előtt a halálos mély kábultság (coma) jelentkezne.
Végül a lélegzés szünetel ós ennek következté
ben, bár a szív a lélegző mozgások szünetelése
után is még egy negyedóráig ver, bekövetkezik
az elkerülhetetlen vég.
Egyik-másik kivételes esetben a halál igen
gyorsan áll be. Hirtelen, pár pillanat alatt végez
az emberrel, még mielőtt a helyi tünetek kifej
lődhettek volna. Ez azonban csak akkor követ
kezik be, ha a méreg egyenesen a vérbe, pl. vala
melyik gyüjtőérbe kerül. Uyenkor a vér majdnem
Hazánkban mérges siklók csak Dalmáciában
rögtön megalvad s ez érbedugulást (embolia) és Fiume környékén élnek. Itt él a macskakígyó:
okoz. Viszont, ha a bőr alig van megkarmolva, (Tarbophis fállax Fleischm.) és a gödrös sikló
vagy ha ruha védte a testet, a felszívódás el (Coelopeltis monspessulam Herm.). A viperáié-
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lék családjából hazánkban négy faj él. Ezek: 1.
Keresztes vipera (Vipera berus L.), mely a KisKárpátoktól a Vaskapuig valamennyi felföldünTrön honos, de sehol sem fordul elő tömegesen;
Dunántúlról és az Alföldről nem ismeretes; 80
•cm.-re is megnő, rendesen azonban 60—70 cm.
hosszú. 2. Rákosi vipera (Vipera Ursinii Bonap.),
mely az Alföldön honos s hegyvidéken csak
kivételesen található. 3. Homoki vipera (Vipera
•ammodytes L.), hazánkban az Alduna vidékein,
az erdélyi déli határláncolaton a vöröstoronyi
szorosig, továbbá Dalmáciában, Hercegovinában,
Boszniában és a magyar tengermellóken honos;
hossza többnyire 70 cm., kivételesen 1 m.-nyire
is megnő. 4. Nagyszemü vipera (Vipera macrops
Méh.), a boszniai és hercegovinai hegyvidéken
1000 m.-nél magasabb szintájban ól. V. ö. Calmette-Gorka, A mérges kígyók és mérgük (Ter
mészettud. Közi., 1909. évf.); Mehely L., A hazai
-viperákról (u. o., 1912. évf.); Kaiser K., A vi
pera (Budapest 1902.).
Mérges növények (1. a két színes képméllékJetet). Mérges növény (plánta virosa, venenata,
toxif era) az, melynek valamelyik részében méreg
(1. o.) termelődik. A M. ós nem M. közt azonban
szoros határt szabni nem lehet. Némelyik nö
vényben ugyanis van anyag, mely, ha azt tisztára
előállítják, igen mérges hatást gyakorol, de ma
gában a növényben ez a méreg oly csekély és
úgy el van oszolva benne, hogy megízlelvén, a
mérgező hatás észrevehetetlen, ártalmatlan, sőt
kellemes ingerre vagy jótevő orvoslásra enyhül.
Ilyen értelemben sok orvosi és élvezeti szert
nyújtó növényt (mák, dohány stb.) is a M. közé
számítanak, sőt a burgonyában is van a kész
állapotában nagyon mérges szolaninnak nyoma.
Mérgesnek tehát közönségesen azt a növényt ne
vezzük, amelyben a méregből már annyi van,
hogy ízlelóskor kártevő hatása nyilatkozik. Amint
a méreg hevességének és hatása módjának min
denféle fokozata van, úgy az igazi M. között is
van fokozat és átmenetel a mérgező tulajdonsá
gára nézve. Ezért sok növényt, melynek káros
hatása nem nagy, nem Boroznak a M. közé, pl.
az ibolyát, a folyókát. A mérges növény mosás,
szárítás, főzés vagy pörkölés útján az elillanó
méregtől megtisztítható, ekkor az a növényrósz
ártalmatlan, sőt nevezetes eleség is lehet, pl. a
kassavabokornak kóksavtartalmú, de lisztes gyö
kere (1. Manihot), amely Dél-Amerikában a nép
nek mindennapi tápláléka, vagy a mi kontyvirágunk lisztes tőkéje, melynek keményítőjéből
főzés és szárítás folytan a méreg eltávolodik, azu
tán kenyórliszthez keverhető.
A legtöbb mérges növény nevezetes orvosság,
mert a méreg eltalált mennyiségben gyógyít. A
méreg anyaga a növényekben több vagy keve
sebb, azért a hatása is kisebb-nagyobb, hevesebb
vagy lassúbb. Hatása szerint a mérges növény
bódító vagy narkotikus, izgató-bódító, izgató, rószintmaró, részintösszehúzó. Narkotikus bődítór.
altató a babórmeggy, keserű mandula, beléndek,
a mérges saláta, állítólag a tiszafa levele, a mák;
•csípős narkotikus az anyarozs, sok mérges gomba,
A nyílmóreg, halgyilok, a strichnos, kikirics,
hunyor, Veratrum, a sisakvirág, nadragulya,
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maszlag, dohány, bürök, gyűszűvirág, tengeri
hagyma. Izgató méreg van a kabakbogyóban, a
magvarugóban, a jalappában, a gummiguttiban,
a farkashársban, ricinusban, kutyatejben, szömörcében, a kökörcsinben, a vérehullóban, bog
lárkában stb.
A szisztematikailag közelről rokon mérges nö
vény gyakran ugyanolyan módon hat, pl. á kutyatejfélók vagy a folyókafélék valamennyi mérges
növénye meghajtó, a boglárka valamennyi faja
többó-kevésbbó csípős, a csucsorkafélék többékevésbbé bódítók. Azt a növényt, melynek mér
ges tulajdonsága még nincs kétségtelenül bebi
zonyítva, de amellyel óvatosan kell bánni, gya
núsnak (pl. suspecta) mondjuk (harmatfú, gyujtovány, szarkaláb). A konkolyt, vadócot meg a csormolyát inkább az anyarozs keverte a mérgesség
hírébe. Sok mérges növény ható anyaga több
nyire az egész gónuszban meglevő alkaloid, még
pedig a sejt nedvében feloldva. Máskor a mérgezés
aetherikus olajtól v. más indifferens v. extraktiv
anyagtól ered, ezért egyik-másik mérges növény
már kellemetlen szagával is elárulja magát (masz
lag, beléndek). A mérges vegyület gyakran a
növénynek valamennyi részében, v. csak egyik
másikrészében képződik. Gyakran aföldbeli rósz:
a gyökér, tőke, gumó stb. mérges, vagy a gyü
mölcs, avagy a mag, a fáknak gyakran a kérge
is. Némely méreg azonban a növénynek csak egy
szervében keletkezik, a többi része ártalmatlan v.
csak kis mórtékben mérges.
M. az egész földkerekségen nőnek, de a leghathatósabbak a forró vidéken és hihetőleg több mér
ges növényünk innen ered. Minden flórának meg
vannak a maga mérges növényei. A hazai M.
többnyire vadon nőnek, de néhány kerti növé
nyünk is mérges (sisakvirág, gyűszűvirág). A va
don termő mérges növény részint valóságos gyom,
mezőn, kertben nő (vadóc, ádáz, bürök, kutyatej,
ebszóllö), részint a réten (kikirics, boglárka), az
erdőben (Paris, nadragulya, hunyor, a legtöbb mér
ges gomba), sőt a hegyen meg a havason is nő (a
sisakvirág, farkashárs, boglárka, szarkaláb). Egy
része szemetes, romiadékos stb. helyen, vagy az
ember hajléka körül él (maszlag, beléndek), kevés
terem a mocsárban (csomorika, bösövóny).
A legtöbb mérges növény a virágzók körébe
tartozik, a kriptogamák közt csak a gombák közt
vannak mérgesek. A hazai mérgesebb gombák
közé tartozik a légyölő galóca (Amanita muscaria L.), a gyilkos gomba (Amanita bulbosa Bull.),
a hánytató gomba (Russula emetica Fr)., a sátán
tinorú (Boletus Satanas Lenz), hegyeshasú ttnorú
(Boletus luridus Schaeff.), a sertés trifola (Seleroderma vulgare Fr.), a bűzös szömörcsög (Phallus
impudicus L.), az anyarozs (Claviceps purpurea
Tul.).
A hazai Mi mintegy 48 családba tartoznak,
legtöbb van a boglárkafélék, az ernyősek éá a
csucsorfélék családjában. A legközönségesebbek a
kontyvirágfélék közül a foltos kontyvirág (I.
melléklet 9. kép), a liliomfélék közül a varjúszem
(I. melléklet 2. kép), a kikiricsfajok (I. mel
léklet 5. kép), a boglárkafélék közül a kökörcsin
(I, melléklet 6. kép), a hunyorfajok (II. mel
léklet 2—3. kép), a sisakvirág-fajok (II. mellék-
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let 5. kép), a kutyatejfélék (I. melléklet 8. kép),
• a boroszlánfélék (II. melléklet 1. kép) minden
faja, az ernyősek közül a csomorika (I. mellék
let 1. kép), az ádáz (I. melléklet 3- kép), a bü
rök (I. melléklet 4. kép), a csucsorfélék közül az
ebszőllö fajai (II. melléklet 4. kép), a nadragulya
(II. melléklet 9. kép), a beléndek (II. melléklet 8.
kép), a maszlag (II. melléklet 7. kép), a tátogatok
közül a gyűszűvirág valamennyi faja, különösen
a kertjeinkben tenyésztett piros gyűszűvirág (II.
melléklet 6- kép), a fészkesek közül a mérges
saláta (I. melléklet 7. kép).
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(Lucrezia Borgia drámája). Legnagyobb hírnévreegy Toffána nevű asszony tett szert, ki állítólag;
arzénnel mérgezett állatok rothadó nyálából állí
totta elő híres és drágán árult «aqua Toffana»-ját
v. «acquetta di Napoli»-ját, amivel több mint
600 személyt pusztítottak el. A XVII. sz.-ban
már Velencében és Amsterdamban szublimátot
is tudnak csinálni és azt használják. Franciaor
szágban az arzénikumot, szublimátot s néha azópiumot használták.
A M.-ek ez aljas divatjának a vegytan és &
törvényszéki orvostan fejlődése vetett gátat.
Irodaion. Brandt, Phoebus u. Ratzeburg, Deutschlands Különösen az oly könnyen beadható, íztelen ar
GiítgewSchse, Berlin 1834—38, 2 kőt, 66 színes tábla; zénnek ma már a legcsekélyebb nyomokban is
Gressler, Deutschlands Giftpflanzen, XVI. kiad. Langensalza lehető felismerése (1. Arzénfelismerés) hatalmas
1895; Lorinser, Die wichtigsten essbaren, verdácht. u. giftigen Schwamme, Wien 1876, magyarra ford. Eenner A., védekező eszköz az emberiség kezében. Sajnos;
Bndapest 1887; Hartinger, Die essbaren n. giftigen Pilze, azonban, még napjainkban is elég gyakran ta
Wien 1858; Eng. Collín, Traité de toxicologie végétale, lálkozunk tömeges gyilkossági M.-kel életbiztosí
Paris 1907; Kolbani Pál, üngarische Giftpflanzen, Pozsony
1791; KnMnyi A., Magyarországi M., Bnda 1842 ; Szilágyi, tásokkal, örökösödésekkel kapcsolatban s a tette
A mérges gombák, u. o. 1830; Istvánffy Gyula, A magyar sek rendesen asszonyok (Jegado Helén, Gescheehető ós mérges gombák könyve, Bndapest 1899.
Gottfried, Van der Linden de Leyde asszony,.
Mérgesvágása (azelőtt: Mergeska), kisk. Sá Jáger Mari, a hódmezővásárhelyi és zsebelyfc
ros vm. felsővízközi j.-ban, (1910) 121 rutén lak.; asszonyok pöre).
, ü. p. és u. t. Felsővízköz.
A magyar büntetőjogban a méreg által elköve
Mérgezés, oly betegség, melyet a szervezetbe tett gondatlan és szándékos emberölés, valamint
bejutó, tehát exogén eredetű vegyi ágensek idóz- az utóbbinak kísérlete, az emberölésre illetve'
. nek elő. Nem tartoznak ide a szervezetben kép gyilkosságra érvényes általános szabályok alá
ződő vegyi ágensek által okozott betegségek (en- esik. Méregnek v. más ártalmas szernek egész- dogén eredetű mérgezések, autmntoxicatiók), ségsértési (nem ölési) szándékkal való beadása
melyek a kórtannak a fertőző betegségekről vagy alkalmazása, mint súlyos veszélyeztető bűn
v. az anyagcserebetegségekröl szóló fejezeteibe cselekmény, bűntett és 5 évig terjedhető börtön
illenek. Amily nehezen állapítható meg a méreg nel, ha a szer életveszélyes volt, 3 évtől 5 évig
fogalma, époly nehezen határozható meg a mér terjedhető fegyházzal büntetendő; ha utóbbi eset
gezésé is. Jogászi szempontból a mérgezés meg ben a cselekmény folytán a B&. 303. és 304
állapításához feltétlen szükséges az «ártó szán §-aiban meghatározott következmények egyikedéka. Bnélkül még nagy adag halálos méreg be (1. Testi sértés), vagy halál állott be, a büntetés
adása sem mérgezés, hanem súlyos v. halálos 10—15 évig terjedhető fegyház. — Használatban
testi sértés. Az orvos még akkor sem mérgez, ha levő kút, vízvezeték vagy víztartó megmérgemeggyőződése szerint betegének a megengedett zése, úgyszintén életveszélyes v. az egészségremaximális arzénadagnál is többet rendel, ellen ártalmas anyaggal kevert ólelmicikknek ezen
ben az ártó szándékú méregkeverő még akkor is tulajdonság elhallgatása mellett való elárusímérgezésre tett kísérletet, ha tudatlanságból ha tása, áruba bocsátása vagy szétosztása ugyan
csak bűntett, melynek büntetése 5—10 évig, ha
tástalan adagú mérget adott be valakinek.
A M. már az ókorban elterjedt bűn és büntető pedig a cselekmény folytán valaki meghalt vagy
súlyos testi sértést szenvedett, 10—15 évig ter
. eszköz volt. Egyiptomban ismerték a kéksavat, az jedhető
fegyház (1878. V. t.-cikk 309. és 315. §.).
ólomsókat, az antimont, a rézsókat, az ópiumot, a
Mergi (Mergui), 1. hosszú szigetsor Birma part
! beléndeket, a ricinust. Athénben a bürökfőzet hi ján ; hossza 530 km., mintegy 225 szigetből és
vatalos kivégző-méreg volt politikai bűnösök zátonyból áll. Ezek közt a legnagyobbak King's
számára. Az ókori Marseille: Massilia hivatalos Island (480 km2), a négy Pawoot (összesen 250'
mérget őrzött levéltárában és abból csak annak km2), Bentinak (1200 km2). Némelyek 900 m.-nyi
adott, aki elfogadhatóan meg tudta indokolni ön magasra emelkednek és nagyobbára valamenygyilkossági szándékát. A rómaiaknál a császár nyien meredek partuak. Lakóik a szitongok (alig
ság korában dúlt nagyon a bűnös M. divatja. 1000), nagyobbára halászok. — 2. M., kikötőváros83-ban Kr. e. külön törvényt hoztak a méregke- Birma Tenasszerim nevű kerületében, a Tenaszverők ellen (lex Cornelia de sicariis et veneflcis). szerim folyó torkolatának egyik szigetén, kb.
A keresztény világ sem volt ment a méreg 12,000 lak., akik talaingok, birmaiak, sziámiak,
használatától vagyonöröklés v. politikai ellenfe malájok, kínaiak és hinduk; rizs-, teakf a-, sze
lek eltávolítása, céljából. A XIII. sz. közepén már zám- és szárítotthal-klvitellel.
ismerték a rothadó állati anyagoknak (tojás, haH e r g i d a e (ánat), 1. Búvárfélék.
: lak, hús) veszedelmes méreghatását. Az arzén
Mergui, 1. Mergi.
volt a mérgezők legkedveltebb eszköze.
IMergulus (állat), 1. Alkafélék.
M c r g u s (állat), 1. Buvárréce.
A XV. sz.-ban Itáliában igazán dühöngött a
Merheim, porosz község a kölni közigazgatást
M. sötét szelleme. Krónikások borzalommal jegy
zik fol VI. Sándor pápa és Cesare Borgia rém- kerületben, 18 helységből áll, (1910) 23,604 lak.,
i tetteit, kik maguk is M. áldozataivá lettek. Néha lőporgyártás.
•egész lakomázó társaságokat mérgeitek meg

MÉRGES NÖVÉNYEK. I.
(Leírásuk a latin név alatt keresendő.)

MÉRGES NÖVÉNYEK. II.
(Leírásuk a latin név alatt keresendő.)
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Merian, 1. svájci művészcsalád: M. Matthüus,
,az idősb, rézmetsző, szül. Baselben 1593., megh.
1650 jún. 19. Meyer Dietrich zürichi mesternél
tanult, azután Franciaországban járt, Callotnak
is tanítványa volt. Miután Németország több vá
rosában megfordult, 1625. Frankfurtban telepe
dett le és átvette apósának, Theodor de Bry-nek
mű- és kiadóüzletét. Kitűnő, különösen történeti
és művelődéstörténeti fontosságú rézkarcokat
készített a Gottfried-féle nagy Theatrum Europaeum és a Zeiller-féle Topographien számára
(több mint 2000 kép, köztük sok magyar vonat
kozású is. Frankfurt 1640—88, 30 köt.). V. ö.
Eckardt, Mattháus M. (Basel 1887). — Fia, ifj.
M. MattMus (1621—87), szintén dolgozott a nagy
topográfiai mű számára, azonkívül képmásokat
készített Van Dyck modorában. — Leánya, M.
. (férj. Graff) Maria Sibylla (1647—1717), nagyon
ügyesen festett virágokat és rovarokat és maga
készítette a metszeteket entomológiai műveihez,
a milyenek : Brucarum ortus, alimentum et para
doxa metamorphosis (Nürnberg 1679 és 1683, két
köt.); Metamorphosis insectorum surinamensium
(Amsterdam 1705).
2. M., Péter, svájci geológus és paleontoló
gus, szül. Baselben 1795 dec. 22., megh. u. o.
1883 febr. 8. 1835 óta a baseli egyetemen a zoo
lógia és paleontológia tanára volt. Főbb munkái:
Übersicht der Besehaffenheit der Gebirgsbildungen in der Umgebung von Basel (Basel 1821);
Geognostischer Durchschnitt durch das Juragehirge (u. o. 1829); Geognostische Übersicht des
südliehen Schwarzwaldes (u. o. 1832); Über die
Theorie der Gletscher (u. o. 1843); Geologie der
vorarlbergischen Alpen (u. o. 1852); Darstellung
der geologischen Verhaltnisse des Rheintals bei
Basel (u. o. 1856); Über die Grenze zwischen
Jura- und Kreideformation (u. o. 1868).
Mericarpium (növ.) a. m. résztermés, termés
gerezd; a növények széthasadó termésének az
a formája, amely hosszában hasad szét, pl. az
ernyősöké.
Merida, 1. város, M. járás és püspökség szék
helye Badajoz spanyol tartományban, a Guadiana
jobbpartján, vasút mellett, (1910) 9120 lak. A ró
maiak korában Augusta Émerita néven Lusitaniának volt fővárosa. Római-kori emlékei a kör
falak, Trajanus diadalkapuja, a Diana-templom,
amfiteátrum, vízvezeték és a fürdők romjai; to
vábbá a Guadianán átvezető, 780 m. hosszú és
81 ívű gránithld. 711-ben az arabok, 1228. Alfonz
király foglalta el. M. szt. Bulália szülővárosa,
aki (308.) itt szenvedett mártírhalált.
2. M. (Santiago de los Cdballeros), Los Andes
venezuelai állam fővárosa és püspöki székhely,
a Rio Chama 1649 m. magas völgyében, a Sierra
Nevada de M. lábánál, kb. 15,000 lak., szőnyeg
szövés, kávékivitel, gyümölcskonzervgyártás;
teológiai szemináriummal. 1558-ban alapították,
1644. és 1812. földrengés pusztította.
3. M., Yukatan mexikói állam fővárosa, püs
pöki székhely, Progreso-tól, a mexikói öböl melletti
kikötőtől 40 km.-re, nagy síkságon, vasút mel
lett, (i9io) 61,999 lak., pamutipar, cukor-, rum- és
szivargyártás, kötélverés; kereskedelme egyedül
az agaverostból (sziszal) kb. 90,000 tonnát expor
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tál; teológiai, jogi s orvosi főiskolával, tanító
képzővel, nyilvános könyvtárral, székesegyháza
a XVI. sz. végéről való. Számos temploma és
kulturális intézménye van.
Meriden, város Connecticut északamerikai ál
lam New Haven countyjában, vasút mellett, (1910)
27,265 lak., britanniafém- és rövidárúgyártás.
Meridián (ejtsd: meridien), Lauderdale county
szókhelye Mississippi északamerikai államban,
vasutak mellett, (1910) 14,050 lak., fa- és pamutkereskedelem, pamutolaj- és jéggyártás.
Meridián (meridiánus), 1. Délkör.
Meridiana, 1. Dél asszonya.
Meridiáncső, 1. Asztronómiai műszerek.
Meridiánjel, 1. Mire.
Meridiánkör, 1. Asztronómiai miiszerek.
M e r i d i e s (lat.) a. m. dél. — Meridionális
a. m. déli, a délkörre vonatkozó.
M e r i g g i a t a (olasz), 1. Controra.
Merigi, olasz festő, 1. Caravaggio.
Mérimée (ejtsd: —mé),Prosper,' francia író, szül.
Parisban 1803 szept. 28., megh. Cannesban 1870
szept. 23. Ügyvédnek készült, de főleg politiká
val és irodalommal foglalkozott. A műemlékek
felügyeleténél, a kereskedelmi és a tengerészeti
minisztériumban viselt különböző állásokat, míg
nem 1853., mint a császári udvar egyik bizalma
sát, szenátorrá nevezték ki. írói hírét két sikerült
irodalmi misztifikációval alapította meg: Théatre
de Clara Gazul (1825) és Le Guzla (1827), amaz
állítólag spanyolból, emez pedig szerbből való
fordítás, de valójában úgy a színművek, mint a
költeményes kötet M. saját munkája. Gondos tör
téneti tanulmányon alapszik Chronique du régne
de Charles IX. (1829), amely Meyerbeer Hugenot
ták c. operájának a forrása. Legkiválóbbat azon
ban a novella terén alkotott: Colomba (1841)*
Mateo Falcone, Carmen (1847, Bizet operájának
a forrása) stb. e műfaj legtökéletesebb termékei
közül valók. Elbeszélései Mosaique (1833), Contes
et nouvelles (1846), Nouvelles (1852) c. kötetei
ben láttak napvilágot. Irt több történeti munkát
is és számos útleírást Ilyenek: Histoire de Don
Pédre I., roi de Castille (1848); Les faux Dómétrius (1852); Dans le midi de la Francé (1835);
En Corse (1840) stb. Levelezéséből eddig a kö
vetkező kötetek jelentek meg: Lettes á une inconnue (Jenny Daquin, Paris 1873), á une autre
inconnue (Przezdziecka grófnő, u. o. 1875), á Pa-"
nizzi (u. o. 1881, 2 köt.); Une correspondancé
inédite (Mme de Larochejacqueline, u. o. 1897),
Magyarul megjelent: Carmen. Ford B. P. (Buda
pest 1877); Colomba. Ford. Szenvey József (u. O;
1879); Gilluet Arséne, Aubain abbé. Ford K.
Karlovszky Endre (u. 0. 1891); Háborús idők
(Pesti Hírlap 1907. évi). V. ö. (Jliambon, Notes
sur P. M. (Paris 1903); Yovanovitch, La Guzla
de P. M. (u. o. 1911); Fiion, M. (u. o. 1894).
'
Mering, Joseph von, német orvos, szül. Köln-ben 1849 febr. 28., megh. Berlinben 1908 jan. 5.
1886-ban a belgyógyászat tanára lett Strassburgban, 1890. Halléban. Különösen sokat dolgo
zott a cukorbetegség körül, a glikogénképződósről a májban stb. Több anyag élettani hatását
megállapította s a gyógyszerek közé bevezetted
Nevezetesek Minkovski-voX végzett pankreasz-s

Merinó

Merkaptánok

kiirtási kísérletei. Megírta a Penzoldtés StintzingMerítőháló, 1. Halászat.
!féle «Handbuch der Therapie» c. munkában a
Merítőker ék. Kertek öntözésére való vízmerítő
Diabetes-tejezetet, többekkel a «Lehrbuch der kerék, melynek szerkezete egy vízszintes ten
innern Medizin» c. több kiadást ért tankönyvét gelyre erősített nagy kerék, kerületén vízmerítő
{magyarul: A belgyógyászat tankönyve, ford. csebrekkel. Forgás közben az alsó cseber a ke
Kovács Richárd dr. és Laufer Lipót dr., átnézte rék alatt lévő patakba merülve megtelik vízzel,
és előszóval ellátta Korányi Sándor dr.; a bal- melyet továbbforgásában a kerék legmagasabb
Seológiai vonatkozásokat a magyar fürdőkkel pontjáig felemelve kiont egy lejtősen fekvő
kibővítette Vámossy Zoltán dr.; 2 köt. Buda vályúba, honnanakert különböző résrrsire elágazó
pest 1908, 2. kiad. 1912). Társkiadója volt a csatornahálózatba kerül, ahonnan aztán emberek
Klinisches Jahrbuch c. évkönyvnek.
kézilapátokkal a növényzetet öntözik. Forgatá
Merinó (spanyol), eredetileg Spanyolországban sára a régi szárazmalmoknál használt fafogú ke
rekek segítségével állati vonóerőt hasznainak.
kitenyésztett gyapjuhasznú juh neve, 1. JuhMerinó (spanyol), finom fésűs fonalból készült Primitív szerkezete miatt rendszerint a kertészek
gyapjúszövet, kötése: három v. négy fonalas sá- maguk építik meg.
Meritum (lat.) a. m. érdem (1. 0.).
.voly erősen avatva, hogy fényes legyen. A ve
Merivale (ejtsd: menvei), 1. CJiarles, angol törté
gyes fonalból készült árút félmerinónak mondják.
Amerikában M.-nak a pamut és gyapjú keveré netíró, szül. Londonban 1808 márc. 8., megh. Elv
ben 1893 dec. 27. Anglikán pap volt s 1869 óta
kéből készült szövetet nevezik.
Merinógyapjú, a merinójuhok gyapjúja, mely Blyben esperes (dechant). Főbb müvei: The fali
.magas finomsági minőséget jelent. L. Électa, of the Román republic (1902, 2 kiad.); History
of the Romans under the empire (1902, 4. kiad.,
Elektorál-juh, Juh, Gyapjúköt.); General history of Romé (1874). Lefordí
Meriones, Idomeneus krétai királynak féltest 8totta
Homeros Iliasát rímes versekben
vére, ki őt társaként követte a trójai háborúba, (1869,azonkívül
2 kötet).
Jhol mindig vitézül viselkedett.
Merionethshire, county Wales É.-i részében
2. M., Hermán Charles, angol író, szül. Lon
Caernarvon, Denbigh, Montgomery
és a Cardi- donban 1839 jan. 27., megh. u. o. 1906. 1870—
2
,gan-öböl közt, 1731 km területtel, (1911) 45,573 80-ban kiadta az Annual Registert. Számos szín
lak. Felülete mindenütt hegyes s a földnek csak darabja közt legnagyobb sikert aratott a Forgetcsekély része termékeny. A juhtenyésztés jelen me-not (1879) és a White Pilgrim (1883). Regényel
tékeny. A bányászat és ipar azonban jelentékte közül említésre méltó a Paucit of Balliol (1882,
len. Fővárosa Dolgelly.
3 köt.).
Merisn (növ.), 1. Andropoqon.
Merjánok (Merja, Jordanesnél Mereus), kö
Merisi, Michelangelo, olasz festő, 1. Caravaggio. zépkori flun néptörzs, melynek legnagyobb része
Merisor, 1. kisk. Hunyad vm. petrozsényi a mostani Jaroszlav és Vladimír orosz kormány
j.-ban, (1910) 684 oláh és magyar lak., vasúti állo zóságokban lakott. A M.-at a XI. és XII. sz.-ban
más és táviróhivatal, u. p. Petrozsény. A Sztrigy benyomult orosz faj teljesen asszimilálta.
«s Zsil vízválasztóján szétszórtan fekvő hegyi
Merjelen-tó (Marjelen-tó), 1. Aletschglecser.
községen vezetett régente a Dealu Baliin (Boszor
Mérk, kisk. Szatmár vm. nagykárolyi j.-ban,
kányhegy) át az út a Vulkán-hágóhoz. — 2. M-, (i9io) 2548 magyar lak., postaügynökség, u. 1
kisk. Hunyad vm. dévai j.-ban, (1910) 183 oláh Börvely. — L. még Alsómérk, Felsömérk.
lak., postaügynökség, u. t. Hunyaddobra.
Merka, 1. Marka.
. Merisztema (növ.). így nevezik az olyan szö
Merkantilista, a merkantilizmus híve. A mai
vetet, melyben a sejtek osztódni képesek. A M.-nak szóhasználatban azt nevezik merkantilistának,
több fajtája ismeretes. A tenyészőkúp M.-ja. az aki a kereskedelem érdekét a mezőgazdaság ér
ú. n. ösmerisztema, mely később a három elsőd dekének v. a fogyasztók érdekének föléje helyezi.
leges merisztemára különül el; az első a protoMerkantilizmus, 1. Közgazdaságtanderma, melyből a bőrszövetrendszer, a második
Merkaptálok, 1. Merkaptánoka prokambium, melyből az edénynyalábrendszer
Merkaptánok (tioalkoholok). Olyan alkoholok,
lesz és a harmadik az alapmerisztema, amely melyekben az oxigén helyett kén van.
összefoglalja az ősmerisztemának azt a részét,
C2H5. OH
C2H6. SH
mely az első kettőn kívül megmarad. Az ős és
etilalkohol
etilmerkaptán.
elsődleges merisztemával szemben van az %tó-merisztema, amely már kész szövetből utólag A M. színtelen, vízben oldhatatlan folyadékok és
képződik az által, hogy sejtjei egyszerre osztódni kellemetlen fokhagymaszaguak. Vízben oldha
kezdenek. Ilyen utómerisztema pl. a phellogen tatlanok, lúgokban az alkoholátoknak megfelelő
vagy parakambium, melynek osztódásából a pára vegyületek képződése folytán, melyeket merkaptideknek neveznek, oldódnak. Számos fémoxid
képződik.
dal egyesülnek, különösen könnyen higanyoxid
Mérite (franc, ejtsd: merit) a. m. érdem (1- 0.) dal. Nevüket is e sajátság után (mercurio aptum)
— Pour le M. a. m. az érdem jutalmául. Az ily nyerték. A M. képződési módja az alkoholokéval
nevű porosz érdemrendet 1. Pour le mérite.
megegyező. így aMljodidokból vagy alkilkénMerített papiros, 1. Papiros.
savas sókból káliumhidroszulfld hatására M. ke
Meritorius (lat.) a. m. érdemleges, az ügy letkeznek. A M. aldehidekkel az aldehidalkoho
érdemére vonatkozó. — M. határozat oly határo loknak megfelelő merkaptálokat, ketonokkal pedat, mely az ügy érdemét dönti el; ellentéte a dígaketonalkoholoknakmegfelelő»n«rfcyrédZo&a(
ftözbenszóló (interlokutorius) határozat.
alkotnak. Enyhébb oxidáló anyagok hatására a
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M.-bóldiszulfldek, erélyesebb oxidáló anyagok, pl. szai néptörzs tanulmányozásával foglalkozott.
salétromsav hatására szulfonsavak keletkeznek. Müvei: Die Rechtsverhaltnisse und Sitten der
Wadschagga (Gotha 1903); Die Másai (Berlin
Merkaptólok, 1. MerJcaptánok.
1904, 2. kiad. 1910). Több munkája kéziratban
Merkara, város, 1. Kurg.
Merkel, 1. Adolf, német büntetőjogász, szül. maradt.
Mainzban 1836 jan. 11., megh. Strassburgban
Merkit, mongol-tatár törzs, 1. Mehrit.
1896 márc. 30. 1858-ban magán-, 1868. rend
Merkler Andor, zeneszerző és zenei író, szül.
kívüli tanár lett Giessenben, ngyanabban az év Tolnán 1862 nov. 25. Zenei tanulmányait a Nem
ben rendes tanár Grácban, 1872. Bécsben, 1874. zeti Zenedében és az Országos Zeneakadémián
Strassburgban. Főművei: Zur Lehre vom fort- végezte. 1898. a Magyarország c. politikai napi
•gesetzten Verbrechen (Giessen 1862); Kriminalis- lap zenereferense lett. 1909-ben nőül vette Metische Abhandlungen (Leipzig 1867, 2 köt.); dek Anna (1. o.) operaénekesnőt. Zenekari, hegedüJuristische Bnzyklopaedie (Berlin 1885, 3. kiad. és zongoradarabokat irt, amelyek közül néhány
Rudolf Merkeltől, 1904); Lehrbuch des deutschen külföldön is előadásra került. Legismertebbek
Strafrechts (Stuttgart 1889); Vergeltnngsidee u. a Bölcsődal és az Aubade mauresque. Egyfel
"Zweckgedanke im Strafrecht (Strassburg 1892). vonásos daljátékát: Fanchon szerelmét 1890. elő
Holtzendorff különböző munkáiban is dolgozott adták az Operaházban.
ki részeket.
Merkúr, latin isten, 1. Mereurius és Hermes.
Merkúr (5), a Naphoz legközelebb álló bolygó,
2. M-, Friedrich Siegmund, német anatómus,
szül. 1845 ápr. 5. Nürnbergben. Tanulmányait a 8 nagy bolygó legkisebbiké. A Naptól való kö
Göttingenben, Henle oldalán végezte; 1869. pro- zéptávolsága 0,3871 Föld-Naptávolság, vagy 57,6
szektor Göttingenben; 1872. az anatómia tanára millió km.; sziderikus keringési ideje 87 nap, 23
~s az anatómiai intézet igazgatója lett Rostock óra, 15 perc és 44 másodperc. Valamennyi boly
ban, 1883. Königsbergben, 1885. Göttingenben. gópálya között a M.-énak van a legnagyobb
Igen sok tanulmányt irt a szem, az izmok ana excentrumossága, 0,2056; ezért a Naptól való
tómiájáról, a spermaszálakról, a nyak pólyáiról, távolsága a perihéíiumban 45,7, az aféliuma Jacobson-féle szervről, stb. Ó irta a Graefe- ban 69,4 millió km.-t tesz. Pályahajlása a Föld
Saemisch-fóle szemészeti kézikönyvben a szem pályájához 7° 0' 8" szintén nagyobb, mint bármely
anatómiáját. Egyéb nagyobb müvei: Das Mikro- más bolygóé. Átmérője 4800 km., azaz valami
skop u. seine Anwendung (München 1875); Hand- vel több, mint a Föld átmérőjének egyharmada.
buch d. topogr. Anatomie (Braunschweig 1885); Észrevehető lapultságot a bolygó korongja nem
Die Anatomie desMenschen(I—IV., 1913 s köv.). mutat. Tömege nagy bizonytalansággal a Nap
Bonnet-vel együtt adja ki: Ergebnisse d. Ana tömegének 6.000,0Ó0-od részét, vagy a Földének
tomie n. Entwicklungsgeschichte és Anatomische 18-ad részét teszi. Sűrűsége 6"2 és equatori nehéz
sége a Föld 44 százalékát teszi. A Naphoz való
Hefte.
3. M., Gustav Adolf, német orgonaművész és nagy közelsége miatt ritkán látható a Nap kelte
zeneszerző, szül. 1827 nov. 12. Oberoderwitzben előtt vagy nyugta utáni V8 órán túl; szinodikus
Zittau mellett, megh. 1885 okt. 30. Drezdában. keringése 115 nap és 21 óra. Távcsővel figyelve,
1861-ben a drezdai konzervatórium tanára lett. a M. a Hold módjára fázisokat mutat. FotoMűvei az orgona irodalmában számottevők, zon metrikus magaviselete a többi bolygóétól telje
goradarabjaival és dalaival egyetemben ma is sen eltérően a Holdóhoz hasonlít, amiből követ
keztetni lehet, hogy felülete is a Holdéhoz ha
kedveltek. V. ö. P. Janssen, G. M. (1886).
tetemes egyenlőtlenségekkel biró, de érez
4. M., Johannes, német jogtörténész, M. 5. fia, sonló,légkörben
szűkölködő. Tengelyforgási ideje
szül.Halléban 1852 dec. 30., megh. Göttingenben hető
Schiaparelli szerint keringésével azonos, tehát 88
1909 dec. 23. Halléban habilitáltatta magát, majd napos.
Valószínű, hogy M. forgástengelye nagyon
Göttingenben lett tanár. Főmunkái: Die Lehre
merőlegesen áŰ pályasikjára, bizonyos min
von der successio graduum unter Intestaterben közel
denesetre, hogy az eqnator és a pályasfk képezte
fTnbingen 1876); Über den Konkurs der Aktio szög
kisebb mint 23° vagy 27°, hogy tehát az
nén (Halle 1877); Abhandlungen aus dem rö- évszakok
váltakozása sokkal enyhébb, mint a
mischen Recht (u. o. 1881—88, 3 füzet).
Földön vagy a Marson.
5. M., Paul Johannes, német jogtörténész, szül.
Nürnbergben 1819 aug 1., megh. Halléban 1861
Merkúr (Mereurius), szerzetes, a Katapándec. 19. 1848. magántanár lett Berlinben, 1851. nemzetségből, a székesfehérvári székesegyház
rendkívüli tanár Königsbergben, 1852. rendes kincstartója volt. Szt. László 1083. elmozdította
tanár Halléban. Legnagyobb érdeme a régi ger őt állásától, mert gyanakodott rá, hogy Szt. Ist
mán jogok kiadása, amelyek közül a Lex Ale- vánnak akkor felnyitott koporsójából ereklyéket
mannorum és a Lex Bajuvariorum nagy kiadását akart magához venni. Egy fehér öltözetű ifjú a
(Monumenta Germaniae, Legum Tom. III, 1851 templomban búslakodónak — a legenda szerint
és 1863) emiitjük. Egyéb müve: Geschichte des — egy szövetbe burkolt tárgyat adott át megőr
Langobardenrechte (Berlin 1850, bővített olasz zés végett. Ebben ő a szent királynak teljes ép
kiadás Bollatüol, Torino 1857).
kezét és gyűrűjét ismervén föl, magával vitte
Bihar vármegyébe s három éven át rejtegette
Merkel-féle testek, 1. Bőr.
Merker, Moritz, német Afrika-kutató, szül. magánál. Végre, az ifjútól kitűzött határidő le
ölsben (Porosz-Szilézia) 1867 dec. 20., megh. telvén, értesítette a királyt, ki országa nagy
mint katonai állomásparancsnok Mnanzában (Né jaival megállapította az ereklye hiteles voltát,
met Kelet-Afrika), 1908 febr. 3. Főképen a masz- s annak őrzésére a halmon a benedekrendiek szá-
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mára a szentjobbi (szentjogi) monostort alapította. révén. A vízben oldható merkuri- és merkuro. Ennek első apátja M. maga lett, kiről azontúl sók nagyon mérgezőek. Gyógyszerül is haszná
hallgat a legenda. — Egy másik M. 1113. mint latosak.
. erdélyi vajda (princeps Ultrasilvanus) szerepelt.
Merkuriformamid. higaimf'ormamid :
' Merkuramalgám. 1. Merkuriól.
(H-CO-NH)2Hg.
Merkurbot, 1. Caduceus.
Szabad állapotban nem, csak oldatban ismeretesMerkurfény (ÍST.) a. m. cinnabarit.
Oldata színtelen, gyengén lúgos kémhatású. Elő
Merkurfű. (nfiv.), 1. Mercurialis.
állítására frissen lecsapott merkurioxidot formaMerkuri, a kétvegyértékü higany- v. kéneső midban oldanak. Hydrargyrum formamidatum
gyök (Hg =) kémiai elnevezése.
solutum néven az orvosi gyakorlatban bőr alá.
Merkurializmus, a. m. higanymérgezés (1. o.). fecskendezve szifllis ellen alkalmazzák.
Merkurifulminát, L Durranóhigany.
Merkuriamidoklorid,merA;ftnamm<MMMMZi:ZomeikaTÍjodid,higanyjodid, kénesöjodid,vörös
rid, higanyammoniumklorid: Hg(H2N)Cl, mer
kuriklorid oldatából ammónia hatására fehér jódhigany, jódcinnóber, jodinvörös: HgJz. Mint
csapadék alakjában (feMr precipitát,mercurius coccinit ritkán található ásvány. Higany és jód
praecipitatus albus) válik ki. Hófehér, finom, közvetlen egyesülése útján is keletkezik; előállí
vízben oldhatatlan, mérgező por. Hevítéskor meg tására káliumjodid oldatához merkuriklorid ol
olvadás nélkül elillan. A M.-hoz hasonló a mer- datát elegyítik, majd a csapadékot mossák és' kuridiammoniumklorid, az ú. n. megolvadó pre- megszárítják. Skarlátvörös, nagy fajsúlyú kris
cipitat, amely hevítéskor megolvad, A M. (hyd- tályos por. Dimorf és paramorf ; hevítéskor meg
rargyrum bichloratum ammoniatum néven) kül sárgul, megolvad és szublimál, kihűlve lassacs
kán, dörzsöléskor hamarosan visszavörösödik; a.
sőleg gyógyszerül használatos.
Merkuribromid, higanybromid: HgBr2, ké sárga módosulat rombos, az állandóbb vörös négy
szülhet merkurioxidból brómhidrogénsavban való zetes. Vízben csaknem oldhatatlan; szesz elég
oldása útján. Vizes oldatából ezüstös fényű kris bőségesen oldja. Jódkálium oldatában színtelen.
tályokban kristályosodik. Hevítéskor megolvad, káliumjodomerkuráttá KjHgJ, oldódik, amely
nekkálilúgos oldata az ammónia nyomainak fel
"majd elillan. Viz, szesz, éter oldja.
Merkurieianid. dánhigany, ciávkéneső, hi- ismerésére használatos Nessler-kémlöszer. Ipari
ganycianid, kénesötianid: Hg(CN)2, színtelen, célokra és gyógyszerül (hydrargyrum bijodatunt
keserű fémes ízű kristályok. Víz, szesz oldja. He rubrum néven) használatos.
vítéskor fémes higanyra és ciángázra bomlik.
Merkuriklorid, maró kén£ső- v. higanyklorid,
Rossz elektrolit. Keletkezik merkurioxidnak cián korroziv, szublimát: HgCl2. Már Geber állította,
hidrogénsavban való oldásakor; előállítására mer- elő a VIII. sz.-ban. Keletkezik, ha fémes higanyra
kurioxid és berlini kék, vagy merkuriszulfát és sok klór-gáz hat, v. ha merkurinitrát oldatába,
sárga vérlúgsó keverékét vízzel forralják, majd klór-gázt áramoltatunk, v. merkurioxidot sósav
a megszűrt oldatból a M.-ot kikristályosítják. ban oldunk. Nagyban való előállítására merkuri
Igen heves méreg. Szmlisnél, húgycsőhurutnál szulfát ós kősó keverékét (Künkéi eljárása 1716.)1
stb. gyógyszerül (hydrargyrum cianatum) hasz üveg- v. agyag-rotortákban hevítik ós a M. gőzét
nálják, kmerkuricinkcianid (higanycinkcianid) alkalmas szedőkbe áramoltatják (nátriumszulfát
vízben oldhatatlan, fehér kristályos por; kötöző- a retortában marad), ahol kristályosan lerakódik
szerek impregnálására dezinflciensül ajánlják. (szublimát), illetőleg lassankint kéreggé olvad
Merkurioodcianid (higanyoocicianid):
össze. Színtelen, szagtalan, kristályos tömeg v..
Hg(CN)2.HgO
fehér kristályos por; vízből kristályosítva hosszú,
összetételű fehér kristály tűk alakjában állítható fénylő kristálytűk. 265,,-on megolvad, 295°-on forr
elő merkurioxidnak M.-oldatban való oldása út ós elillan. Körülbelül 15 sr. hideg, 2 sr. forró víz;,.
ján. Gyógyszerül használatos.
3sr. szesz és í sr. éter oldja. Vizes oldata a hidro
Merkuricinkcianid, 1. Merkurieianid.
lízis folytán keletkezett sósavtól savanyú, de ha
'[ Merkuridiammoniumklorid, 1. Merkuriami- benne fémkloridot, pl. nátriumkloridot oldunk,
doklorid.
semlegessé válik, mert nem hidrolizáló nátriumMerkuri- és merkuro-sók. A higany vegyü kloromerkurát NajHgCl4 keletkezik. E kloromerleteiben kétféle gyökként szerepel:
kurátok közül régebben az ammoniumkloromerkurátot Alembroth-só vagy sal sapientiae néven
Hg=
-Hg-Hg —
gyógyszerül használták. Fémek és redukáló anya
merknri-gySk
merknro-gyök.
merkurokloriddá v. fémes higannyá
így tehát a higany kétféle só-sorozatot: mer- gok könnyenOldatából
nátronlúg sárga merkuri
Tcuri- és merkuro-sókat alkot, melyek egymástól redukálják.
ammonia-oldat fehér merkuriamidokloriúgy fizikai, mint kémiai sajátságra nézve eltérők. oxidot,
fekete merkuriszullldot, jódká
Oxidáló szerek a merkuro-sókat merkuri-sókká, dot, kénhidrogén
pedig vörös merkurijodidot csap le. A fehér
redukáló szerek viszont a merkuri-sókat merkuro- lium
A M.-ot az iparban igen kiter
sókká alakítják. A merkuri-sók rendesen színte jét megalvasztja.
alkalmazzák; így pl. acélgyártásnál, kar
lenek és vízben oldhatók; a merkurijodid skarlát jedten
a kalapos iparban, fa impregnál
piros színű és vízben nem oldható. A fontosabb tonnyomásnál,
lására,
anatómiai
készítmények konzerválására,
merkuri-sók a morkuriklorid, szulfát, jodid stb.
higany készítmények előállítására stb. Gyógy
A merkuro-sók többje vízben oldhatatlan, így a más
is használatos (hydrargyrum bichloratum.
merkuroklorid (sárgásfehér), a merkurojodid (zöl szerül
corrosibum). Igen heves méreg; 1 kgr. testsúlyra.
dessárga). A merkuri- és merkuro-sók egymástól Ó'Ol
g. bőr alá fecskendezve halálos. A legerősebb?
könnyen megkülönböztethetők jellemző reakciók
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antiszepszi8es anyagok egyike, igen híg oldata is ú. n. bázisos v. szekundér Jf.-ra (hydrargyrum
elpusztítja
a mikroorganizmusokat. Rendszerint salicylicum v. subsalicylicum), amely gyógy
O"l0/o-os oldatát (szublimál-oldat) használják se szerül főképen szifilisnól használatos. Fehér amorf
bek mosására ós más antiszepszises célokra. B vég por. Víz, szesz nem oldja; fölös és forró konyhasó
ből 1 g. M.-ot nátriumkloriddal keverve és eozin- oldat kissé, nátronlúg bőségesen oldja.
nal megfestve pasztillává (szublimát-pasztülák)
MerkurisztüJ át, kénsavas higany oxid: HgS0 4r
préselnek. Sebek kötözésére ú. n. szublimát-gaze készülhet merkurioxidnak kénsavban való oldása
alakjában is használják. Szifilisnól stb. belsőleg útján, v. fémes higanyból, ha azt elegendő tö
és külsőleg alkalmazzák. A délmagyarországi mény kénsawal addig melegítik, míg az oldat
román és szláv ajkú nép szerecsika néven szó- kis próbája sósavtól már nem zavarosodik, azaz.
pitőszerül (Szeplő ellen) is használja.
merkuro-sót már nem tartalmaz. Az oldatból aMerkurinitrát, salétromsavas higany (oxid), M.-ot kikristályosítják. Fehér tömeg v. kristály
lemezkék. Sok víztől elbomlik, sárga, bázisos.
higanysalétrom, higany- v. kénesőnitrát:
M.-tá HgS04.2HgO alakul, amelyet régebben tur'Hg(NOs)2,
egy molekula vízzel kristályosodva szétfolyó, pethum minerale néven gyógyszerül használtak.
színtelen kristályok. Óvatosan hevítve, vörös A M.-ot merkuri- és merkuroklorid előállítására,
merkurioxidot hagy hátra. Előállítására merkuri konyhasóval keverve aranynak és ezüstnek a»
oxidot salétromsavban oldanak, v. fémes higanyt pörkölt ércekből való kivonására, továbbá elek
fölös salétromsavval addig forralnak, míg az ol- tromos battériák töltésére használják.
- dat próbájában konyhasóoldat már nem»okoz
Merkurisznlfid, kénesöszulfid, higanyszulfid,
esapadékot A M. oldatából lúg, pl. nátronlúg, kénhigany: HgS.Kétféle módosulatban ismeretes..
sárga merkurioxidot csap le.
A kristályos v. vörös M., mely a természetben,
igen sok helyen előfordul (cinnabarit, cinnóber,,
Merkurinitrid, 1. HiganynitridMerkuriól, merkuramalgám, fémes higanyból, hydrargyrum sulfuratum rubrum) és az alak
alumíniumból, magnéziumból, krétából és kevés talan v. fekete M. (hydrargyrum sulfuratum'
zsiradékból készült laza, szürke por. Körülbelül nigrum). A vörös M.-ot Idriában száraz úton.
•40°/o higanyt tartalmaz. Szövetbe dörzsölve v. úgy készítik, hogy a higanyt alkalmas gépekben,
zacskóban a mellre v. a hátra alkalmazzák szifl- kénnel (-4 sr.) jól összekeverik és az igy kapott,
fekete M.-ot vasedónyben gyengén hevítik, utóbb •
lisnél a higanyos kenőcskúra helyett.
agyagedényben igen magas hőmérsékleten szubli
Merkurioxicianid, 1. Merkuricianid.
Merkurioxid, higanyoxid, kénesőoxid-: HgO. málják. A vörös M. kapható nedves úton is,
Fémes higanyból is képződik, ha azt hosszasan úgy hogy higany (100 sr.) ós kénvirág (38 sr.)'
levegőn enyhén hevítjük; az igy előállított M. finom keverékét káliumhidroxidoldattal (18%)'
régi neve mercurius praecipitatus per se. Mer 45°-ra melegítik mindaddig (8—12 óráig), míg a
kurinitrát enyhén hevítve, oxigén és nitrogén- tömeg szép vörösszínű lesz. A jól mosott M.-ot
dioxid távozása közben, M.-dá alakul. Az így elő azután alacsonyabb hőmérsékleten megszárítják.
M. vörös
állított készítmény vörösessárga kristályos pik A természetes és a száraz úton készített
kelyekből áll (hydrargyrum oxidatum rubrum). hexagonális kristályokból áll; fs. 8 09; pora igen.
Jóval tisztább ennél a nedves úton, lecsapás útján szép skarlátvörös, teljesen szag- ós íznélküli. A.
készült M. A lecsapott M. élénk sárga amorf por természetes vörös M.-ot a higany előállítására,
(hydrargyrum oxidatum flavum). Ez utóbbi a mesterségeset főképen vörös festékül hasz
előállítására nátriumhidroxid oldatához merkuri - nálják. A fekete M. szintén többféle módon elő
klorid-oldatot elegyítünk ; a leválott csapadékot állítható, így megfelelő mennyiségű higanynak
gondos mosás után alacsony hőmérsóken sötót- és kénnek üsszoolvasztása vagy összedörzsölésó,.
a merkuriklorid-oldatnak ammonium- ben megszárítjuk. A vörösessárga M. tehát egy úgyszintén
szulfiddal való elegyítése által, amikor a M. fe
mástól csak fizikailag különbözik, az előbbi kris kete
alakjában válik ki. Fekete, szín
tályos és igy tömörebb, az utóbbi amorf és fino telen csapadék
és szagtalan por: fs, 7-6. Szubliináláskor
mabb eloszlású. Vízben egyik féleség sem oldható. vagy lúgokkai
való gyenge melegítéskor vörös;
Fs.-a nagy (11 körül). Hevítéskor a M. könnyen M.-dá lesz. Merkurikloriddal
összetételű
fémes kénesőre és oxigén-gázra bomlik s ezért kettős vegyületeket képez, különféle
így pl. a merkuriaz oxigén-gáz előállítására is használják. E tény szulfoklorid 2HgS,HgCL, fehér
színű. Mindakét
azonban inkább történelmi fontosságú, mert
vízben és hígított savakban oldhatatlan, kon
Pristley (1774) az oxigént a kéneső oxidjának M.
savakban azonban a melegítéskor oldó
készítése útján födözte fel. Savak merkuri-sókká centrált
dik és ekkor a megfelelő kénesősó keletkezik,
alakítják. Úgy a sárga, mint a vörös M.-ot gyógy belőle.
Lúgfémszulfidok is oldják. Szublimálással
szerül (külsőleg, kenőcsökben) használják.
való előállítását már Geber ismertette, aki a ké
Merkuripeptonát, 1. Siganypeptonát.
szítményt usifur névvel jelölte.
Merkurirodanid, 1. Merkuritiocianát.
Merkuri-sók, 1. Merkuri- és merkuro-sók.
Merkuriszulfoklorid, 1. Merkuriszidfid.
Merkuriszalicilát, higany- v. kénesőszalicilát,
Merkuritiocianát, merkurirodanid, higanyszabályos szalicilsavas higany :
tioáanát v. -rodanid, rodanliigany: Hg(SCN)j,.
(HO.C6H4.COO)2Hg,
színtelen kristálytűk v. lemezek. Forró víz, szeszV
fehér por. Előállítható merkuri-só és natrium- éter kissé oldja. Hevítéskor félig megolvad, majd?
szalicilát oldatának elegyítése útján, v. merkuri- felduzzad és ágas-bogas, terjedelmes tömlőkké
oxidból szalicilsawal. A reakciós tömeg melegí dudorodik, miközben a fejlődő mérgező gőzök
tésekor a szabályos M. elbomlik szalicilsavra és kékes lánggal égnek. E sajátságánál fogva a.
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Merkurooxid

M.-ot gummi-oldattal tésztává keverve a Fáraó verékének hevítése útján. Az így szállasztott M.
. kígyójának nevezett játékszer készítésére hasz színtelen, rostos-kristályos tömeg, amelyet porrá
nálják, mely azonban a fejlődő gőzöknél fogva törve, belőle vízzel a szennyező merkurikloridot
az egészségre ártalmas. A M. számos más sóval kioldják. Bz az ú. n. kalomel (hydrargyrum
oldható kettős sókat alkot, amelyek a fotográfo- chloratum mite sublimatione paratum), nagy
fajsúlyú, sárgásfehér por, nagyítóval nézve át
Básnál használatosak.
Merkurius (mercurius). Az alchómisták a hi tetsző, egyenlőtlen nagyságú krlstálytörmelék.
ganyt egyszerűen M., sokszor M. communis v. Mivel durva por, nem nagyon heves hatású és
M. vivus névvel jelölték. M.-nak neveztek el ígY gyógyszerül belsőleg is használatos. A víz
azonban sok más illékony testet is, így a szesz gőzzel szállasztott M.-por (hydrarg. clüorat. mite
, a. m. M. vegetabüis. Az orvosi és gyógyszerészi vapore paratum) úgy készül, mint a kalomel,
gyakorlatban manapság is a higanyvegyületek csakhogy a M. gőzét olyan szedőbe áramoltatják,
tudományos nevei helyett igen gyakran a régie- amelybe egyidejűleg forró vízgőzt is fujtatnak,
ilyenkor a M. rendkívül finom, fehér, kristályos
. ket használják.
Merkuriushegy (Grosser Staufen v. Rohen- por alakjában a szedő aljába hull. Bz a kálóméi
staufen), 672 m. magas hegy Baden-Baden mel nál jóval hevesebb hatású készítmény gyógy
külső célokra használatos. Dörzsö
lett, 23 m. magas toronnyal; szép kilátás nyílik szerül csak
megsárgul. A lecsapott M. (hydrarg.
róla aPekete-erdő északi részére, a Murg-völgyére léskor
chlor. mite praecipitatum) készítésére nátrium
•és a Rajnára.
klorid oldatához merkuro-só oldatát elegyítik.
Merkurivegyületek kétvegyértékü merkuri- Finom eloszlású, nagy fajsúlyú, fehér por. Szin
v. higany-gyököt tartalmaznak. A merkurioxid tén heves hatású. Hevítéskor a M. megsárgul,
bázis; savak merkuri-sókká alakítják. Bz utób majd megolvadás nélkül színtelen gőzzé alakulva
biak javarészt színtelenek, hevítéskor, részben elillan. Ilyenkor részben elbomlik merkuriklobomlás nélkül, elillannak. Az oldható szabályos ridra és fémes higanyra. Hasonlóan bomlik las
sók oldata hidrolízis folytán savanyú kémlő- sacskán fény, forró víz és organikus anyagok
hatású. Megsavanyított oldatokban is kénhidrogén stb. hatására is, amikor megszürkül. Ezért a
fekete csapadékot (merkuriszulfld) okoz, amely M.-ot fekete üvegben tartják el. A M, az élő
kénammoniumban oldhatatlan. Vizes oldatukból szervezetben is így változik: ezért szívódik fel
káli- v. nátronlúg sárga oxidot, ammonia-oldat nyomokban higany, ha a kalomelt gyógyszerül
íehér amidomerkuri-sót, káliumjodid skarlátvörös belsőleg alkalmazzák. Lúgok a M.-ot fekete merjodidot csap le, sztannokloridtól merkuro-sóvá, kurooxiddá alakítják. Ammóniától megszürkül,
majd fémes higannyá redukálódnak. A higany merkuriamidoklorid és fémes higany keveréke
nál pozitivabb fémek, pl. réz belőlük fémes hi keletkezik. Klór, bróm, jód, salétromsav merganyt választ ki. A M. heves mérgek. Az iparban kurisóvá oxidálja. Sztannoklorid fémes higannyá
és gyógyszerül használatosak.
redukálja. A sztannosóval redukció útján készült
Merkuro, az egyvegyórtékű higany- v. kéneső M. klóros vízzel v. merkurikloriddal ú. n. kolloid
M. (hidrozól) tejszlnű oldatává alakul, amelyet
gyök (Hg—) kémiai elnevezése.
Merkurobromid, higanybromür : HgBr, víz kálómétól néven szintén gyógyszerül alkal
ben oldhatatlan csapadék alakjában keletkezik, maznak.
ha merkuro-só oldatához káliumbromid-oldatot
elegyítünk.
Merkurokrém (mercurocréme), a szürke hi
Merkurojodid, higanyjodür, sárgajódhigany.' ganykenőcs pótszere: glicerinben oldott stearinHg3J,. Blőállitására'fémes higanyt és kellő meny- savas kálium, 33% higannyal. Nem szennyez,
nyiségü jódot szesszel megnedvesítve és hűtve vízzel lemosható.
Merkuronitrát, salétromsavas higany (oxidul),
összedörzsölnek, majd az esetleg keletkezett merkurijodidot a M.-ból forró szesszel kioldják. Mer higanysalétrom: HgNOs, egy molekula vízzel
kuro-só és jódkálium oldatának elegyítésekor M. színtelen kristályok. Kevés vízben változatlanul
csapódik ki. Zöldessárga por. Hevítéskor elillan és oldódik, az oldat higitásakor azonban sárgás
szublimál. Vízben, szeszben oldhatatlan. Gyógy bázisos M. válik ki. Oldata a bőrt, általában a
szerül, sziíilisnél, hydrargyrum jodatum ftavum fehérjéket vörösre festi, miért is fehérjék felis
merésére kémlőszerül (Miliőn kémlöszere) hasz
néven használatos.
Merkuroklorid, higany- v. kénesöklorür, káló nálatos. 10°/,,-os oldatát liquor hidrargyri nitrici
méi: HgCl. Némely helyütt, pl. Idriában és Al- oxidulati v. liquor Bellesti néven gyógyszerül
madenben mint ásvány kristályosodva lelhető használták. Előállítására fölös mennyiségű fémes
•QL. Kalomel). Mesterségesen, úgy látszik, már a higanyt hígabb salétromsavban közönséges hőXVI. sz.-ban előállították. Gyógyszerül draco mérséken oldanak és az oldatból a sót kikris
mit igatus, aquila álba, manna metallorum és tályosítják.
Merkurooxid, higany- vagy kénesőoxidul:
mercurius dulcis néven használták. A kalomel
név a XVIII. sz.-ból való; ezt a nevet azért HgsO, fekete, szagtalan és íztelen, nagy faj
kapta, mert a M. lúggal megnedvesítve, szép súlyú por. Igen bomlékony, víz nem oldja, híg
(xaXb(T) fekete (jieXaa) színt ölt. Keletkezik klór savak merkuro-sókká oldják. Előállítására mergáz és sok fémes higany hatására. Előállítható kuronitrátoldathoz nátronlúgot öntenek és a ki
száraz úton szállasztással v. nedves úton lecsa csapódott M.-ot vízzel mosva enyhe melegen sö
pással. A szállasztott M. készülhet merkuri- tétben szárítják. Készülhet merkurokloridból is,
ilorid és fémes higany keverékének, v, mer- ha azt kálilúggal összedörzsölik, majd a M.-ot
kuriszulfát, fémes higany és nátriumklorid ke mossák ós szárítják.
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Merkuro-sók, 1. Merkuri- és merkuro-sókMerkuroszulf át, kénsavas higanyoxidul:
Hg2S04.
Tömény kénsav és ugyanannyi higany melegí
tésekor képződik. Kristályos csapadék alakjában
leválik, ha merkuronitrát-oldathoz kénsavat ele
gyítünk. Fehér kristályos por; vízben kevéssé
oldódik; meleg, tömény kénsav oldja. Hevítés
kor szublimál. Elektromos battériák töltésére
használják.
Merkurotannat, csersavas higany. B vegyü
let összetétele biztosan még nem ismeretes. Elő
állítására 10 sr. merkuronitrátot, 6 sr. csersavat
10 sr. vízzel összedörzsölnek; az így kapott tö
meget mossák és 30—áO°-on megszárítják. Sárgásszinü, szag- és iznélküli por. Vízben oldhatat
lan. Lúgok v. a fény hatására kéneső válik ki
belőle. Gyógyszerül használják.
Merkurovegyületek egyvegyértékü merkurov. higany-gyököt tartalmaznak. A merkurooxid
bázis; savak merkuro-sókká alakítják. Ez utób
biak merkuri-sókból fémes higannyal való re
dukció útján is előállíthatók. Javarészt szín
telenek és hevítéskor illékonyak. A vízben old
hatók, hidrolizálnak. Oldatukból kénhidrogén ha'tására merkuriszulfld és fémes higany válik ki;
lúgok fekete merkurooxidot, sósav v. kloridok
fehéres merkurokloridot csapnak le. Sztannoklorid és pozitivabb fémek a merkuro-sókat fémes
higannyá redukálják. Általában a merkuri-sóknál kevésbbó heves mérgek. Gyógyszerül és az
iparban használatosak.
Merlan (Qadus merlangus L., állat), a Tőke
hal-félék (1. o.) családjához tartozó csontos hal
nem. Bajuszszála v. egyáltalában nincsen, vagy
nagyon rövid és vékony. Háta vörösesbarna, ol
dalai hamuszürke árnyalatúak, hasa ezüstfehér.
Hossza 30—40 cm. Európa nyugati partjai mel
let honos. Húsa ízletes, ezért nagyban halásszák
Mer le D'Aubigné (ejtsd: meri a'obinyé), Jean
Henri, francia ref. teológus, szül. Eaux Vivesben (Genf mellett) 1794 aug. 16., megh. Genfben
1872 okt. 21.1831-ben a genfi ref. teológiai in
tézetben a történeti teológia tanára lett s fő
ként a reformáció történetével foglalkozott. Főbb
müvei: Histoire de la réformation an 16. siécle
(3. kiad. Paris 1877—78); Histoire de la réformation en Europe aux temps de Calvin (Paris
1863—78, 8 köt); La république d'Angleterre
aux jours de Cromwell (1843); Trois siécles de
luttes en Écosse (1849); Emlékbeszéd Kálvin fe
lett. Fordította Balogh Ferenc (Debreczen 1878).
M. kiadásában s az általa irt előbeszéd kísére
tében jelent meg a Bauhofer János György (1. o.)
budai ev. lelkész által írt Geschichte der Reformation in Ungarn c. egyháztörténelmi mű Genf
ben 1854.
Mérleg, 1. oly készülék, mely átestek tömegé
nek vagy súlyának meghatározására való (1. a
képmellékletet). Vannak emelős és rugós M.-ek.
Az elsők csoportjához tartozik az egyenlökarú M.,
a római M., a híd-mérlegek és mások, amelyek az
emelők kombinációján alapulnak. Az egyenlőkarú M. durvább kivitelben mint kalmár-M.. is
meretes, finom szerkezetben pedig tudományos
mérésekre való és akkor precíziós M.-nek neve

Mérleg:

zik. A M. érzékeny, ha megterhelt állapotban igen..
kis túlsúly is kibillenti az egyensúlyi helyzetből.
Az érzékenység annál nagyobb, mennél hoszszabbak a M. karjai, mennél kisebb súlyúak
és mennél közelebb esik a M.-rúd súlypontja a
felfüggesztési (forgás-) ponthoz. Az érzékenység
bizonyos határok között független a megterhe
léstől, ha a M.-rúd megtámasztó pontja a csészék
felfüggesztési pontján át húzható egyenesbe esik
(1. az 1. és 2. ábrát). A M. biztos helyzete meg
kívánja, hogy a súlypont a forgási pont alatt
legyen. Ennek szabályozása végett a iinomabb
M.-eken futó súlyt alkalmaznak, mely a M.-rúd
közepétől lefelé irányuló rúdon föl- és letolható,
miáltal a súlypont helyzete megváltoztatható.
Ez a rúd, az ú. n. nyelv, a M.-rúddal együtt leng
és egyensúlyi helyzetben egy kis lemez osztály
zatának közepére mutat. Finom M.-nél megfigye
lik, mikor leng ki a nyelv az osztályzat középső
pontjától jobbra-balra egyenlő mértékben; ez
megfelel az egyensúlyi állapotnak. Hogy a M.-rúd
könnyű és szilárd legyen, áttört rács-alakot ad
nak neki. A súrlódás csökkentése végett a M.-rúd
forgástengelyét kemény anyagból (acél, kovakő).
készítik, élével lefelé fordított prizma alakjával;
az él achát- v. karneol-lemez sima lapjára nehe
zedik. A csészék is ilyen éleken nyugszanak. Fi
nomabb M.-eken szerkezet van, mellyel a M.-rudat
használaton kívül meg lehet akasztani, úgy hogy
a forgási tengely éle kissé az alzat fölé kerül s
így nem nyugszik rajta. A precíziós M.-eket zárt
szekrénybe helyezik (3. ábra).
Pontos méréseknél figyelembe kell venni a tes
teknek a levegőben való súlyveszteségét, mely
különböző térfogatú testekre nézve különböző.
A hibát számítással meg lehet ugyan határozni, de
egyszerűbb az ú. n. vákuum-mérlegek használata
(1. a 4. ábrát), melyek lehetőleg légüressé tehető
üvegbura alá kerülnek s így a mérés légüres tér
ben végezhető. A 4. ábrán látható a Kruspér
István-féle vakuum-M., mely a budapesti mérték
hitelesítő hivatal számára készült. A méréskor
szükséges müveletek kívülről végezhetők. Dur
vább mérésekre gyakran használják a mázsálót
(más néven római M., csapó-M. és hibás elneve
zéssel gyors-M-, 1. az ő. ábrát). Ez egyenlőtlen
karú emelő, melynek rövid karján a mérendő
tárgy felvételére való csésze vagy kampó függ,
míg a hosszabb karon futósúly tolható el. Ezt a
súlyt addig csúsztatják tova, míg a rúd vízszin
tes helyzetbe nem kerül. A tárgy súlya osztály
zaton olvasható le, mely tapasztalati úton készül.
Nagyobb terhek mérésére valók a híd-mérlegek.
Rendesen egy kétkarú és két egykarú emelő össze
tételéből állanak (1. a 6. ábrát). A felső egykarú
emelő a híd, melyre a lemérendő terhet teszik.
A méréshez való súlyok a kétkarú emelő végén
függő csészébe kerülnek. A hídnak lengés köz
ben önmagával párhuzamosan kell mozognia.
A kétkarú emelő karjainak viszonya szerint a
teher egyensúlyozására annak tized- vagy szá
zadrésze vagy más hányadrésze elegendő (deci
mái-, centezimál-M.). A híd-mérlegeket a mázsáló
val is szokták összekapcsolni (Fairbanks-M.).,
Az emelős mérlegekhez tartoznak a kereskedé
sekben használatos tálas M.-ek is, amelye-
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ken a súlyok és teher fölvételére való csé. szék v. lapok az emelőszerkezet fölé vannak he
lyezve (7. ábra). A szögemelős M. példája a mu
tatós M. (8. ábra), melyen a csészére helyezett
test mutatót emel; a megfelelő súly a beosztáson
olvasható le, amely előtt a mutató mozog. A
rugós-mérlegnél & test súlya rugalmas spirálist
nyom össze vagy nyújt meg. Tapasztalati úton
- előállított skála előtt mutató mozog s ha ez va
lamely szám előtt megállapodott, ez a szám jelzi
a M.-re tett test súlyát. Mivel a spirálisok rugal
massága nem állandó, az ilyen M.-gel pontos mé
rés nem végezhető. Ha a rugós M.-et olyan helyre
viszik, ahol a nehézségére hatása más, mint ott,
ahol az osztályzat készült, a M. adatai hibásak
lesznek, mert ahol a test súlya nagyobb, ott a
spirális alakváltozása is nagyobbmérvii.
Az arany-M. aranypénzek mérésére és osz
tályozására való. A legegyszerűbb arany-M. hoszszas lemezből áll, mely M.-rúd módjára van fel
függesztve ; ennek egyik karján kerek mélyedé
sek vannak, melyekbe egy 20, illetve 10 koronás
aranypénz illik pontosan; a másik kar az állandó
ellensúly. A mélyedések középpontjainak távol
ságai a forgási éltől visszás aranyban állnak az
aranypénznek az illető helyen érvényesülő pon
tos súlyával. A kellő helyre tett pénzdarab tehát
egyensúlyt hoz létre, ha súlya megfelelő. A Reitzeféle arany-mérlegnél az előbb leírthoz hasonló
két mérlegkar fekszik egymás mellett. Mindegyik
egy»egy mérősúlyt hord, mely az illető aranypénz
nek felel meg. A másik végen mély hasadék van,
, melybe az aranypénzt helyezik. Ha ez teljes súlyú,
akkor a kar vége ferdén helyezkedik el és az
. aranypénz, élén legördülve, a hasadék nyitott ré
szén kiesik valamely gyűjtő tartályba. A nem
VAGYON
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B szerint a M. bal oldala magában foglalja a
kereskedő teljes vagyonát, melyet gazdálkodás
- céljából az üzletébe fektetett, tehát az ú. n. üzleti
tőkét, melyet a kereskedő vagyonrészeiből olykép állit össze, hogy. az a lehető legnagyobb ter
melésre legyen képes, vagyis a termelés szem
pontjából aktív legyen. Ezért nevezik a M. bal
• oldalán szereplő vagyonrészeket aktíváknak. Az
aktívák több főcsoportra oszthatók: 1. forgalmi
• tőke (pénz, váltó, csekk, utalvány stb.) vagyis

—
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teljes súlyú pénzdarab nem bírja a mérlegkart
lenyomni és bent marad a hasadékban. Bonyo
lultabb a Stiickrath-féle automatikus arany-M.,
amely szintén osztályozni engedi a teljes éa nem
teljes súlyú pénzdarabokat.
Az ú. n. felhajtási M. nagy tartályokban levő
folyadék megmérésére való. A Böhmer-féle fel
hajtási M. a folyadékok fölhajtó erején alapszik.
A tetszőleges keresztmetszetű tartályba alul nyi
tott cső van beállítva, melyben úszó test van. Ez
a folyadék fölhajtó ereje miatt fölfelé emelke
dik; a felhajtó erő emelő közvetítésével egy
M. karjára hat. Az úszó test keresztmetszetei
úgy vannak meghatározva, hogy mikor a M.
nullára mutat, az úszó test keresztmetszetei és a
tartálynak ugyanazon magasságban levő kereszt
metszete között állandó viszony létezik. Ha a tar
tályba folyadék kerül, az úszó testre ható felhajtó
erő a tartályban lévő folyadék mértékét adja s
ha a folyadék fajsúlya és az előbb említett vi
szony értéke ismeretes, a folyadék súlya kiszá
mítható. Lényegileg ugyanilyen működésű a ha
jókon használt porhidrométer (1. o.).
2. M. a kereskedelmi könyvvitelben (franc, balance v. bilance, ol. bilancia). A kereskedelmi
törvény előírja, hogy a kereskedő évenkint lel
tárt (1. o.) és M.-et tartozik készíteni, mely utób
biban a leltározás által megállapított vagyon
részeket aktív v. passzív voltuk szerint egymás
sal szembe kell állítani. A M. tehát lényegileg
ugyanazokat az adatokat tartalmazza, mint a lel
tár, azzal a különbséggel, hogy a vagyonrészeket
főcsoportjaira bontja s azokat értékük szerint fel
becsülve, aktív és passzív vagyonrészek szerint
egymással szembe állítja. A M. általános for
mája tehát a következő:
hó 31-én.

TEHER

azok a vagyonrészek, melyek önmagukban nem
hoznak jövedelmet és csupán az ügyletek lebo
nyolításának eszközei; 2. elhelyezett tőke (kint
levőségek bankoknál, .árúadósoknál stb.) vagyis
a vagyonnak olyan részei, melyek nem saját
gazdaságunkban vesznek részt, hanem gyümölcsöztetés céljából máshol helyeztettek el addig,
míg reájuk újból szükség van; 3. üzemi tőke
(árúk, értékpapírok, nyersanyagok stb.) vagyis
azoka vagyonrészek.amelyekkel a tulajdonképeui
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Szérkedés, kereskedés történik; 4. befektetett külön számlát alkalmaznak a M. adatainak a köny
töke (gépberendezés, szerszámok, irodaberendezés vekbe való bevezetésére; ez a számla az elö-M. -stb.) vagyis olyan vagyonrészek, melyek önma vagy kezdö-M. számla. Ezzel szemben aköny- •
gukban nem hoznak jövedelmet, sőt a használat vek zárásakor a vagyonrészeket összefoglaló :
folytán értékükből veszítenek, de viszont a hozott számlát záró-M. számlának nevezik. A M. szer
áldozat bőséges kárpótlást nyer azáltal, hogy a kesztésére, vizsgálására és megbirálására vonat
befektetett töke lehetővé teszi és elősegíti a ter kozó elméleti és gyakorlati tudnivalók összeségét
melést és az értékesítést; 5. ingatlan töke (tel nevezik mérlegtan-nak, mérlegismeret-nek.
kek és épületek) vagyis az üzlet céljait szolgáló és
A M. készítésének elmulasztása csőd esetében, .
a kereskedő vagyonát tevő ingatlanok. A M. mind mint vétkes bukás, büntetés alá esik. A részvény
ezeket az aktív vagyonrészeket egy időpontra társaság és szövetkezetnél az igazgatóság köteles ••
vonatkoztatva, a valóságnak megfelelően, való- gondoskodni, hogy az évi M. a közgyűlést meg
szinü értékkel veszi fel. A M. jobb oldalán az előzőleg 8 nappal közzététessék, ezenfelül a közaktívákba fektetett vagyon számszerű értéke gyűlésileg jóváhagyott M.-et a cégbíróságnak
két részre van bontva : idegen tőkére és saját tő bemutatni tartozik.
i é r e . Az idegen tőke az ú. n. passzívum, a saját
3. A gazdaságban a javak mennyiségének idő
tőke az ú. n. tiszta vagyon, mely ezek szerint az szakonkénti változásait mutatják ki a M. segélyé- .
aktívák és passzívák különbsége. A passzívák vei, úgy hogy az illető gazdasági rendszer körébe
különfélék lehetnek: 1. aszerint, amint a köte belepett javak összegét s az abból kilépett javak
lezettség a hitelezők részéről biztosítva van: összegét hasonlítják össze egymással. Az efajta
pl. nyílt v. könyv-, váltó-, jelzálogtartozás stb.; M. tehát nagyon lényegesen különbözik a keres
2. aszerint, aminő ellenszolgáltatáson alapulnak: kedelmi M.-től, amennyiben az csupán bizonyos
pl. árú-, pénz-, ingatlantartozás stb. A tiszta va gazdasági időszak forgalmi tényeit mutatja ki.
gyon is többfélekép mutatkozik a M.-ékben: ma Nagyon fontosak közöttük azok a M.-ek, amelye
gáncégeknél egy összegben mint üzleti töke, tár ket a közgazdaságtan útmutatásai szerint az egyes
sas cégeknél annyi részben, ahány tagnak tőke- országok árúforgalmáról és fizetési kötelezettsé
betéte van, pl. Kovács István tőkebetóte. Nagy geiről szokás felállítani. Különösen nevezetesek
Béla tökebetéte; a részvénytársaságoknál mint az árúforgalmi M.-ek (amelyeket hibásan ke
részvénytőke, tartalékalapok és a felosztatlan reskedelmi M.-Jnék (1. o.) is neveznek) azért, mert
•üzleti nyereség, szövetkezeteknél: részjegytőke, azok adataiból igen messze menő s általánosan
tartalékalapok és az évi többlet. Tekintettel arra, elterjedt, téves következtetéseket szoktak vonni.
hogy a M. egy időpontra vonatkozik, az ügylete (L. Közgazdaságtan.) Némileg kiegészíti aiz árú
ket pedig nem lehet akkorra mind lebonyolítani, forgalmi M. adatait a fizetési M., amely egy-egy
szokásos a függőben maradt ügyleteket, az elő nemzet külföldi tartozásait és követeléseit állítja
legezett v. hátralékos költségeket pro ráta tem- szembe egymással.
pöris átmenetileg a M.-be beállítani. Ezek a téte
lek szerepelnek átmeneti számlán csoportosítva "4. Az állami zárszámadásban három M. van,
v. esetleg külön-külön címek alatt. Mivel ezek ú. m. a pénztári, a jövedelmi és a vagyon-M. A
szerint a M. a vagyoni állapotot mutatja ki, tehát pénztári M. a készpénzkezelés eredményeit vagyis
azt, aminek az ellenőrzésére és nyilvántartására a pénzkészletet a számadási időszak (költségve
a könyvelés (1. o.) van hivatva, a leltárból elké tési év) elején és végén, valamint az év folya
szített M. adatai összehasonlíttatnak a könyvelés mán tényleg foganatosított bevételt és kiadást
adataival s az ekkép elszámolásszerüen igazolt tünteti fel; a. jövedelmi M. a be- és kiflzetendőül
M. szolgál a könyvek zárásának alapjául. Azt a könyvileg előirt összegekből, az úgynevezett ki
számlát, mely ekkép a M. adatait a könyvelésbe adási utalványozásból ós a bevételi előírásból in
viszi és az összes vagyonrészekről vezetett szám dul ki és számbaveszi emellett még a jövede
adások összefoglalását tartalmazza, nevezik M-- lemre kiható mindazon további tóteleket, amelyek
számlának. A M.-gel kapcsolatban mindig az a vagyonleltárban változást jelentenek anélkül,
üzleti eredmény is megállapításra kerül olykép, hogy pénzkiadásokkal vagy pénzbevételekkel
:hogy a nyereségekről és veszteségekről is aM.-hez ellensúlyozva lennének (pl. ingatlan eladásánál
hasonló számlaszerü kimutatás készül. Ezt neve- a leltári érték és az elért vételár között levő kü
.zik eredménymérlegnek, amely az üzlet meneté lönbözet vagy az államnak iskola létesítése vé
nek megítélésénél a vagyonmérlegnek lényeges gett ingyen átengedett telek leltári értéke stb.);
kiegészítő része. A nyilvános számadásra köte a vagyon-M- az év elején és végén mutatkozó
lezett vállalatok évi jelentésükben mindig mind cselekvő vagyon és teher értékálladékát és az
a k é t M.-et közlik, amint hogy a könyvelésben év folyamán az egyes vagyonrészekben előállott
is a M.-számla mellett az eredményszámla az, értékgyarapodást és értékapadást mutatja. A
mellyel a könyvek zárása történik. A gondos ke vagyon-M. az állami leltár adataiból készül.
reskedő leltárait, M.-eit és eredménymérlegeit
Mérleg (Libra), az állatöv hetedik csillagképe
egy külön e célra rendelt könyvbe vezeti s külö és egyszersmind az ekliptika 180°—210° hosszunös gonddal őrzi egyrészt azért, mert ezekből vi sági közét elfoglaló jele (=o=), melynek kezdőpontja
láglik ki egész kereskedői gazdálkodásának me az őszi nap-éjegyenlőség pontgát jelöli. A M. jelé
nete, másrészt mert könyvelésének e részéhez nek kezdetén áll a Nap ősz beálltakor, míg a pre
'csakis legmeghittebb hivatalnokait engedi. Mivel cesszió miatt előrenyomult csillagképet okt. 28—
a könyvelés kiinduló pontja az időszak elején nov. 21. között méri át. Két másodrendű (az É.-i
mutatkozó vagyoni állapot, a kettős könyvvitelben | és D-i Kiffa) s 26 apróbb, szabad szemmel látható
csillagból áll.
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Mérlegelés. A vasúti forgalomban a vasutak gyakorlatban használt különféle mérlegformák
nak a M.-ek foganatosítása iránti kötelezettségét kal, a vagyonrészek különféle csoportosításával
a vasúti üzletszabályzat írja elő. Ez a kötelezett és elnevezéseivel, úgy hogy rámutasson azokra,
ség a vasút által berakandó darabárúkra és más a módozatokra, melyek a vagyoni helyzetnek, sőt:
árúkra nézve eltérő, amennyiben a vasút az ál néha még visszaéléseknek is elhomályosltására
tala berakandó darabárut a felvétel alkalmával v. elpalástolására szolgálnak. Végre az igaz mér
köteles megmérlegelni, más árúkat pedig csak leggel foglalkozik a M. és megvilágítja azt, hogy
akkor, ha a feladó azt kéri s ha a rendelkezésre mikép lehet a mérlegből és a vele kapcsolatosálló M.-i eszközök arra elégségesek. Ezek a eredmónykimutatásból a vállalat vagyonára ésM.-ek hivatalos M.-ek. Ezekért a M.-ekórt a vasút jövedelmezőségére, valamint üzletmenetére kö
az általa berakott darabárúknál díjat nem szed vetkeztetést vonni. L. még Közgazdaságtan.
het, más árúknál ellenben a díjszabásszerü mér Irodalom. Bauer, Inventur u. Bilanz, Leipzig 1906; Beigl,
legdíjat szedi. Azoknál a küldeményeknél, me Theorie und Praxis der Bnchiührongs- u. Bilanzrdvision,
Dresden 1908; Fischer, Die Bilanzwerte, was sie sind und
lyeket a vasút nem köteles mérlegelni, a feladó was
sie nicht sind, Leipzig 1908; Gerstner, Bilanz-Analyse,
által bevallott súly teljességének ellenőrzésére a Berlin 1912; Leitner, (xrundriss der Buchbaltung u. Bilaozvasút szintén végez úgynevezett utánmérlegelé- knnde, Berlia 1910; lfj. Nóvák Sándor, A mérleg és téte
megítélése, 1908; Passow, Die Bilanzen der privátén
seket, melyekért dijakat nem szedhet, de joga leinek
Unternehmungen, Leipzig 1910; Rehm, Die Bilanzen der
van a helytelen súlybevallásért és az esetleges Aktiengesellschaften, München, 1908; Reisch-Kreibig, Bi
túlsúly után fuvardijpótlókot szedni. A M. az árú lanz u. Stener, Wien 1909; Simon, Die Bilanzen der Aktien
gesellschaften, Berlin 1899; Stern, Kaufmannische Bilanz,
természeti minőségéhez és ahhoz képest, hogy az Leipzig
1907; Zsengeri, Könyvvitel és mérleg, 1907.
árú csomagolva vagy csomagolatlanul szállítta
M e r l e t t e (ejtsd: —lett), a francia heraldikában
tik, raktári v. vágánymérlegen történik. Az utóbbi gyakori címeralak: oly rigó vagy más madár,,
esetben, ha a feladó a vasúti kocsi önsúlyozását amelynek csőre, farka ós lábai, legtöbb esetben.
nem kívánja, a küldemény tiszta súlyának ki csak a két utóbbi, el vannak vágva.
számításánál a vasúti kocsira jegyzett önsúlyt
Merlin, a középkor mondairodalmában Artus
veszik tekintetbe. A küldemény átvevője a ren
és prófétája, kinek alakját Monmouth
deltetési állomáson kérheti a küldemény után- varázslója
Galfred (1137 táján) csempészte be Britannia ős
mérlegelésót. Ha ez kívánságára foganatositta- régi
M. valószínűleg két mesés alak
tik, a díjszabásszerú illetéket tartozik megfizetni. nak történeteibe.
összezavarásából keletkezett; az egyik az.
Mérlegismeret, 1. Mérlegtan.
ó-kymri bárd Merdin, ki Artus oldalán küzdött,
Mérlegkönyv, 1. Mérleg.
a szászok ellen és a celidói vesztett csata után
Mérlegpróba, 1. Istenítéletek.
őrülten bujdosott világgá; a másik egy dómon s:
Mérlegszámla, 1. Mérleg.
szűz leány fia volt, aki fontos szerepet ját
Mérlegtan v. mérlegisme azokkal a szabályok egy
Artus király udvarában. Sok kaland után
kal foglalkozik, melyek szerint a kereskedő mér szott
Viviane nevű kedvese kicsalta M.-től varázsere
lege (1. o.) megszerkesztendő. Eszerint három fő- jének
titkát, s azóta fogva tartotta egy erdőben.
kérdés kutatását foglalja magában: 1. miképen Ezen forrásokból
merítettek az angol, francia,
kell a különböző vállalatok mórlegeit megszer spanyol, olasz és német
melyeknek
keszteni, 2. miképen Ítélhető meg a mérleg való elseje 1498. jelent meg M.-regények,
Parisban. A tárgyat kü
disága, 3. miképen lehet a mérlegekből az illető lönben a romantikusok is
(Schlegel D., Uhland,.
vállalatok vagyoni állapotára, ül. üzletmenetére Immermann stb.) nagyon kedvelték;
feldolgozta
nézve következtetéseket vonni. A mérlegek szer Maeterlinck is, zeneileg pedig Groldmark
(1886)
kesztésénél a mérleg formai ós lényegbeli fejlő és Rüfer (1887).
dése kapcsán 3 kérdés foglalkoztatja a M.-t -. 1. mit
kell a mérlegbe felvenni; 2. milyen értékben ; Irodalom. San Marté, Die Sagen von M., Halle 1863 ;M.,.
3. mily formában. Az első kérdés tulajdonképen kiadta Paris és Ulrich. Paris 1886: Early English Text
jogi és gazdasági kérdés, mert az döntendó el, Society 10., 21. és 86. köt., London 1865—69.
hogy valamely dolog, szolgálat vagy jogosítvány
M e r l i n d e D o u a y (ejtsd: merten d6 dué), Phüippe
egyáltalában beletartozik-e a vagyonrészek közé, Antoine, gróf, francia politikus és jogtudós, szül.
s ha igen, milyen címen; a második kérdés gaz Arleuxben 1754 okt. 30., megh. Parisban 1838'
dasági és matematikai, mert az első kérdésben dec. 26. Mint hírneves jogtudós lett tagja 1789.
megállapított vagyonrészeknek gazdasági, illető az alkotmányozó, 1791. a törvényhozó gyűlés
leg kereskedelmi értékét becsüli meg és számítja nek. 1792-ben a konventbe választották, hol a
ki. A harmadik kérdés tisztán köny vviteli, ameny- király halálára szavazott. Robespierre bukása
nyiben az előző két kérdés által jogilag, gazda után a konvent elnöke volt, a direktórium alatt
ságilag és matematikailag teljesen meghatárolt pedig igazságügyminiszter, majd 1797. szept—
vagyonrészeket a kereskedői szokások szerint 1799 nov. a direktórium tagja. Napóleon az ál
áttekinthető formába hozza és tisztázza az össze lamtanács tagjává nevezte ki és grófi rangra
függést a könyvelés és mérleg között. A mérleg emelte. A restauráció alatt száműzetésbe kellett
és tételeinek megbirálása különösen a nyilvános mennie s csak 1836. tért vissza Parisba. Jogi főszámadásra kötelezett vállalatoknál lényeges, müve: Recueil alphabétique des questions de
ahol a vállalat érdekeltjei éppen a mérleg által droit (1872, 8 köt., 4. kiad.).
tájékoztatnak a vállalat vagyoni helyzetéről és
Merlin de Thionville (ejtsd: meriel dö tionviiy),
üzleti menetéről. Ezekre nézve tehát a mérleg Antoine Oristopli,francia forradalmár, szol. Dievalódiságának kutatása az első lényeges feladat. denhofenben (Thionville) 1762 szept. 13., megh.
Ezzel kapcsolatban a M.-nak foglalkoznia kell a ' Parisban 1833 szept. 14. Kisebb bírósági tiszt
viselő volt. 1791-ben a törvényhozó gyűlés tagja

Merlino Coccajo

— 64J —

lett, hol a szélsőbalhoz csatlakozott. Nagy része
volt az 1792 aug. 10-üri felkelés előkészítésében.
A konventben Danton pártjához tartozott, Robespierre bnkása után pedig a mérsékelt iránynak
lett híve s üldözte a jakobinusokat. A direktó
rium alatt az ötszázak tanácsában foglalt helyet,
majd 1799. főpostaigazgató lett. Minthogy Na
póleon élethossziglani konzulátusa ellen szava
zott, le kellett mondania s hátralévő éveit pieardiai jószágán töltötte. V. ö. Meynaud, Vie et correspondance de M. (Paris 1860).
Merlino Coccajo (ejtsd: kokkájo), Írói álnév, 1.
Folengo.
Merliton (n8v.), L Galendula.
Dferlnccius (állat), 1. Tengeri csuka.
Merluska (orosz), finom, vékonyszórü, szépfodrú báránybőr. A forgalomban azonban ez a
kifejezés csak ritkán fordul elő.
Mermerdenisz, 1. Marmara-tenger.
Mermesd, kisk. Arad vmegye nagyhalmágyi
j.-ban, (i9io) 336 oláh lak., n. p. é3 u. t. Nagyhalmágy.
Mermillod (ejtsd: — miiyó), Gaspard, blbornok,
szül. Carougeban 1824 szept 22., megh. Rómában
1892 febr. 28. Pappá 1847. lett. 1864-ben genfi
plébánossá nevezték ki, 1873. genfi apostoli viká
rius lett, amiért őt a svájci szövetségtanács szám
űzte. M. ekkor Femeybe ment. Amikor 1883.
Lausanne püspöke lett, a szövetségtanács vissza
vonta a számüzetési határozatot, mire Preiburgba
tért vissza. 1890-ben blbornok lett és Rómában
lakott. Kiváló szónok hírében állott és irodalmi
lag is működött. Megalapította a L'observateur
catholique politikai lapot, az Union catholique
d'ótudes sociales etoeconom. (1885) és az Annales
cathol. de Geneve (1852) folyóiratokat, amelyek
ben főképen szociális kérdéseket tárgyalt. Összes
munkái mgjelentek Parisban (Oeuvres du eardinal M. 1893—1894, 3 köt.).
IHermitltidae (állat), 1. Fonálférgek.
Mermnadák, uralkodó család Lídiában. Neve
zetesebb tagjai Gyges (1. o.) és Kroisos (1. o.).
Mérnök, minden olyan ember, aki a technikai
tudományok alkalmazásával foglalkozik s erre
képesítést nyert. Mivel a technikai tudományok
alkalmazása mindig 1. adatgyűjtés (telekmérés,
vízmérés stb.) egyrészt gyakorlati adminisztráció
részére, másrészt létesítmények előtanulmányai
végett, 2. különféle építmények létesítése: azért
a mérnök sokféle szakmában fejtheti ki tevé
kenységét. A felvevő v. igazi mérő mérnök tér
képeket készít, a vízmérnök a folyók, tavak vi
zének szabályozásával, lecsapolással, öntözéssel
stb. foglalkozik, de van út-, vasút-, hídépítő,
hajóépítő mérnök, továbbá gépészmérnök, aki
gépek tervezésével, előállításával és alkalmazá
sával foglalkozik, az építészmérnök épületeket
készít, a vegyészmérnök vegyületek gyáripari ké
szítésével, a bányamérnök a bányák gazdaságos
és okszerű kihasználásával stb. foglalkozik. A
budapesti m. kir. József-műegyetemen öt szak
osztály van s mindegyik külön oklevéllel avatja
fel mérnökké a vizsgázott tanulókat, ú. m.: mér
nöki, gépészmérnöki, építészmérnöki, vegyész
mérnöki és gazdaságmérnöki képesítéseket nyújt.
Újabb időben mindegyik szakosztályon megüévai Nagy Lexikcma. XHL köt.

Merode

szerezhető a M.-doktori cím is. L. Műegyetem.
— A katonai v. hadmérnököket 1. Műszaki csa
patok és intézetek.
Mérnök- és Építész-Egylet, l. Magyar Mér
nök- és Építész-Egylet.
Mérnöki jelek, pontok ideiglenes v. állandó
megjelölésére szolgáló eszközök. Ideiglenesen ka
rókat használnak pontok megjelölésére, pL egye
nesek kitűzéséhez, mérőasztali felvételhez. Ezek
a karók 2—3 m. hosszúak és deciméterenkint
váltakozva vörösre és fehérre vannak festve,
hogy jobban szembe tűnjenek s durva hosszmér
tékül is szolgálhassanak. Nagyobb távolságok
esetén jelzőlobogót kötnek reá szintén vörös-fehér
színben, mert ezek a legfeltűnőbbek. Állandó
jelölésre erősen levert cöveket (szintezés, tachimeter-felvétel), nagyobb póznákat, két kereszt
ben reászegezett ós fehérre meszelt deszkával
(háromszögelés) használnak. A póznákat deszka
tokban ássák el, hogy azokat bármikor ki lehes
sen húzni vagy visszadugni. Országos három
szögeléshez a fixpontok fölé piramist építenek
gerendákból, ezt bedeszkázzák és fehérre festik,
s így igen messzire ellátszik.
Mernye, kisk. Somogy vm. igali j.-ban, ii9io>
1493 magyar lak., vasútállomás távíróval, posta
hivatal.
Mernyik, község, 1. Merészpatak.
Merobandes, Flavius, hispániai latin költő és
rétor; szónoki és katonai érdemeit Rómában 435.
Kr. u. szoborral jutalmazták, melynek felirata
megvan. Laus Ghristi c. Krisztust magasztaló
költeményén kívül öt más történelmi tárgyú köl
teményéből vannak töredékek, a leghosszabbikban Aétiust magasztalja retorikus sallangokkal.
Kiadta Niebuhr (Bonn 1824); újabban Vollmer
(Berlin 1901).
Meroblasztikus pete, 1. Pete.
Merocyta, az Öshalak és Csúszómászók petéi
ben azok a hímcsirasejtekből származó magok,
melyek a pete magjával nem egyesülnek ós a
termékenyítés után sem pusztulnak el, hanem
ezután is jó ideig megtalálhatók a petében. Ré
gebben M. névvel jelölték a gerinces állatok me
roblasztikus petéinek tápláló szikjében levő mag
vakat és a belőlük fejlődő sejteket.
Meródach (Maruduk), Bábel legfőbb istensége,
Éa istennek fia, aMt a babiloniak és asszírok egy
aránt tiszteltek. Innen van, hogy a görögök
Zeusszal azonosították. M. a babiloni mítosz sze
rint a teremtő isten, a világosság istene, akinek
tettei az ékiratos ú. n. Khaldeus Genezisben
bővebben vannak leírva. Mint a sors istenét hét
nyíllal kezében szokták ábrázolni.
Merode, ősrégi belga főnemesi család, amely
nek feje a M. grófi címen kívül a marquis de
Westerloo, prince de Grimberghe és prince de
Hubempré címeket is viseli, míg a család többi
tagjait csupán a comte de M. cím illeti meg. A
család jelenlegi fejének, Charles Ghislain herceg
nek (szül. 1887.) édesatyja, Henri Ghislain hg.
(szül. 1856., megh. 1908.) belga külügyminiszter
és 1903 óta a belga szenátus elnöke volt. E csa
ládból származatt:
1. M., Félix Ghislain, comte de, belga állam
férfiú, szül. Maastrichtben 1791 ápr. 13., megh.
él
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Mérőasztal

Brüsszelben 1857 febr. 7. Az 1830-i belga forra tesek. A két szomszéd rend közül a TriloUták
dalomban előkelő szerepet játszott, tagja volt az (1. o.) szintén mind kihaltak, a Xiphosurák (1.0.)
ideiglenes kormánynak s nagy része volt I. Li közül azonban még ma is él az Indiai-tengerben
pót megválasztatásában. 1831—39-ig tárcanél a kardfarkú vagy molukki rákok nemének (Liküli miniszter volt s haláláig a képviselőházban mulus) néhány faja. L. Trilobiták, Xiphosurák
foglalt helyet. Öccse : Frédéric (szül. 1792 jún. és
'Rákfélék.
9., megh. 1830 nov. 4.) Antwerpen ostrománál ha
Meroszkóp (merométer, gör.), kis hosszúságok
lálos sebet kapott.
mérésére való mikroszkóp.
2. M., Frédéric Frangois Xavier Ghislain de,
Merovech. (Meroveus), 1. Merovingek.
M. 1. fia, szül. Brüsszelben 1820 márc. 25., megh.
Merovingek, frank királyi család, melynek
Rómában 1874 júl. 11. A belga hadseregből a őse Merovech v. Meroveus nyugati (száli) frank
francia hadseregbe lépve, vitézül harcolt Algériá király (448—457) volt. Ennek unokája Chlodvig
ban 1847-ig. Azután Rómába ment, hol pappá (1. 0.) 481. az összes frankok királya lett, s utó
szentelték s 1849. IX. Pius pápa kamarása lett. dai, a M. 751-ig uralkodtak a frankok felett. A
1860—65-ig az egyházi állam hadügyminiszteré család utolsó tagja, III. Childerich, kolostorban
volt, azután mitilenei érseknek nevezték ki. A fejezte be életét.
bíbornoki kalapot az infallibilitás (csalatkozhaMeroving érmek. I. Chlodvig, a meroving nem
tatlanság) dogmájának ellenzése miatt nem kap zetségből való száli frank király (481—511) a
hatta meg. V. ö. Besson, Frédéric Francois Xavier római helytartót 486-ban legyőzte s a római ural
de M. (Lille 1888, új kiad.).
mat megsemmisítette. Mikor utódai pénzt kezde
Meroe, termékeny és művelt ókori szigetország nek veretni, lemásolják a római császári pénze
a Nilus, Asztaposz és Asztaborasz között, melynek ket. A VI. sz. közepétől van csak a meroving
ilyen nevű fővárosában tartották értekezletüket uralkodó neve és képe a pénzen. A pénzrendszer
a papi fejedelmek, kik benne uralkodtak. M.-ból is a rómaiakén alapszik. A solidus harmadát
jelentékeny kultúra sugárzott ki a körülfekvő (triens, tremisses) verték igen művészietlen da
országokra, mely hasonlított ugyan az ó-egyip rabokban. V. ö. Engel-Serrure, Traité de Numistomihoz, de korántsem tekinthető vele azonos matique I. (Paris 1891); M. Prou, Les monnaies
nak. A római uralom idején M. jelentősége egyre merovingiennes (u. 0. 1892); A. Blancliet, Mon
hanyatlott, Nero korában egészen megszűnt.
naies frappées en Gaule stb. (n. 0. 1912).
Meroxén, 1. Csillám.
Meroedria (gör.), a kristályoknak ama tulaj
donsága, hogy lapjaik hiányosan fejlődtek ki,
Mérő, régi űrmérték, főleg szemes jószágok ré
vagyis kevesebb számmal vannak meg, mint a szére. Többféle M. volt használatban. A pozsonyi
mennyit az ideális forma követel. Igen gyakori M. = 62-498 lit, a, pesti M. 93747 üt. M. helyett
az aranykristályoknál.
még a kila, köböl elnevezéseket is használtak.
Merogonia (gör.), a fejlődésnek az a módja,
Mérő, község, 1. Kaposméröamikor a petének valamely levágott és magnél
Mérő, 1. István, festő, szül. Szentjánoson (Po
küli részéből rendes termékenyítés után indul zsony vm.) 1873 dec. 5. A mintarajziskolában
meg a fejlődés. A tengeri sünök és más alsóbb Székely Bertalannak volt tanítványa, aztán rajz
rendű tengeri állatok petéit rázogatással v. tűvel tanár lett, de közben Münchenben is folytatta
több részre lehet osztani, melyek közül a mag tanulmányait Löfftznél, Parisban Lhermittenél.
nélküliek is, miután hímcsirasejttel egyesültek, Többnyire génre- és arcképeket fest, egy ilyenre
fejlődésnek indulnak. Az első ilyen kísérleteket (Női arckép) 1912. Ms állami aranyérmet kapott
Boveri, Delage és a Hertwig-testvérek végezték. Budapesten.
2. M. Jolán, zongoraművésznő, szül. Budapes
Merométer, 1. Meroszkóp.
Merom-tó, Josephus Semechonitis nevezi így ten 1886 aug. 29. Tanulmányait a Nemzeti zene
a mai Báhr él Hule tavat É-i Palesztinában, dében Rennebaum Ágota vezetése mellett végezte.
melyet a Jordán forrásvidékétől egész a Gene- Művészete nemcsak Európa, de Amerika zenei
záret taváig átszel. M. vize (Józs. II5, 7.) való metropolisaiban is méltánylásra talált.
Mérőasztal, földmérőeszköz topograflkns terep
színűleg a forrásokban gazdag Merőn falu (Felsőfelvétel céljaira, egyike a legrégibb mérnöki mű
Galileában) vizeit jelenti.
Merope, a görög hősmondában Messenia ki szereknek. Már a rómaiak is használták telek
rályának, Kresphontesnek felesége. Sógora Poly- felvételre mensula praetoriana néven s ez a
phontes megöli Kresphontest és felnőtt fiait s Őt neve a legújabb korig is megvolt. Most használt
magát arra kényszeríti, hogy feleségévé legyen. alakjában három szilárd lábra erősített rajz
M. legkisebb fla, Aipytos azonban megmenekül, s táblából áll, csavarokkal vízszintesre lehet állí
felnövekedvén megmenti anyját Polyphontestől. tani, tájékozás végett függélyes tengely körül
A M.-mondát Voltaire egyik drámájában dol forgatható. Durva beállítása szabad kézzel, fino
mabb beállítása mikrométercsavarral történik.
gozta fel.
Meropidae (állat), L Méhészmadárfelék és Az asztaltáblára papirost ragasztunk s a fel
vételt azonnal a mezőn erre rárajzoljuk. Felszere
Gyurgyalag.
léséhez tartoznak: egy függő az asztalon fel
Meropisz, Kosz (1. 0.) sziget régebbi neve.
rajzolt pontnak a mezőn kitűzött fölé való állí
Merops (állat), 1. Gyurgyalag.
Merostomata (áuat), a Rákok (Crustacea) tására, talpas libella a tábla vízszintessé tételére
osztályába, az Óriásrákok (Gigantostraca) al és dioptra, v. újabban távcsöves vonalzó irány
osztályába tartozó rákok egyik rendje, amelynek zásra és esetleg távolságmérésre is. L. Tachicsak kihalt, a palaeozoicumban ölt fajai ismere méter.
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Merocze

Meröcze, kisk. Nyitra vm. galgóczi j.-ban, (1910)
585 tót és magyar lak., vasútállomás távíróval s
u. 0. postaügynökség.
Mérőkerék (curveometer), 1. Görbemérd.
Mérőkészülékek, az elektrotechnikában 1. Gal
vanométerek, Elektrométer, Elektrotechnikai
mérőkészülékek, Villamos óra. A geodéziai M.-et
1. külön címeik alatt.
Mérőkörző, 1. Körző.
Mérőlánc, 4—5 mm. vastag vasdrótból, 20—25
«m. hosszú szemekből készült lánc, amelynek
hossza régebben 10 öl, ma 20 méter. A sokkal
kényelmesebb ós pontosabb acélszalag teljesen
kiszorítja a M.-ot a használatból.
Mórőléc, kisebb, önálló háromszögelésekhez,
asztalíölvételekhez szükséges alap hossz (bázis)
pontos megmérésére szolgáló eszköz. Szívós fá
ból készült, olajos festékkel többször bemázolt
léc, két vége vagy lapos, vagy kissé letompított
derékszögű élben vécrződik, amelyre acél v. bronz

Mérőléc.

sisak van erősítve, úgy, hogyha aM. egyik végén
az él vízszintesen van, a másikon függélyesen áll,
mert legalább két léccel mérnek s igy a léceket
pontosan egymáshoz lehet illeszteni (1. az ábrát).
A léceket az irány könnyebb betartása végett
sokszor a mérendő vonaJ mertén feszesen kiho
zott kötél mellett fektetjük le.
Merőleges. Eét egyenes egymásra M., ha egy
mással 90°-ú szöget zár be. Egy egyenes M. vala
mely síkra, ha a síknak mindazon egyeneseivel,
melyek az adott egyenesnek és a síknak metszés
pontján keresztülmennek, 90°-ú szöget zár be.
Két sík M. egymásra, ha mindegyikben lehet leg
alább egy egyenest húzni, mely a másik síkra M.
Mérőón v. mérőólom a. m. 1. függő ón (1. o.),
2. mélységmérő (1. o.).
Mérőorsó (ném. és ang. Log; ol. barchetta),
a hajók menetsebességének meghatározására szol
gáló készülék. A legegyszerűbb s könnyű kezelhetése miatt igen
elterjedt közönséges
M. egy, a hajó hoszszát mintegy 200
m. - rel meghaladó
í. ábra.
vékony zsinegből
áll, mely egy üres
forgatható fahengerre (1. ábra) van tekerve. A
zsineg egyik végére háromszögletű deszkácska
van erősítve, melynek egyik oldala
ólommal bélelt,
h ogy a deszkácska
a vízbe vetve, a
2. ábra.
víz felszínére füg
gélyes állásban
ússzon. A mérésnél az orsódeszkácskát a hajó
hátsó részéről a vízbe dobják, mire az, a vízben
•a 2. ábrán látható állást foglalja el és a víznek

Mérőszalag

nyomása által csaknem egy helyben tartatik. A
hajó ezalatt menetét folytatván, az orsózsineg a
hengerről legömbölyödik. Midőn a hajó hosszá
nak megfelelő hosszúságú zsineg (elöfutó) már ki
futott, kezdődik tulajdonképen a mérés. B célra
15 v. 30 másodpercig ömlő homokóra szolgál, mely
a kellő pillanatban megfordíttatván, a homoknak
a telt tölcsérből az üresbe való átömlése által az
időt jelzi. Az orsózsineg megfelelő távolságokra
kis csomók (1. 0.) v. spárgafonalak által jelezve
lévén, a hajó menetsebessége a kifutott zsineg
hossza alapján meghatározható. Rendes körül
mények között a M.-t minden félórában kivetik.
Hosszabb idő alatt megfutott távolságnak meg
mérésére az ú. n.
pátens-sebesség
mérő szolgál (3.
ábra), mely mű
szerről, a vízbe
vetve és a hajó után vonszolva, a
meghaladott távolság bármikor le
olvasható és sokkal pontosabb ada
tokkal szolgál, mint a közönsé
ges M. B műszernek fő alkotórésze
egy kis propeller, mely a hajónak a
3. ábra.
víz tükrén való tovasiklása folytán
forgásba jön s forgásgyorsaságát a hajó sebes
ségéhez mérten, ezzel bizonyos arányban eszközli.
A kis forgó propeller egy óraműhöz hasonló szer
kezetet hoz működésbe, melynek három szám
lapján a hajó által megfutott tengeri mérföldek
száma könnyen leolvasható. A számlálószerkezetet
a propeller közelében a vízben vontatják, v. a
hajó tatján van megerősítve. Ez utóbbi elrendezés
sokkal célszerűbb, mert az óraműről a leolvasás
bármikor eszközölhető anélkül, hogy a készüléket
evégből a vízből ki kellene emelni. Sokféle pátenssebességmérő van, melyek közül a Massey- ós
Walker-féle a legelterjedtebbek.
Mérőpontok. Az emberméréstannak (antropometria) mind nagyobb arányú kifejlődése nagy
számú ú. n. M. felvételét eredményezte. Ezek az
emberi testnek oly fix (legtöbbször anatómiai)
pontjai, melyek között a méréseket eszközöljük.
Pontos mérések végzéséhez okvetlenül szüksé
ges e M. alapos ismerete. Az élő emberi testen
fontosabb M.: suprasternale a. m. a szegypont
felső szélének médián pontja; omphalion a. m.
köldökpont; cervicale a. m. a 7-ik nyakcsigolya
tövisnyúlványának csúcsa; lumbale a. m. az 5-ik
ágyékcsigolya tövisnyúlványának csúcsa; acromion a. m. vállcsúcs; dactylion a. m. a kéz középső
ujjának hegye; acropodion a. m. a láb legkiállóbb
ujjának csúcsa stb. A koponyán levő főbbM.-atl.
Koponya és Koponyamérés alatt.
Mérőszák, kisebbszerű abroncsháló, melybe
a megmérendő halat teszik, hogy segélyével a
rendszerint két ember által tartott rúdon függő
mérlegre akaszthassák.
Mérőszalag, erős, olajozott vászonból v. acél
ból készült hosszmórő eszköz. A vászonszalag ha
mar romlik ós nyulókony, ezért csak megközelítő
mérésekhez alkalmas, mezei munkákra a pontos,
szilárd acélszalag a használható, amelyen a mé
tereket ós decimétereket kis lyukakon átillesztett
és összelapított fejű sárgaréz szögecskék jelzik.
41*

Mérővessző
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Zsebszalagokon a cm.-ek is meg vannak jelölve
maratással.
Mérővessző, a hosszmérték egysége (nálunk a
méter), amely a zsebben való hordozhatás céljá
ból összehajtható alakban készül. A M. egyik lap
ján néha a régi öl-mértéket alkalmazzák.
Merr., lat. állatnevek után Merrem Blasius,
marburgi egyetemi tanár nevének rövidítése,
szül. Brémában 1761 febr. 4., megh. Marburgban
182-4 febr. 23.; a madarakat és a csúszó-mászókat tanulmányozta.
Merrekül, tengeri fürdő Bsztonia orosz kor
mányzóságban, Narva közelében, a Finn-tenger
öböl mellett.
Merril. Lincoln county fővárosa Wisconsin
északamerikai államban a Wisconsin mellett,
(1910) 8689 lak., fűrészmalmok, faipar és termény
kereskedelem.
Merrill, Stuart, francia költő, szül. Hampsteadben (északamerikai Egyesült-Államok) 1863 aug.
1. Parisban nevelkedett. A szimbolista iskola
egyik előharcosa s a forradalmi szocializmus
egyik bajnoka. Nem ritkán homályos verskötetei:
Les gammes (1887); Les fastes (1891); Petits
poémes d'automne (1895); Les quatre saisons
(1900).
Merrimac, 275 km. hosszú folyó New Hampshire és Massachusetts északamerikai államok
ban. Az Atlanti-óceánba ömlik. Lowelltöl kezdve
hajózható, vízeséseit gépek hajtására használ
ják föl.
Merriman (ejtsd: memmjn), Henry Seton (csa
ládi nevén: Hugh Siowell Scott), angol regény
író, szül. Newcastle-upon-Tyne-ben 1863., megh.
1903. Kalandos regényei közül ismertebbek: Prisoners and Captives (1891); The Sowers (1896);
With Bdged Tools (1894); Plotsam: the Study
of a Life (1897); In Kedar's Tents (1897); Roden's
Corner (1898). Történeti regényei közül említésre
méltók: The Isle of Unrest (1900); The Velvet
Glove (1902); Barlash of the Guard (1903); The
Last Hope (1904). Több regényét magyar nyelvre
is lefordították, igy: Pál herceg (Egyetértés,
1898); A bársony keztyü (Pesti Hirlap, 1902); A
világosság rabszolgája (Pesti Hirlap 1904); A
magvetők (Pesti Hirlap, 1906); Kidár sátrai alatt
(Budapest 1907); A rózsaszínű levél (ford. Zem
pléni P. Gyuláné, u. o. 1907).
Merry del Val, Rafael, bibornok, szül. London
ban 1865 okt. 10., hol apja spanyol követ volt,
anyja angol nő. Pappá szentelték 1888 dec. 31.
XIII. Leó kinevezte a vatikáni Accademia dei Nobili Ecclesiastici igazgatójává. 1900 ápr. 19. nieeai érsek, i. p. i. X. Pius pápa a szentszék poli
tikai helyzetéről s a nagyhatalmakkal való viszo
nyáról tett jelentése után, 1903 okt. 20. államtit
kárává, ugyanaz óv nov. 9. bibornokká nevezte ki.
X. Pius halála után, 1914-ben az államtitkári
állástól megvált s a Szent Péter-templom főpapja
lett.
Kerscheid, város Poroszországban, 1. Ohligs.
Merse, községek, 1. Alsómerse, Félsömerse.
Mersea ísland (ejtsd: mörszi,ájiend), angol sziget
az essexi partvidéken, a Colne torkolatánál,
Brightlingsea átellenében. Hossza 8 km., szélesBége 3 km. A szigeten római régiségek találhatók.
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Mersebelsővát, község, 1. Mersevát.
Merseburg, 1. porosz közigazgatási kerület
Anhalt, a szász királyság és a2türingiai herceg
ségek közt. Területe 10,214 km , lakóinak száma.
(i9io) 1.309,510 s 20 járásból áll.
2. M-, az ugyanily nevű kerület és járás szék
helye, (i9io) 21,226 lak., gép-, bőr-, sörgyártással,,
játékszerkészítéssel, vasöntéssel és enyvfőzéssel.
A X. sz.-ban épített dómban láthatók az 1080. el
esett Sváb Rudolf ellenkirálynak ércből készített
koporsófedője, a Cranach Lukács iskolájából ki
került képek (Krisztus megfeszítése és temetése
stb.) és egy pompás orgona. A kastély (1468—
1514) most hivatali helyiségül szolgál. M. Német
ország egyik legrégibb városa, a IX. sz. óta M..
grófság székhelye, I. Henrik és I. Ottó német csá
szároknak volt kedvelt lakóhelye. Az 1525.-Í és a.
30 éves háborúban több ízben földúlták. 1656—
1738-ig a szász-merseburgi hercegi családnak
volt székhelye. 1813 ápr. 29. a franciák, ugyan
azon év szept. havában Thielmann foglalta el.
Környékén, Mölsennél 1080 okt. 15. V. Henrik
legyőzte ellenfelét, Sváb Rudolfot, 933. pedig a
magyarok véres csatája volt M. közelében. L.
Riadei csata.
Merseburgi ráolvasások, két VIII. sz.-i né
met verses varázsige, amilyeneknek alkalma
zásától a nép minden egyes esetben biztos sikert
várt; az elsővel egy fogolynak bilincseit vélte
megtörhetni, a másodikkal egy lónak sántaságát
meggyógyíthatni. E M. a pogány német költészet
legrégibb fenmaradt emlékei, melyek tartalmi
lag és alakilag az indogermánok őskorába nyúl
nak vissza (a második megvan az ind Atharvavédában) és egészen a mai napig megmaradtak
(persze keresztény szellemben módosítva) a nép
emlékezetében, sőt más népeknél (pl. a magya
roknál) is elterjedtek. Fölfedezte 1841. WaitzGyörgy Merseburgban egy IX. századi (Fuldából
származó) latin kéziratban, legjobban kiadták
Müllenhoff és Scherer (Denkmaler deutscher Poesie und Prosa, 3. kiadás 1892), magyarra fordí
totta és behatóan magyarázta Heinrich Gusztáv(Phüologiai Közlöny IX, 1885, 371. 1.).
Mérsékelt árú jegy a személydíjszabásban
megállapított rendes egész menetjegy áránál ol
csóbb menetjegy, mint félárú jegy vagy alsóbb
kocsiosztályú jegy magasabb kocsiosztályra ér
vényesítve. M. rendszerint csak megfelelő igazol
vány ellenében adatik ki köztisztviselőknek, mun
kásoknak, kongresszusokra, országos ünnepekre,
kiállításokra, tanulmányi kirándulásra stb. uta
zóknak.
Mérsékelt égöv, 1. Éghajlat.
Mérsékelt ellenzék, 1. Nemzeti párt.
Mérséklés (lat. Systema participatum, ném.
Temperatur, franc, temperament), az akusztika
legsúlyosabb problémája; megoldását ma is csak
ideiglenesnek tekinthetjük. Értjük alatta azokat
az eltéréseket, melyek a gyakorlati zene és az el
méleti akusztika hangjai és hangközei közt el
kerülhetetlenek. Ha a c hangból kiindulva 12
tiszta kvintet helyezünk egymás mellé (c-g-d-a-eh-flsz-cisz-gisz-disz-aisz-eisz-hisz) láthatjuk, hogy
a 12-ik kvintnél nem c-re jutunk, hanem annak,
enharmonikus hangjára a hisz-ie, mely a c-nél jó-
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val magasabb. Az akusztikai kvint (pythagorasi
kvint), mely minden zenei hangnak 3., 6. és 12.
felsőhangja, a gyakorlatban mérséklésre szorul,
hogy a billentyűsöm,] (klaviatúrával) biró hang
szereket (orgonán, zongorán, harmoniumon) pon
tosan és tisztán hangolhassuk. Mai, 12 félhangra
osztott egyenletes lebegésű mérséklésnél az oktáv
kivételével valamennyi hangközünk hibás, a hibá
kat azonban alig vehetjük észre, mert halló
szervünket csak a nem tiszta oktáva sérti. Ha a
félhang intervallumát x-nek mondjuk és az alap
hang, valamint nyolcadának18 viszonyát az 1:2
aránnyal fejezzük ki, akkor x = 2 egyenlet jelzi,
hogy tizonkót félhangon át jutunk az alaphang
nyolcadához. Ebből következik, hogy
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Mersevát (azelőtt: Mersebelsövát), kislc. Vas
vm. czelldömölki j.-ban, (1910) 695 magyar lak.,
vasúti megállóhely, u. p. Külsővát, u. t. Czelldömölk.
Mersey (ejtsd: mőrszi), 109 km. hosszú folyó Ang
liában. Ered a Pennini hegységben a Goyt és
Etherow összefolyásából, Lancaster és Chester
grófságok közt folyik és az Ir-tengerbe ömik.
30 km. hosszú, 1V8 km. széles esztuárium torko
lattal. Partjai mentén 10 Ion. hosszúságban dok
kok vannak, dagálykor a legnagyobb tengeri ha
jók is bemehetnek torkolatába, amelyet erős
ségek védnek. Easthamnél ágazik ki belőle a
Manchesteri-hajócsatorna. Birkenhead és Liver
pool közt alagút visz át a medre alatt.
12
Merson (ejtsd: merszoS), Luc Olivier, francia
x = V~2 = 1-05946.
festő, szül. Páristen 1846 máj. 21. Eleinte az
Az egyenletesen mérsékelt 12 tagú hangsorban ókori mitológiából ós történetből vett jeleneteket
minden egyes hangnak az alaphangra vonatkozó festett, mint pl. Leukothea ós Anaxandros (1867),
A maratlioni katona, A pusztító Apolló (1869), de
relatív magasságát a következő sor adja:
csakhamar középkori legendák és a szenttörténet
12
12
6
4
12
3
ábrázolására adta magát és ebben az irányban
fejlesztette ki egyéniségét: Angolországi Szt.
1 vr vr vr Va" V§í W
í
e
e
fisz
Ödön vértanusága (1872); A látomás, legenda a
cisz
dS
disz
i
6
12
XIV. sz.-ból (1873); Áldozat a hazáért (1874);
3
11
Szt. Mihály (1875); A gubbiói farkas (1878);
Va V§3 V2-. V2 2
Beato Angelieo a festőállványon; Szt. Ferenc a
A mérséklés problémája a XV. sz. óta foglalkoz halaknak prédikál; Szt. Izidor; Krisztus szüle
tatja a teoretikusokat. Eleinte egyenlőtlen lebe tése ; Menekülés Egyiptomba; Szt. Lajos életé
gésű mérséklésekkel kísérleteztek. Kiválasztottak nek jelenetei, a párisi igazságügyi palotában.
ugyanis egy-két hangközt (oktáv, kvint, terc),
Merswin, Rulman, misztikus, 1. BuhnanMersazokat tisztára hangolták, a különböző hibákat win.
aztán egyenlőtlenül osztották fel a többi intervallu
Merszegun, török város, 1. Merszivan.
mok között. Ilyen mérséklést ajánlottak Schlick
Mersz-el-Kebir, kikötőváros Oran algériai dé(1511), Fogliani (1529), Zarlino (1558) és Euler partementban, (1911) 3931 lak. M. a rómaiak Por(1729).Werckmeister (1.0.) hirdette először a XVIII. tus Divinusa.
sz. elején, néhány sikertelen kísérletezés után a
Merszina (Merzina), Adana vilajet fővárosa,
12 félhangra osztott egyenletes lebegésű temperált kb. 10,000 lak. s/4 része mohammedán. Francia,
skálát, melyet a zeneszerzők (v. ö. Bach, Wohl- angol, osztrák, török, görög és egyptomi hajójára
temperirtes Klavier) a gyakorlatban is elfogadtak. tok rendes állomása. Klímája, mocsaras környéke
A 12-nél több hangból álló mérsékléssel még miatt egészségtelen. A kivitel, melynek értéke
napjainkig is kísérleteznek (Mercator 53-tagú évente 10—12 millió korona, főkép búzából, gya
hangsora, Jankó 41-tagú sora, stb.), de a gyakor potból ós selyemből áll. A bevitel évi értéke kb.
latban a hangszerek dimenziója és a kezelése 8—10 millió korona. Van hét bankja.
közül felmerülő nehézségek miatt kivihetetlen,
Merszivan (Merszifun, Merzivan, Mersze
hogy egy oktáva keretén belül 23,41 vagy még gun),
város Szivasz török vilajetben, kb. 15,000
több billentyűt helyezzünk el. V. ö. Helmholtz, lak., ezüstércbányával.
Lehre v. d. Tonempfindungen; Engel, Das matheMértan, 1. Geometria.
mat. Harmónium (1881); Eitz, Das math. reine
Mérték, olyan méret, amelyhez a testek ós tü
Tonsystem (1891); Biemann, Akustik; Shohé
Tanaka, Studien im Gebiete der reinen Stimmung nemények megfelelő tulajdonságait hasonlítjuk,
(1890); Játt&o,Über melír als 12-stuflge Tempera- hogy ezeknek a nagyságáról (méretéről) fogalmat
turen (1901); Siklós, A temperált hangsor (1903). szerezhessünk s azokat egymás közt is könnyen
összehasonlíthassuk. A testek ilyen mérhető tulaj
Mersen, helység Hollandiában, 1. MeerssenMersenne (ejtsd: — szenn), Marin, francia fizikus, donságai : hosszúság, terület, térfogat, tömeg, sű
szül. Soultiöreben 1588 szept. 8., megh. Parisban rűség, hőmérséklet, elektr. vezetőképesség stb.; a
1648 szept. 1. Mint minorita-szerzetes tanított. tüneményekéi: idő, sebesség, gyorsulás, súly, fény
Kortársa volt Descartesnek, Ferniatnak, Huy- erő, hangmagasság stb. Ezek közül a legrégibb
gensnek, kikkel levelezést folytatott; Descartes időtől kezdve használják azokat a mértékeket,
hoz benső barátság fűzte. Mint fizikus a mecha amelyek a hosszúság, terület, térfogat és tömeg
nika, hangtan és fénytan körében munkálkodott. mérésére szolgálnak. A terület és térfogat mér
Kiadta Euklides, Archimedes, Apollonius mun tékei könnyen visszavezethetők a hosszmértékekre
káit. A zene történetére fontos a Harmonicorum s azért ennek lehetőleg pontos és állandó megha
libri XII. című müve, mely francia nyelven is tározása a legfontosabb. Az ó- és középkori népek
megjelent Harmonie universelle címen (Paris az emberi test méreteit (öl, láb, könyök, arasz,
marok, hüvelyk, ujj stb.) használták egész a múlt
1636).
század elejéig kisebb hosszmértékekül, nagyobb
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hosszúságok mérésére a bizonyos idő alatt gyalog, ellátott állami mértékhitelesítő hivatalok végzik
lóháton stb. megtett utat használták (stádium). székhelyeiken, vagy időszakonkint székhelyükön
A tömeget nem tudjuk megmérni közvetlenül, ha kívül bizonyos időszakos hitelesítési központo
nem mivel a test tömege ugyanazon a helyen és kon. A hitelesítés egy módja a fémjelzés is,
időben arányos a test súlyával, a tömeg helyett amely az arany és ezüst finomsági fokát (arany-,
közvetlenül a súlyt mérjük meg. A súly ós tömeg ezüsttartalmát) jelzi (1. Fémjelzés).
két különböző fogalom s a mértékegységek min
Mértékhitelesítő, a mértékhitelesítés (1. o.)
dig mint tömegmértékek vannak megállapítva. munkáját végző hivatalnok. M. csak oly magyar
Valamely test tömege mindenütt ugyanaz, de a állampolgár lehet, akinek állami felsőbb iparis
súlya (rugós mérlegen mérve) más, pl. az egyen kolai v. még magasabb képzettsége van és a M.
lítőn, mint nálunk. A közéletben használt súly szakvizsgát letette (18,127/908. K. M. sz. r.). Hi
mértékek kifejezés nem egészen helyes. A méter vatali esküt tesz. Nem lehet sem ipari, sem ke
rendszer behozatala előtt óriási összevisszaság reskedelmi vállalatnak részese v. alkalmazottja;
volt a mértékekben. Tudományos célokra olyan nem viselhet egyidejűleg más hivatalt (1907.
M.-eket használunk, amelyek lehetőleg szigorúan V. t.-c. 22. §.).
Mértékilleték, 1. Bányaadó.
értelmezettek s emberileg lehető pontosak legye
Mértékletességi egyesületek és piozgalmak
nek. Ilyen nagy gondra nincs szükség a gyakorlati
életben s a gyakorlati céloknak megfelelő fontos legelőbb az északamerikai Egyesült-Államokban,
ságú M.-eket kalmár-mórtéknek nevezzük. A ré Angliában és Németországban keletkeztek önkén
gebben és jelenleg használt legfontosabb M.-ek tesen ; tagjaik a szeszes italtól való tartózkodást
a mellékelt táblázatban foglaltatnak. Lásd még fogadnak, s egyszersmind igyekeznek másokat is
Méter és Mértékrendszer. — M. a verstanban, ilyen önmegtartóztatásra ösztönözni. L. Antial
1. Időmérték, Metrum és Prozódia. — M. a ze koholizmus és Good Templar-rend.
nében, 1. Menzura és Tempó.
Mértékrendszer a mértékegységekből a gya
Mértékegység, a mértékrendszerek alapjául korlatban kifejlődött, mindenféle mórtékeknek
vett méretek. így pl. a hosszúságmérés alapegy egymással összefüggő rendszere. így pl. a métersége a méter v. a láb, a területmérés M.-e az ár v. M. a métert vette alapegységül, ebből szárma
a hold stb., a tömegmérés M.-e a gramm, kilo zott a többi mérték (milliméter, kilométer, ár,
gramm v. a font, tonna, mázsa stb. L. Mérték hektár, liter, kilogramm stb.). A M.-ek alapja ren
desen valamely hosszmérték, mert ez a legegy
rendszer.
szerűbb, a hosszúságnak csak egy dimenziója van.
Mértékek, 1. Mérték és Mértékrendszer.
Mértékek ellenőrzése abból a szempontból, A hosszmérték négyzete területmértéket, köbe
hogy a közforgalomban használatban lévő mér köbmértéket v. űrmértéket ad. A köbmórték egy
tékek és mérőeszközök a törvényben megsza ségében foglalt valamely anyagnak a tömege a
bott hitelesítési bélyeggel el vannak-e látva, a tömegmérték, amit nem egészen helyesen súlymér
rendőrhatóságnak, abból a szempontból pedig, téknek szoktunk nevezni. De van még értékméró
hogy a törvénynek megfelelő, helyes mértékek-e, M.-ünk is, ezt pénzrendszernek nevezzük, aztán
a mértékhitelesítő hivataloknak (1. Mértékhitelesí van idő-M., szög-M. stb. A M. annál tökélete
minél biztosabban meg lehet állapítani az
tés) kötelessége. A mértékhitelesítő bármely mér sebb,
egységeknek egymáshoz ós tört részeikhez való
téket megvizsgálhat, a meg nem felelőt zár alá viszonyát.
Az olyan M.-t, amelyben az alapegy
veheti s a megállapított szabálytalanságot köte ségnek tízzel
vagy ennek hatványaival való
les a hatóságnak feljelenteni (1907. V. t.-c. 21. §.). szorzata v. hányadosa új egységet ad, nevezzük
Mértékhamisítás a törvényben (1907. V. t.-c.) tizedes vagy decimális JÜ-nek.
megállapított mórtéknek tudva, vagy gondatla
A legkezdetlegesebb mértékek az emberi test
nul hamis hitelesítése, a hitelesítésre szolgáló
jelzés utánzása, meghamisítása, ily jelzés fel méretei voltak (láb, arasz, hüvelyk, öl, stb.),de ezek
használása, forgalomba hozatala stb., amely cse helyett már Mezopotámiában ismeretlen idők óta
lekmény, ha súlyosabb beszámítás alá nem esik törvényesen megszabott M.-t használtak, mert ön
(pL csalás), mint kihágás 200 K-ig terjedhető tözőműveik és épületeik létesítéséhez nélkülözhe
pénzbüntetéssel, sőt súlyosabb esetekben 2 hó tetlenül szükséges volt. Mértékegységük a szent
napig terjedhető elzárással büntetendő ; bünte röf volt. Az a kockaalakú edény, amelynek min
tés alá esik az is, aki hitelesítetlen v. hamisan den éle egy szent rőf hosszú volt, az volt az űr
hitelesített mértéket használ. Az eljárás a köz mérték egysége. Az ezt megtöltő víz súlya volt a
igazgatási hatóság elé tartozik (1901. V. t - a súlymérték-egysóg, amely egyszersmind a pénz
rendszer alapjául is szolgált. A napot ők osztották
32-37. §§.).
Mértékhitelesítés, mértékül szolgáló tárgyak 24 órára s az idő kisebb részeit vízórával (klepsidra)
nak, hossz-, súly-, ür- v. köb-, tér-, erő- stb. mér mérték. Olyan órát készítettek, hogy az űrmértéktékeknek hivatalos megvizsgálása és helyessé egységül szolgáló edényből a víz éppen egy óra
tökéletes M. volt ez, amely
güknek a hitelességet jelző bélyeggel való ható alatt folyt ki. Nagyon
elterjedt az egész Földközi-tenger
sági tanúsítása. A M.-ről nálunk a mértékekről, módosulásokkal
de aztán tökéletesbítésére alig történt
ezek használatáról és ellenőrzéséről szóló 1907. vidékén,
később valami. A középkorban különösen nagy
V. t.-c, továbbá az ezzel kapcsolatban kiadott volt az összevisszaság, minden városnak más és
több kereskedelmi miniszteri rendelet rendelke más M.-e volt, rendesen 12-es rendszerben osztva.
zik. A törvénynek alaprendelkezése, hogy a köz
A mezopotámiai szent ró/hossza 995—996 mm.
forgalomban mérésre csak hitelesített mértékek volt, az egyiptomi rőf 527 mm. A mezopotámiai
használhatók. A M.-t a vizsgázott személyzettel
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súlyegység alapja, a talentum kb. 59 kg. volt. Ezt
60 mine-re osztották, egy mine tehet nagyon kö
zel éppen egy kg. volt. A 60-as súlymórtékbeosztás
innen származik s még ma is megvannak
nyomai.
A római M. alapja volt stpes (láb) = 0-29 m.; 5 ped e s = -1 passus = 1-48 m.; 126 passus=1 stádium
= 184 84 m.; 5000 pedes = 1 müiare (mf.). Mér
tékeik rendszertelensége a teriiletmérésben tűnt
ki legjobban, 100 négyszög láb volt egy scripulum, 36 scripula = 1 clima, 144 scripula = 1 actus, 2 actns = 1 iugerum, 2 iugerum = 1 haeredium; 100 haeredium =1 centuria (= 50.377 ha.),
4 centuria = 1 saltus. A szorzószám tehát foly
ton változik. Gabonamérésre használt
űrmértékük
egysége volt a modius
(== 8-75 1.), folyadékmórósre a culeus (525 27 1.), 1 culeus = 20 amphora
volt, 1 amphora = 2 mna stb.
Hazánkban már az Árpád-házi királyok alatt
történtek kisérletek a M. egységesítése érdekében.
III. Béla sajátkeziileg mérte meg a köblöt, azt a
nagy tórfogatmértóket, amivel különösen gabo
nát, de bort is mértek. A föld terjedelmét nyillövéssel és baltavetóssel mérték ki, később az aratrum lett a földterület mértékének egysége. Ez
akkora darab föld, amit 4 marhával egy nap alatt
föl lehetett szántani. Később királyi rendelettel a
hold lett a mértékegység, amelynek hossza 72 öl,
szélessége 12 öl, összesen tehát 864 négyszögöl
volt. Más mérték volt a sóra, a pénzre stb. De még
a magyarországi városokban is különböztek egy
mástól s rendesen a nagyobb forgalmú városod
nak volt hiteles mértékük, amelyet mindenki
használhatott. 1405-ben királyi rendelet az egész
országban elrendelte a budai mértékegységek
használatát, de ez is, meg utána több más rende
let is csak papiroson maradt. Erdélyben is hiába
való volt a fejedelmek ebbeli igyekezete. A XVIII.
sz.-ban a pozsonyi mértékek terjedtek el nagyon.
De ilyen összevisszaság volt a külföldön is.
Mai tudásunk szerint V. Henrik angol király
(1101) próbált először egész országára állandó és
törvényes mértéket megállapítani. A király kar
jának hossza lett a yard (rőf). Utána II. Ottokár
cseh királyról tudjuk, hogy a hüvelyk-, arasz- ós
maroft-rendszert rendelte el. Csak a XVIII. sz.-ban
indult meg az általános mozgalom az áttekinthe
tetlen, zűrzavaros M.-ek helyett egy egységes,
ellenőrizhető M.-t megállapítani, mert a vissza
élések a kereskedelmet valósággal megbénították.
Mindenféle javaslatokat tettek: az emberi szem
pupillatávolsága, a szabadon esö test útja az első
mp.-ben, a földtengely 10 milliomod része, a másodpercinga hossza stb. Mouton Gábriel lyoni csil
lagász a földi meridiánus egy ívmásodpereének
hosszát ajánlotta már 1670. Végre 1790. a francia
nemzetgyűlés elfogadta a földi meridiánus negye
dének 10 milliomod részét; 1. Méter.
A méter-ie alapított M.-t v. méterrendszert ma
már Nagybritannia, Oroszország, Kina és az északamerikai Egyesült-Államok kivételével majdnem^
mindenütt elfogadták egyszerűsége miatt.
A tudományban, különösen a fizikában olyan
M.-re van szükségünk, amely a megfigyelés he
lyétől és idejétől független. Az ilyen mértékrend
szert abszolút If.-nek nevezzük. Az összes tüne
mények tanulmányozásához elég, ha három alap
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egységünk van: hosszegység, tömegegysóg és idő
egység. Ezek egymástól függetlenek s ha ezeket
időtől és helytől függetlenül tudjuk megállapítani,
akkor M.-ünk abszolutus lesz, bármilyen más mér
téket is kombináljunk össze ebből a háromból.
A három alapegység megválasztása önkényes. Ma
a hosszegység a fizikában a centiméter, időegy
ség a csillagidő másodperce (a föld tengely kö
rül való forgásának valódi időtartamát a csillag
idő adja meg!), a tömegegység a gramm (1 cm",
4"1° C. hőmérsékletű, tiszta víznek a tömege). A
centiméter, gramm, secundum kezdőbetűi után
COS-rendszernek nevezzük. Ebben kifejezve pl.
az erő mértékegysége, a din az az erő, amely a
tömegegysógre az időegység alatt hatva, abban a
sebesség egységét hozza létre. A sebesség egysége
pedig az a sebesség, amellyel a mozgó test az idő
egység alatt a hosszegységet futja be. A munka
abszolút mértékegysége az erg, az a munka, ame
lyet az erőegység (din), a tömegogységre (gm)
hatva végez. A tudományos gyakorlatban ez egy
ségek többszöröseit is használhatjuk, pl. a megadin = 1,000.000.000 din, a mikrodin pedig a din
milliomod része Az elektromosságban külön mér
tékegységeket neveztek el a tudósok után (volt,
ampere, ohm stb.), de ezek is a CGS-rendszeren
alapulnak. Mindezt a tudományban nemzetközi
megállapodás vezette be, a mozgalom megindítója
tulajdonképen Gauss volt Intensltas vis magnetícae terrestris ad mensuram absolutam revocata
(Göttingen 1833) c. müvével.
Mértékügyi intézet (M. kir. központi) a ma
gyar állam egész területére felállított központi
intézet, amely a mértékhitelesítő hivatalok mű
ködésére felügyel, gondoskodik ezek és a hordó
jelző hivatalok műszaki eszközeinek egyöntetű
beszerzéséről, a nagyobbszerű, tökéletesebb esz
közöket igénylő hitelesítéseket foganatosítja és
végzi a tudomány és az ipar érdekében szük
séges méréseket, vizsgálatokat és kísérleteket
(1907. V. t.-c. 23. §.).
Mertei, Theodolf, bibornok, szül. Allumiereben (Civitavecchia m.) 1806 febr. 9. bevándorolt
bajor családból, megh. u. o. 1899 júl. 11. Elvé
gezvén Rómában a jogtudományokat, 1843. a
polgári törvényszék elnöke, 1848. a Rota audi
tora lett. IX. Pius megbízásából elkészítette az
1848-iki liberális alkotmányt, elkísérte a pápát
Gaeta-ba, azután tárcanélküli, később bel- és
igazságügyi miniszter, 1858 márc. 15. bibornokdiakonus lett (csak a diakonátust vette föl, pappá
nem szentelték). Kiváló érdemei vannak a bün
tető törvényes eljárás körül. Az egyházi állam
megszűnése után több bíbornoki kongregációban
viselt különféle tisztségeket.
Mertens, 1. Eduárd, német kémikus, szül. 1860
máj. 2. Berlinben. Tanulmányai végeztével gra
fikai vállalatot alapított Berlinben, melyben a
fénynyomás technikáját nagy tökéletességre
emelte. 1897 óta a lassú fénynyomás és a még
tökéletlen rotációs képnyomás helyett új eljárás
létrehozásán dolgozott. 1910-ben tizenhárom évi
kísérletezés után elérte célját és feltalálta a fé
nyes felületű fotográfiai másolatokhoz teljesen
hasonló képek nyomdai úton való sokszorosítá
sát, az ú. n. M.-nyomást, 1. Mélynyomás.

Mertens-féle nyomás
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2. M., Franz, német matematikus, szül. Scliro- gazdag. Táplálja ós lefolyása a Luapula. D.-i
dában (Posen) 1840 márc. 20. 1865-ben a lerakói partja mocsaras, az É.-i meredek. Partjain sós
egyetemen, 1884. a gráci műegyetemen, 1894. források vannak. 1900 óta kis gőzhajó közleke
pedig a bécsi egyetemen tanár. Értekezései az dik rajta.
egész analízisre kiterjednek, mindamellett főként
Merülés (teng.), a hajótőke legmélyebb pontjá
a határozott integrálokra és az invariánsok el nak a vízvonal alatti távolsága. A M. a hajó fa
méletére vonatkoznak s különböző folyóiratok rán és orrán rendszerint nem egyenlő, hanem a
ban jelentek meg.
kormányképessóg fokozása céljából hátul nagyobb.
Mertens-féle nyomás, 1. Mélynyomás.
Az ily hajókat tatjáratú hajóknak nevezik. A M.
Mertensia Willd- («sv.), harasztgénusz a Glei- megjelölése a hajó orr- és fartőkójén alkalmazott
cheniaeeák között, mintegy 30 faja a trópusokon merülési lépték által történik, mely a M.-t kettős
él. Tőkéje terjedő, lombja két-kétáguan szétága beosztással angol lábakban és deciméterekben
zik. A M. dichotoma Willd. (Gíeichenia Hermanni jelzi. A M.-től és ennek a hajó szélességéhez való
R. Br.) fajt itt-ott üvegházakban tartják. Egyes arányától függ főként a hajó állékonysága (sta
M.-k gyökere lisztet szolgáltat, kissé keserű, de bilitása) és tengerképessége. A M.-i léptéken kí
fűszeres; táplálékul használják.
vül a nagyobb tengeri kereskedelmi hajók a biz
Merthyr Tydfil (Merthyr Tydvü), város fila- tonság fokozása céljából szabadmerülési jelekkel
morganshire walesi eountyban, (i9u) 80,999 lak., (1. o.) is el vannak látva.
naffy szén-, vasérc- és mészkőbányákkal, vasMerülési skála, a hajó oldalára festett, rend
és acélművekkel. Az 1755 óta kopár környéken szerint deciméterekre ós negyedekre osztott mér
alapított város csaknem kizárólag munkásházak • ték, amelyről leolvasható, hogy a hajó megból, műhelyekből és gyárakból áll
terheltetésénél fogva milyen mélyre merül a
Mértmű (ném. Masswerk), körívekből alkotott vízbe.
geometrikus dlszitmény, mely a csúcsíves építé
Merülési vonal (ném. Ladewasserlinie, Tauszetnek egyik jellemző díszítő eleme. Rendszerint chimgslinie; ol.linead'immersione; ang. floatingkőből készült és csúcsíves ablakok felső részét line), a hajósok műnyelvén az a vízirányos vonal,
tölti ki (1. az ábrát), de igen ameddig a hajó rendes rakodás mellett a vízbe
gyakran szolgál teljes köralakú mélyed.
nyílások játszi ornamentáláMerülök (Merülyfélék, Dytiscidae, állat), a
sára. Szerkezeti jelentősége, Bogarak (Goleoptera) rendjébe, az Ötlábtőizosek
hogy igen nagy, levegős nyílá (Pentamera) csoportjába tartozó bogárcsalád.
sok alkalmazásánál is némileg Testük szóles, lapos, tojásdadalakú. Fejük rövid
támasztja a vékony pilléreket, és széles, a szemekig az előtorba visszahúzódott.
esztétikai szempontból kellőleg Csápjuk csupasz, fonálalakú, 11 ízes. Szájízeik
elosztja a világító felületet, mér rágok. Szárnyfedőik testüket befedik,- szárnyaik
sékli a túlságos fény beömlésót kevés kivétellel jól fejlettek. Hátsó végtagjaik
és a szines üveg ritmikus elosz úszólábak. A hímek elülső és középső lábfejének
tását engedi. Filigrán hatása a három ize kiszélesedett ós alul tapadókorongok
nagy tömegekét ellensúlyozza. Hazánkban szép kal és oldalt sörtékkel van ellátva. Rabló élet
M.-ve van a kassai dómnak, a soproni bencés módot folytató lárváik hosszúak, nagyfejüek és
éé, a lőcsei plébánia-templomnak, a pozsonyi rágó szájrészeik hatalmasan fejlettek. A nagyobb
ferenciek tornyának és a csütörtökhelyi Szűz fajok a kisebb halakat és halpetéket sem kímélik
Mária-kápo Inának.
meg, ezért a halászatra károsak. Mintegy 2000
Mertvij-Kultuk (a. m. Holt-öböl), 1884 óta faj ismeretes, melyek az egész földön el vannak
Szaliv Cezarevicsa (a. m. a trónörökös öble), nagy, terjedve s nemcsak édes-, hanem sós-vizekben is
de sekély vizű öböl a Kaspi-tenger ÉK.-i ré honosak. Hazánkból 112 faj ismeretes. Közönsé
szében. DNy.-i kanyarulatát Kaidaki-öbölnek gesebb fajok: Szegett csíkbogár vagy merülőke
(Dytiscus marginalis L.), háta olajzöld, fejpajzsa,
hívják.
szája,
csápja, eiőtora háti részének széles szegélye
Meru, szent hegy az indusok mitológiájában, köröskörül
és szárnyfedőinek széles oldalszegélye
1. Hegykultusz.
ós csúcsa sárga; hossza 30— 35 mm). Széles csíkMeru, 1. oázis, 1. Mérv.
v. merülőke (D. latissimus L.), háta zöldes
2. M. (Dönjo Erők a. m. sötét hegy), 4730 m. bogár
fekete, fejpajzsa, szája ós csápja sárga, homloká
(Kersten szerint 4462 m.) magas hegy Német- nak
elülső sarkai és szögletes foltja vörösesek,
K.-Afrikában a Kilima-Ndzsárótól Ny.-ra. Néha
előtör háta sárga szegélyű, szárnyfedőit az
júliusban is van rajta hó. B. Uhlig és Schieritz az
belül széles sárga oldalsáv és a
4700 m.-ig hatoltak föl rajta 1901., a csúcsára oldalperemen
csúcs előtt haránt sáv díszíti; a nőstény szárny
pedig 1904.
fedői barázdások, a belső négy barázda sárga;
Merula
(állat),
1.
'Rigófélék. hossza 36—44 mm. Dytücus dimidiatas Bergstr.,
MeriUius Hall. (növ.), 1. Házigomba.
D. circumflexus Fabr., Gybister laterimargiMerőm i m p é r i u m (lat.), 1. Pallosjog.
nalis De Geer. Azonkívül hazánkban gyakorib
Meru-tó (Moeru-, Moero-tó), a Tanganyika- bak a következő nemek: Hygrotus Stephens,
tótól DNy.-ra Közép-Afrikában. K.-i partja Rho- Coelambus Thomson, Bidessus Sharp, Hydropodéziához, a Ny.-i pedig Kongo-államhoz tartozik. rus Clairv., Noterus Clairv., Agabus Leach,
Fölfedezője Livingstone, szerinte 1040, újabb Eybius Brichs.,Colymbetes Clairv., Hydaticus
mérések szerint 900 m. magasban, 5200 km ! Leach, Acilv.is Leach.
területű, D.-i részében több sziget van, halban
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Merülőke (áuat), 1. Merülök.
Merülő-lövés v. sülyesztett lövés a. m. depreszsziós lövés (1. o.).
Merüly és Merülyfélek (aiiat), 1. MerülökMérv (Maur, Meni), 1. oázis és járás az orosz
Transzkaspiai tartományban, a Karakum sivatag
déli szélén, a Murghab mindkét partján, amely 2
fő (Utemis és Tokhtamis) és számos apró csator
nára oszlik és mintegy 200 km.-rel
lejebb a homok
ban elvész. Területe 4900 km2, ebből 900 km2
mocsár és homoksivatag. Az éghajlat egészség
telen ; májustól szeptemberig nincs eső; a hőség
júliusban csaknem tűrhetetlen, januárban néha
7°-ra sülyed. A lakosok számát különbözőképen
becsülik; körülbelül 200,000, nagyrészt szegény
tekke-turkománok. Búzát, rozsot, rizst, dinnyét,
szorgumot, gyapotot termelnek; állattenyészté
sük elég nagy, fő haszonállat a juh és teve, azután
a szarvasmarha, ló. Az oázison a hagyomány
szerint már Nagy Sándor építtetett várost; az
iszlám terjedésekor az arabok kézébe került, a
XI. sz.-ban a szeldzsukok, majd a mongolok, özbégek, perzsák foglalták el, 1834. ismét a tekketurkománok kezébe került, akik 1883. alávetet
ték magukat az orosz uralomnak. — 2. M., az
ngyanily nevű oázis ós járás székhelye a Murg
hab jobbpartján, a középázsiai vasút mellett, (1910)
10,400 lak. Az orosz foglalás előtt e város KaucsutKhan-Kalanevet viselt és tulajdonképensárfalakkal körülfogott sátortábor volt. Az oroszok sok új
rendes házat építettek benne. A lakosok a földmívelésen kívül szőnyeg- és selyemkelme-szövés
sel foglalkoznak. 1898 óta szárnyvasút visz M.-ből
Kuskig, az afgán határig. A régi M. a maitól 27
km.-nyire, a mai Bairam-Alinál volt.
Merván, arab khalifák az Omajjácl családból:
1.1. M. (684-685), szül. Mekkában 623., megh,
685. II. Moavija halála után 683. a kiskorú J.
Jezid helyett régens lett, majd 684. legyőzve Abdallah ellenklialifát, ő foglalta el a trónt, de már
egy év múlva meggyilkolták.
2. II. M- (744—750), az előbbinek unokája.
Ibrahim khalif a legyőzése után foglalta el a trónt
744. Miután többi versenytársait legyőzte, 748.
fellázadt ellene Abul Abbasz helytartó és 750. a
Zab folyó mellett teljesen legyőzte. M. Egyip
tomba menekült, hol őt egy kopt keresztény meg
ölte. Ő volt az utolsó Omajjád-khalifa keleten.
Mervara, Adzsmir-M. brit-indiai tartomány
egyik kerülete K.-Indiában, 1660 km2 területtel,
109,000 hindu, mohammedánus és dzsain lak. Fő
városa Beszvar, kb. 22,000 lak., vasgyárakkal,
gyapotkereskedéssel.
merveilleuse (franc, ejtsd: —vejjöz) a. m. cso
dálatos ; így neveztek Franciaországban a direk
tórium korában azokat a nőket, akik derékon
felül összeszorított, ó-görög szabású tunikát és
túlzott arányú kalapokat, meg hajdiszt viseltek.
E különös divatot kiegészítő férfi-viseletet In•croydble-nak. (1. o.) hívták.
Merveilleux: (franc, ejtsd: mervejjö), satinkö
tésű selyem női ruhaszövet sűrűsége cm.-ként
no;
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Mervüle (ejtsd: mervii), város Nord francia dópartementban a Lys és vasút mellett, (i9ii) 7.561
lak., fa- és kefeipar, mezőgazdasági gépgyár.
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Merwede v. Merwe,, a Maas (1. o.) neve a
Waal torkolatától kezdve lefelé. A M.-csatorna
(1892. nyitották meg) Gorinchemböl Amsterdamba
visz, 1. Rajna.
Merx, Adalbert, német prot. teológus és orienta
lista, szül. Bleicherodeben 1838 nov. 2., megh. Heidelbergben 1909 aug. 4. 1875 óta a heidelbergi
egyetemen a teológia professzora volt. Nevezete
sebb művei: G-rammatica syriaca (u. o. 1867—
1870); Die Ideen von Staat u. Staatsmann im Zusammenhang mit der geschichtl. Entwicklung
der Menschheit (Heidelberg 1892); Idee und Grundlinieneinerallgem. Gesch. derMystik (u. o. 1893);
Documents de paléographie hébra'íque et arabé
(Leiden 1894); Die vier kanonischen Evangelien
nach ikrem ál testen Texte (Berlin 1897—1905).
Merxem, északkeleti külvárosa Antwerpennek,
(1908) 16.259 lak., erőddel, élénk szövő- és malom
iparral.
Méry, Joseph, francia költő, szül. Aigaladesban, Marseille mellett, 1798 jan. 21., megh. Paris
ban 1866 jún. 17. Barthélemy (1. o.) társaságában
írt politikai szatírákkal alapította meg hírnevét.
Önálló verskötetei: Mélodies poétiqnes (1853);
Napóleon en Italie (1859); Poésies intimes (1864).
Regényei: Scénes de la vie italienne (1837); Les
nuits de Londres (1840). Színmüvei: L'univers
et la maison (1846), Le vrai club des femmes
(1848) stb. Magyarul megjelent: Hortensia grófnő.
Ford. Horváth Károly (Pest 1843); A Nizam
harca, ford. Bosos Klementina (Vác 1862); Egy
párisi házasság, ford. Gsukássy József (Budapest
1874); Moubryon kisasszony, ford. Fehér M.
(u. o. 1885). V. ö. Gaman E., M., sa vie et ses
oeuvres (Paris 1891).
Merz, Georg, német optikus, szül. 1793 jan.
26. Bichl-ben (Bajorország), megh. 1867 jan. 12.
Münchenben. Az Utzschneider-Fraunhoí'or-féle
optikai müintézetnek előbb munkása, majd mű
vezetője, igazgatója és végre tulajdonosa volt.
Az intézetből a legnagyobb asztronómiai műsze
rek egész sorozata került ki. M. fiai: Siegmund
és Ludioig részt vettek apjuk munkájában. Az
első a mikroszkóp-objektívek javításával és a
Fraunhofer-féle vonalak további szétbontásával
foglalkozott. A második (szül. 1817., megh. 1858
márc. 16.) 1842 óta a müncheni egyetemen taní
tott. Munkái: Über Analogie von Licht und
Wárme (München 1842); Optik, besonders für
Augenárzte (u. o. 1845).
Merza Gyula, író, szül. Kolozsvárt 1861 febr.
25. örmény családból. Előbb a kolozsvári, majd
a bécsi egyetemen orvosi, később gazdasági ta
nulmányokat végzett. Az Erdélyi Kárpát-egye
sület főpénztárosa. Művei: Úti emlék a tavak
országából (1895); A magyar örmények etno
gráfiai hanyatlás/inak okairól és azok orvos
lásáról (1896); Örmény püspökség (1896); A
hazai örménység jövője (1896); Svájci képek
(1897); A külföldi néprajzi muzeumokról (1899);
Az örmény kereszt (1903). 1903—1908 ig az
Erdély c. folyóiratot szerkesztette.
Merzbacher, Gottfried, német felfedező utazó,
szül. Baiersdorfban 1848 dec. 9. Előbb a Dolo :
mitokat, 1891—92-ig a Kaukázust tanulmányozta. 1902—1903-ig Tiansánban kutatott. 1907.
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Arnulf bajor herceggel és Leuchs geológussal a Magyarul megjelent: A pétervári nők (Pesti
központi Tiensánban tett tanulmányutat. Főbb Napló 1885. évf.). Mint publicista erősen reakmüvei: Aus den Hochregionen des Kaukasus cionárius volt és ilyen szellemben szerkesztette
(Leipzig 1901, 2 köt.); An expedition intő the Grazsdanjin (A polgár) cimü napilapját
Central Thian Shan Mountains (London 1905);
Mescserszkij Gorodec, orosz város, 1. KaszVon meiner neuen Thian-Shan-Bxpedition 1907 szimov.
und 1908 (Zeitschrift der Gesellschaft für BrdMesdag, Hendrik Willem, hollandi festő, szül.
kunde zu Berlin, 1910).
Groningenban 1831 febr. 23., megh. Hágában
Merzig, az ugyanily nevű járás székhelye Trier 1915 júl. 11. Brüsszelben tanult, Hágában élt.
porosz kerületben, (1910) 8344 lak., pamutfonóval, Hangulatos világítású tengeri képei e műfaj,
agyagárú- és terrakotta-készítéssel, szappan-, do legkedveltebb termékei közé tartoznak. Ilyenek:
hány- és sörgyártással.
Hazatérő halászcsónakok (1875, hágai múzeum);
Merzina, kisázsiai város, 1. Merszina.
Naplemente a hollandi tengerparton (Rotterdam,.
Boymans-féle múzeum); Nyári éjszaka a scheveMerzivan, török város, 1. Merszivan.
Mesa (Meza, spanyol, a. m. asztal, tábla), kis ningeni tengerparton (Düsseldorf, városi mú
szigetszerű, kiemelkedések Észak- és Dél-Amerika zeum) ; Veszélyben (Frankfurt, Schádel-féle mú
mélyen bevágott folyóvölgyei közt, tanuhegyek, zeum); Nyári est Scheveningennél (Berlin, Naamelyek a régi, bevágatlan síkságból maradtak tionaígalerie) stb.
fönn, annak eredeti magasságát mutatva. Ott
Mese, általában minden költött történet. A M.
maradtak ezek meg, ahol valami felszini kőzet, szó használatában fogalmának hol az egyik, hol
pl. breccia, konglomerátum, bazalt stb. védte a a másik elemét hangsúlyozzuk, vagy azt, hogy
lehordástól a kőzeteket, s azért ezek nem igen költött történet, tehát nem való, vagy azt, hogy
termékenyek a meredek falú völgyfenekekhez ké történetszerű tárgyról van szó. A poétikában a
pest. A moki-indiánusok várépltésekre használ M. általában az eseményes tárgyú költemények
ták föl. M.-k különösen New-Mexieóban és Arizo anyaga, az eposz sujet-je, a dráma cselekvénye,
nában találhatók.
általán ami a költeményekben törtónetszerű. Kü
Mesa (La M. de Jván di Diós), város Co- lönösen pedig M. műszóval nevezzük az elbeszélő
lombia Cundinamarca államában, 1258 m. ma költészet bizonyos műfajait, és pedig 1. a népme
gasságban, Bogotától Ny.-ra, 11,000 lak., kávé- sét (tündérmesét); 2. az állatmesét v. oktató M.-t
(fabula); 3. a találós M.-t (aenigma). A M. jellemző
és cukorültetvények, terménykereskedelem.
Mésa, a moabiták királya, akinek viselt dolgairól vonásai általában: az időn és helyen kívüliség
a bibliából (II. Kir. li—3), valamint egy emlékkő (Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl
által értesülünk, amelyet ő maga Dibón városban volt, vagy az Óperenciás tengeren is túl volt, volt
(ma Dbiban) állított föl. Az emlékkő, amelyet a egyszer egy . . .); a valószínűség kerülése a sze
párisi Louvreban őriznek, a legrégibb héber replők tipusszerű jellemzésében, és az események
nyelvű emlék és sokan foglalkoztak fordításá csodás mivoltában, melyeket azonban mint ter
val és magyarázatával. Szövegét Smend és Soein mészeteseket ad elő. A M.-ben nincs lehetetlenség.
A M. a nép költői szórakozása, melyet képzelete
adták ki (Freiburg 1886).
Mesabihegység, igen fontos vasérctermő hegy játékával tudatosan űz; költi a mondát is, de ab
ség Minnesota északamerikai államban, 720 m. ban többé-kevésbbé hisz, a M.-ben sohasem hisz,
magas, ez a vízválasztó a Eainy river és a csak kedves játéknak tartja maga is. A tisztán mu
Superior-tó közt. Érctermelése 1902. 1372 millió lattató M.-ből fejlett ki a tanító M. Már a közön
séges mulattató M.-ben is szerepelnek és emberek
tonna volt.
M é s í U l i a u c e (franc, ejtsd: mezaliánsz), nem gyanánt viselkednek mindenféle állatok. Sok
egyenrangú házasság; nagyon különböző rangú ilyen állatmese van, minden tanító célzat nélkül,
a magyar népmesék és gyermekmesék közt is:
egyének között kötött házasság.
Mesarthim, az Aries (kos) csillagkép Y jelzésű Kis tű kezdi, fokos végzi stb. (1. Állateposz). Az
csillagjának neve. M. negyedrendű kettős csillag, állatmese éppen az állatok tipikus tulajdonságai
melynek két összetevője 8 ívmásodpercnyi távol nál fogva nagyon könnyen vált példabeszéddé,
parabolává. Ezt a fajt nevezzük szorosan véve
ságban áll egymástól.
Mesatilteplialia (gör.) a. m. középfejüség, állatmesénék, v. máskép tanító M.-nek, v. aesopusi
M.-nek. A parabolikus M. első képviselője az
1. Mezokefália.
Meschaert,Jbfcawwes.Ma»-ím2W,hollandi hang európai irodalomban a görög Aesopus volt (1.
versenyénekes (bariton), szül. 1857 aug. 22. Aisopos); azonban e faj eredete is régibb és kü
Hoornban. Az éneklésben Stockhausen és Wűll- lönösen keleten virágzott. A római költészetben
ner voltak a mesterei. 1881-ben kezdte énekesi Phaedrus aknázta ki Aesopus M.-anyagát. A kö
pályafutását D. de Langes a capella kvartett zépkorban is számos M. volt forgalomban, leg
jében. Csakhamar világhírű lett. Több izben éne inkább latin nyelven, de nemzeti nyelveken is
keletkeztek efféle M.-k.
kelt Budapesten is rendkívüli sikerrel.
Nálunk Pesti Gábor (1536) és Heltai Gáspár
Mescser vagy mescserják, finn-ugor törzs, 1.
(1575) az első M.-irók. Az újabb irodalmakban ál
Mizser.
Mescserszkij, Tladjimir Petrovics, herceg, talán azt a két fajtáját találjuk az aesopusi M. -nek,
orosz író, szül. Szent-Péterváron 1845., megh. amely vagy ridegen vázlatos, vagy bőven leíró. A
Carszkoje Szelóban 1914 júl. 23.1904-ben közok francia Lafontaine képviseli az egyik irányt, a M.
tatásügyi miniszter volt. Regényeket írt, melyek szeszélyes, humoros, szatirikus kiszinezését, és
tárgyait leginkább az orosz főúri világból vette. ennek az iránynak volt követője nálunk Péczel>
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József a XVIII. sz. végén; míg az egyszerű, M.vázas előadást a német Lessing sürgette és kép
viseli. A parabolikus M. egyik legrégibb és legdú
sabb forrása a hinduk híres nagy M.-gyűjteménye,
melynek 5 könyvből álló fenmaradt töredéke
Pancsatantra néven ismeretes.
Nem kevésbbé érdekes, sőt általánosabb el
terjedtségénél fogva még fontosabb a pusztán
mulattató M.-k (népmesék, gyermekmesék) kér
dése. Ezeknek magyarázatával, elméletével, ke
letkezésével, vándorlásainak, összefüggésének és
elváltozásainak kérdésével sokat foglalkoztak a
népköltési termékek gyűjtői és elemzői, leg
újabban egész rendszeres tanulmánnyá tették a
folkloristák. L. Magyar népköltés, Népmesék,
Népmondák.
M. eseményes költői műben (eposzban, regény
ben, drámában) a történet részeinek összefüggő
sora, a cselekvénynek fonala, mely az érdeklődés
felköltésének és lekötésének egyik fontos eszkö
zéül szolgál. A mese kitalálása és bonyolítása
(L Meseszövés) az inventio (1. o.) dolga. A moz
zanatok nagy száma s az ezek közt lehetséges
kapcsolatok sokfélesége a mesének nagy válto
zatosságot biztosít.
Mese, nagyk. Nagy-Kükűllő vmegye segesvári
j.-ban, (i9io) 810 német és oláh lak., u. p. és u. t.
Szászkeresztur.
Meséd Ali, török város, 1. Meshed Ali.
Mesellerie (mesellarium), régi francia ki
fejezés a leprosorium, vagyis bélpoklos betegek
befogadására alapított kényszer-kórház megjelö
lésére. L. Bélpoklosság.
Meseiiibriantlieinuui £,., jégvirág (»8v.),
az Aizoaceae-család génusza; 300 faja túlnyomóan délafrikai, csak egyesek találhatók Észak-
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veleik többnyire átellenesek, húsosak, hónaljukban jókora nagy, fehér, sárga v. rózsaszínű virág
áll, de lehet ez végálló is ; alsó állású magházá
ból 5—4 kopáccsal nyíló tokszerű termés fejlődik
sok apró maggal. Szép virágukért nálunk is ter
mesztenek egyeseket, így különösen a M. crystallinum L., M- copticum L. és M- nodiflorum
fajt. A dél-afrikai M. edule L. termése (hotten
totta-füge) állítólag ehető. A M. crystallinum L.
hamujából a Kanári-szigeteken szódát állítanak
elő, melyet először Spanyolország Alicante vá
rosából hoztak kereskedelembe (Alicante-szóda).
Kf e s e n c e p h a l o n (gör.), a középső agyhólyag,
vagy középvelő. L. Agyvelő, Agy velő fejlődés.
MesencUyma (gör.), a gerinces állatoknál a
középső csiralevél (mesoderma) sejtjeiből bur
jánzás vagy leválás útján fejlődő, laza összefüggésü sejtek összessége. Ebből fejlődnek a mesenchymás szövetek, nevezetesen, a kötőszövet,
porcogó, csont, fogszövet, inak ós szalagok, ver
és nyirokerek, lép, csontvelő, nyirokmirigyek,
azonkívül az izomzat egy része, főleg a sima iz
mok. — A gerinctelen állatoknál M. néven
azokat a középső csiralevélből származó sejteket
szokás összefoglalni, melyek a hám sejtjeitől el
térő módon helyezkednek el.
Mesenchymás szövetek, 1. Mesenchyma.
Mesenteriális mirigyek (glandulae mesénteriales vagy mesaraicae), a bólfodorban levő
nyirokcsomók, amelyeken átszűrődik a bélben
felszívott táplálék, a chylus.
m e s e u t e r i u m (lat.) a. m. bélfodor, a vékony
beletfelfüggesztő hashártyaszalag. L.Hashártya*
Meseiiteron (középbél), a bél három főrészé
nek (elő-, közép- és utóbél) második része. A ge
rinces állatoknál ezt a bélrészt vékonybélnek
(intestinum tenue) nevezik. A gerinctelen állatok
nál a M. az emésztés és fölszlvás fő szerve. A
rovaroknál chylus-gyomornak is hívják. A M.-nal
sok gerinctelen állatnál (pl. csiga, rák) nagy mi
rigyek állnak összeköttetésben, melyeket régen
májnak vagy hepato-pancreasnak neveztek, ma
pedig középbéli emésztő mirigyeknek neveznek. A
M.-t entodermalis eredetű hámsejtek bélelik.
Meseritsch, 1. Gross-Meseritsch.
Meseritz (lengy. Miedzierzecz), az ugyanily
nevű járás székhelye Fosén porosz kerületben,
d9io) 5990 lak., gazdasági gépgyártás, szeszége
tés és gőztéglagyár.
Meseszövés (észt.), eseményes műben a törté
netek és cselekmények leleményes összekapcso
lása és bonyolítása, mely könnyű folyamatossá
gával gyönyörködtet, változatos fordulataival a
figyelmet felébreszti és ébren tartja. A M. az ér
telem ítéletétől ellenőrzött képzeletnek mun
kája. (L. Inventio.) A változások egyes mozzana
tainak s ezek egymásutánjának a költői müvek
különböző nemei szerint többé-kevésbbé szigo
rúan megokoltnak kell lenniök.
1 Mesembmnthemnm densum Haw., virágai pirosak; — 2
Mesgye a szomszédos földrészletek között el
M. truneatellum Haw., virágai szalmasárgák; — 3 M. tigri- vonuló határvonal.
num Haw., kókeszöld, fehérfoltos levelei és aranysárga
Mesgyeigazítás a szomszédos földrészletek
virágai vannak.
(telkek) közötti vitás határvonalnak megállapí
Afrika és Arábia sivatagövében, a Kanári-szi- tása. L. Sommás határper, Határjárás, Határper.
geteken, a Földközi-tenger vidékén és másutt.
Meshed, Khorasszán perzsa tartomány fővárosa.
Földre terült v. felálló füvek és félcserjék, le- a Kesef-rud közelében, 930 m.-nyire a tenger
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színe fölött, termékeny vidéken, számos karavánút vonult vissza. V. ö. Kiesewetter, Franz Anton M.-s
találkozásánál, kb. 100,000 lak., szőnyeg-, sál-, Lében u. Lenre (Leipzig 1893).
kasmirkelme-, selyemszövéssel, acélpenge-, arany- Mesmerizmus. Mesmer Franz Anton (1. o.)
és elefántcsont-ékszer-készítéssel. Oroszország alapította tan, mely azt hirdeti, hogy. az egész
gal élénk kereskedést visz. M. a perzsa birodalom világegyetemet, az élő szervezeteket is mágneses
leglátogatottabb búcsújáró helye, a síiták Mek erő hatja át. A betegségeket az állati delejesség
kája, amit az Ali családjából való Risza imám itt hibás eloszlása v.-mennyisége idézi elő. A beteg
levő síremlékének köszönhet. ÉNy.-ra vannak ségek gyógyítására a mágnes, vagy — mivel
Túsz városnak, Firduszi szülőhelyének romjai. mindenben van mágnesség — kellő fogásokkal
Meshed Ali (Nedzsef), város Bagdad ázsiai más eszközök is használhatók. Mesmer tantételeit
török vilajetben, a Nedzsef mellett a sivatag szé 1775. fejtette ki. Tanai különösen laikusok köré
lén, kb. 5000 lak. M. a suták búcsújáró helye; ben hihetetlen feltűnést keltettek és bár már
Ali sírmeesete egykoron gazdag volt drágasá 1814-ben kimutatja Abbé de Faria, portugál tu
gokban ; a vahhabitáktól való félelemből azon dós, hogy «a hatásos tényező a beteg képzelete*,
ban 1804 Bagdad mellé Imám Muszába vitték. 30 még ma is vannak hivői e fantasztikus áltudo
km.-nyire van Kefil falu, a zsidók előtt szentnek mánynak, babonának. Bebizonyított dolog, hogy
Mesmer eljárásai szuggesztió és hipnózis útján
hírében álló Ezekhiel sírhelye.
hatottak.
Meshed Husszein, török város, 1. Kerbela.
Mesic (ejtsd: meszics) Mátyás, horvát történetíró,
M c s o . . . (a gör. (íiaos-ból, a. m. közép, közé
szül. Bródban 1826 febr. 9., megh. Zágrábban pen) itt nem talált összetételeit 1. Mező...
1878 dec. 8. A zágrábi jogakadémia igazgatója s
Mesocarpiuin (növj, 1. Mezokarpium.
a zágrábi egyetem első rektora volt. Több fontos
Mesocco, Valle (ejtsd: mezokko) vagy Mesolcina,
történeti értekezést Irt a délszláv akadémia év 36 km. hosszú és 1 km.-nél sehol sem szélesebb
könyveibe s kiadta a poljicai (Dalmácia) fejede völgye a Moesának Graubünden svájci kantonban,
lemség statútumait.
a St. Bernardin és Tessin kanton határa közt.
Mesirecsje(lengy. Miendzyrzecz), város Szjed- Jobbról a Rheinwaldgebirge 2—3000 m. magas
lec orosz-lengyel kormányzóság Radin járásában ága, balról pedig a Pizzo della Lumbreda (2977
a Krcna és vasút mellett régi kastéllyal, (1907) m.) és a Pizzo Tembo (3276 m.) egyik ága fogja
körül. Oremeo v. M. nevű erősségét a graubün13.760, legnagyobbrészt zsidó lak.
deniek 1526. feldúlták.
Meskal (növ.), 1. Agavé.
Meskó, II. Boleszló lengyel király fia, szül.
Mesogastrium (gör.), középső hasi tájék,
1072. Atyjával 1079. Magyarországba menekült. l.Has.
Boleszló 1804 elhunyván, Szt. László mint saját
Mesogonia (állat), 1. Mesozoa.
fiát neveltette. Felserdülvén, a flut nagybátyja,
Mesokeplial (gör.) a. m. középfejű, 1. MezoVladiszlav hazavitette; ott azonban már 1087. kefália.
megmérgezték azok, kik féltek, hogy atyja ha
Mesolcina, völgy Svájcban, I. Mesocco.
láláért boszut áll.
Mesolith-kor, 1. Kőkor.
Mesolongion, görög város, I. Misszolungi.
Meskó László (felsökubini), politikus, a tisza
vidéki ág. evang. egyházmegye f őgondnoka, szül.
Mesomedes, Krétáról való görög lírikus, Had
Nyíregyházán 1851 szept. 23. Jogi tanulmányait rianus libertinusa, Kr. u. 130 táján. Három, zenei
Budapesten és Bécsben elvégezvén, 1878. Nyíregy jegyekkel (kofákkal) ellátott himnusza maradt
házán városi ügyésszé választották. 1892-ben fenn. V. ö. Jan, Musici scriptores Graeci (Leipzig
Békés városa, 1905. és 1910. Nyíregyháza válasz 1895); Riemann, Handbuch der Musikgeschichte
totta orsz. képviselőül 48-as és függetlenségi pro (1904).
grammal. 1907—1909-ig az igazságügyi minisz
Iflesomplialiuin (gör.). a köldök, ill. aköldöktérium államtitkára volt. 1909-ben a 48-as és behúzódás régi neve.
függetlenségi párt elnökévé s midőn egészségi
Mesonero Romanos, Ramón de, spanyol író,
okból lemondani kényszerült, tiszteletbeli elnö szül. Madridban 1803 júl. 10., megh. u. o. 1882
kévé választotta.
ápr. 30. 1831-ben megalapította a Manuál de
Mesmer, Franz Anton (mások szerint Fried- Madrid-ot, melyet jellemrajzaival tett érdekessé.
rich), az ú. n. állati mágnesesség (mesmerizmus) Ugyanilyeneket közölt az Escenas Matritenses
tanának megalapítója, szül. Iznangban, a Boden- (1836—1842), Tipos y caractóres stb. c. művek
tó mellett 1733 máj. 23., megh. Meersburgban ben is. Alapítója és szerkesztője volt a Semanario
1815 márc. 5. A dillingeni papnöveldébe járt, az pintoresco Éspanol c. szópirod. lapnak. El Gurioso
után Ingolstadtban teológiát és természettudomá Parlante álnév alatt is írt.
nyokat, majd Bécsben orvosi tárgyakat hallga
Jlesopls.yHiim (uöv.), 1. Levélparenchima.
tott, 1771 óta Hell atyával együtt a mágneskő
Mesophyta (növ.), 1. Mezofiták.
gyógyító hatását tanulmányozta és arra a fölte
Mesoph.y ticum (növ.) alatt a geológiai idők
vésre jutott, hogy az emberben is van ahhoz ha nek a perm kezdetétől a jura időszak végéig ter
sonló erő, melyet állati mágnesességnek neve jedő részét értjük, mely alatt főleg a Gyinnozett. E fölfedezését Schreiben an einen auswár- spermák, ú. m. a Cycadeák és Toboztermök ro
tigen Arzt über den Magnetismus (Wien 1775) c. konsági sorozatai érték el Földünkön legdúsabb
könyvében tette közzé. 1788-ban Parisba ment, kifejlődésüket. Emellett jellemző még erre az
hol a mágnesességet csakhamar divatba hozta időre, hogy a paleofltikum (1. o.) dús Lepido(1. Mesmerizmus). Később minden tekintélyét el dénáron, Sigülaria s más rokonsági csoportja
vesztette s előbb Angliába, majd Németországba | nagyrészt letűnt, a kainofltikum (1. o.) Angio-
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sperma flórája pedig még Földünkről hiányzott.
V. ö. Tuzson J., Rendszeres Növénytan 1.38. old.
itlesopitltccns (fflat), 1. Cerkófmajmok.
Mesopotamia, 1. Mezopotámia.
Mesostomnm (állat), 1. Örvénylő férgek.
Mcsotan, 1. Mezotán.
Mesotliorinm, 1. Radioaktív anyagok.
jtlesozoa (állat), átmeneti lények az egyetlen
sejtből álló véglények (Protozoa) ós a számtalan
sejttől álló magasabbrendű, szövetes állatok (Metazoa) között. A M. név van Beneden-töl ered,
1877-ből, aki a Dicyemidákat (1. o.) és Orthonectidákat (1. o.) foglalta e név alatt össze és azt
akarta vele kifejezni, hogy ezek az állatok a
protozoák és metazoák nagy csoportja között kö
zépen (gör. mesos a. m. középső) állanak. A M.
olyan állatok, amelyeknek a bőre (ektoderma)
több sejtből áll ugyan, de a belüket (mesoderma)
csak egyetlen egy nagy sejt képviseli; szájuk és
alfelnyílásuk nincsen. Legújabban Neresheimer
foglalkozott a M.-kal, aki három, egymással
közelebbi vonatkozásba nem hozható csoportot
különböztetett meg: 1. Mesenchymia, tölteléksej
tesek. Ide csupán két ismert faj tartozik, a Treptoplax reptans Monticelli a nápolyi aquarium
vizéből és a Trichoplax adhaerens IS. F. Schulze
a gráci aquarium vízéből (amely víz a Triesti
öbölből származott). Mindkettő tejfehér, 1—3 cm.
nagyságú, alakját változtató állat. Testfelületü
ket csiílangók borítják; se idegrendszerük, se
érzékszerveik, se ivarszerveik v. emésztőszerveik
nincsenek. Osztódás útján szaporodnak és való
színűleg semmiféle szilárd táplálékkal nem él
nek. Nem paraziták. 2. Mesogonia v. Planuloidea, Szaporítósejtesek. Kis, élősködő, a csalánzók (Gnidaria) iárváihoz, planulához (1. o.) ha
sonló lények ezek; ide tartoznak az Orthonectidák és Dicyemidák. Leuckari ós Claus fejlő
désükben visszamaradt és ivarérettó vált Trematoda (1. o.) lárváknak tartja őket, Hatschek
pedig a Planula állapoton megmaradó csalánzóknak tekinti ezeket a szájnélküli, élősködő,
csupán a testfelületükön átszívódó nedvek útján
táplálkozó lényeket, amelyeknek petesejtje a belső
csiralevélből (entoderma) származik. Fejlődésük
igen bonyolult és nemzedékváltozással kapcso
latos. Idetartozik a Rhopahira Giardi Metschn.
amely az Amphiura squamata Sars. nevű kígyókarú tengeri csillagban élősködik. 3. Blastulovdea,
egysejtrétegilek. Ebbe a csoportba két állat tar
tozik, amelyek csupán egy sejtrétegből állanak,
mint a szövetes állatok azon fejlődési alakja, ame
lyet blastulánakQ.. o.)neveznek. Az Amoebophrya
sticholoncha Koppén különböző tengeri véglé
nyekben élősködő állat; a Lohmcmnella pedig
több Ascidia (1. Aszcidiák) fajban él. Szaporodá
sukról alig ismeretes valami.
Mesozoos-korszak (geoL), 1. Középkor.
Mespelbronn, Július Ecliter von, würzburgi
hercegpüspök, 1. Echter, 1.
Mespilus L. (növ.), a Eosaceae (Rózsafélék)
család génusza; beleszámítva a Crataegus, L.
(galagonya) fajait is, 30—40 faja van s az É.-i
mérsékelt öv, különösen északibb részének la
kója, Amerikában Mexikó felföldjéig. Lombhul
lató, gyakran tövises cserjék, egyesek kis fák.
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Virágukban 2—5 termőlevélből alakuló magház
van, bibeszálain barázda nincsen, üregeiben csak
1 magkezdemény lesz maggá, a másik meddőn ma
radva, emezt sapka módjára fedi; néha csak 1
termőlevél van. Az érett termésben a termőlevél
csonthéjjá válik s ezt kívül húsos rész veszi körül.
Virágzatuk gyakran bogernyő, v. magános a vi
rág. A M. germanica L. (borízű, naspolya, lasponya,
miszpulya, nospolya) K.-ről származik, Európá
ban gyümölcséért kultiválják. Levele aránylag
nagy, lándzsás, alsó oldalán molyhos; nagy,
fehér virága végálló, magános. Gyümölcse más
fajokéhoz képest nagy, körteszerü, a tetején lévő
tágas horpadást a csészekarélyok szegélyezik.
Csak hosszas állás után élvezhető, ekkor lisztes,
savanykás. Fája sárgásbarna, szívós, a molnár,
asztalos és esztergályos kedveli. Szene kitűnő.
Nálunk D.-en ültetik, főkép szőllőkbe. Dél-Euró
pában, különösen Olaszországban gyakran ül
tetik a M- azarolus L.-t (azarolfa). Gyümölcse
nagy sárga v. piros, hármas csonthéja van; kel
lemes borízű, nyersen v. befőzve eszik. Lazzerolo
v. azzarolo név alatt kereskednek is vele. A M.
oxyacaníha (L.) Gártn. (Crataegus oxyacantha
L., cseregalagonya, fehértövis, Krisztustövis,
szaragyógya) levele 3—5 karélyú, egyenlőtlen
fürészes; virága fehér, 1—3 bibeszála van, bog
ernyőben áll, kocsánya kopasz. Termése piros, to
jásdad, csaknem gömbölyű, 2 magvú. A M. monogyna (Jacq.) Willd. (Crataegus monogyna Jacq.
egymagvú, egybibeszálú galagonya, ibafa) virága
szintén fehér és bogernyőben áll, kocsánya borzas,
csak 1 bibeszála van. Vérveres, később megfeke
tedő 1 magú termése visszástojásdad. Az előbbivel
együtt szokott előfordulni utak szélén, erdőben
gyepűben. Élősövénynek ültetik őket, de sok rovar
kárt tesz bennük s így nem igen ajánlatosak. A
külföldi díszcserjélmek ültetett fajok közül neve
zetesebbek : M. (Crataegus) crus galli (L.) Willd.,
a kakasláb galagonya. 2—6. m. magas, levele
tojásdad, ékalakú, bőrnemű, a közepétől a csú
csáig finoman fürészes; termése gömbölyded,
kemény, skarlátpiros. M. (Crataegus) coccinea
(L.) Willd. virágában 5 bibeszál és 10 (v. 20-ig)
porzó van. Termése visszástojásdad, skarlátpiros,
leves, lisztes. Mindkettő északamerikai. A «galagonya» szó különböző elváltoztatásai: gelegenye,
gelagunya, geregenye, gelegonya stb.
Mespiés (ejtsd: mepié), Paul Euqene, francia
festő és körajzoló, szül. Parisban 1849. Gérome
tanítványa. A Monde illustré, Illustration, Chat
noirc. francia képeslapok illusztrátora. Mint festő
müveinek tárgyát többnyire a szinházi életből
meríti.
Mesquito-fa és mesquito-gummi, 1. Prosopis.
Mesrana, a középkorban Algéria (1. o.) arab
neve.
Messa di voce, így nevezi az olasz hang
képző iskola a halk bekezdéssel fokozatosan erős
bödő, majd lassan lehalkitott, hosszan kitartott
énekhangokat, a hangképzés legfontosabb segéd
eszközét.
Messager (ejtsd: meszazsé), André Charles Prosper, francia zeneszerző, szül. 1853 dec. 30. Montluconban (Allier). Saint-Saens tanítványa. 1874.
a párisi St-Paul templom orgonása, 1907. Brous-
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seauval egyetemben a párisi nagyopera igazga
Messapia, az ókorban Calabria neve. Lakosai
tója, 1908. a konzervatóriumi koncertek kar voltak a messapiusok (1. o.).
nagya lett. Nevét operettjei és operái tették
Messapiusok, a dólitáliai Calabria őslakói, ró
ismertté. Operettek: Vins de Francé (1879); La luk nevezték el hazájukat Messapiának is. Ők vol
Bearnaise (1885., előadták A bearni leány címen tak az utolsó illír telepesek, kik a Balkán-félszi
a budapesti Népszínházban is); La Basoche (1890, getről Itáliába vándoroltak és Kr. e. 500 körül
előadták A tollkirály címen a budapesti Népszín Calabriában szorultak össze. Nyelvemlékeik, a
házban); Les p'tites Michu (1897, előadták A feliratok sejtetik, hogy rokonaik az albánoknak
Michu lányok címen a budapesti Magyar Szín és a római köztársaság vége felé vették át vég
házban) ; Véronique (1898); Les dragons de l'im- leg a latint. Betűiket a görögöktől kölcsönözték.
pératrice (1905). Operák: LeChevalierHarmental V. ö. Mommsen, Die nnteritalischen Dialekte
(1896); Fortunio (1907., szinre került a budapesti (Leipzig 1850); Kretschmer, Binleitung in die
Operaházban is). Románcai és zongoradarabjai Geschichte der griech. Sprache (Göttíngen 1896).
is nagyon kedveltek.
Messedaglia (ejtsd: messzedáüya), Angelo, olasz
Messageries m a r i t i m e s , a Gompagnie nemzetgazdasági író, szül. Villafrane'ában 1820
des Messageries maritimes-féle francia tengeri nov. 2., megh. Rómában 1901 ápr. 5. 1858-ban a
gőzhajózási társaságnak rövid elnevezése. A tár paviai, 1870. a római egyetemen lett a nemzet
saság székhelye Parisban, üzletvezetősége Mar- gazdaságtan tanára. Volt több ízben képviselő,
seilleben és Bordeauxban van s a világ legtöbb majd szenátor is. Főmunkái: La moneta eil sisnevezetesebb kikötőjében ügynökségeket tart fenn. tema monetario (Róma 1881); II calcolo dei vaA M.-t III. Napóleon alapította s az államtól lori medii (u. o. 1882); Dei prestiti pubblici (Mi
közel 20.000,000 frank évi segélyben részesül. lano 1850); Della teória della popolazione (Ve
Hajóállománya 1914 jún. végén 64 gőzhajó volt rona 1858); La statistica, i snoi metodi, la sua
501,242 tonnatartalommal. A M. szerződéses me competenza (Róma 1872); L' economia politica
netrendszerű járatokat tart fenn Marseilleböl ki- in realizione álla sociologia (u. o. 1891).
indulólag a fontosabb fekete-tengeri, keletázsiai,
Messel (arab szó, a. m. mérték), az arab-perzsa
délafrikai és ausztráliai kikötőkkel. L. még Gőz zeneteoretikusok hangközmeghatározó módja.
hajózás.
(Messel-elmólet.) A M. két hang távolságát úgy
Messaliaa, Valéria, Claudius római császár méri, hogy az alsó hangot a felsőbb sokszorosá
neje, kinek két gyermeket szült, Octaviát és Bri- nak tekinti a húrok hosszán észlelt mértékará
tannicust. Hírhedt erkölcstelen életét Juvenalis nyok szerint. Az oktáv náluk két M., mert egy
szatírái rettenetes színekben festik; de midőn nyolcad-hangközben az alsó hang előidézésére
férje elnéző kíméletével visszaélve végre arra is kétszer3 olyan hosszú húr kell, mint oktávjára. A
vetemedett, hogy kedvesé vei, azifjúGaius Silius- kvint /z M., mert egy ötöd hangközben az alsó
szal forma szerint házasságra lépett (Kr. u. 48.), hang másfélszer hosszabb húron szólal meg, mint
Pallas és Narcissus, a császár nagyhatalmú fel a felső. Fokozza e M.-elmélet érdekességét az a
szabadult rabszolgái kicsikarták halálos Ítéletét, körülmény is, hogy annak hirdetői már a kis és
nagy tercet, valamint a kis ós nagy szextet is
melye{ nyomban végre is hajtottak.
Messalla Corvinus, M. Valerius, előkelő ró konszonáns hangköznek hirdették akkor, mikor
mai szónok, történetíró és mint a költők, főleg (a XIII. sz.-ban) Nyugat-Európában még a görög
Tibullus barátja és pártfogója, műkedvelő költő zeneelmélet tételeihez ragaszkodtak. V. ö. Kieseis, szül. Kr. e.- 64., megh. Kr. u. 8-ban. Caesar ha wetter, Die Musik der Araber und Perser.
lála után Brutus ós Cassius táborában harcolt,
Messel, Alfréd, német építész, szül. Darmstadthaláluk után Antoniusnak lett a híve, de Kleo ban 1853 júl. 22., megh. Berlinben 1909 márc.
pátra miatt elidegenedvén tőle, Augustushoz pár 24. Mesterműveit modern felfogással korai német
tolt, kinek igen hasznos szolgálatokat tett, de és olasz ronaissance, részben bárok stílusban al
azért független gondolkozásmódját megőrizte. kotta, s igyekezett megteremteni a modern árú
27-ben legyőzte az aquitánokat, azután békés ház típusát is. Legkiválóbb alkotásainak egyike a
munkának szentelte életét; 2ő-ben rövid ideig Wertheim-árúház Berlinben. Müveit 1896. RückEóma prefektusa volt, nagy építkezésekbe fogott, wardt adta ki Berlinben. Bapsilber, Das Werk
s valamint Maecenast, úgy őt is költők társasága Alfréd Messels (Berlin 1905).
vette körül; megírta görög nyelven a polgár
Messene, 1. Messenia.
háborúk történetét, de különösen szónoklatai ré
M e s s e n g e r b o y (ang., ejtsd: messzendzser boj)
vén lett híres, mert főleg ezekben nyilvánult meg a. m. küldönc fiú. így hívják azoknak a küldönc
finom Ízlése. Műveiből csak töredékek maradtak vállalatoknak az alkalmazottait, melyek nagyobb
reánk, összegyűjtve H. Péter: Historicorum Ro- városokban levelek, csomagok szállításával, s
manorum fragmenta (Leipzig 1883) és Meyer: hasonló megbízások elintézésével foglalkoznak.
Oratorum Romanorum fragmenta (Zürich 1842) Angol és német mintára 1909 óta Budapesten s a
c. gyűjteményében. A neM tulajdonított De pro- vidék
nagyobb városaiban is számos ilyen válla
genie Augusti c. munka XV. sz.-beli termék. V.ö. lat alakult.
Wiese, De M. Valerii M. Corvini vita et studiis
Messenhauser, Casar Wenzél, 1848. a bécsi
doctrinae (Berlin 1829); Valeton, M. Valerius M.
Corvinus (Groningen 1874); Fontaine, De M. nemzetőrség parancsnoka, szül. Prossnitzban 1813
jan. 4., kivégezték Bécsben 1848 nov. 16. Előbb
Valerio M. Corvino (Versailles 1879).
a katonai pályán működött és szépirodalmi mű
Messana, 1. Messenia (1. o.) dór neve; 2. Mes- veket irt. 1848-ban letette tiszti rangját, a fel
kelőkhöz csatlakozott ós a nemzetőrség parancsúna (1. o.) régi neve.
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nokává választották. Bécs bevétele után Windischgrátz őt és Blum Robertet (1. o.) haditörvény
szék elé állíttatta és ennek alapján a Rossauban
főbe lövette. Sírját nem jelöli emlékkő. Novellái
ból 1849—50. gyűjtemény jelent meg. V. ö. Blum
Róbert életrajzát Blum Hanstól (Leipzig 1878);
Rescliauer, Die Wiener Revolution.
Messenia (görögül Messene), a Peloponnesos
három déli nagy földnyelve közül a legnyugatibb,
s az ókorban északi határa az Elisztőí elválasztó
Neda (ma Buzi) folyó volt; keleten a Taygetoshegylánc választotta el Lakoniától. Árkádia felé
a Pamisos és Alpheios folyók vízválasztója volt
a határ. M. tulajdonkép a bővizű Pamisos (ma
Pirnaca) termékeny völgye, mely két részre osz
lik ; az északi a Stenykleros, a benyomuló dórok
táborhelyéről elnevezve; a déli rész Makaria
alacsony partvidéke. M. belsejében egyes kiemel
kedő magaslatok vannak; délen az Akritas (Hagios Dimitri, 516 m.), északra tőle a Mathia (Lykodimo, 957 m.); a nyugati részen az Aigaleonhegység; középen az Ithome (Vurkano, 802 m.)
és Bua. Az enyhe éghajlat, eső, vízforrások és a
jó talaj M.-t ma ép úgy, mint az ókorban, a leg
hálásabb vidékké tették, hol bőven terem szőllő
és gabona. A déli és nyugati partvidéken sok
sziget tartozik hozzá, így Sphakteria (Sphagia),
mely a peloponnesosi háborúban fontos hely volt.
Történetileg legnevezetesebb pontok: Ithome
hegyi vára, az első messeniai háborúban oly so
káig ostromolt erőd; Pylos, Nestor székvárosa,
melyet Dörpfeld a történeti kor Pylosától sokkal
északabbra, közel Eliszhez keres; Pherai, a mai
Kalamata helyén; Methone és az Ithome lábánál
370. Epameinondastól alapított Messene (romjai
Mavromati falu mellett). Ma a legjelentékenyebb
helyek a tengerparton vannak, s a főhely Kala
mata. De a mai Nomos Messinia északon az
Alpheios (Ruphia) folyóig terjed; viszont a régi
M. délkeleti része a Koron-öbölnél már a Nomos
Lakoniához tartozik. V. ö. Gurtius, Der Pelopon
nesos (II, 119—200); Bursian, Geographie von
<Mechenland (II., 155—179).
Messeniai háborúk. A dóroktól meghódított
Messeniát a heraklida Kresphontes egyesítette
önálló állammá. De a bevándorlók hamar egybe
olvadtak az őslakókkal (lelexek, pelasgok, minyek), s mivel a királyi trón az arkádiai Aipytidák birtokába került, a tartomány elvesztette dór
jellegét és külön nemzeti öntudatot fejlesztett kL
A termékeny talaj és a tagozott partvidék jó
létet teremtett, mely felkeltette a spártaiak irigy
ségét és hódítóvágyát; két messeniai háborúban
(Kr. e. 743—72-4 és 685—668) a lakosság vitéz
ellenállása után meghódították az országot. Az
előkelő családok egy része Árkádiába vagy Itá
liába vándorolt, a többiek a spártaiak helotái
lettek és a győzők közt felosztott földet mívelték. A partvidék elpusztult s a szép tartomány
siralmas állapotba jutott. Bgy spártai földren
gést felhasznált ugyan a leigázott lakosság és a
lakoniai helotákkal szövetkezve fellázadt Spárta
ellen, de 10 évi küzdelem (464—455) e harmadik
messeniai háborúban ismét Spártának juttatta a
győzelmet. Athén a kivándorlókat Naupaktosban
telepítette le, s ezek a peloponnesosi háborúban
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neki hasznos szolgálatot tettek. Meg is büntette
őket Spárta azzal, hogy Siciliába vagy Kyrenébe
való kivándorlásra kényszeritette. B kivándorlók
utódait a leuktrai csata után Bpameinondas 370.
visszahívta és velők az Ithome lábánál a jól
megerősített Messene városát alapította meg, de
Spárta gyengesége mellett sem lendültek fel a
lakosság viszonyai. V. ö. Hertzberg, Die Geschichte der Messenischen Kriege (II. kiad. Halle
1875); Niese, Die áltere Geschichte Messeniens
(Hermes 1891).
Messiaiiismus, 1. Towianski és Wronski.
Messiás (hób. Masiákh, a felkent, az ószövet
ségben gyakran királyokról mondva, görögül:
Krisztus), az üdvözítő, aki, mint Dávid nemzet
ségéből való király, a Krisztus előtt való utolsó
századok várakozása szerint, megalapítja Isten
birodalmát a földön. Az ószövetségi próféták sze
rint a M. 1. valóságos ember (Szem, Ábrahám,
Izsák, Jákob és Dávid ivadéka), egy szűztől Bet
lehemben születik, előhírnöke lesz, és megjelenik,
amikor a fejedelmi pálcát Judától elveszik, a Je
ruzsálem újjáépítési rendelete után való 69. évhétben, amikor a 2. templom még áll); 2. valósá
gos Isten (Isten fia, Emmanuel [Isten velünk]).
Próféta, pap és király lesz ; benne megáldatnak a
föld összes nemzetségei. 30 ezüstpénzért elárul
ják, kezeit és lábait átszegezik stb. és végül fel
támad. A megígért M.-ban való hit erősítette az
izraelitákat szorongattatásaikban, ösztönözte őket
a törvény hü megtartására. Krisztus idejében kü
lönösen élénk volt a M.-várás, de többféleképen
el is torzult, amennyiben a római iga alól való sza
badítót várták benne. A kereszténység Jézus
Krisztusban (1. o.) látja az ószövetségben meg
ígért M. t. V. ö. Hengstenberg, Christologie (3 köt
1829—35); Beinké, Die mess. Psalmen (2 köt
1857); Biehm, Die mess. Weissagung (1875);
Delitzsch, Die M. Weissagung (1890); Hühn, Die
M. Weissagung (2 köt. 1899); Meignan, Proph.
M., (1895); Möller, Die M. Brwar'tung (1906);
Weisz, Die M. Vorbilder (1905); Feldmann, Der
Knecht Gottes (1907); Leimbach, Die M. Weis
sagung (1908).
M. tágabb értelemben véve általánosan em
beri mitikus képzet. A reges őskorban földön
járt istenek vayg héroszok visszavárása, akiknek
nyomában a halottak feltámadnak, az aranykor
visszatér a földre. így várják vissza füstfelnök
közepette a Thompson-parti indiánusok az égbeli
Öreg Embert és nyomában a holtakat az árnyak
országából, az aztékok Quetzalcouatlt (1. o.) és a
földi paradicsom korát. Ezek a képzetek az indiánus-lázadások és vallásos mozgalmak előidézésé
ben még nemrégiben is szerepeltek. Az európai
folklóréban megfelel ezeknek a Kyffháusermondacssport alvó, de visszatérő hőseivel és a
magyar Csaba-monda. V. ö. Sebestyén, A magyar
honfoglalás mondái (1904); Teit, Traditions of
the Thompson River Indians (1898); Haébler, Die
Religion des mittleren Amerika (1899); Mooney,
The Chost Danee Religion (Bureau of Ethnology
XIV. Report); Hartland, The Science of Fairy
Tales (1891).
Messidor (franc, ejtsd: messzidor) a. m. az ara
tás honapja; a francia köztársasági naptár tizedik
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hónapja, az I—VII. esztendőkben jún. 19.—júl.
20., a VIII—XIII. esztendőkben jún. 20.—júl. 19.
tartott.
Messier-csatorna, tengerszoros Dél-Ameriká
ban a chilei szárazföld ós Wellington-sziget közt,
hossza 270 km.; Ny. felé a trinidadi, K. felé
a concepcioni csatornával, É. felé a Taru-öböllel közlekedik. A M.-ban a Magalhaes-szorosból
Chilébe menő hajók járnak át.
jtlcssieurs (franc, ejtsd: meszjő),rövidítve MM.
vagy Messrs, a monsieur (1. o.) szó többese.
Messimy (ejtsd: messzimi), Adolphe, francia po
litikus, szül. Lyonban 1869jan31. A hadseregből
mint kapitány lépett ki s 1902 óta a francia kép
viselőház tagja. 1911 febr.—jún. gyarmatügyi
miniszter volt Monis kormányában, 1911 jún.—
1912 jan. hadügyminiszter Caillaux kabinetjé
ben, 1914 jún.—aug. pedig hadügyminiszter a
Viviani-kabinetben.
Messina (ejtsd: messzína), 1. olasz tartomány Szi
cília ÉK.-i részében a Tirrheni-,2 Ión-tenger, Catania és Palermo közt, 3249 km területtel, (1913)
525,717 lak. Járásai: Gastroreale, M-, Mistretta
és Patti.
2. M., fővárosa M. tartománynak és érseki
székhely, a M.-i szoros és vasút mellett, sziklás
hegyektől körülvéve, jó védett sarlóalakú kikö
tővel, (1911) 126,557 lak. Az 1908-iM földrengés
M.-t rombadöntötte, ipara és kereskedelme el
pusztult és csak az utóbbi években kezd újra
éledni. Kikötőjének forgalma is erősen hanyatlott.
Műemlékeit, templomait a földrengés legnagyobb
részt elpusztította ós csak egyes részek maradtak
meg, a város új felépítése még mindig folyik. A
régi M. műkincsekben és emlékekben igen gaz
dag volt, legértékesebbek a következők voltak: a
templomtéren Montorsoli készítette Don Jüan
d'Austria szobra (1572), a Dom la Matrice latin
keresztalakú (1098) templom, a Sta Annunziata
dei Catalini, M. legrégibb normann temploma,
a Sta Maddalena (XVIII. sz.), az 1806—29. épült
városháza, a Rocca Guelfonia-palota, az Ospedale civico és a prefektus lakóháza. Az 1538.
alapított egyetemnek jogi, orvosi, természettudo
mányi és bölcseleti fakultásai vannak. Egyes
emlékei kevésbbé sérültek meg, de legtöbbje csak
részben maradt meg. M.-t a Castellacio, S. Salvatore és Gonzaga erősségek védik. M.-át Zarikle
(a. m. sarló) néven 732. Kr. e. a Perieres és Krotaimenes vezérelte cumaei tengeri rablók alapítot
ták. 493-ban számoszi és miletoszi menekülök
kezére jutott. Majd rhegioni Anaxilas foglalta el
és a Messana nevet adta a városnak. Halála
után 477—466. fiai uralkodtak M.-ban, amely
ezután köztársaság lett. Mint köztársaság eleinte
Syracusae ellen, ezután ennek szövetségében
Athén ellen harcolt; utóbbi 427. hatalmába ke
rítette. 396-ban Himilko vezérlete alatt a karthá
góiak foglalták el és dúlták föl. Syracusaei I. Dionysius újra fölépítette. Később ismét a karthá
góiak hatalmába került. Az Agathokles ellen vi
selt háborúiban is a karthágóiak oldalán állott.
284-ben Kr. e. a mamertinusok (1. 0.) foglalták
el és ekkor Mamertina-nak nevezték. Az első
pún háború óta római birtok maradt. 831-ben a
szaracénok és ezektől a normannok foglalták el.

—
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A keresztes háborúk korában gyors virágzásnak
indult. A nemesek (merli) és a demokraták (maivizzi) közti küzdelem folytán a zsarnok spanyol
uralom ellen is felkelt. 1675-ben a szenátus XIV.
Lajos francia királynak hódolt meg. A franciák
elleni küzdelemben 1676. itt esett el Ruyter hol
landi admirális. II. Károly spanyol király a vá
rost hűtlenségéért 1679. összes privilégiumainak
elvesztésével büntette. Ekkor M. hanyatlásnak
indult. 1740-ben iszonyú pestis (40,000 halott),.
1783. földrengés, 1854. kolera (16,000 halott) pusz
tította. 1860 júl. 28. Garibaldi csapatai kerítették
hatalmukba. Az 1908 dec 28-iM földrengésnek
60,325 emberélet esett áldozatul. V. ö. Salomone,
Le provincie siciliane (III. köt., Acireale 1888);
Zacher, lm Lande der Erdbebens (Stuttgart 1909).
Messinai esszencia, 1. Limoni-olaj.
Messinai tengerszoros (ol. Stretío v. Faro di
Messina, az ókorban: Fretum Siculum), tenger
szoros Calabria és Szicília olasz tartományok
között, az Ión- és a Tirrheni-tengert köti össze.
Hossza 42 km., szélessége É.-i bejáratánál 3"1
km., míg D.-i végében 18,km. Karibdisz és Szkilla.
(1. 0.) a M.-ban vannak. Áramlási viszonyai a ha
józást nem gátolják, feneke nagy változáson
ment át a messinai földrengés (1908) alkalmával.
Messini (Nision), Messinia görög nomószban
fekvő hasonló nevű eparchia székhelye, (1907) 6039
lakossal.
Messkirch (Mösskirch), az ugyanily nevű já
rás székhelye Konstanz badeni kerületben, (1910)
2243 lak., sörgyártással, virágzó szarvasmarha
tenyésztéssel ; Kreutzer Konradin emlékével. 1800
máj. 5. Moreau itt diadalmaskodott Kray osztrák
vezér csapatain.
Messrs (MM.), a messieurs (1. o.) rövidítése.
Messys, németalföldi festő, 1. Massys.
Messzaliánusok, 1. Masszaliánusok.
Messzeható fegyverek azok, amelyek a belő
lük vetett vagy lőtt lövedékek által okoznak kárt.
Ilyenek a különféle vető vagy hajító gépek, íjj,
számszeríjj s a puskaporral töltött egyéb fegyve
rek. Ellentéte a szálfegyver (1. 0.).
Messzelátó, 1. Távcső.
Messzelátöság (hipermetropia), 1. Fénytörés
rendellenessé fjei.
Messzelövés, 1. Géllövés.
Messzely, volt folyadékmórték, a régi iccének
fele, közel 0-.35 lit.
Messzénia, 1. Messenia.
Messzéniai háborúk, 1. Messeniai háborúk.
Mester, valamely szakban, művészetben, tu
dományban, iparágban jártas egyén; vallásra v..
tudományra, művészetre oktató; céhbeli iparos.
Némely hivatalban az első, fő személy, pl. polgár-M.; továbbá furfangos ember, kópé v. vala
minek eszközlője, indítója, okozója; tanító-kántor
valamely faluban. L. Mesterjog es Mesterség.
Mester Jenő, szobrász, szül. Makiáron (Heves
vm.) 1882 júl. 11. Teles Edénél, Budapesten kezdte
művészeti tanulmányait, 1903—1906-ig Paris
ban tanult s aztán Budapesten telepedett le, ahol
1909. megmintázta József kir. herceg mellszob
rát, 1913. Merengő nő 0. bronzművét megsze
rezte a Szépművészeti Múzeum. Számos mell
szobrot (pl. Ney Dávidról) s plakettet készítet
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(pl. Újházi Ede, Marich Ágoston, Liszt Ferenc),
azonkívül építészeti dekoratív munkákat is (a
Tolnai Világlapja házán). 1913-ban Kopenhágába
költözött.
Mesteralakok, 1. Heroldálákok.
Mesterdalnokokfném. Meistersinger, Meistersanger), a XIV—XVII. sz.-ban Délnémetország
ban költészettel foglalkozó polgárok, főként mes
teremberek, akik nagy kedvvel, némi tudákossággal és kevés művészettel, csak alakiságra
törekedve, cóhszerűen, szabályzat(tabulatura) sze
rint verselgettek. Jákob Grimm kimutatta (Über
den altdeutschen Meistergesang, 1811), hogy a
M. költészete nem egyéb, mint a XII. és XIII.
sz.-i udvari költők (Minnesangerek) költészeté
nek folytatása. De a M. maguk művészetüket
tizenkét régi X. századbeli mestertől származ
tatták. Főmesterüknek Heinrich von Meissen-t
(más néven Frauenlob) tartották. A M.-nak egy
leteik, ú. n. iskoláik voltak. A legrégibb ily is
kola valószínűleg a mainzi, melyben a skolasz
tikus Frauenlob és a polgári Begenbogen álltak
egymással szemben. Ez iskola mintájára számos
hasonló egyesület alakult. A M. régi költészete
elvont és tudákos volt, s leginkább teológiai szőrszálhasogatásokból állott. Hans Folz (1. o.) a XV.
sz. legvégén Nürnbergben új iránynak lett meg
alapítója, mely a skolasztikával szakított és az
életből vette tárgyát. Ez irány legkiválóbb mü
velője a XVI. sz.-ban a rendkívül termékeny és
sokoldalú Hans Sachs (1. o.) volt. Fénykorukban a
M. iskolái céhszerüen voltak szervezve; a tagok öt
osztályra oszoltak: 1. tanulók, aMk a szabályokat
még nem tudták; 2. iskolabarátok, akik már el
sajátították ; 3. énekesek, akik másoknak dalait
előadni képesek voltak; 4 költők, akik másoknak
versmértékére tudtak költeményt írni; 5. meste
rek, akik új versszakot és melódiát találtak föl.
A szabályok összessége a tabulatura, mely a tar
talom és alak elleni vétségeket (összesen volt
ilyen 33) a megfelelő büntetésekkel tartalmazza,
s melynek pontos figyelembe vételére az őrök
(Merker, rendesen négy) ügyeltek. Hogy meste
rekké lehessenek, új versszakot kellett alkotniok,
ami idővel Ízetlen formalizmusra és hihetetlen
mesterkéltségre vezetett. A XVII. sz.-ban ha
nyatlásnak indult a M. költészete, de iskoláik
azért föntartották magukat (ha módosítva is)
egészen a XIX. sz.-ig; az ulmi csak 1839., a
memmingeni 1852. szűnt meg. A M. szokásainak
hü és költői képét adja Richárd Wagner Dio
Meistersinger von Nürnbergé, operájában (1868).

Mesterlövész

Mestergerenda, a főfalakkal párhuzamosan
futó nagyobb méretű fagerenda, mely a választó
falakon vagy oszlopokon nyugszik, vagy a tető
székre van felfüggesztve s mely a födénitartókat (gerendákat) középen támasztja alá, vagy
függeszti fel. M. alkalmazása esetetén középső
főfalra nincsen szükség.
Mestergyökér (nov.), 1. Peucedanum.
Mesterháza, kisk. Sopron vm. csepregi j.-ban,
(i9io) 299 magyar lak., u. p. Pórládony, n. t.
Hegyfalu. — L. még Gödemesterháza.
Mesterházy Kálmán, festő, szül. Szabadkán
1857., megh. Budapesten 1898 jan. 24. Eleinte
zenével, majd 1871. festéssel foglalkozott s 1874
óta kedvelt kiállító művésze volt a Műcsarnok
nak. Génre- és főkép tájképeket festett, ezen
kívül rendkívüli érdemeket szerzett azzal, hogy
a művészek és a közönség közt a társas érintke
zést mindenféle eszközzel előmozdította, lelke
volt továbbá annak a mozgalomnak, mely a
80-as, 90-es években vidéki kiállítások révén mű
vészetünket országszerte ismertté kezdte tenni.
Mesteri, községek, 1. Alsómesteri, Felsömesteri.
Mesteriskolák (M. kir.), a közoktatásügyi mi
nisztérium fenhatósága alá tartozó három mű
vészeti iskola (két festészeti ós egy szobrászati),
amelyekben az alapvető művészeti oktatáson
túlesett növendékek egy mester vezetése mellett
művészeti munkát végeznek. A M. tehát bizo
nyos értelemben pótlói, illetőleg folytatásai a
régi műhelyrendszernek. Az I. festészeti M. élén
ez idő szerint Benczúr Gyula, a szobrászati M.
élén Stróbl Alajos áll.
Mesterjegy, a művészetben és iparművészei
ben a mester névaláírása, monogrammja, vagy
alakot, jelképet ábrázoló bélyege, amelylyel al
kotásait megjelöli. L. még Ötvösjelek, KőfaragójegyMesterjog az a jogosítvány, melynek alapján
az iparosok mesterségüket önállóan űzik. A leg
több államban — így nálunk is — két évi segédi
minőségben való dolgozás adja meg a M.-ot. Ré
gebben, az 1872-iM ipartörvény előtti időkben, amíg
a céhek állottak fenn, a M. elnyerése sokkal ne
hezebb volt,valamely «remek» munka elkészítésé
hez, a céh által történt elfogadásához volt kötve,
ami gyakran nagy küzdelmekkel járt. A M. gya
korlásához iparhatósági igazolvány, sok esetben —
t. i. engedélyhez kötött iparágaknál — iparenge
dély szükséges, melyet az elsőfokú iparhatóság
szolgáltat ki. Németországban külön mester
vizsga van előírva, melynek sikeres letevésétől
függ a mester cím használhatása.
Irodalom. Adain Puschmann (Hans Sachs tanítványa, görlitzi
iskolamester), Griindlicher Bericht des deutsche'n MeisterMesterkélt (észt.), 1. Csinált.
gesanges, Görlitz 157), újra kiadta Jonas 1888; Joh. Christof
Mesterlapu (nov.), 1. Peucedanum.
Wagenseil (altorfi tanár), Von der Meistersanger holdseliger
Mesterléc, a hajóépítésben azokat a vékony,
Knnst, Altorf 1697, Commentatio de civitate Norinbergensi
c. müve függelékében. Ottó Lyon, Minnegesang nnd Meister hajlékony léceket nevezik így, amelyeket a bógesang, 1883 ; Piate, Die Knnstausdriicke der Meistersanger,
Strassbnrger Studien III, 1888 ; Ang. Hartmann, Deutsche konyokon a hajó elejétől hátuljáig egymástól
Meisterlieder-Handsehriften in üngarn, 189*; Miinzer, Über bizonyos távolságban elhelyeznek s ezzel a hajó
dio Notation der Meistersinger, 1907; W. Nagel, Stndien burkonyzatának alakját jelölik ki.
3nr Gcschichte der Meistersanger, 1909. Kiadások: Kari
Mesterlegény a. m. iparossegéd (1. o.).
Bartsch, Sleisterliedcr der Kolmarer Handschrift, 1862 ; Goedette u. Tittniann, Liederbuch aus dem XVI. Jahrhundert, 1867.
Mesterlövész. A hadseregben azokat a lövé
Mesterdeszka, fahajónál az a fedélzeti bur- szekot, kik az iskolaszerű lövőgyakorlatok alkal
kony, mely a körfával párhuzamosan a hajó fe mával bizonyos százaléknyi találásokat érnek el
délzetét körülfutja s a hajó hosszában járdát al és a csapatparancsnok előtt a M.-i vizsgát is si
kerrel letették, napiparancs útján M.-ekké nevekot. Dunai hajósaink vályúnak is nevezik.
Revai Xagy Lexikona. XIII. l;öL
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zik ki. A M.-i kitüntetés formájában azonos a
legénységi lövészbojttal, de aranyfonású szálak
ból van összeállítva. Tiszt is lehet M., de ennek
nincs külső megkülönböztető jele.
Mesterség, az iparos foglalkozásának elneve
zése, mint pl. asztalos-, lakatos- stb. mesterség.
Rendesen csak az illető iparág megnevezésével
fejezik ezt ki, vagyis asztalos, lakatos stb.
Mesterséges ásványok, 1. Kísérleti ásványtan.
Mesterséges ásványvizek, 1. ÁsványvizekMesterséges bor, 1. BorhamisításMesterséges dobhártya. Többnyire genyes
középfülgyuladás után a dobhártyán vissza
maradó nagyobb átfúródások és hiányok kap
csán fennálló rossz hallás javítására alkalma
zott kis készülék. Toynbee e célra kis gummilemezt ajánlott, melynek vékony ezüstnyele van.
A legjobb szolgálatot a dobhártya nyílására he
lyezett kis vattagömböcske teszi, amelynek be
vezetésére kis csipő segítségével az arra szoruló
betegeket meg lehet tanítani. Némely esetben ily
módon a hallás feltűnő javulása érhető el. Leg
célszerűbben akkor alkalmazható, ha a genyedő
folyamat már meggyógyult, de akkor is hasz
nálható, ha az még fennáll. Ha izgalmat okoz,
el kell távolítani a készüléket és általában na
ponta csak néhány órán át viselendő.
Mesterséges drágakövek, 1. Drágakövek és
Kísérleti ásványtan.
Mesterséges éra, 1. Era.
Mesterséges ételzsír v. műzsír minden olyan
mesterséges zsírkeverék, mely a disznózsírt hiva
tott pótolni, de nem kizárólag disznózsírból készül.
Forgalomba hozatalát a 25,873/1900. sz. földmívelésügyi rendelet szabályozza, melynek értelmé
ben az ilyen zsírok forgalomba hozatalakor vilá
gosan olvasható felírással a vevő mindenkor tá
jékoztatandó, hogy az árú mesterséges ételzsír és
nem disznózsír. Előállításában faggyút, oleomargarint (1. Margarin), gyapotmagolajat, szezámola
jat, kókuszzsírt és egyéb olcsóbb növényzsírokat
használnak, melyek ha friss, egészséges anyagból
készültek, az ember egészségének nem ártanak és
táplálkozási értékük a disznózsírral megegyezik,
de ennél sokkal olcsóbbak. Zamata és egyes tulaj
donságai a disznózsírtól eltérnek. A tiszta disznó
zsír magasabb árában tulajdonképpen ezt a za
matanyagot és a disznózsír megszokott ízét és sa
játos tulajdonságait fizetjük meg.
Mesterséges fa. így nevezik azokat a keveré
keket, melyeknek főbb alkotórésze a finomabb por
vagy forgácsalakú fa, keverve más pótlékkal és
valamely kötőanyaggal. Készítenek ezekből az
anyagokból sajtolás útján a bútoriparban, az épí
tészetben és egyebütt díszítésre szolgáló olcsó faragványutánzatokat; azonkívül mindenféle apró
dlszműtárgyat is.
Mesterséges fajták a. m. kultúrfajták (1. o.).
Mesterséges fogak v. müfogak, hiányzó fogak
pótlására szolgáló mesterségesen készült betétek,
melyeknek alakja, színe stb. a hiányzó foggal a
lehetőségig megegyezik. A M. részben olyanok,
hogy valamely meglévő egészséges foggyökérbe
ragaszthatók bele (csapos fog) v. a szomszédos fo
gakra támaszkodnak (híd) v. egészen függetlenül
illeszthetők be. M. készítése az ipartörvény szabá
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lyai értelmében gyakorolható foglalkozás, 1. Fog
technika, Fogtechnikus.
Mesterséges f öldrengések-Robbantások alkal
mával megrázkódik a talaj, amit újabb időben a
rengéshullámok gyorsaságának tanulmányozá
sára használtak fel. Mindannyiszor azonban úgy
tapasztalták, hogy az ilyen úton előidézett föld
hullámok gyorsasága messze elmarad a termé
szetes és nagyobb mélységből eredőké mögött.
Azonkívül fölemlíthető, hogy a tokiói egyetem
szeiszmológiai intézete egy «Shaking table»-nek
nevezett asztalt szerkesztett, melynek lapja füg
gélyes és vízszintes irányban a rengést imitálja.
B hullámos rázkódtatást gőzgép által idézik elő,
még pedig olyformán, hogy úgy a hullám ampli
túdója, mint gyorsasága tetszés szerint változtat
ható. Érre a rengető asztalra kisebbméretű kő-,
tégla- v. faépítményeket helyeznek el, hogy raj
tuk megfigyelhessék a rengés hatását. Ezt azután
egy szintén az asztalra felszerelt regisztráló ké
szülék segítségével grafikusan is megrögzítik. V. ö.
A. Siéberg, Handbuch der Erdbebenkunde (Braunschweig 1904, p. 75 és 334 és k.).
Mesterséges fürdő, 1. Fürdő.
Mesterséges gummi, 1. Deoctrin.
Mesterséges gyapjú (miígyapju), elhasznált
gyapjúszövetek foszlatása folytán nyert laza,
szálas anyag. Háromféle M.-t különböztetnek
meg, u. m. mungót, shoddyt és cheviotot. Mungo
a kártolt gyapjúszövetek foszlatott anyaga, amely
oly rövid, hogy csak gyapjúval keverve fon
ható; shoddy a fésüsgyapjuszövetek foszlatott
anyaga, amely már magában is fonható ugyan,
de oly silány fonalat ád, hogy csak vetülékként
használhatják; a cheviot a szurposztók foszlatott
anyaga. A rongyok foszlatását farkason (1. o. és
Gyapjú) végzik, mely célra félméteres átmérőjű
és 80 m. kerületi sebességgel forgó farkast hasz
nálnak. Poszlatás előtt a rongyokat gőzöltetik,
avagy olajjal permetezik, előbb azonban kivágják
a varratokat s hímzéseket és minőség szerint is
osztályozzák. Vegyes anyagú szöveteket és a
varratokat foszlatás előtt szenesitésnek vetik alá,
vagyis hígított kénsavfürdőben áztatják s ezután
60—80° C. hőfok mellett szárítják. E kezelés
folytán a növényi rostok törékenyek lesznek, a
gyapjú azonban sértetlen marad s így a foszlatógépen a pamut és len elporlik, a gyapjú pedig
tisztán marad vissza mint M.-kivonat (extractum).
Mesterséges gyöngy, 1. Gyöngy.
Mesterséges halászat, 1. Halászat.
Mesterséges határ, 1. Határ.
Mesterséges jég, 1. Jéggép.
Mesterséges kéz, 1. Mesterséges végtag.
Mesterséges kő (műkő), a természetes építő
kövek utánzata. Többnyire apróra zúzott kő
törmelékből (kőporból), néha rizskásából, kölesből
és a megfelelő ragasztószerből készül (cement,
gipsz, magnezit stb"). Újabban a magyar Sátorin
és a külföldi Terra Nuova mint M.-szerü vakolat
hódit tért. A németek a betont is M. gyanánt ke
zelik s az ehhez használt kagylós mész-zúzalék
kal meglepő hatásokat érnek el.
Mesterséges költés, 1. Költés.
Mesterséges láb, 1. Mesterséges végtag.
Mesterséges legyek, 1. Horgászat.
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Mesterséges lélegzés, életmentő beavatkozás,
amely az első segítségnyújtásnak is talán legfon
tosabb ténykedése. Helyén van mindig, ha a lé
legző mozgások megszűnnek, feltéve, hogy a
mozgásokat megszüntető ok már megszűnt vagy
megszüntethető. így M.-t kell alkalmaznunk a
Madásnál (vízbe, gázokba stb.), ha a vérben fel
halmozódó szónsav a lélegző középpontot már
megbénította, különböző, a lélegző középpontot
bénító más mérgezéseknél (kloroform, általában
a bódítószerek), villámcsapásnál stb. Ilyenkor az
elmaradt lélegző mozgásokat mesterségesen pó
toljuk addig, míg a felhalmozódott szénsav stb.
eltávolodik s a lélegzőközpont ingerlékenysége
visszatérvén, a lélegző mozgások maguktól tovább
folytatódnak. Ez néha csak l /,—1 óra múlva tör
ténik meg, tehát a M.-nól nem szabad a türelmet
elveszteni. A M.-nek több módja van; mindegyik
nek az a lényege, hogy a mellkas üregét ritmi
kusan kisebbítjük ós nagyobbítjuk. Legcélszerűbb
úgy végezni, hogy az egyént hanyatt fektetve, s
háta alá valami párnát (összegöngyölt kabátot)
téve, a feje mögé térdelünk, két karját könyök
alatt megragadva, egészen hátra húzzuk: ilyenkor
a mellkas tágul és a tüdőbe levegő hatol be; ezután
a két karját hirtelen visszahajlítva, hozzányom
juk a mellkashoz: ez a kilélegzés. Egy-egy aktus
kb. 2"-ig, az egész kb. 4"-ig tartson. Ugyancsak
el lehet érni, bár kevésbbé hatásosan, a has vagy
a mellkas ritmikus nyomogatása révén. Újszülöt
teknél, ha nem lólegzenek, a M. csaknem kizáró
lag a Schultze-féle lóbálás alakjában nyer al
kalmazást. Természetes, hogy mielőtt a M. bár
mely alakjához is folyamodnánk, a lehetőségig el
kell távolítanunk azt az okot, amely a lélegzés
megszűnésére vezetett (tiszta levegő, a garat,
szájüreg, a tüdőcsövek megtisztítása, az esetle
ges folyadék kicsurgatása stb.), mert csak így lehet
a M.-től eredményt várnunk.
Mesterséges lép (műlép). Feltalálója Mehring
német asztalosmester volt. Lényegében viaszból
készuit lap, melyre préselés által a dolgozóslépfenék idomait bevésik; tulajdonképen tehát
mesterséges közfalak, mely néven árusítják is
néha. Alkalmazásuk a mozgatható építményű
lakokra szorítkozik, ahol a M.-et lépkezdetnek v.
a keret egész nagyságában a költőtérbe akaszt
ják. Ekkor a méhek a fonókidomi nyomban fel
építik a sejtfalakat. A készítési módra nézve van
nak hengerelt, öntött és préselt M.-ek. V. ö. Tony
Kellen, Die Kunstwabe, derén Nutzen u. Anwendung (Braunschweig 1893).
Mesterséges mágnes, 1. Mágnesség.
Mesterséges márvány, 1. Stucco.
Mesterséges méz, 1. Méz.
Mesterséges nyelvek, 1. Műnyelvek.
Mesterséges raj (műraj, méhészet) készítésé
nek sokféle módja van; lényege mindig az, hogy
az új sarjnak meg kell adni mindazt, ami fönmaradását ós fejlődósét biztosítja, tehát anyát,
anyabölcsőt, v. ha ezekkel nem rendelkeznénk, a
fejlődés különböző stádiumában levő fiasítást,
melyből új anya nevelhető, munkásokat, üres,
valamint mézzel ós hímporral ellátott lópeket;
továbbá figyelemmel kell lenni arra is, hogy oly
időben készüljön, midőn az utánnevelt anya meg
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is termékenyülhet. Oly M., mely a kellő időben
(a főhordás előtt egy héttel) készül, a főhordási
időre röptilésre képes lesz,részt vesz a hordásban,ad
némi mózfölösleget s igen jó telelő családdá válik.
A M.-készítés nagyobb jelentőségre csak azóta
tett szert, mióta a mozgatható szerkezetek mos
tani formáikban meghonosodtak. Szalmakasok
nál és átmeneti kaptáraknái a kidobolást (zárt és
nyilt dobolás) alkalmazzák, mely abban áll, hogy
a fejére állított kasra egy üresét helyezvén, azt
gondosan körülkötözik, hogy a méhek oldalt ki
ne bújhassanak s aztán két pálcikával alulról fel
felé megkopogtatják az alsó kast, az első kopog
tatás után szünetet tartván, hogy a megrémült
méneknek idejük legyen gyomrukat megtölteni.
Negyedóráig tartó kopogtatás után a méhek ren
desen már felvonultak a felső kasba, mire azt le
emelik s a telt kas helyére teszik vagy velük
egy kaptárt népesítenek be. Ha a kidobolt méhek
nagyon nyugtalankodnak, annak az a jele, hogy
az anya nem vonult fel velük, mely esetben az
eljárás ismétlendő. M.-t az egyes népek érzéke
nyebb vesztesége nélkül harácsolás útján is lé
tesíthetünk, összesöpörgetve a röpülőlyukaknál
található méheket, melyeknek aztán készletben
levő anyát v. ezek hiányában anyabölcsőt adunk.
M. készíthető a mozgatható szerkezetű kaptár
népe és béltartalmának kettéosztása által is.
Mesterséges rendszer az olyan, amely a nö
vénynek v. állatnak nem teljes szervezetére v.
lehetőleg minden sajátságára, vagyis nem a ter
mészetes rokonságra alapítja az osztályozást, ha
nem csak egy önkényesen mértékadóul vett sa
játság szerint csoportosítja a növényeket meg az
állatokat. Ilyen a növénytanban igen sok van,
de legnevezetesebb ós praktikusnak elismert máig
is a Linné rendszere (1. o.), melyben a porzók és
a bibék számának jut nagy szerep.
Mesterséges rét (műrét), olyan rét, amelyet
öntözésre rendeztek be.
Mesterséges sajt (müsajt v. margarinsajt),
olyan sajt, melyet lefölözött tejből és mesterséges
tejfelből készítenek.
Mesterséges selyem v. műselyem. Mesterséges
szálak, amelyek a selyemhez hasonló méretűek,
simák, hajlókonyak és fényesek. Készítésük módja
szerint következő fajtákat különböztetnek meg:
a) Millár-féle zselatin-selyem. 62% zselatint
38°/0 vízzel s a kívánt színitő anyagokkal egyen
letes tömeggé gyúrnak, ebből vékony szálat saj
tolnak s ezt kiszáradtan formaiingőzök behatá
sának teszik ki. b) Chardonnet- v. kollódiumselyem. Tiszta pamutot avagy más tiszta cellu
lózát töménysalétromsavban kénsav jelenlétében
alsófokú nitrocellulózává alakítanak át s azt al
koholos éterben oldják, ez a kollódium. Ebből
vékony szálat sajtolnak, amelyet még ammoniumszulfhidrát'oldatban áztatnak, c) Acetát-selyem.
A cellulóza magasabb fokú nitrátjai csak acetonban oldódnak. Az ez úton készült anyagból vé
kony szálat sajtolnak, d) Viscose-selyem. A cel
lulózátmaró alkálival alkálicellulózává alakítják,
ezt szénszulfiddal kezelik s vízzel hígítják. Ez a
viscose, melyből a vékony szálak készülnek. A
viscose nem robbanó, míg a kollódium- és acetát
selyem robbanó. t
•42*
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Mesterséges szem, 1. Vendégszem.
Mesterséges takarmány, Így szokás nevezni
a rétek és kaszálók természetes füterméséből
nyert szénán kívül mindazt a M.-t, amelyet a
szántóföldön termesztenek; ezért ezeket még ve
tett takarmánynak is mondják.
Mesterséges táplálás oly betegeknél alkal
mazandó, akik a tápláláshoz szükséges rágást,
nyelést akár fizikai okból (bárzsingszűkület) v.
lelki okból (bizonyos elmebetegségek) nem tudják
kellőkép elvégezni. A táplálókot folyadék alakjá
ban vagy a gyomorba visszük a nyelőcsövön ke
resztül levezetett gyomorcső (szonda) segítsé
gével, esetleg kellőkép megoperált betegnél a
gyomorsipolyon át; vagy gyakrabban a végbélbe
adjuk, annak előzetes kitisztítása után ú. n. táp
láló csórék alakjában (extrábuccalis táplálkozás
a. m. táplálkozás a szájüreg megkerülésével). A
végbél nyálkahártyájáról a kellőkép előkészített
táplálék igen jól felszívódik, csak nagyon kell
ügyelnijhogy — miután a végbélnyálkahártyája
emésztő nedveket nem választ el — csak már
emésztett v. emésztésre nem szoruló, tehát nyers
állapotban is felszívódó anyagokat használjunk.
"Tápláló csőréhez többféle keverék használatos:
Leube-Bosenthal-féle: 150—300 g. vagdalt hús,
finomra vágott marha-pankreasz, 160 g. meleg
vízzel péppé keverve fecskendezendő be. EwaÜ
tojásos csőre: 2—3 tojás, késhegynyi liszt kevés
vízzel és szőllőcukor-oldattal, esetleg vörös borral
v. konyakkal. Adott esetekben langyos tej egy
maga v. tej ós tojás keveréke is elegendő.
Mesterséges tej (műtej). Riegler kolozsvári
egyetemi tanár által előállított, a tejhez hasonló
természetű készítmény frissen kimosott sikerből,
kókuszzsírból, nádcukorból, gyenge kálilúgból, te
lített mészvízből és foszforsavoldatból.
Mesterséges tejfel (műtejfel), a lefölözött tej
ből és olcsó növényi v. állati zsírokból emulziós
gépekkel előállított tejfel, melyet mesterséges
sajt készítésére használnak.
Mesterséges trágyák vagy műtrágyák azok az
anyagok, melyek egy v. több növényi tápanyagot
tartalmaznak s ezért a talajba hozva, a termést
fokozhatják, de mert nincsenek mindig befolyás
sal a talaj fizikai tulajdonságaira, azért nem tel
jes, hanem egyoldalú trágyák. M.-nak azért neve
zik, mert legnagyobb részüket gyárilag állítják
elő. A mesterséges trágyának főleg káliumot,
foszforsavat és nitrogént kell tartalmaznia. Az
említett három elemet jórészt a következő alak
ban alkalmazzák: a káliumot, nem említve a
fahamut, a strasszfurti kainit, karnalit és szilvinit alakjában, amelyek közül
elsősorban a kainit
a legalkalmasabb, mert 12-8% káliumon kívül
még magnéziumot is tartalmaz ; a foszfort foszforsav-sók, leginkább az ércek olvasztása közben
nyert Thomas-salak alakjában, használják a ká
liumszuperfoszfátot, a csontlisztet is; a nitrogén
leginkább mint chilisalótrom, kénsavas ammónia
és mésznitrogón-trágya kerül forgalomba. A mes
terséges trágya minőségét a talaj szerint kell
megválasztani. L. Trágyázás.
Mesterséges vaj, 1. Margarin.
Mesterséges végtag (művégtag), oly készülék,
mely valamely hiányai végtag vagy végtagrész
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pótlására szolgál. Az orvostudomány a csonkító
műtétekhez lehetőleg csak mint utolsó eszközhöz
folyamodik, még sem kerülheti el teljesen, egy
részt, mert főleg háborúk kapcsán, valamint az
ipari foglalkozás körében előfordulnak oly súlyos
sérülések, amelyek a végtag eltávolítását kíván
ják, másrészt, mert bizonyos sebészi betegségek
nél (rosszindulatú daganatok, gümőkóros csontbántalom) a csonkolás életmentés jellegével bir.
Ezeken kívül a végtag hiányos fejlődése (világra
hozott rendellenesség) szolgáltat még arra alkal
mat, hogy a hiányzó végtagot mechanikus készü
lék útján pótoljuk. A kérdés már a legrégibb
időkben is foglalkoztatta az orvosokat és mecha
nikusokat, így a II. pún háború idejében Marcus Sergius római
lovag a háború
ban elvesztett jobb
kezét oly vaskéz
zel pótolta, mely
őt a fegyver hasz
nálatára is képe
sítette. Ismeretes
a berlichingeni
Götzrészérel505ben készített vas
kéz, mely a kard
megfogását is le
hetővé tette. A
M.-ok készítésé
ben nagy lendü
letet látunk az
utolsó évtizedek
alatt, különösen
amióta a készí
tésére alkalmas
anyagokkal (bőr,
alumínium, acél
sínek, kaucsuk,
kemény gummi)
rendelkezünk.
A M.-nak a
hiányzó végtag
rész alakjával és
nagyságával kell
birnia, jóságának
további feltételei,
hogy célszerűen
1. ábra.
lehessen a csonkra
erősíteni, könnyű és tartós legyen s a hiányzó vég
tag működését az illető szociális helyzete szerint
pótolja (luxus prothesis, 1. az 1. ábrát). Minden
művégtagon megkülönböztetjük a testet (tokot),
mely a hiányzó végtag alakjával bir s a csonkra
erősíthető, továbbá a szerkezetet (mechanizmus),
mely a test egyes részeit egyesíti és különös be
rendezésével a funkcionális hiány pótlását teszi
lehetővé. A test készülhet fából, alumíniumbronzból, acélsínekből, vagy bőrből. A tok egyes
részei acélsínek segítségével Izesülnek egymás
sal, mely izületek szükség szerint rögzíthetők v.
nyithatók (önműködő zárókészülék, gummi-huzalok, rugók). Az egyes részek mozgatására spirá
lis rugók, kis fogas kerekek, bélhúrok stb. szol
gálnak. A túlságosan komplikált szerkezettel
biró mükarok a gyakorlatban nem váltak be.
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nemcsak azért, mart könnyen romlanak s nagyon
költségesek, hanem főleg, mert az az erő, mely
nek kifejtésére képesek, aránylag nagyon cse
kély. Ezért az ily «luxus prothesisek» helyett
ajánlatosabbak a nagyobb munkára képesítő mü-
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testsúly vonala mögé helyezzük, amikor a térd
túlfeszített állásba kerül, s a rátámaszkodáskor
nem hajolhat meg, viszont a láb felemelésekor
saját súlyánál fogva behajlik. Hoeftmann ily
módon „árasra képesített egy 18 éves leányt,
kinek lábai "születésétől kezdve
hiányoztak (4. ábra). A költ
séges műlábak helyett az ú. n.

2. ábra.

karok, melyeknél a kéz helyére különféle eszkö
zök (evőeszközök, fésű, horog, kalapács, fürész
stb.) erősíthetők, amelyek a mindennapi szükség
letek végzésén kívül még egyes ipari foglalko
zásra is képesíte
nek (2. ábra). Nagy
jelentőséggel bír
nak ezek a M.-ok
különösen ma, ami
kor az embereknek
olyan tömege vá
8. ábra.
lik rokkanttá, hogy
azok munkaképességének helyreállítása már ál
talános szociális érdek.
A sebészi technika haladásával a csonkkópzés
is oly mértékben tökéletesedett, hogy ma már az
alsó végtagon is a teherviselésre
alkalmas csonkot képezhetünk.
Ez nagyon megkönnyíti a mű
lábak készítését, mert így elke
rülhetők a feldörzsölések, felfekvések, melyek a járást kü
lönben oly fájdalmassá tették.
Amülábbal való járás annál tö
kéletesebb, minél jobban sike
rül biztosítani az izületek ren
des működését. A járás lehet
séges, de nehézkes, ha az izüle
tek teljesen merevek, másrészt
azonban az izületek rögzítésére
szükség van a rátámaszkodás
ideje alatt. A bokaizület moz
gékonyságának biztosítása jó
megoldást nyert a Marks A.(New York) féle mülábakon. Ő
a lábfejet erős gummiból ké
4. ábra.
szíti, amelynek keményfa mag
vát acélsínekkel erősíti a lábszártokhoz (3. ábra).
Hogy teljesen merev vagy mozgékony térdizület
iéi lássuk el a műlábát, az a combcsonk hosszától
függ. Ha a csonk rövid, akkor a merevizület
ajánlatosabb, mert a rövid csonk (rövid emel
tyűkar) kisebb erőkifejtésre képes. Nagyon meg
könnyíti a mozgékony térdizületiéi való járást,
ha a műláb térdizületének haránt tengelyét a

botláb is használható; ez főleg az alszár pót
lására szolgál (5. ábra).
Mesterséges viasz, 1. CerezinMesterséges virág, 1. Virág.
Mesterséges zsír, 1. Mesterséges ételzsír.
Mesterszállás, nagyk. Jász-Nagykun-Szolnok
vm. tiszai alsó j.-ban, (íoio) 1823 magyar lak.,
posta- és távbeszélőhivatal.
Mesterszó, mesterszótár, 1. Terminológia.
Mestizo és mestizodaro (spany.), 1. MeszticMesto (ol.), zenei műszó, a. m. szomorúan.
Mestorf, Johanna, német archeológus nő, szül.
Bramstedtben (Holstein) 1829 ápr. 17., megh. Kiéi
ben 1909 júl. 20. Bejárta tudományos tanulmányo
zás végett Németországot, Ausztriát, Magyar
országot, Dániát, Svédországot, Franciaországot..
Svájcot, Olaszországot. Ő volt az első német nő,
aki tanári címet kapott. 1873-ban a kiéli egye
tem múzeumának őre, 1891. igazgatója lett. Szá
mos szakértetezést írt; önálló müvei közül em
lítendők : Die vaterlándischen Altertümer Schleswig-Holsteins (1877); Vorgeschichtliche Alter
tümer Schleswig-Holsteins (1885); Urnenfriedhöfe (1886); Moorleichen (1900—1907).
Mestre, járási szókhely Venezia olasz tarto
mányban, a M. laguna közelében és vasút mellett,
(i9ii) 17,306 lak., a velenceiek villáival. Mészége
tés, selyemszövés; XIII. sz.-beli óratoronnyal.
Mestrianae, római telep és útállomás Panno
niában Mogentiana (Keszthely) és Savaria (Szom
bathely) közt.
Meitrovic Iván, horvát szobrász, szül. Vrpoljón (Szlavóniában) 1883. Gyermekkorában pász
tor volt s eleinte fából, később kőből faragott
alakokat, majd Spalatóban kőfaragóinas lett
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s rajzolni tanult. Sok küzdelem és nélkülözés árán
a bécsi művészeti akadémiára került 18 éves
korában. Négy év múlva kiállított a Seceesióban.
1908-ban Parisba ment s ott beválasztották a
Sálon bírálóbizottságába. Világhírűvé vált az
1910. évi római nemzetközi kiállításon, ahol a
szerb pavillonban kiállított műveivel aranyér
met nyert. Hatalmas képzeletű, őserejű művészegyéniség. Nevezetesebb alkotásai: Az élet kútján ; Anyai gondok; Tinior Dei; Az élet forrásán;
A rigómezei emlékszobor stb.
M e s u a L. (növ.), a Guttiferae család génusza;
3 faja Elő- és Hátsó-India meg Jáva cserjéje v,
fája, bőrnemü, lándzsás levelekkel, magános
nagy, levélhónalji virágokkal, ezek csészéje és
pártája 4 levelii, magháza 2 üregű. Termésük
húsos v. fásodott, 4 magvú. A M. ferrea L. (nagaszfa, vasfa, indián rose chesnut) középnagy
ságú fa a nedves, meleg vidékeken. Vadon és
ültetve fordul elő. Jóillatú szép fehér virága és
igen kemény, értékes fája van: cejloni v. kelet
indiai nagaszfa (vasfa); gyökere és kérge iz
zasztó; virágából (fíores nag-kassar) illatszert
készítenek; magvaiból bedörzsölésekre alkalmas
olajat sajtolnak. Gömbölyű, húsos termése ehető.
Mész, súlymérték, 1. Masz.
Mész. A M.-kő (1. o.) kiégetése útján előállított
termék'(égetett M., kalciumoxid CaO), mely vízzel
leoltva az oltott M.-et (kalciumhidroxid Ca[OH]2)
szolgáltatja. A közbeszédben úgy az égetett meszet,
mint az oltott meszet egyaránt M.-nek nevezik.
Ha az égetéshez használt M.-kő (szénsavas M.)
tiszta volt s az égetés a kellő magas hőfoknál
történt, akkor a termék súlya csak mintegy fele
a nyerskő súlyának, az oltás nagy hőfejlődéssel
és 3—4-szeres térfogat-szaporulattal jár; az elő
állított pép tiszta fehér és zsiros fogású (kövér
M.); ha azonban a M.-kő nem volt tiszta (agyagot,
kvarcot tartalmazott), akkor az égetett termék
már nehezebben oltódik és szürkésszínü, darásfogású, kevésbbé szapora pépet ád (sovány M.). Ha
az ilyen nem tiszta (agyagos) M.-követ túlságos
magas hőfoknál égetik, amidőn már az olvadás
kezdődik, a termék már egyáltalán nem képes
vízzel leoltódni (agyonógetett M.).
Az égetésre használatos kemencék a termelés
nagysága szerint v. csak időszakos üzemre vagy
folytonos üzemre vannak berendezve; az utób
biak a tüzelőanyag melegét előnyösebben hasz
nálják ki, mert a kiégetett M. eltávolítása és a
nyerskő beadagolása a kemence lehűlése nélkül
végezhető. Ilyenek : 1. az aknakemencék, függő
leges égető-csatornával, melyekben a kő felülről
lefelé halad égetés közben; 2. a körkemence
(1. Tégla) vízszintes égető-csatornával, melynél a
távozó füstgázok melege a nyerskő előmelegíté
sére és a kiégetett anyag melege a tüzeléshez
szükséges levegő felmelegítésére használtatik
fel. Állandó nagy M.-termelésre a körkemence a
legelőnyösebb.
Az oltott M.-nek az építőiparban van a legkiter
jedtebb alkalmazása mint habarcs-kötőanyagnak
(I. Habarcs). Minthogy itt fontos a tökéletes leoltás és nagyobb készletet is kell előállítani, az
oltásnál kapott M.-tejet a földbe ásott gödrökbe
(vermekbe) folyatják; így a fölös víz az esetleges
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oldott sókkal együtt a földbe szívódik, s a nehe
zebben oltódó részek is teljesen leoltódnak, ami
azért fontos, mert különben az ilyen későbben
oltódó M.-szemek (M.-kukacok) később a vakolat
felhólyagzását v. lerepesztését okozhatják. A
falazó-habarcshoz használandó meszet legalább 1
hétig, a vakoláshoz használandót pedig legalább
3 hétig a veremben kell hagyni. Az építőiparon
kívül a M.-nek kiterjedt alkalmazása van még a
vegyészeti és a kohászati ipar számos ágában,
így fontos nyersanj-ag a klór-M., szóda, kalcium
karbid előállításához, azonkívül segédanyagul
szolgál a cukoriparban, a bőrkikészítésnél, a fes
tékiparban, az ammoniák-desztillációnál, a kohá
szatban mint salakkópző anyag stb. Mint fertőt
lenítő szernek, valamint a víz- és szennyvíztisztí
tásban is fontos szerepe van.
Mészáros, mesterség, mely az élő áUatot iparszerüleg öli, feldolgozza és a nyers húsnak élelmi
cikk gyanánt kereskedésbe hozataláról gondosko
dik. 1910-ben volt Magyarországon hentes és
mészáros 31,429, Horvát-Szlavonországban 2575,
az egész magyar birodalomban 34,004. Sok helyen
— különösen vidéken — a M.-ipar kapcsolatos
a hentesiparral (1. Hentes).
Mészáros, 1. Gyula, turkológus, nemzeti mú
zeumi segédőr, szül. 1883 márc. 28. Szakoson
(Tolna vm). 1904—1906-ig Konstantinápolyban
török nyelvi tanulmányokkal foglalkozott. 1906ban a M. T. Akadémia s a Nemzetközi középés keletázsiai társaság küldetésében a Volga
vidéki csuvasok és tatárok között másfél évet
töltött. 1909-ben beutazta az Ural-vidéki baskírok
földjét, 1910. pedig Kisázsia kevésbbé ismert
pusztáin keresztül vezetett expediciót. Munkái:
Ciprus-lombok alatt (költemények, 1905); Osmanisch-türkischer Volksglaube (Keleti Szemle
1906); Csuvas Népköltési Gyűjtemény (2 köt.,
M. T. Akadémia 1909 és 1912); Török költök
(a Kisfaludy-Társaság kiadása, 1910); Magna
Ungaria (a baskir-magyar kérdés, 1910); Ma
gyarországi kun nyelvemlékek (1914).
2. M. Ignác (bodó-búri és nagybitsei), író,
szül. Felső- (v. Bodó-) Báron (Csallóköz) 1721.,
megh. 1800 nov. 21. Jogi tanulmányokat végzett
Bécsben, később csallóközi birtokán gazdálko
dott és Batthyány József gróf kalocsai érsek tit
kára volt, végül Budán lakott. Tervezte Amadé
verseinek kiadását, de célját nem valósíthatta
meg; a maga munkái közül három jelent meg,
s leghíresebb lett a Kartigám (1772), egy ember
öltőnek legkapósabb magyar regéíi ye, mely annak
idején 6 kiadást ért (legújabb kiadása Heinrich
G. értékes tanulmányával, 1880). A Kartigám a
franciás hősi regénynek képviselője (eredetije egy
franciából dolgozott német regény) s egyszers
mind egyik megnyitó darabja az irodalmi felújulás szépprózai munkásságának. A másik két
munka: Montier asszony levelei c. regény(1793)
és Magyar Szekretárius (levelezőkönyv, Pest
1793). Két nagy fólió kötetnyi kéziratát Beöthy
Zsolt találta meg a Nemzeti Múzeum kézirattárá
ban. V. ö. Heinrich G., a Kartigám-kiadás mel
lett ; Beöthy Zs., Szépprózai elbeszélés I.
3. M. Imre, kat. egyházi író, szül. Muzslán
(Esztergom vm.) 1811 máj. 23., megh. Bécsben
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1865 szept. 25. Pappá szentelték 1834. Líceumi Ezután Amerikába hajózói t, hol szűkös viszonyok
tanár volt Nagyszombatban, 1848. vadkerti espe közt élt s végül mint házitanító kereste kenye
res-plébános, 1864. esztergomi kanonok, ugyanaz rét. Végre 1858. Teleki Sándor gróf anyósának,
évben pázmáneumi kormányzó. Levelező tagja Lady Langdalenek meghívására Angliába ment
volt az Akadémiának. Szerkesztette 1858. a Nép s annak eywoodi birtokán élt haláláig. Emlék
nevelési Közleményeket ós számos tankönyvet iratait, melyek hü kifejezői M. becsületes és igaz
irt. V. ö. Zelliger A., Egyh. írók csarnoka.
ságos lelkületének s szabadságharcunk legbecse
4. M. Imre, zenész, szül. Budapesten 1860 szept. sebb és hitelesebb forrásai, Szokoly Viktor adta
29., megh. u. o. 1913 jan. 18. A Nemzeti Zenedé ki bővebb életrajzi függelékkel együtt (Pest 1866,
ben tanult, Huber Károly és Gobbi Alajos voltak új kiad. 1881). V. ö. Szokoly Viktor, Eszmék és
a mesterei. Tanulmányai végeztével az Operabáz jellemrajzok az 1848—49-iki forradalom esemé
zenekarában brácsás, a Nemzeti Zenedében he nyei és szereplőiről (M. Emlékiratainak kivonata);
gedűtanár lett. A Filharmóniai Társaság és Se M. Lázár, magyar hadügyminiszter (Hazánk és
gítőegyesület szervezésében jelentékeny részt a Külföld 1866-ik évf.); M. hagyományai (Buda
vett, 1889. a társaság alelnökké választotta. pesti Szemle, 1867).
1900-1901-ben, továbbá 1907—1912. az Opera
6. M. Lőrinc, I. Nagyboté Lőrinc.
ház igazgatója volt.
Mészárszék, 1. Húsmérési jog.
5. M. Lázár, altábornagy, 1848—49-iki had
Mészcukor, 1. Cukormész.
ügyminiszter, szül. Baján 1796 febr. 20., megh.
Mészcsillám a. m. margarit (!. o.).
Eywoodban (Anglia) 1858 nov. 6. Mint a nemesi
Mészcsillámpala, kristályos palás kőzet, elegy
felkelés főhadnagya lépett a 7. sz. császári hu részei : mészpát,kvarc, muszkovit. Világosszürke
szárezredbe. 1837-ben az 5. huszárezredbe he v. kékes. Ha fogy benne a kvarc, akkor csillámlyezték át, melynek 1845. ezredese és parancsnoka tarlalmú márványba megy át, ha a csillámok
lett. Magyar érzését mint császári törzstiszt is gömbös héjakban vannak elhelyezve, akkor cipmegtartotta s néhány tudományos értekezése polino a neve. Főkép az Alpokban, Görögország
alapján a M. Tud. Akadémia levelező tagjává vá ban, Kis-Ázsiában van elterjedve.
lasztotta. Az első felelős független magyar mi
Mészdorgos, kisk. Temes vmegye lippai j.-ban,
nisztérium megalakulásakor Kossuth hívta fel a (1910) 160 oláh lak., u. p. ós u. t. Sistarócz.
művelt és hazafias érzésű huszárezredesre István
Meszdzsid, 1. Mecset.
nádor és Batthyány Lajos figyelmét, rniro V. Fer
Mészégetés, 1. Mész.
dinánd király 1848 ápr. 18. magyar hadügy
Mészégető (azelőtt: Vapenik), kisk. Sáros vm.
miniszterré nevezte ki, jún. 8. pedig vezérőr felsővízközi j.-ban, (1910) 147 rutén lak.; u. p. és
naggyá léptette elő. Új állásában azonban nagy u. t. Felsővízköz.
nehézségekbe ütközött, mert a császári érzelmű
Meszelés (M.), kisebb patakokban orvhalászok
vezénylő tábornokok és várparancsnokok továbbra által
olyan halfogás, amidőn zuhois a bécsi hadügyminisztérium parancsaihoz al gókbaalkalmazott
v. göbékbe oltatlan meszet dobnak, mely
kalmazkodtak s neki nem engedelmeskedtek. Az
1848 júl. 5-ón megnyílt első népképviseleti or a vízzel vegyülve mésztejet alkot, s ez maró ha
szággyűlés előtt pedig azz-al vesztette el nép tásánál fogva az illető ponton és környéken élő
szerűségét, hogy a júl. 11-énmcgazavazott 200,000 halat megöli.
Meszely, űrmérték, 1. Messzely.
főnyi ujoncsereget a régi osztrák mintára akarta
Meszén, 1. folyó Vologda és Archangelszk orosz
szervezni. Mint hadvezér sem működött sok sze
rencsével. 1848 szept. 21. személyesen vezette kormányzóságokban, a Pecsora vízválasztóján
Szent-Tamás harmadik megrohanását, de min ered, s a Fehér tenger M.-öblébe ömlik; 876 km.
hajózható (370 km.),
den vitézsége mellett vissza kellett vonulnia. Had hosszú, torkolatától Pishmáig
2
ügyminiszteri hivatalát a Batthyány-kormány vízterülete 78,760 km . — 2. M., kerület Archan
lemondása után is megtartotta a Honvédelmi gelszk kormányzóság K.-i részén, néhány parti
(Kolgujev) is beleértve területe 132,200
Bizottmány mellett. 1848 dec. végén a Felső- szigetet
2
Tiszához sietett és átvette az ottani 8000 főnyi km , 25,619 lak.
Mészeny v. meszeny, a kalcium (1. 0.) rossz
magyar sereg vezérletét. De 1849 jan. 4. Kassá
tól délre vereséget szenvedett Schlick altábor magyar neve.
Meszes, részben őskőzetekből álló hegység a
nagytól. Ezután Debreczenben működött a hon
védsereg szervezése körül, miközben a kormány Szamosba folyó Egregy-patak és a Kraszna vízaltábornaggyá léptette elő. Az 18i9 ápr. 14-éji vidéke közt Szilágy vm. K.-i részében. A Réz
megalakult &emere-kormányban már nem fog hegységtől a Plopis-hágó választja el, főtömege
lalt helyet, Kossuth júl. elején Görgey helyébe őt 3—400 m.-nyire emelkedik a völgyek fölé, köze
nevezte ki a Komáromban összpontosult honvéd pes magassága átlag 700 m.; legmagasabb csú
sereg fővezérévé, de ezt az állását a Görgeyhez csai a Perjei-Magura (988 m.) és a Terbete (868
ragaszkodó sereg ellenzése miatt nem foglalhatta m.) A hegység hossza kb. 40 km., Zilah és Magyarel. Július végén Dembinszky mellett, mint a déli Egregy közt mélyebb benyergelése van, ezen át
sereg vezérkari főnöke szerepelt. A temesvári halad az országút is. A hegység elpusztult, úgy
csata és a világosi fegyverletétel után ő is me hogy az erdélyi oldalára még a medence-rétegek
nekült és Kossuth kíséretéhez csatlakozott. Ki- is fölfeküdtek.
utahiából 1851 máj. Angliába, innen Francia
Meszes, kisk. Borsod vm. szendrei j.-ban, (1910)
országba ment. 1852 dec—1853 dec. több emi- í 497 magyar lak.; u. p. Szendrő, u. t. Királykút.
gránssal együtt Jersey szigetén tartózkodott. | Határában földerőd van.
Meszesedés (incrustatio), 1. Elmeszesedés.
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Meszesfalu (azelőtt: Meszics), kisk. Temes vakolaton nem indulnak bomlásnak. Ilyenek az
vm. verseczi j.-ban, (1910) 726 oláh lak.; u. p. és antimon-, barit- és kadmiumsárga, a krómzöld és
u. t. Verseoz.
narancsszínű, a vasoxidból készülő narancs ós
Meszes-hegység, 1. Meszes.
angolvörös, a zöld föld, a kobaltkék ós zöld, a
Meszesi Demeter, váradi püspök, megh. 1372 Bronner-féle krapp-lakk, a mars-barna, a nápolyi
deo. 7. 1324-ben budai éneklő kanonok, 1331. a sárga, az okker, a fekete festékek, a terra di
váradi egyházmegyében altizedszedő (subcollector) Siena, aschweinfurthizöld, az ultramarin, umbra,
volt. 1341-ben Károly király kiemeli nagy tudo Vandyck-barna és a cinkfehér.
mányát, tehetségeit; az Ösi (Teleki) birtokot adta
Mészföldpát (ásv.) a. m. anortit (1. 0.).
neki, udvari káplánjává s váradi kanonokká tette,
Mészhidrát nem egyéb mint oltott mész, L
Nagy Lajos király megbízásából Olaszországban Kalciumhidroxid.
s Avignonban járt András nápolyi herceg ügyé
Mészhomok, 1. Homok.
ben. Innen visszatérve, óbudai prépost, 13-45.
Meszics, község, 1. Meszesfalu.
püspök lett Váradon. A Báthory püspök által meg
Mésziszap, 1. Cukor és Mészkő.
kezdett székesegyház építését M. fejezte be. A
Meszkal (müsiquar), a pánsíp török-arab
székesegyház bejáratához Szt. István, Imre és perzsa neve; így hívnak még egy kis sípsort,
László ércszobrait ő készíttette.
melyen minden síp két hangot ad, minthogy vala
Meszesi apátság, a benedekrendieké volt a mennyi mind a két végén megszólal.
váradi egyházmegyében. Álmos vezér (II. Béla
Mészkedvelö növények inkább tenyésznek a
atyja) alapította. Kiváltságait megerősítette II. meszet tartalmazó talajon, de más talajon is meg
Géza is 1152. III. István 1165. szintén tett itt élnek. Mindenesetre több meszet bírnak el, mint
misealapltványt. 1248-ban az apátság már hite a mészkerülő növények. M. a fekete fenyő, moly
les hely. Oklevelek 1281. említik utoljára. Címét hos tölgy, virágos kőris.
a király most is adományozza.
Mészkék (neuwiedi kék), ásványi festék, lé
nyegében véve kénsavas kalciumnak rézhidMeszes kénmáj, 1. Kalcium szulfidjai.
Meszes láb (1. az ábrát), a baromfiak, főleg ráttal való keveréke, melyet négyszögletes da
a tyúkfélék lábán gyakran előforduló rüh, melyet rabokban vagy pép alakjában hoznak a kereske
a Gnemidocoptes v. Dermatorhyctes mutans-nak désbe. Jelenleg már csak ritkán használják ezt a
,
nevezett atka okoz, mert a nőstény erős száj- festéket.
Mészkén-lé, 1. Kénes mész-főzetszerveivel a bőrben mene
Mészkerülő növények a meszet tartalmazó
teket fúr, s a lábakon szürkefehér kis csoniócskákat okoz, talajon nem tenyésznek jól, aminek okát még
melyek később szabálytalan nem ismerjük. M. az erdei fenyő, a csarap.
Meszkhent, a szülés istennője az ókori egyip
pikkelyekké, majd sárgás
szürke pörkökkó száradnak tomiaknál.
Mészkonglomerát, 1. Konglomerátbe s levált hámsejtekből és
Mész-konkrementum (chalicosis camis), a
genyes-savós izzadmányból
állanak. A lábak olyanok, sertések és a juhok izmaiban előforduló mikrosz
mintha vakolattal v. mész kópos kicsinységű, legfeljebb borsónyi, krétaszel lennének bekenve. A szerű anyagból álló góc, mely néha elszórva,
pörkök alatt a bőr vörös, máskor nagy számban fordul elő s fehéres vagy
duzzadt, repedezett, beszűrő sárgás pont meg vonal formájában ismerhető fel.
dött s vérzékeny. Tartós B M. elhalt élősködő állatok (Sarkosporidiumok,
fennállása esetén a betegek Trichinák, Cysticercusok), melyek legfőképen
lesoványodnak és a tyúkok szénsavas mész lerakodása folytán elmeszesedtek.
Mészkór, a selyemhernyónak a Botrytis baskevesebbet tojnak. A le
kapart pörkökben mikrosz tiana nevű élősdi penészgomba által okozott be
kóppal könnyen kimutatha tegsége. A M.-os hernyó bőre eleintén rózsaszínű,
tók a rühatkák. Orvoslására de a penész gyorsan ellepi nemcsak belső szerveit,
zöld szappannal v. glicerinnel fellágyítjuk s 24 hanem a bőr felületét is, úgy hogy az elhalt hernyó
óra múlva langyos vízzel lemossuk a pörköket, fehér porral látszik behintettnek s kőkeménnyé
azután karbolos zsírral, kreozot-kenöcscsel vagy válik. Ellenszer a helyiségnek, az állványoknak
perui balzsammal (1:10 arányában hígítva bor forró lúggal való mosása, továbbá a kénezés.
Mészkő, egyszerű kőzet, anj'aga szónsavas
szeszszel) bedörzsöljük a beteg részeket. Az ólak
mész (CaC03), ha ez kristályokban terem, mészós ketrecek alaposan fertőtlenítendők.
Meszesszentgyörgy, kisk. Szilágy vm. zilahi fát a neve, ha nagy tömegekben, egész hegye
j.-ban, (1910) 883 oláh lak.; u. p. és u. t. Vármező. ket, hegységeket alkotva fordul elő, M. a neve.
A közönséges életben gyakran csak mésznek
Meszes tojás, 1. TojásMeszes víz, kai ciwmliidr oxidnak (1. 0.) lehető mondják. Ha egészen tiszta, akkor még nagyobb
leg telített (0-13-0-17%-os) vizes oldata. Gyógy darabjai is savban erős pezsgés közben egészen
feloldódnak. Az egészen tiszta M. színe fehér.
szerül használatos.
Amint azonban tisztátalan, színe szürkévé, sár
Meszezés, 1. Cserzővargasáq és Tímárság.
Mésziény, 1. Drummond-fétefény és Durranő- gássá, barnássá, vörössé, feketévé, foltossá, sá
vossá stb. lesz. Szövetére nézve igen különféle
gáz.
Mészfestékek, helyesebben falkép festékek, a Legközönségesebb a tömött M., amelyben a szc
freskófestésnél használt földfestékek, amelyek a mek oly aprók, hogy szabad szemmel nem vein -
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tők ki. Legtöbbnyire a M. név alatt csak ezt még a tengernek igen nagy mélységeiben mész
szokták érteni. A szemek nagysága változó. Több iszapot, mely egyre képződik. Az ilyen mésziszap
nyire egyszínű, fehér, szürke, sárgás v. barnás, tömegek megszilárdulásából, átalakulásából, átritkán foltos. Igen gyakran találni benne kövü kristályosodásából keletkezhettek a M.-vek. A M.
leteket. Az ilyen a nevét is aszerint kapja, ami általában nemcsak kitűnő építő anyag, hanem
lyen állat héja, váza szolgáltatta keletkezésé egyes változatai nagyon sokféle célra szolgálnak;
hez az anyagot: nummulit-M., cerithium-M., a tömött M.-ből égetik a meszet. L. még Kalcium
koráíl-M., hippurit-M., lithotliamnium-M., kagy és Kálciumkarbonát.
lós M. Nincs az a geológiai kor, melyben ne sze
Mészkő, kisk. Torda-Aranyos vm. tordai j.-ban,
repelnének ; azért gyakran a kor szerint, melyben (1910) 848 oláh és magyar lak.; u. p. Sinfalva,
fellépnek, szokták őket megnevezni, ígjjura-M., u. t. Tord.i.
szén-M., zechstein-M. stb. Szemcsés M. a már
Mészkő-Alpok (Daaphinéi, Savoyai, Svájci
vány (1. o.), földes M. a kréta (1. o.). Kristályos stb.), 1. Alpok.
szövetű változata, mely csapok alakjában barlan
Meszkvitó-fa, meszkvitó-gummi (növ.), 1. Progok tetejéről lelóg vagy a barlang fenekéről tor sopis.
nyosodik a barlang üregébe, a cseppkő (1. o.).
Meszlen, kisk. Vas vm. szombathelyi j.-ban,
A likacsos szerkezetű M., mely rendesen édes (i9io) 684 magyar lak., postahivatal; u. t. Aesád.
vízből rakódik le és gyakran növényi részeket,
Meszlényi (Meszleny)-család (meszleni), a Du
esetleg állatokat is bekórgez, a mésztufa (da- nántúl egyik ősrégi nemesi családja, mely a
rázskö). Keletkezése egészen olyan, mint a csepp vasvármegyei Meszlen községben 1440 körül már
kőé, csakhogy más körülmények között törté mint birtokos szerepel. M. Máté 14-80. osztozott
nik. Ha ugyanis a vízből a mészkarbonát nem ra vasvármegyei birtokaiban testvéreivel. 1526-ban
kódhatok le a M.-hegy barlangjában v. üregeiben, Mohácsnál M. Ambrus elesett. 1569-ben a család
akkor a hegy lábánál vagy annak közelében a a török háborúkban elveszett nemesi okmányai
felszínre szivárgó víz, amint belőle a szénsav el helyébe új címeres- és adomány-leveleket nyert
távozik, a kalciumkarbonátot likacsos mésztufa s ekkor költözködött a család Fejér vmegyébe.
alakjában rakja le. Helyenként (pl. Budapest vi 1580-tól e vmegyében szerepelt, s tagjai közül
dékén, Kisczell, Svábhegy, Budakaláz, Süttő) több alispán és országgyűlési követ került ki. M.
hatalmas tömegekben fordul elő ós épületkőnek, Rudolf az 1848.-i országgyűlésen Fejér vmegye
valamint kertágyak szegélykövéül, továbbá aqua- követe, Kossuth Lajosnénak bátyja volt. Felesége
riumok kirakásául stb. is használják. Az olaszok Kossuth Zsuzsanna volt (1. Kossuth). Nevezete
travertinója (Róma közelében Tivoli) sem egyéb sebb tagjai a családnak:
mésztufánál; szerkezete héjas, tömött, majd egé
1. M. Gyula, szatmári püspök, szül. Velenezén
szen likacsos, mely likacsok benne gyakran 1832 jan. 22., megh. Szatmáron 1905 márc. 14.
hosszú, egyközös csatornákká egyesülnek. A mész Pappá szentelték 1854 júl. 27. Előbb főgimn. ta
tufa kezdetben rendesen igen laza, törékeny, ké nár Nagyszombatban, 1857. a primási udvarba
sőbb tömöttebbé lesz és erősen megszilárdul. Az
apró gömböcskékből összeálló M.-nek oolitos M. került, 1866 febr. 10. a komáromi plébániát nyerte
vagy oolit a neve, gyakran ikrakőnek is mond el. 1881 nov. 6. esztergomi kanonok és papneveidei
jak, mert régebben megkövesült ikráknak tar rektor, 1887 okt. 17. szatmári püspök. Püspök
tották őket. Az egyes gömböcskék a mikroszkóp sége alatt mintegy huszonnégy templomot épít
alatt sugaras-rostos és héjas szerkezetűek. Fő tetett és renováltatott, igen sok iskolát és óvo
kép a juraformációban gyakori kőzet. Suess sze dát építtetett. Körülbelül két millió koronát adott
rint mészleválasztó moszatok hozták létre (Gloe- jótékony célra. Megalapította a Heti Szemle c.
eapsa, Gloetheca). A nagyobb, borsóiiagyságú lapot, a Szatmármegyei Egyházmegye Irodalmi
gömböcskékből összeálló M.-nek lorsókő (pisolit) kört s 300,000 K költséggel megújittatta a szat
a neve. Szépek és jó nagyok ismeretesek Budá mári székesegyházat. Az irodalomnak bőkezű me
ról. A legtöbb borsókő-gömböcskét azonban nem cénása volt, megíratta elődjének, a szentéletüHám
M., hanem aragonit alkotja (1. Borsókö). Egyik Jánosnak (1. o.) élettörténetét magyarul ós latinul.
2. M- Hona, Ambrozovics Béla (1. o.) felesége,
nem tiszta, agyaggal kevert változata a M.-nek a
márga (1. o.), amely különben mint önálló kőzet írónő, szül. Pesten 1843 febr. 22. 1852-ben szám
űzött édes anyjával, Meszlényi Eudolfnó szül.
szerepel.
Kossuth Zsuzsannával Brüsszelbe, onnét egy év
Ami a M. keletkezését illeti, aligha lehet kétsé múlva Amerikába került. Többször megfordult
ges, hogy annak egész mennyisége valamikor Olaszországban, hosszabb időt töltve Kossuth
oldott állapotban volt a tengerben, vájjon azon Lajosnál Baracconeban. Ott vette nőül 1876.
ban a tengerből fizikai folyamatok következtében Ambrozovics Béla. 1889-ben megjelent tőle &Megcsapódott-e ki, avagy élő szervezetek közbenjárá hállgatott ima c. angol (vallás-erkölcsi irányú)
sával választódott-e ki, az mind ez ideig még gyermek-regény, 1895. Tündérmesék a való élet
kérdéses. A széndioxidban nagyon gazdag eső ből címen a serdülő ifjúságnak szánt három elbe
vizek nagy mértékben hathattak bontólag a föld szélés és 1898. Hajnalka c. regény fiatal leányok
megmerevedési kérgének mész- ós magnézium számára. Mind a három megjelent második ki
szilikátjaira és roppant mennyiségű szónsavas adásban is. Folyóiratokban és napilapokban is
mész- és magnézium-oldatokat juttattak a ten számos dolgozata jelent meg.
gerbe. Helyenként a koncentráció oly fokot ért
3. M. lerézia, Kossuth Lajos neje, L Kossuth
cl, hogy a mészmagnézium-karbonát mint mész
Meszlényi, 1. Artúr, jogi Író, szül. Budapesten
iszap rakódott le a tengerben. Jelenleg is találni 1875 okt. 10. Tanulmányai elvégzése után 1898.
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bírósági szolgálatba lépett; a budapesti kir. tör
vényszéknél biró. 1906-ban a kolozsvári egye
temen a magánjogból magántanárrá képesítet
ték. Munkái: Magánjogpolitikai tanulmányok
(Budapest 1901); Kartellek, trösztök (Baumgarten Nándorral, u. o. 1906; németül Berlin 1907;
akadémiai pályadíjat nyert); Das Vermögen im
BGB. und im Sehweizerischen Zivilgesetzbueh
(Bern 1908); A svájci polgári törvénykönyvről
(Budapest 1909); Bevezető a polgári perrend
tartáshoz (u.o.l911).Munkatársae Lexikonnak is.
2. M. Róbert, zeneszerző, szül. 1883 márc. 23.
Aradon. Az Orsz. Zeneakadémián Kössler Já
nos vezetése alatt végezte tanulmányait. Művei:
Liebestránen (ballet, 1902. több német színpad
bemutatta); A tilosban (ballet); Zách Klára
(opera). Zenekari darabok: Skercó (bemutatta a
budapesti Filharmóniai Társaság); Szimfonietta;
Bacchanal; Keleti rapszódiák; Beles mesék;
Gordonkaverseny ; Nocturnók. Két mise és a 7.
zsoltár (vegyes karra). Dalok; Jó éjszakát c.
daljáték; zongora-darabok. Számos cikke és ta
nulmánya jelent meg magyar és külföldi zenei
lapokban.
Mészmalachit (ásv.), 1. Malachit.
Mészmárga (Asv.), 1. Márga.
Mésznitrogén alatt a I'rank és Caro szaba
dalma szerint előállított kaleiumciánamidot:
CaCN2 értjük, melyet úgy lehet előállítani, hogy
oxigénmentes levegőt, tehát nitrogént, magas hő
mérsékletre felhevített kalciumkarbidon (CaC2)
vezetünk keresztül vagy elektromos kemencében
mészre és szénre nitrogén hat. Franknak 1895.
sikerült ily módon a levegő nitrogénjét lekötni ós
értékesíteni és 1897. Hamburg mellett egy nagy
gyárat létesített. A kalciumciánamid magas nyo
máson vízzel hevítve szénsavas meszet és ammoniákot eredményez. Wagner agrikulturkémikus
kísérletei szerint a 14—16, 22—24% nitrogént
tartalmazó készítmények a kénsavas ammóniák
kal egyenlő rangú műtrágyának tekintendők. A
találmány lényege az, hogy a levegő nitrogénjét
közvetlenül a növényzet táplálására felhasznál
hatjuk.
Meszolongion, görög város, 1. Misszolungi.
Mészoolit, 1. Mészkő.
Mészöly Géza, festő, szü. Sárbogárdon 1844
máj. 18., megh. Jobbágyiban (Nógrád vm.) 1887
nov. 12. Mint joghallgató szorgalmasan másol
gatott Pesten a Nemzeti Múzeum képtárában,
majd 1869. állami ösztöndíjjal Bécsbe utazott, hol
a festészeti akadémián Zimmermann s utóbb
Russ Róbert voltak a tanárai. 1870-ben Lenau
Schilflieder című versciklusának illusztrálásával
az akadémia aranyérem-jutalmát ő nyerte el megragadóan szép kartonjával. Egy évvel később
már mint festőt érdemesítették a háromszáz fo
rintos díjra. A bécsi akadémiától 1872. vált meg
s még ebben az évben Münchenben nyitott mű
termet. De csakhamar haza vágyakozott s majd
özvegy édes anyjánál Székesfehérvárt, majd a
Balaton környékén időzött. Innen vette legtöbb
motívumát. A. Balaton mellékét ábrázolja ama
képe is, melyet 1874—75. TVefort közoktatásügyi
miniszter megbízásából a Nemzeti Múzeum kép
tára számára készített s mely azóta országszerte

Meszrop>

ismeretessé vált szép metszeteiben: a Balatom.
halásztanya. Bészlet a Balaton vidékéről cinrit
képe (1883, a király tulajdona) a Képzőművé
szeti Társulat nagy díját nyerte el. Cigánysátor
című képét 1. a képmellékleten. M. 1882 őszén
Parist kereste föl s hangulatos apró tájképeivel
még a művészek ottani nagy versenyében is si
került föltűnnie. Gyűjtők és müárusok egyaránt
örömest vásárolták kisebb képeit, melyek közül
aztán nem egy Corot, Troyon és más nagy nevű
francia tájfestők neve alatt jött forgalomba. Pa
risból visszatérve, a Trefort által felállított női
festészeti iskolában foglalt el tanári állást. Hátra
hagyott munkáiból 1888. kiállítást rendezett a
Képzőművészeti Társulat, a Szépművészeti Mú
zeum pedig egész sor képét, vázlatát őrzi.
Mészpaía, palás mészkő a legkülönbözőbb geo
lógiai szisztémákból. Rendesen igen gazdag kö
vületekben.
Mészpát (kalcit), szénsavas mész CaCOs, a
ditrigonális skalenoéderes osztályban kristályo
sodik ; az alapalak a romboéder 74° 55' szöggel,
mely azonban magában nem gyakori (Poretta Bo
logna mellett). Nincs ásvány, melynek kristály
alakjai annyira változatosak, sokfélék lennének,
mint a M.-éi. Ikerkristályok is gyakoriak és válto
zatosak. A kristályok legtöbbször felnőttek és pe
dig nagyon különféle nagyságban és tisztaság
ban. Van egészen viztiszta és teljesen átlátszó,
leginkább azonban sárga, barna, feketés, ritkán
zöld vagy kék. Kitűnően hasad a romboéderlapok
irányában. K. 3. Fs. 2'7. Az átlátszókon kitűnően
észlelhető a kettős fénytörés (kettőző pát). Külö
nösen jól észlelhető úgy a hasadás, mint a kettős
fénytörés az Izland szigetéről való viztiszta, tel
jesen átlátszó, üvegfényíiM.-on, melynek izlandi
pát a neve. Némelykor ásványzárványok is lát
hatók benne. Nevezetesek e tekintetben a Paris
közelében (Fontaineblau), továbbá Bécs mellett,
Vesztfáliában (Brilon) stb. előforduló M.-kris
tályok (romboéderek), melyeket finom homoksze
mek mintegy kitöltenek és olyforma benyomást
keltenek, mintha a kristályok homokból volnának;
el is nevezték őket homokkő-kristályoknak. Ho
moktartalmuk 50—80°/0- Nemcsak kristályokban,
hanem kristályosan is ismeretes a M. és ilyenkor
átmehet a mészkőbe, mely kettő között szoros ha
tárt vonni nem lehet. Nagyon szép M.-kristályok
ismeretesek Budáról (Kis-Svábhegy), Selmeczról,
Kapuikról, Moraviczáról, Dognácskáról, Nagyág
ról, Zalatnáról, Boiczáról stb. Híresek a Harz, va
lamint a Cornwall(Derbyshire) és Pfibram (Cseh
ország) bányáiból valók. Bitumennel van átjárva
a büdös M-, szenes anyagokat tartalmaz az anthrakonit. Nagyobb darabokban hideg sósavban, ecet
savban is oldód k (eltérés a dolomittól). Az
atlaszkö nem egyéb, mint finom rostos M. L. még
Mészkő, Márváiy, Kréta, Cseppkő, Kalcium
karbonát.
Mészpest (azelőtt: Nézpest), kisk. Zemplén
vm. nagymihályi j.-ban, (1910) 147 magyar és tót
lak.; u. p. Abara, u. t. Vaján.
Mészrakodás, 1. Elmeszesedés.
Meszrop, örmény egyházatya, megh. 441.; 405
körül feltalálta az örmény írást és egy fordítóiskolát alapított, mely iskolában a szentírást,
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nemkülönben a szíriai és görög egyházatyák je
lentősebb munkáit ültették át örmény nyelvre.
V. ö. Weber, Die katholische Kirehe in Armenien (Freiburg 1903).
Mész-sók, kalcium-sók, a kétvegyórtékü kal
cium-gyök vegyületei savmaradékkal. A M. a
természetben igen elterjedten találhatók. Elő
állíthatók kalciumoxidból (égetett mészből) v.
kalciumkarbonátból savakban való oldása útján;
az oldhatatlan M. pedig az oldhatókból cserebom
lás révén. Javarészt színtelenek; vízben v. savak
ban oldhatók. Semleges oldatukban oldható szul
fát, nátriumfoszfát, úgyszintén ammoniumoxalát
kalciumszulfátból, -foszfátból, illetőleg -oxalátból álló fehér csapadékot okoz. Az illékony M. a
színtelen lángot vörösessárgára festik. A M. a ter
mészetben fölötte fontos szerepüek. Növények
és állatok táplálkozásánál nélkülözhetetlenek.
Gyógyszerül és az iparban is kiterjedten haszná
latosak.
Mész-szaruszirt, kőzet, 1. Szaruszirt.
Mészszivacsok (Calcispongiae, Aiiat), a Sziva
csok (1. o.) osztályának egyik rendje, amelyeknek
belső váza egyszerű vagy pedig három, vagy négy
tengelyű szabályos mésztükböl áll. Rendesen oly
tömegben töltik meg ezek a szénsavas mészből
álló tűk a szivacs testét, hogy a test alakja a beszáradás után is változatlanul megmarad és a
test színe krétafehér és gipszes külsejű. Az öszszes szivacsok között a M. a legváltozatosabb
alaknak és majd egyenkint, majd meg tele
pekben élnek; az előbbiek rendesen tömlő
vagy hengeralakuak, az utóbbiak ágas-bogasok.
A magánosan élő tömlőalakuak belső ürege
(gastralis üreg) rendesen egyúttal bélüreg is. A
test felső végén van a tömlő nyílása, az osculum,
az alsó végén pedig a szilárd alzatra nőtt a
szivacs teste. A telepeket alkotó egyének bél
ürege közlekedik egymással. A test egész felüle
tén apró nyílások, pórusok vannak, amelyek időn
kint elzáródnak és a külső felületről a belső üregbe
vezetnek. A M.-at 4 családba sorolják testük al
kotása és belső üregük fejlettsége alapján:
1. Ascones. Tömlöszerü M. Egyszerű vagy eset
leg elágazó, egyik végükön nyitott vékonyfalú
hengerek, pl. a nápolyi öbölben élő Ascetia clathrus O. Schmidt.
2. Sycones. Sugárcsatornás M. Az egyes állat
igen csinos alkotású, rendesen nyélen ülő hosszú
kás kehely, amelynek vastagabb falában a nagy
központi üregből kiinduló, gyűrűsen elrendezett
bemélyedések erednek. Az osculumot rendesen
vékony tűk koszorúja veszi körül, pl. Sycandra
(Bycon) ciliata Auct.
3. Leucones. Ostoroskamarás M. Ide tartoznak
a legfejlettebb alakok, amelyek vagy kehelyalakuak, vagy pedig szabálytalanul elágazók. Faluk
igen vastag és csatornákkal van átjárva, amelyek
nek egyik vége a közös nagy belső üregbe nyílik,
másik végükön pedig kis ostoros sejtekkel kibélelt
kamráeskák vannak. Ide tartozik a Leucandra
penicillata 0. Schmidt, amely Grönland part
jain él.
4. Fharetrones. Szaruhüvelyes M. Jellemző rá
juk, hogy kis nyalábokba egyesült szénsavas
mészből álló tűiket szaruanyagból álló hüvely
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veszi körül. Mind kihaltak és csak a krétakor
végéig éltek.
A M. mind tengeriek, édes vízben egy fajuk
sem él. Mintegy 160 fajuk ismeretes, amelyek kb.
40 nembe tartoznak.
Meszta (törökül Kara-szu, az ókorban Nesfos),.
192 km. hosszú folyó Bulgáriában, a Masszalla
D.-i lábánál ered, a Ehodope-hegység alján, DK.-i
irányban folyik és Thazosz szigettel szemben
ömlik a tengerbe.
Mesztákon, kisk. Hunyad vm. körösbányai
j.-ban, (1910) 734 oláh lak.; u. p. és u. t. Körös
bánya.
Mesztecskó, község, 1. Ledniczkisfalu.
Mesztegnyő, kisk. Somogy vm. marczali j.-ban,
(i9io) 1848 magyar lak., vasútállomás távíróval,
postahivatal.
Mésztej, a kalciumhidroxid (1. o.) és víz tej
szerű keveréke.
Mesztic (spany. mcstizo), eredetileg keveréket
jelent; így hívják Amerikában a fehér és indiánus faj keresztezéséből születetteket; Braziliában
nevük mameluco. A M.-ek és indiánusok keresz
tezésének sarjadékát mestizoclaro-nak hívják. L.
még Quarteron.
Mesztiszkó, község, 1. Kishely.
Mesztórna (gör., aöv.), az edénynyalábok háncíés farészének összefoglaló neve, ha nem számít
juk hozzá a mechanikai elemeket vagyis a háncs
rostokat és libriform sejteket.
Mésztrágya. A mész különböző összetételében
trágyaszorül is szolgál és hatása abban nyilvá
nul, hogy egyrészt a talaj nehezen oldódó vegyü
leteinek elmállását, oldhatóságát gyorsítja és a
humuszvegyületek bomlását előmozdítja, ezért a
növények termését emeli, de a talajerő kimerülé
sére is vezethet, másrészt pedig a talaj fizikai tu
lajdonságait javítja, különösen pedig a hideg, kö
tött, nehéz talajokat a kultúrára alkalmasabbá te
szi ; jó hatással van a nedvesebb rétekre is. A mész
mindig csak poralakban kerülhet trágyaszerül a
talajba, igy mint égetett mészpor, kiszárított
cukorgyári mésziszap és gázgyári mészhulladék,
mint kénsavas mész azaz gipsz (1. o.) ós mint
mészmárga. Egyes növények, különösen pedig a
hüvelyesek, a herefélék, dohány, repce, répa,
szőllö, a gyümölcs- és erdei fák a meszet meg
kívánják és meghálálják. A M. alkalmazása óva
tosságot és gyakorlottságot kivan, miről a gaz
dasági szakmunkák szólanak.
Mésztufa, 1. Mészkő.
Mészuranit (ásv.), 1. üráncsillám.
Mészverem, kisk. Sopron vm. soproni j.-ban,
(i9io) 303 német lak., u. p. és u. t. Kabold.
Mészvíz, 1. Kalciumhidroxid.
Mészvölgy (azelőtt: Kakh), kisk. Vas vm.
szentgotthárdi j.-ban, Í1910) 332 német lak., u. p.
Vasdobra, u. t. Gyanafalva.
M é t a . . . (vagy met. • •) sok görög összetétel
első tagja, a. m. közt, val-vel, át. Pl. metaphora
a. m. átvitel, képes beszéd.
M é t a (lat), kúpalakú kő vagy oszlop. így hív
ták a hippodromosban azt az oszlopot, melyet a
versenyzőknek meg kellett kerülni.
Méta, 1. La M-, a nápolyi Apenninek egyik
csoportja Aquila és Caserta tartományok hatá -
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rán, legmagasabb csúcsa a Monté Petroso, 2247 tozó szövegrészt). A M. távolsága a hajó súly
m. magas. — 2. M-, az Orinoko kb. 1100 km. pontjától, h (ném. Metazenterhöhe) nagy be
hosszú baloldali mellékfolyója Dél-Amerikában. folyással bir a hajó állékonyságára. Nagy M.Az Andok K.-i lejtőjén ered és Venezuela hatá magasság nagy állékonyságot ád, de heves ingási
rán torkollik. Alsó harmadán hajózható Cabuya- mozdulatokat idéz elő, miért is kereskedelmi
rostól kezdve.
oceánhajók kb. 63 cm.-nyi M.-magassággal be
érik. Ellenben csatahajók olykor 260 cm.-nyi
Metá (olasz), 1. A méta.
M.-magassággal birnak. Torpedónaszádoknál ele
Metaamidofenol, 1. Amidofenol.
gendő, ha a M. magassága csak 35—74 cm. Mint
Metaantimonossav, 1. Antimonossavak.
hogy a hajó haránttengelye körül is inoghat
Metaantinionsav, 1. Antimonsavak.
(«bukdácsolás»), természetesen az előbbiben ki
Metaarzénessav, 1. Arzénessavak és sóik.
fejtett laterális állékonyságon ós M.-on kívül
Metaarzénsav, 1. Arzénsavak és sóikMetabázis (gör.) a. m. átmenet; a retorikában hasonlóan lehet szó a longitudinális állékony
ságról és M.-ról is, aminek azonban kevesebb
a. m. aposztrófé (1. o.).
Metabázit, közét, a hegyképzó nagy nyomások jelentősége van. A M. helyzetét dülési kísérletek
behatása alatt átalakult (metamorfizálódott) dia- által határozzák meg, midőn is ismert súlyokat
tolnak el a hajó közepéről oldalai felé ős az elért
báz-kőzetek.
Metablasztema (növ.), minden új képlet, mely dülési szöget pontosan megmérik.
az önálló csúcsnövekedéssel biró növényi szer
Metacetin, para-oximelilacetanilid, acetaniveken másodlagosan képződik, pl. a szőrök.
zidin, paraacetanizidin ••
ÜHetaboIa (állat), 1. MetamorfózisCH3O.C6H4.NH.CO.CH3,
Metabolé (gör. a. m. megfordítás), a retoriká színtelen, szagtalan kristálykák. Op. 127°. Viz
ban körülbelül a.m. a szinonimia; egy dolog több kevéssé, szesz bőségesen oldja. A M.-t mint antiszörös megnevezése változtatott kifejezésekkel piretikumot és antlueuralgikumot társvegyülete:
(Szép magyar leventék, aranyos vitézek! Jaj be a fenacetin (p-oxietilacetanilid) helyett felényi
keservesen, jaj be búsan nézlek stb. Arany). M. adagokban alkalmazzák.
az alaktanban egyes alakok cseréje is jó hangzat
MetacMrus (állat), az Erszényesek (1. o.) rend
vagy vers kedvóért ( . . . hogy nézni is tereh, jébe, az Erszényes patkányok (Didelphidae) csa
Arany).
ládjába tartozó állatnem. Dél-Braziliában két
faja honos: a quica (M- opossum Linn.) és a
Metabolizmus (gör.), 1. Anyagforgalomvastagfarkú erszényes patkány (M. crassicauMetabórsav, 1. Bórsav.
Metabrushit (ásv.), a brushithoz hasonló kal- datus Desni.)
cium-hidrofoszfát.
JHetachlaniydeae (Sympetalae, GamopeAletacarpus (lat.) a. m. kézközép, a kéz Mae, Monopetalae, növ.), Forrtszirmuak, a két
csontvázának a tenyérben fekvő része. L. Kéz- szikűek (Dicotyledoneae) alosztálya (az ArcJiiSletacenírum (gör.-lat.), valamely úszó test chlamydeae-valszemben, 1. o.). Jellemző sajátsága
nek az a pontja, melyben a folyadék felhajtó erejé a virágtakarónak csészére és pártára való különek irányvonala a ferde helyzetbe került úszás- nülése és hogy az utóbbinak szirmai (ha csak ki
tengelyt metszi. Ha t. i. az úszó test súlypontja a vételesen nem szabadok) összenőttek egymással,
legmélyebb helyzetet foglalja el, akkor a kiszo felül rendesen karimát hagyva, melynek hasábjai
rított folyadék súlypontjával ugyanazon függé v. karélyai megfelelnek a szirmok számának.
lyesbe esik és ekkor az úszó test súlya a folyadék Ide tartozó sorozatok: Ericales, Primulales,
felhajtó erejét ellensúlyozza. A két smypontot Plumbaginales, Ebenalcs, Gontortae (Sodortösszekötő egyenest nevezik 'úszástengélynek. Ha szirmuak), Tubiflorae (Csövesszirmuak, pl. Ajaazonban az úszó test és vele együtt az úszásten kosak), Plantaginales, Rubiales, Cucurbitales
gely ferde helyzetbe kerül, akkor a kiszorított (Tökfélék), Gampannlalae (pl. Fészkesek).
folyadék súlypontjában támadó felhajtó erő
Metacinnabarit (ásv.), higanyszulfld: HgS, te
irányvonala az úszástengelyt egy pontban metszi hát a cinnóbernek heteromorf alakja. Szabályos
s ez éppen a M. Ha ez magasabban van, mint tetraéderes; vasfekete, karca fekete. A cinnóber
a test súlypontja, az úszó test egyensúlyi hely társaságában fordul elő a Bajor-Pfalzban, fél
zete biztos, ellenkező esetben bizonytalan.
gömbök alakjában Idria bányáiban, CaliforniáAz egyenesen úszó hajón a hajó súlypontja és ban; legújabban nálunk Felsőbányán a baritban
a kiszorított víz súlypontja egy függélyes egye benőve Krenner József ismerte fel.
nesben feküsznek, mely a hajó hossztengelyén
Metaderma (növ.). Egyes földalatti növényi ré
át fektetett, a hajót 2 szimmetrikus félre osztó szeken a paraszövetet egy barna szövet, az ú. n.
függélyes síkba esik. Mihelyt a hajó hosszten M. helyettesíti, amelynek ugyanaz a működése,
gelye körül forogva oldalvást inog v. dúl, a ki mint a páráé, de tulajdonságaiban nem egyezik
szorított víz súlypontja, az ú. n. déplaeement- vele. Ilyen M. van pl. a sisakvirág (Aconitum)
súlypont az említett síkból kivonul a hajónak gumóin, v. a Veratrum rhizomáin.
mélyebben merülő részébe. Azonban a felhajtó
MetaSázis (növ.), 1. Fonalas magosztódás.
erő ebben a helyzetben is egyenesen vagyis füg
Metafiták (n»v.), 1. Metaphyták.
gélyesen felfelé hat; e függélyesnek metsző
Metafizika (gör.), a filozófiának az a része'
pontja azon egyenessel, mely a hajó egyenes mely a világ való mivoltát, lényegét kutatja, a
helyzetében a hajó és a kiszorított viz súlypont természet (világ) empirikus megismerésével szem
jait összekötötte, a M. (L. a Hajó címszó szöveg ben a természet (világ) filozófiai megismerése.
ábráját a IX. kötet 334. oldalán és a hozzátar Aristoteles müveinek kiadásában a filozófiának
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az a része, melyet maga Aristoteles rendesen
első filozófiának nevezett, a fizika mögé (méta
ta fizika) került s innét ragadt ezekre a ku
tatásokra ez a név, mely annyiban is találónak
tetszett, mert a M. a dolgok empirikusan fel
ismerhető felszine mögött rejlő való mivoltát
kutatja. Minthogy a filozófiának általában nem
lehet egyéb célja, mint az igazságot megismerni,
igazságon pedig rendszerint a dolgok való mivol
tának megfelelő tudásunkat értjük: nyilván
való, hogy a M. nemcsak a filozófiának egyik
része, hanem voltakép az egész filozófia. Csak ha
az erkölcsi világ megismerését külön választjuk
a tényleg létező világétól és esetleg ez utóbbit
külön elvekre alapítjuk: tehetünk különbséget
gyakorlati és elméleti filozófia közt, mely esetben
az utóbbi azonos a M.-val, ámbár vannak, akik
az erkölcs M.-járói is beszélnek. Az elméleti filo
zófiában ismét külön választhatjuk a megismerés
föltételeire (eredetére, határaira) vonatkozó részt
mint ismerettant vagy logikát, s így származnék
három része a filozófiának: ismerettan, M., et;ka
(1. Filozófia). A filozófia történetében a M.-ra
(feladatára, tartalmára, korára) vonatkozó néze
tek az egész filozófiai felfogásra döntők, a filo
zófiai világnézet lényeges alkotórésze a M.-i ál
láspont. Akik általában tagadják a M.-nak még
lehetőségót is, két táborra oszolnak. A kritikai
íilozófla (Kant) hivei az ismereterő mivoltából kö
vetkeztetik, hogy csak jelenségeket ismerhetünk
meg (csak fizika van), a jelenségek mögött levő
valónak mivolta hozzáférhetetlen számunkra. A
materializmus, szenzualizmus, empirizmus hivei
hasonlókép tagadják a M. lehetőségét, mert csak
érzéki forrásokból származó tapasztalati tudá
sunkvan és minden egyéb csalódása az elmének.
A kriticizmus a dolgok való mivoltát megismerhetetlennek mondja, az empirizmus a való mivolt
fogalmát s ezzel jóformán magát a filozófiát is
tagadja. Minthogy a természettudományok hivei
többnyire tartózkodnak a filozófiától vagy amenynyiben filozófiai meggyőződéseket formáltak ma
guknak, közel állnak az empirizmushoz vagy
kriticiznrashoz, a M. korunkban nem nagy tisz
teletben áll. Csakhogy triviális hasonlattal élve,
az ajtón kiutasított M. ily esetekben gyakran az
ablakon keresztül lopózik be ós kritikátlan álta
lános nézetek formájában zavart idéz elő az
olmékben. Maguk a metafizikusok két nagy osz
tályba sorozhatok: akik a tapasztalatból indul
nak s a tapasztalati tudás alapján akarnak a
dolgok velejébe hatolni és akik a tiszta gondol
kodás útján keresik a dolgok mivoltának megis
merését és belőle származtatnak le mindent (M.-i
dedukció). Emezek a racionalisták, amazok a rea
listák. A szerint azután, hogy mikép határozza
meg a világ mivoltát, a M. sokféle: monizmus,
mely egységes valót vesz föl mint a világ lényegót
(típusa: Spinoza) és pluralizmus, mely sok való
ból állítja össze a világ mivoltát (típusa: Leibniz,
Herbart); ha a lényeget (akár egy, akár több) anya
ginak tekintjük, származik a materializmus, ha
szelleminek, a spiritualizmus (Leibniz), ha szel
lemtelennek (pl. a vak akarat), akkor irraciona
lizmus (Schopenhauer). Azt a nézetet, mely a ke
resztény teológiában fontos szerepet visz, mely
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szerint az anyagtalan Istennel szemben áll az
anyagi világ, az ember anyagi testével az anyag
talan lélek: dualizmusnak nevezzük. Ha az em
beri megismerésben nyilvánuló gondolatot a
világ lényegével azonosnak gondoljuk : az intellektualizmus rendszere származik, melyet, ha a
fősúlyt a mondott azonosságra helyezzük, azonos
sági elméletnek is neveznek. Még több ily szem
pont lehetséges, melyből M.-i nézetek osztályoz
hatók volnának. (L. nacionalizmus, Idealizmus,
Monizmus, Teizmus, Ateizmus stb.,). Általában
mondhatni, hogy a M. szükséges feladata az em
beri gondolkodásnak (M.-i őshajlandóság a lélek
ben), probléma, melynek kritikai tárgyalása a tu
dás rendszerében mellőzhetetlen feladat. M.-val
nem lehet vasutat építeni; a vasútépítés fontos
ugyan, de nem egyedüli feladata az emberiség
nek. A M. bizonyára tökéletlen, befejezetlen tudo
mány, de tudásunk általában az s magának a
tökéletlenségnek felismerése fontos feladata a
megismerő észnek.
Metafizikai dedukció, 1. Dedukció.
Metafora (gör. metaphora, lat. translatio, a. m.
átvitel), a retorikában a szóképek egyik, még
pedig a leggyakoribb és legfontosabb fajtája, a
költői beszédnek is legjellemzőbb dísze; abban áll,
hogy a szóló a képzetet egy más képzet nevével
fejezi ki, moly bizonyos jegyekre nézve hasonlít
az eredeti képzethez. Bz a helyettesítés azon az
alapon lehetséges, mert abban a lelki folyamat
ban a két képzet a beszélő előtt pillanatnyilag
azonosnak tetszik s azon okból szükséges, mert
a helyettesítő képzet az eredeti képzetnek azt a
jegyét, melyre a beszélő gondol, teljesebben és
szembeötlőbben tartalmazza. Arany Toldijában
György meglátva az udvar lábjában egy malom
köven ülő s fejét két tenyerébe hajtva búslakodó
öccsét, ilyen szókkal biztatja «nagyfejű legényit»:
«Hé fiúk, amott ül egy túzok magában, orrát
szárnya alá dugta nagy búvában» stb. Öccsét
ebben a helyzetben túzoknak tünteti fel s ezt a
nevet a legények nagyon találónak érzik. Bz a
gúnyos M. Máskor a lelkes vagy az érzelmes, az
ábrándos hangulat termi a metaforákat. A köz
nyelvben is vannak ilyen M.-k, pl. «galambom»,
«csülagom», «rózsám», «égi háborún stb. A M.
bizonyos rokonságban van a hasonlattal (1. o.),
de míg a hasonlatban a két képzet egymás mellé
van állítva és összemérve, addig a M.-ban a se
gítségül vett képzet az eredeti képzet elé van
téve, úgy, hogy ezt amazon keresztül látjuk. A
M. esztétikai ereje általában véve nagyobb, mint
a hasonlaté, éppen azért, mert az appercepció
ebben egységesebb. Vannak a M. és a hasonlat
közt átmeneti formák, mikor a költő (író) a képet
tolmácsolja s az eredeti képzetet is megnevezi,
hogy a M.-t másra ne értsük: A hó, a holt föld
téli szemfedője (Petőfi). A M. csak akkor szép, ha
természetesen fakad az illető lelMfolyamatból:;
ellenben a szükségtelenül csinált szóvirág rosszul
hat, épúgy a dagályos, amikor a kép túlságos
nagy az eredeti dologhoz képest. Rokon a M.-val
a megszemélyesítés, amikor élettelen v. elvont
dolgot személyesen fogunk fel és fejezünk ki (pl.
•mikor Petőfi a kiáradt Tiszáról azt írja: Bl akarta
nyelni a világot; vagy Berzsenyi a megelégedés-
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ről mint élő személyről beszél, mint amely nem
kér kínai pamlagot, sem márványpalotát). Az el
vont fogalmak megórzékitése és megszemélye
sítése az allegória (1. o.). Egy-egy nyelv v. egy
-egy költő M.-kincséből jellemző tanulságokat le
het merítem az illető nép vagy költő képzeletére
nézve. L.még (az irodalomra nézve is): Jelentés.
Metaformaldehid, 1. Formaldehid.
Metafoszfátok, 1. Foszforsavak sói.
Metafoszforsav, 1. Foszforsavak.
Metafrázis (metaphrasis, gör.), a retorikában
1. a. m. körülírás (pl. «a legnagyobb magyar»
a. m. Széchenyi, «a széphalmi mester J> a. in. Ka
zinczy, «az avoni hattyux a. m. Shakspere); 2.
ugyanazon tárgynak az előadás során változatos
ság kedvéért más-más néven említése, ami ren
desen körülírással történik. M. továbbá valamely
költemény átírása prózába.
Metaíulminursav, 1. Durranősav.
Metageiínion, az attikai naptár második hó
napja, mely augusztus második és szeptember
első felére esett. B hónapban ülték meg Apollón
tiszteletére a Metageünia-üwieipet.
Metagenezis (gör.) a. m. ivadékcsere (1. o.).
Metahemoglobin, 1. Hemoglobin.
Metakinezis (gör.) a. m. átrázódás. E szóval
Jaekel 0. nyomán az állatfajoknak mélyreható,
úgyszólván erőszakos átformálódását jelölik. A
M.-t külső körülmények indítják meg. A létfölté
telek jelentékeny kizökkenése (pl. az éghajlati
viszonyok megváltozása stb.) mélyreható válto
zásokat okoz a szervezet törzsfejlődésében, a
változások pedig új, a régitől merőben eltérő kor
relációs viszonyokat létesítenek. Az állatéle ti
szervek rendesen könnyebben esnek a M. ha
talmába, mint a tenyészetiek. A M. velejében
ugyanaz a folyamat, melyet Korschinsky heterogenesis-nek és de Vries mutatió-nak nevez, azzal
a lényeges különbséggel, hogy míg a változások
az "utóbbi esetekben alárendeltek és élettani jelen
tőség nélkül valók, addig a M. legtöbb esetben
lényeges s azért élettanilag nagy, fontos válto
zásokon alapszik. V. ö. Jaekel, Ueber verschiedene Wege phylogenetischer Entwicklung (Jena
1902).
Metaklorál, 1. Klorál.
Metakovasav, 1. Kovasavak és sóik.
Metakozmia, 1. IntermundiaMetakrezol, 1. Krezolok.
Metakritika (gör.), a kritika kritikája. Herder
használta először, így nevezvén el azt a külön
ben igen gyönge müvét, melyben Kant A tiszta
ész kritikája c. művének cáfolására vállalkozott.
Metakromatipia (metachromatypia, dekalkomania), a lehúzó papir (1. o.) készítésének módja.
Metakronizmus (gör.), tévedés az időszámí
tásban.
M é t a l a r g e n t i n (franc, ejtsd: — arzsanteB),

94-6°/o ónt, 5°/o antimont és 0'5°/o rezet tartal
mazó ötvény, tehát olyanféle, mint a britannia
fém (1. o.).
ittétal d'Alger (franc, ejtsd: —d'aizsé, a. m.
algiri fém), tulajdonkópen
britannia-fém (1. o.),
melyben 94-5°/0 ón, 0,5°/0 antimon ós 5°/0 réz van.
Metaldehid. Az acetaldehid polimerje, képlete
{C2H40)n. A 0° hőmérséklet alá hűtött acetalde-
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hidből képződik igen kevés hígított sósav, kén
sav vagy cinkklorid stb. behatására. Hosszú fe
hér tűalakú kristályokból álló test; vízben oldhatlan, de könnyen oldódik éterben és forró
borszeszben. Óvatosan melegítve bomlás nélkül
szublimálható, beforrasztott csőben 112—115°-ra
hevítve visszaalakul acetaldehiddó.
Metalepszis (gör.), a retorikában a metonimia
egyik fajtája, midőn az előzményt a következ
ménnyel fejezzük ki (pl. nem nézhetni arcpirulás
nélkül = szégyenkezés nélkül).
Metallage v. metallaxis (gör.) a. m. megvál
toztatás, fölváltás, fölcserélés a retorikában.
Metallektipográfia a neve egy grafikai sok
szorosító eljárásnak, amelyet Dembour talált ki
1834. Rézlemezeket használt képeknek a könyv
nyomtató sajtón való sokszorosítására oly mó
don, hogy különleges lakkal rajzolta a lemezre
az eredetit s aztán savakkal maratta. A mai tö
kéletesebb eljárások egészen kiszorították ezt az
eljárást a gyakorlatból.
Metallin, 35 sr. kobaltból, 25 sr. alumíniumból,
30 sr. rézből és 10 sr. vasból készített ötvény.
Métalliques(franc, ejtsd: metaiiik, a. m.fém,
fémszerű, fémből való, fémre szóló), néhány fajta
államadóssági címletnek nemzetközi neve. Az el
nevezésnek ma már csak történeti érdeke van,
mert az újabb pénzügyi technika elejtette e
műszót.
Metallo, folyadékmértók, 1. Mettar.
>íet;íll.;clii-«:niíi, 1. Metallokrómia.
Metallográfia (gör.), 1. fémek ós fémötvözetek
szövetszerkezetének vizsgálata. Feladata: 1. meg
állapítani azt a hőmérsékletet, melyen a szövet
szerkezet megváltozik; 2. a szövetszerkezetet
kellő nagyítással megvizsgálni, s egyes alkotóinak
vegyi összetételét és sajátságait meghatározni;
3. a szövetszerkezet és az anyag mochanikai és
fizikai sajátságai között okozati összefüggést ke
resni.
Ipari nyersanyagaink csak a legkivételesebb
esetben elemek, legtöbbször több fém ötvözetei.
Ezeket megömlesztett állapotukból lassan le
hűtve, a megszilárduláskor keletkező szövetszer
kezet egyiküknél egyneműnek mutatkozik, má
soknál különböző alkotókból áll. Ha egy utóbbi
nak felszínét tükörsimára lecsiszoljuk és oly
vegyi szerbe mártjuk, mely az alkotókat külön
böző színűre marja, azokat — kellő nagyítás
sal — mikroszkópon megkülönböztethetjük. Néha
ez sem szükséges, ha ugyanis az alkotók egyike
sokkal keményebb, mint a másik, a csiszolás a
keményebb alkotót a lággyal szemben reliefszerüen kidomborítja.
Ha az alkotók sajátságait ismerjük, következ
tethetünk az egész ötvözet sajátságaira is. így
pl. a vas- és acélfajták tulajdonsága leginkább
széntartalmuktól függ. Ennek növekedtével ellenállóbbá, keményebbé, de ridegebbé válnak.
A vasszénötvözeteken 2% széntartalomig há
rom különböző alkotó ismeretes: 1. a ferrit,
majdnem szénmentes lágy vaskristály; % a
perlit, kemény eutecticum 0'9°/o szóntartalom
mal és 3. a cemeniit, még keményebb Pe3C
vegyület 6'6°/„ széntartalommal. Amíg az acél
szóntartalma kisebb, mint 0'9%. addig ferrit-
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1. Folytvas C = 0,150/0 széntartalommal.
(Kilágyítva). Nagyítás X 220.

2. Középkemény acél C = 0*6°/0 széntartalommal.
(Kilágyítva). Nagyítás X 220.

3. Kemény szerszámacél C = 1% széntartalommal.
(Kilágyítva). Nagyítás X 220.

4. Középkemény acél túlhevítve.
Nagyítás X 2 2 0.

5. Középkeménv acél mechanikai megmunkálás után.
Nagyítás X 2*0.

6. Edzett szerszámacél.
Nagyítva X 800.

Metallográfiai vizsgálat

— 671

•és perlitszemcsékben
kristályosodik, ha nagyobb,
mint 0-90/0, perlit- és cementitszemcsékben. Hig
savak a perlitet sötétre festik, mlg a ferrit meg
tartja fémszínét. Az alkotók arányából követ
keztethetünk az összetételre (1. a képmellékletet) :
Az 1. ábra lágy, szónszegény folytvas mikrosz
kopikus képe, nagy fehér ferritmezökkel és kevés
sötét periitfolttaí. A 2- ábra keményebb acél,
mintegy 0'6°/0 széntartalommal. Több a perlit,
mint a ferrit. A 3. ábra igen kemény szerszám
acél, körülbelül 1% széntartalommal. Majdnem
tiszta perlit.
A mikroszkópon a szövetszerkezetből legtöbb
ször azt is megállapíthatjuk, hogy az anyagot
hogyan munkálták meg. így pl. a 4. ábra ugyan
olyan acélnak a mikroszkopikus képe, mint a 2.
ábra. Szemcséi azonban sokkal nagyobbak, ami
arra mutat, hogy a darabot túlságos hőmérsék
letre hevítették. Az 5. ábra: szintén ugyanazon
összetétel. A kristályok azonban elroncsolódtak,
ami mechanikai igénybevételre vall. A 6'. ábrán
szemeséket meg sem különböztethetünk. Az acélt
magas hőfokra hevítve gyorsan hütötték le, meg
edzették. A szövetszerkezet homogén, ú. n. martensit- Az acélfajták ugyanis vörös izzónál ma
gasabb hőmérsékleten oldják a bennük levő
szenet. Onnan lassan lehűtve, 690—860° között
az oldott szén perlitos szemcsékbe kristályoso
dik. Ha azonban a darabot olyan gyorsan hűtjük
le, hogy azon a hőmérséklet-közön, amelyen az
átalakulás végbe mehet, igen rövid idő alatt fut
át, a szénnek nincs ideje perlitté alakulni, oldott,
martensites marad.
Szilárd állapotukban hasonló átalakuláson men
nek át egyes bronz- és sárgarézfajták is.
Gyakorlati fontossággal bir, hogy azokat a
hőfokokat, amelyen ipari anyagaink szövetszer
kezete így átalakul, megállapítsuk. A M. ezeket
léhűtő kísérletekkel határozza meg. A kísérletek
azon alapulnak, hogy az átalakulások melegfej
lődéssel, vagy melegátalakiilással járnak. A vizs
gálandó ötvözet próbadarabját elektromos ke
mencében magas hőfokra hevítik s hőmérsékletét
pyrometerrel mérik, amelynek, mint thermo-elemnek, forrasztási helyét a darab egy előre elkészí
tett furatába dugják. A hevítést leállítva és a
darabot magára hagyva, hőmérsékletét a pyrometer galvanométerén egyenlő időközben leol
vassák. A darab egy ideig egyenletesen hűl alá,
elér azonban egy hőfokot, amelynél a lehűlés
meglassul, v. egyidőre megáll, sőt előfordul, hogy
a darab kissé felmelegszik. Néhány perc múlva
újra beáll a rendes lehülósi folyamat s a hőmér
séklet fokozatosan csökken tovább. Az a hőmér
séklet, amelyen a lehűlés menete így megtörött,
a szövetszerkezet átalakulásának hőmérséklete.
Az átalakuláskor szabaddá váló meleg akadá
lyozza meg egy időre az anyag további lehűlését.
2. M., oly eljárás, melynek segítségével az
érclemezekre tűvel v. vésővel felkarcolt rajzokat
maratással akarták alkalmassá tenni a nyomta
tásra. Hasonlatos a rézmetszésbeli eau-forte el
járáshoz. Zách Miklós találta föl Münchenben.
Metallográfiai vizsgálat, 1. Anyagvizsgálat.
Metalioid (nem fémes elem). B névvel jelölték
régebben azokat a kémiai elemeket, melyeknek
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fizikai sajátságai a fémek fizikai sajátságait na
gyon megközelítik. A múlt század elején M.-oknak
a fém fizikai sajátságaival nem biró elemeket (pl.
oxigén, kén, szén stb.) nevezték. Berzelius óta
általában véve M.-oknak a negatív elemeket,
tehát azokat nevezik, melyeknek hidroxil vegyü
letei a savak sajátságaival birnak.
Metallokrónüa (metallochromia, gör.), 1. a. m.
fémek színezése (1. o.). — 2. így nevezik a színes
bádognyomatot. A bádoglemezre finom homok
szemcséket szórnak fujtató segítségével, azután
a bádoglemezt különböző oldatokba mártják, mi
által az bársonyos felületet nyer és rá litográfiái
úton lehet nyomtatni, éppen úgy, mint a papirosra
v. szövetre. Nyomás után a bádoglemezt 50°-on
megszárítják és lakkozzák.
Metalloszkópia (gör.), 1. Mágneses kúra.
Metallotechnika (gör.) a. m. fémtechnika (1. o.).
Metalloterápia (gör.), fémgyógyászat, 1. Mág
neses Imra.
M e t a l l u m (gör.-lat.) a. m. fém. Bzaz elnevezés
Plinius szerint görög eredetű és azt akarja kife
jezni, hogy ezek az anyagok nem elkülönítve,
hanem egymás meílett (rj.s-'a)J.a) fordulnak elő.
Metallurgia (gör.) a. m. kohászat (1. o.).
M é t á m é r a (»8v.), szelvény, a korlátlan hoszszanti irányban való növekedés alatt a külső ta
goltság és a belső szerkezet részenként való ismét
lődése révén keletkezett rész.
Metamerek, a szelvényekből (ízekből) össze
tett állatoknál az egymásután következő szel
vények neve. L. még Métáméra és Szelvényezettség.
Metameria (gör.), 1. Izoméria és Szelvényezettség.
Metamikroszkópikus (gör.) a. m. mikroszkóp
pal sem látható. A szervezetek M. szerkezetéről
szóló elméletek, minthogy alapjai mikroszkópi
vizsgálattal nem ellenőrizhetők, csupán föltevé
seken alapulnak.
Metammeh (Matama), 1. város Felső-Nubiában a Nílus balpartján, a Bajuda-puszta közelében,
kb. 3000 lak. 1885 jan. 28. Stewart tábornok a
mahdi híveit itt megverte, de ezek későbben a
várost mégis elfoglalták. — 2. M., az egykori
Galabat egyiptomi tartomány fővárosa az Atbara
balpartján, Abesszínia határán, ü907) 74:79 lak.,
nagy vásárokkal.
Metamorüzmus (metamorfózis, gör.), a kőzet
tanban valamely kőzetnek más kőzetté való át
alakulása vagy tágabb értelemben minden olyan
átalakulás, amelyet a kőzet keletkezése óta szen
vedett ; pl. az atmoszferiliák behatása, a mállás,
az iszap átalakulása agyagpalává, a fa átalaku
lása szénné. A víztől előidézett M. a hidatogén,
a vulkáni magmától előidézett a pirogén M. (atmogén). A trachit a vulkáni gőzök (kénsav) be
hatása alatt timkővé alakul át, ez a folyamat
atmogén M. Ha vulkáni magma más kőzeteket
áttör, akkor ezeken pirogén hatást idéz elő, pl.
megpörköli, elüvegesiti, megolvasztja, átkristá
lyosítja azokat, azaz kontaktmetamorfózist idéz
elő. A kontaktmetamorfózis más az intruziv és
más az effuziv kőzeteknél. Utóbbiaknál főkép
megolvasztás következik be (kausztikus M.), az
intruziv kőzeteknél azonban rendesen átkristá-
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lyosodás áll be, a magmából vizes oldatok men
Metamorfózis (metamorphosis, gör.) a. m. át
nek át a mellékkőzetbe (hidatotermikus M.). így alakulás. A biológiában e névvel jelölik az in
a kontaktudvaron belül a mészkő márvánnyá direkt fejlődóst, amelynél a petéből kibújó szer
kristályosodik át; ha a mészkő agyagos volt, vezet nem hasonlít szüleihez s csak bő táplálko
akkor benne új szilikátok (gránát, vezuvián, zás és alakváltozás után válik azokhoz hasonlóvá.
wollastonit) ú. n. kontakt ásványok keletkeznek, A M.-nak legszebb példáit találjuk a rovaroknál,
pl. Vaskődognácskán Krassó-Szörény vm.-ben a melyeket éppen ezen az alapon két csoportra osz
gránodiorit és titonmészkő határán. Ha agyagos tanak. Metamorpha vagy Metabola néven fog
kőzet szenvedett kontaktmetamorfózist, akkor lalják össze az átalakuló rovarokat, az át nem
belőle közvetlen az eruptív kőzet határán szaru- alakulókat pedig Epimorpha vagy Ametabola
szirt(stommolit), kissé távolabb hévéspalav. búza- névvel jelölik. L. még Átalakulás. — M. nö
palar.foltospala'kötetkezik, amelyekben újonnan vénytani értelemben 1. Átalakulás; kőzettani
keletkező kontaktásványok a cordierit, andaluzit, értelemben, 1. Metamorfizmus; mitológiai érte
sillimanit. A folyamat rendesen csak átkristályo- lemben 1. Átváltozás.
sodással jár, ritkán megy az eruptív magmá
Metamorf rasszok a. m. kevert fajták. Stratz
ból valami anyag (bórsav, fluorsav) a mellékkő ugyanis az emberiséget 3 főcsoportra osztja, n. m.
zetbe át. Laza anyagok, pl. agyag, homok nagy 1. ősi (protomorf) rasszok, pl. az ausztráliaiak;
nyomás alatt más szövetet vesznek fel, ez a 2. uralkodó' (arckimorí) rasszok, aminők a fehérmechanikai átalakulás redőzessél, szakítással, bőrüek (leukoderm), sárgabőrüek (xanthoderm)
zúzással járhat; gyakran anyagi átalakulás is és a f eketebőrüek (melanoderm); 3. kevert (meta
állhat be. Az összezúzódott részecskék újra össze- morf) rasszok, t. i. az előbbi kettőnek egymással
ragasztódnak, brecciás (v. mikrobrecciás) szövet való kereszteződéséből keletkezett emberfajták.
ú. n. kataklázos szövet jön létre; ilyen pl. a
Metamorpha (állat), 1. Metamorfózis.
rom-márvány; ha a breccia-részek nagyobb mé
Metamorphosis (gör.), 1. Metamorfózis.
retű eltolódást szenvedtek, akkor csuszamlási
Metamorphosis c o m p l e t a a. m. teljes
lapok jönnek létre, amelyeken megint csak meg átalakulás; 1. Átalakulás.
történhetik a cementálás. A porflroknál a nagy
Metamorphosis incompleta a. m. nem
elegyrészek a nyomás folytán szétdarabolódnak teljes átalakulás; 1. Átalakulás.
és megint összecementálódnak. A törés nélküli
Metán (methan), metilhidrogén, mocsárgáz,
gyűrődésnél plasztikus vlon történik az átfor bányagáz, bányalég, durranóíég. Igen fontos
málódás ; ekkor Heim szerint az óriási nyomás szénhidrogén-vegyület, az u. n. paraffin-sorozat
alatt a molekulák törés nélkül eltolódhatnak első tagja. A M. ez idő szerint a szén és hidrogén
egymás mellett; a kőzet valósággal plasztikus ből álló vegyületek között a legegyszerűbb, kép
lesz. Nagyobb mélységben a kőzetek olyan óriási lete CH4. A természetben igen el van terjedve,
mérvű minden oldalról jövő nyomásnak vannak nagyobb mennyiségben egyes kőszénbányák üre
kitéve, amely a szilárdságukat messze felül geiben (80—96%) és a pennsylvaniai petróleummúlja ; itt a kőzetek tehát latens (rejtett) plasz forrásokból kitóduló gázokban (60—90%), vala
tikus állapotban vannak és törés nélkül átfor mint hazánkban is mint földgáz (1. o.) talál
málódhatnak. Tény, hogy pl. az Alpokban igen ható. A perzsák szent tüze Bakuban nem egyéb
merev kőzetek (gnájsz, kovapala) minden repe mint a föld alól kitóduló, égő M. Csekély menydés nélkül pompásan redőzve-gyürve vannak. nyiségben néhány ásványvízben (Herkulesfürdő),
Oldalas nyomás folytán a nyomásra merőlege a gyomor gázaiban és a házi állatok kilehelt
sen palás elválás jöhet létre (transzverzális v. levegőjében is előfordul. A M. nagyon sokféle mó
ál-palásság), amely az eredeti rétegességet fer don képződik, így különösen a növények rothadén metszi át és azt esetleg teljesen el is födheti. dásakor, ha az a levegő kizárása és víz jelen
Az álpalásság nngy területeken igen egyöntetű létében történik. Az álló vizekés mocsarak fenekét
lehet és ha az eredeti rétegesség is megmaradt, ellepő iszap felzavarásakor feltóduló gáz jelen
M.-t tartalmaz. Képződik
akkor e kettős elválás folytán a kőzet rudakra tékeny mennyiségű
igen sok szerves anyag (fa, kőszén, stb.)
(palavesszö) válik szét. A bezárt részek, pl. kövü továbbá
lepárlásakor, ezért a világító gáznak soha
letek, eltorzulásokat szenvedhetnek (kinyújtat száraz
sem hiányzó alkatrésze. Szintetikus úton először
nak, részekre szakadnak).; a kőzet maga rudas- Berthelot állította elő széndiszulfldgőz és kén
palás szövetet vehet fel, mint pl. az Alpok szá hidrogéngáz elegyének izzó rézen való keresztül
mos gnájszkőzete. A nyomás folytán tehát me vezetésével. Igen sokféle módon előállítható;
chanikai átalakulás (palásság), sőt gyakran nagy rendesen ugy szokás, hogy vízmentes nátrium
mérvű átkristályosodás is következhetik be; mi acetátot nátronmészszel keverve üvegretortában
után ez a M. nagyobb területekre terjed ki, re hevítenek.
gionális (tektonikai) v. dinamó- If.-nak nevezték
el. A dinamo-M. kiterjed úgy az eruptív-, mint a
Métánál a. m. formaldehid (1. o.).
ezediment-kőzetekre is; de csakis ott lehet jól
Metanasta jászok, 1. Jazygok.
megfigyelni, ahol az át nem alakult és a metaMetananplius (állat), néhány garnélaszerű
morfizált kőzet között meg van a fokozatos át tengeri rák (Penacidák) magasabb fejlettségű,
menet, így főkép a kristályos palákat (gnájsz, sok lábpárral ellátott lárvája. A három pár vég
csillámpala, fillit) szokás metamoríizált szedi- taggal biró nauplius lárvából (1. Nauplius) fej
ment- ill. eruptiv-kőzeteknek tekinteni, bár nem lődik ki.
Metanephros (gör.), a maradandó vese. A
egy ellenmondás hangzott el e feltevés ellen.
vese fejlődésében t. i. 3 szerv váltja fel egymást,.
Metamorf közetek, 1. Kőzet.
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a pronephros, mesonephros ós metanephros. A
pronephros és mesonephros — részben legalább
— elsorvad s helyüket a M. foglalja el.
Metanilsárga, 1. Amidoazobenzol.
Metánkarbonsav a. m. ecetsav (1. o.)
Metanol a. m. metilalkohol (1. o.).
Metánsav a. m. hangyasav (1. o.).
Metánsorozat, 1. Paraffinek.
Metaólomsav, 1. Ólom oxidjai és hidroxidjai,
Metaónsav, 1. Ónsavak.
Metapam, város San Salvador középamerikai
köztársaságban a Guya-tó közelében, (i9ii) 13,000
lak., kávé-, indigó-, kukorica-ültetvényekkel; vasércbányászattal.
Metapliora (gör.), 1. Metafora.
Melaplirasis (gör.), 1. Metafrázis.
Metaphyták (növ.), a protistákkal szemben a
kétségtelen növények.
Metaplasia (BÖV.), a sejtnek bármely előre
haladó változása növekedés és osztódás nélkül.
L. még Metaplasis.
JHetaplasis (gör.) a. m. átformálódás, vala
mely állati szövetnek más, hasonló szövetté való
átformálódása. A M.-nak különösen az embrio
nális korban van nagy szerepe; kifejlődött álla
potban csak igen kis térre szorítkozik. L. még
Cataplasis.
Metaplazma (nov.), Hanstein szerint a plazmá
ban előforduló zárványok (exkretumok és plasz
tikus anyagok).
Metaplazmus (gör.), régi nyelvtani műszó, a
m. átalakulás, rendesen a szótő átalakulása, más
tőből való ragozás.
Metapolitika (gör.), a politika elmélete, az ál
lam filozófiai felfogása, melyet valaki magának,
a pozitív államra való tekintet nélkül, az állam
ról alkot.
Metapontion (lat. Metapontum), ókori, görög
lakosságú itáliai város a tarentumi öbölben, me
lyet az achajaiak Kr. e. 700 körül alapítottak.
Itt halt meg Pythagoras 497. A rómaiak a pyrrhusi háborúban meghódították; a II. pún háború
ban a város Hannibál hive volt, azután elpusz
tult.
Metaspermae (nsv.), 1. Angiospermae.
Metastasio (ejtsd: metasztázio), Pietro Sonaventura (eredeti nevén Trapassi), olasz költő, szül.
Rómában 1698 jan. 13., megh. Bécsben 1782 ápr.
12. Kiváló költői képességeivel már mint gyer
mek magára vonta a híres Gravina Vincenzo jog
tudós figyelmét, aki pártfogásába vette és nevel
tette M.-t (ő görögösítette nevét is) és halála után
egész vagyonát reá hagyta. Ezt azonban M. ha
mar eltékozolta s 1720. Nápolyba ment. Első
operaszövege: Gli orti esperidi nagy sikert aratott.
Ezután irta a Didone abbandonatót, melyet Sardi
megzenésített. Sikerei után VI. Károly császár
Bécsbe hívta és császári költővé nevezte ki M.-t.
A bécsi Mihály-templomban (Luccardi mintázta
1855.) és Rómában (mintázta Gallori 1886.) szob
rot állítottak M. emlékének. Müvei több mint száz
kiadást értek; legjobbak a párisi (12 köt. 1780—82)
és a mantovai (20 köt. 1816—20); leveleit Carducci
(Bologna 1883) és Antona-Traversi (Róma 1886)
adta ki. Magyar fordításban is megjelentek: Alcides a válaszúton (ford. BerzeviczyPál, Pest 1793);
Révai Nagy Lexikona. X1I1. köt
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M.-nak egynéhány játókdarabjai (ford. Döme K.,
Komárom 1802); Galatea (ford. Csokonai, Nagy
várad 1806); A pásztor király (ford. u. az, 1806);
Ismét egy-két játék M.-ból (ford. Döme Károly,
Pozsony 1815.).
Irodalom. Hiller, Über M. und seine Werke, Leipzig 1786;
Burney, Memoirs of the life and writings of the abbot M-,
London 1796; Di P. M. e di C. Goldoni commentarii due,
Velence 1834; Falooni, P. M. álla corte di Carlo VI. e di
Maria Teresa, Bécs 1883 ; Bayer, Játékszín története, Buda
pest 1887; Tommasini, P. M. e lo svolgimento det molodramma italiano, Scritti di storia e di eritica, Roma 1891;
Mazzoni, Dal M. a V. Alfleri, La vita ital. del settecento,
Milano 1896.

Metastasis (gör.), 1. Metasztázis.
Méta s n d a n s (lat. izzadó kúp), a római
Colosseum ós Constantinus diadalíve közt levő
szökőkút, melynek kúpalakja mai romjában is
észrevehető.
Metaszármazékok, 1. Aromás vegyületek.
Metaszilikátok, mindazon szilikátok, melyek
a metakovasavból (H2SiOs) származtathatók.
Metaszomatikus ér of ekvőhelyek, 1. Ercfekvöhely.
Metaszomatikus pszeudomorfózák, 1. Álalakuság.
Metasztázis (metastasis, gör.) a m. áttétel,
valamely kórterméknek áthurcolása az eredeti
megbetegedés helyéről más, távolabb fekvő szer
vekbe, ahol a kóros csirák megtelepednek s az
elsődleges megbetegedéshez hasonló másodlagos
betegséget idéznek elő. M. keletkezhetik 1. foly
tonosságban : a kórfolyamat a szomszédos ép szö
vetekre terjed át; 2. érintkezés útján: egymással
érintkező területeken, pl. a májról a rekeszre terjed
amegbetegedés; 3. csiraszórás útján: széteső daga
natok sejtjei valamelytestüregbejutnak sazebben
mozgó képletek (pl. a hasürben a bél perisztal
tikus mozgásai) idegen helyre viszik el a sejteket,
vagy a mikrobákat; 4 a leggyakoribb módja a
M.-nak a keringés útján való áttétel (M. per ciculationem). Ha a daganatsejtek, vagy a kórokozó
mikrobák valami módon a vérerekbe jutnak,
M. keletkezik a legkülönbözőbb helyeken, de min
dig a keringés irányának megfelelőleg. A M.
mindig ugyanolyan természetű, mint az elsődleges
megbetegedés. A rákos daganatnak a M.-a is rák,
a tuberkulózis M.-a tuberkulózis stb. A rák rend
szerint a nyirokutakon okoz M.-t, a szarkóma a
vérereken át. A M. ezen alakja embolia (1. o.)
útján jő létre.
Metatarsus (gör.-lat.) a. m. lábközóp, a láb
csontvázának egy része; 1. Láb.
Metatézis (görög nyelvtani műszó) a. m. hang
átvetés (1. o.).
Metauro (Metaurus), 110 km. hosszú folyó
Pesaro e Urbino olasz tartományban. Az Apenninek K.-i lejtőjén eredő Méta és Auro összefolyá
sából Mereatello mellett keletkezik és Fanótól 4
km.-nyíre az Adriába ömlik. Kr. e. 207. mellette
szenvedett vereséget a karthágói Hasdrubal.
M é t a u x f o r g é s (franc , ejtsd: metó forzsé), 1.

Mokume.
Metavegyületek, 1. Aromás vegyületek.
Metávile (több. ebből mutváli), a Libanonhegység D.-i részén Baalbek és Szafed között, ós
innen K.-re Coelesyria felé található si'ita lakos
ság. L. Síiták.
43

Metawólframsav

— 674 —

Metawólframsav, 1. Wolfram.
Metaxasz, Andreasz, gróf, görög államférfiú,
szül. Kefalónia szigetén 1786., megh. Athénben
1860 szept. 8. Vitézül harcolt a görög szabadság
harcban 1821—27-ig, azután hadügyminiszter,
majd Kapó d'lstrias meggyilkolása után 1831
okt. az ideiglenes kormány tagja lett. Ottó király
alatt követ volt Madridban és Lisszabonban, 1840.
hadügyminiszter, 1843 szept.—1844 febr. minisz
terelnök és külügyminiszter. 1850-ben Konstantinápolyba ment követnek, honnan 1854. a keleti
háború kitörésekor tért haza.
Metaxilogia (metaxylogia, gör.), közbeszúrás,
gondolatok vagy mondatok közbevetése.
Metaxit (ásvj, rostos szerpentin- (krizotil) féle
ség, de a rostjai nem párhuzamosak, hanem ku
száltak.
JHétayage (franc, ejtsd: metejázs), 1. Feles gaz
dálkodás.
M e t a z o a (állat), 1. Soksejtű állatok.
Metelino, Leszbosz sziget olasz neve.
Metellus, a plebejus Caedfews-család előkelő
ága. Kiváló tagjai:
1. Lucius Caecilius M., a család nagyságának
megalapozója, Kr. e. 251. konzul, 250. mint pro
konzul tengeri diadalt aratott Panormosnál a
karthágói Hasdrubal fölött; 247. másodszor kon
zul, 243 óta pontifex maximus, ki szeme világát
veszítette, midőn 241. az égő Vesta-templomból a
palládiumot megmentette ; megh. 221.
2. Quintus Caecilius M. Macedonicus, az előb
binek unokája, mint prétor Kr. e. 148. két csatá
ban legyőzte Makedoniában Andriskost (ál-Fülö
pöt), ki a királyi trónt bitorolta, szintúgy 146. a
rómaiak akaratának ellenálló achajaiakat. 143.
konzul lett, 142. legyőzte Hispániában Viriatust.
Később Rómában Scipio Africanus politikai ellen
iele volt. Boldognak magasztalták a 115. elhuny
tat, mivel négy fiát még életében a legnagyobb
méltóságokban látta. Legidősebb fia, Quintus, a
Balearicus jelzőt kapta, mert 122. mint prokon
zul meghódította a Baleári-szigeteket.
3. Lucius Caecilius M. Dalmaticus,nönti:oiizul legyőzte 119. a dalmatákat; 115. censor lett.
4. Quintus Caecilius M. Numidicus, az előbbi
nek testvére, 109. mint konzul Numidiát kapta
provinciául és a fegyelmet a hadseregben helyre
állítván, erélyes vezetése fordulatot adott a Jugurtha ellen viselt háborúnak. 107. átadta ugyan
a fővezérletet Máriásnak (1. o.), de azért triumphust szavaztak meg neki. Erkölcsi szigorúsága
miatt ellenségévé tette Lucius Saturninust, ki őt
mint néptribunus 100. száműzetésbe kergette.
Egy év múlva visszatért ugyan, de a szomorú
közviszonyok miatt többé nyilvánosan nem sze
repelt.
5. Quintus Caecüius M. JPius, az előbbinek
fla, jelzőjét buzgóságáért kapta, melyet apja
Visszahívásáért kifejtett. 89. prétor lett, 83. Sullához csatlakozott és többször legyőzte a Mariuspárt híveit. 80. Sullával együtt volt konzul; majd
Sertorius ellen küzdött 8 évig Hispániában, de
nagyobb eredmény nélkül.
6. Quintus Caecilius M. Creticus, Kr. e. 69.
konzul, 68—66. mint prokonzul meghódította
Krétát. Leánya volt Caecilia Metella.
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7. Quintus Caecilius M. Celer, Balearicus uno
kája, mint helytartó kormányozta Gallia Cisalpinát, 60. konzul volt. A szenátus pártjának buzgó
tagjaként ellenfele volt Pompeiusnak, Caesarnak
és sógorának, Clodiusnak egyaránt. 59. hirtelen
meghalt és nejét, Clodiát gyanúsították érte.
8. Quintus Caecilius M. Nepos, az előbbinek
testvére, Pompejus buzgó híve, 60. prétor, 57. kon
zul ; 62. mint néptribunus a konzulságáról lelépő
Cicero politikai befolyását gyengíteni iparkodott.
9. Quintus Caecilius M. Pius Scipio, Publius
Cornelius Scipio Nasica fla, kit M. Pius (1. Metel
lus 5.) fiává fogadott. Leányát, Corneliát, Pompe
jus vette nőül. Buzgón támogatta Cicerót a Catilina-féle összeesküvés felderítésében, 60. néptri
bunus, az ,52. év második felében Pompejus kon
zultársa, ü eszközölte ki 49. elején azt a határo
zatot, mely Július Caesart a haza ellenségének
nyilvánította; a polgárháború kitörésekor Syriát
vette provinciául, hol zsaroló kormányzása hír
hedtté tette nevét. A pharsalusi csata után Afri
kába menekült, hol a Pompejushoz hü sereg élére
állt, de 46. Caesar ellen Thapsusnál vereséget
szenvedett. Menekülés közben Hispániában Pub
lius Sittius kezébe kerülvén, öngyilkos lett.
Metélőhagyma (Allium Schoenoprasum L.,
nöT.), levelei vékonyak, csövesek, amelyek sűrű
gyepes növésnek; levesekbe és húseledelek mellé
szolgáló fűszernövény. Tőosztással szaporítják
nyár végén. L. Hagyma.
Metélt, rövid és keskeny szalagalakban felvag
dalt gyúrott tészta, tálalják önálló eledelül, vagy
szegélyzés gyanánt, különösen mártásos pecse
nyék körül. Mint önálló eledel vajazva vagy zsí
rozva, sóval, túróval, dióval vagy mákkal meg
hintve kerül az asztalra. A vékonyra nyújtott és
keskenyre vagdalt, tojással gyúrt tészta a hús
leves egyik kedvelt tölteléke. Néha zsírban ki
sütik, mint a széna-szalma tésztát, néha tortaformára megsütik. Magyar étel, melyet a külföl
dön alig ismernek.
Mételyek (Digenea, Distomea, állat), a Szivóférgek (Trematoda) egyik alrendje. Az ide
tartozó fajok élősködők s jellemző reájuk, hogy
többnyire két, ritkán egy szivókorongjuk van s
hogy nemzedékváltással (heterogonia) szaporod
nak. A petékből a vízben csillangókkal fedett lár
vák (miracidium) bújnak ki, melyek új gazdaálla
tot (többnyire csigát v. kagylót) keresnek fel.
Utóbbiaknak testében csiratömlőkké alakulnak
át, melyeket sporocysta v. redia névvel szokás
jelölni. A sporocystáknak szájuk és belük nincsen,
a rediáknak garatjuk és belük van. A csiratöm
lőkben szűzfejlődés útján cercariák fejlődnek, me
lyek csak abban térnek el a kifejlődött M.-től, hogy
helyváltoztatásra való farkuk van és ivarszer
veik fejletlenek. A cercariák új gazdaállatot (ha
lakat, kétéltüeket, ízeltlábúakat v. puhatestűeket)
keresnek fel, testükbe furakodnak és farkuk el
vesztése után betokozódnak. Ilyen betokozott ál
lapotban maradnak mindaddig, míg a gazdaállat
testével együtt alkalmas új gazdaállatba nem jut
nak, amelyben azután ivaréretté válnak és sza
porodnak. Ettől a szaporodásmődtól eltérések is
vannak, melyek v. egyszerűsödésben v. további
bonyolódásban nyilvánulnak. így elmaradhat a
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cercariák fejlődése v. pedig a sporocysta egy v.
több redia-nemzedéket hoz létre. A M. közül ismer
tebbek: 1. Májmétely (Distomum —Fasciola
hepaticum L., 1. Májmétely). 2. Lándzsaalakú
métely (Distomum lanceolatum Duj. = Dicrocoelium lanceatum Stil), mely rendesen ugyan
azokban az állatokban fordul elő, mint a máj
métely, de kisebb számban s kicsinysége miatt
kevésbbó veszedelmes. Emberben csak a leg
nagyobb ritkaságképpen található. Hossza 8—10
mm., szélessége 1-5—25 mm. 3. Billiarzia hete
met töbium Bilharz = Schistosomum haematobium
Bilharz, mely az ember vérében él s az egyiptomi
felláhok egyik legveszedelmesebb parazitája. (L.
Bilharzia). Hazánkban a PZeorcte-nemből 1, a
Zfefowmm-nemből 19, az Echinostomum-nemböl
3, a Monostomum-nevaböl pedig 4 faj él. Az
Échinostomum (Distomum) echinatum kacsák
ban és tyúkokban él; más Echinostomum-fajok
különböző halakban találhatók. L. még Szívóférgek.
Mételyfü (növ.), 1. Marsűia. — M.-félék, 1.
Marsiliaceae.
Mételykór (Distomatosis), a juhok és szarvas
marhák megbetegedése, amely néha járványos
alakban is előfordul. Előidézője a májmétely (Dis
tomum hepaticum) és a lándzsaalakú métely (D.
lanceolatum), melynek betokolt álcáit (cercaria) a
takarmánnyal szedik fel az állatok (1. Májmétely
és Mételyek). A M. kezdeti szaka legtöbbször el
kerüli a figyelmet s csak a 2 . - 3 . hónapban ve
szik észre, amikor súlyos táplálkozási zavarok
jelentkeznek, a betegek rohamosan soványodnak,
gyorsan kifáradnak, nyálkahártyáik feltűnően
halaványak (sápkór), a szemhéjakon, a has alsó
Tészén és a toroktájon vizenyős beszűrődések ész
lelhetők. A máj tájéka érzékeny, sőt néha a meg
nagyobbodott máj ki is tapintható. A test hőmérséke változó, időszakonként hirtelen emelkedik.
A szarvasmarhákon súlyos tünetek nagyobb fokú
fertőzés esetében is csak későn és ritkán észlel
hetők, ennek folytán ritkán okoz köztük elhullást
is, ellenben fiatal juhokon sokszor súlyos, sőt esős
években, mocsaras vidékeken járványos alakot is
ölthet. Lefolyása rendesen idült, de igen sok mé
tely bevándorlásakor a keletkező hashártyagyuladás, a vérerek elroncsolása következtében beálló
vérzés, v. az agyba jutott emboliák miatt hirte
len elhullhatnak az állatok. A M.-t gyógyítani
nem lehet, miután a májban levő mételyek hozzá
férhetetlenek. Kevés haszna van tehát a sós ós fű
szeres anyagok, a páfránykivonat, naftáim, terpentinolaj stb. adagolásának is. Csakis profilaktikus úton védekezhetünk ellene. Legfontosabb,
hogy vizenyős, posványos legelőkre ne hajtsák az
állatokat. Leuckart ajánlja a mételyálcákat tar
talmazó apró csigák (Limnaeus truncatulus) össze
gyűjtését és megsemmisítését. Célszerűbb kacsá
kat v. libákat bocsátani a gyanús legelőkre, ame
lyek felfalják a csigákat ártalom nélkül. Legbiz
tosabb mód a posványos rétek lecsapolása és ki
szárítása, mert száraz területek alkalmatlanok a
métely fejlődésére. Gondoskodni kell az elhullott
v. levágott M.-os állatok májában élősködő férgek
megsemmisítéséről is, ami legkönnyebben elásás
v. megfőzés útján történhetik.
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Mételykóró (növ.), 1. Oenanthe.
Metempszichózis (metempsychosis, gör.), 1.
Lélekvándorlás.
Metemptózis (gör.) a. m. kihagyás, a Gergely
féle naptárban kihagyása a közbeiktatott szökőévi napnak minden oly százas évből, mely 400-zal
nem osztható.
Metón (methen) a. m. metilén (1. o.).
Meteiicepliiiloii, 1. Hátsó agy.
Meténg (n«v.), 1. Vinca.
ívféténier (ejtsd: —ié), Oscar, francia író, szül.
Sancoinsben (Cher) 1859 jan. 17., megh. SaintMandéban 1913 febr. 8. Számos társadalmi re
gényt és színmüvet írt, utóbbiakat J. Lorrain,
E. Ralph és mások társaságában. Főbb művei:
La chair (1886); La grace (1886); La casserole
(1889); La confrontation (1892); La nymphomane (1893); L'amour qui tue (1897); Vertus et
vices allemands (1904) stb.
Metenil (methenyl), háromvegyértékü szén
hidrogén gyök. Képlete: CH.
Meteniíbromid, 1. Bromoform.
Meteniljodid, 1. Jodoform.
Metenilklorid, 1. KloroformMeteor (gör.) a. m. égi vagy légi tünemény;
tágabb értelemben mind az a tünemény, melyek
nek eredete a légkörben végbemenő változások
ban rejlik; ilyenek: felhők (1. o.), csapadék (1. o.),
légköri f ónytünemónyek (1. o.) stb.; szorosabb ér
telemben M.-ok a hulló csillagok, s általában
mindaz a szilárd anyag, mi a magasból (a föl
dön kivülről) földünkre hull, 1. Csillaghullás, Me
teorit és Meteorológia.
Metéora (gör.), 1. Meteorkolostorok.
Meteorikus (n»v.), a növényföldrajzban azt ért
jük alatta, hogy az illető növény nagy ugrások
kal szokott itt-ott megjelenni.
Meteorit vagy aerolit (légbeli kő), siderolit,
uranólit (égbeli kő), meteorolit (lebegő kő), batüiák, a világűrből a földre hullott tömegek.
Anyaguk, amely mindenben egyezik a földön is
található ásványos tömegekkel, a következő ás
ványokból áll: nikkeltartalmú vas, foszfornikkel
vas (rhabdit és schreibersit), vaskarbid (cohenit,
chalypit), grafit, gyémánt, sziliciumkarbid (moissanit), vasszulfid (troilit és pirrhotin), krómvasszulfld (daubréelit), kalciumszulfid (oldhamit), kromit, magnetit, sziliciumdioxid (tridimit, asmanit,
kvarc) es több szilikát (piroxén, olivin, anortit,
maskelynit), szón és szinhidrogének, gázok kom
primált állapotban (hidrogén, szénmonoxid, szén
dioxid). Az ásványos elegyrészek viszonylagos
mennyisége szerint megkülönböztetünk: meteor
vasakat (holoszideritek), amelyek csaknem ki
zárólag vasból állanak ós meteorköveket (aszideritek v. sporadoszideritek), amelyek semmi
vagy kevés termésvasat tartalmaznak, továbbá
termésvas- és egyéb ásványokból, főkép sziliká
tokból álló mezoszideriteket (pallasit, sziderolit).
A szénmeteoritek olyan meteorkövek, amelyek
lazaföldes külsejűek és szén-, hidrogén- és oxi
géntartalmú anyagokból állanak; ilyenek kis
számmal vannak (Alais mellett Franciaországban
1806. hullott, Kapföld 1838).
A legtöbb holo- és mezoszideritnek igen jel
lemző szövete van. Ezek egyes rétegekből épiil43*
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nek fel, a rétegek az oktaéder lapjaival párhuza
mosan helyezkednek el. A rétegek a megcsiszolt
felületeken f eltüntethetők, amennyiben a nikkel
ben gazdagabbak savak- (salétromsav)-tól nehe
zen etetődnek meg és etetés után mint sávok ki
emelkednek, ezek az ú. n. Widmanstátten-féle
idomok. A kamazit nikkelben szegényebb, mint
a tanít, amely ellenállóbb, fénylőbb és vékony
lemezkék alakjában mintegy magába zárja a
kamazit-rétegeket; az utóbbiak közti hézagok
gyakran a plesszit-tél vannak kitöltve, amely
szintén nikkelben szegény. B háromféle nikkel
vasötvözet aránya és a lemezek vastagsága igen
különféle lehet. A meteorkövek gyakran laza
alapanyagból állanak, amelybe nikkelvas- és
pirrhotin-szemek, továbbá apró olivin- v. bronzitból álló gömböcskék, ú. n. chondrusok vannak
beágyazva, ezek az ú. n. chondrit- (kondrit-)M.-ek.
A chondrusok gyakran excentrikus-sugaras szer
kezetűek és üveget is tartalmaznak. Az eukritM.-ek anortit-augitból, a chassignitek csaknem
kizárólag olivinből, a howarditek augit-bronzitanortitból, a chladnitek ensztatit- és kevés oli
vinből állanak. Az achondritekben nincsenek
gömbök. Azok a meteorvasak, amelyeknek hul
lását látták, igen kis számmal vannak; a meteor
vas azonban nullása után még hosszú ideig fel
ismerhető a szerkezete folytán, ami a meteor
kőről nem mondható. A M.-ek nagysága változó,
a legnagyobb M.-kövek egyike hazánkban hul
lott Knyahinán (most Csillagfáivá) Ungvm.-ben,
a legnagyobb darab súlya közel 300 kg. Isme
retlen időben hullott M.-vasak (Peru, Brazília,
Tolucca Mexikóban) 300 q-t is nyomnak; más
részt a kozmikus por (pormeteorit, kriokonit)
csak különös jó viszonyok között, pl. a friss hóra
hullva ismerhető fel (Nessle Svédországban 1869
jan. 1.). Néha csak egy kő hull le, néha több da
rab, vagy a levegőben szétrobban. Mócsnál (Kolozs vm.) 1882. körülbelül 1000 hullott le, Pultusknál Lengyelországban 1868. körülbelül 100,000
darab.
A M.-ek alakja többnyire igen jellemző, mert
felismerhető rajtuk az irány, amelyben a levegőt
átszelték. A M. a világűrből körülbelül másod
percenkénti 30 km.-nyi sebességgel érkezik, de
a levegő ellenállása miatt sebessége csökken és
végül a föld vonzási erejének megfelelő sebes
séggel hull le. Az előtte összepréselt levegő erő
sen felmelegszik és eléri a M. olvadásfokát; a
M.-kő felületén megolvad és vékony fekete üve
ges kéreggel vonódik be; mellső oldalán olvadásredők keletkeznek, míg a háti oldal kevésbbé ol
vad meg és a mellső és háti oldal határán gyak
ran kidomborodás jön létre. A szenes M.-ek telje
sen eléghetnek.
A M.-ek hullását már régen megfigyelték; a
mekkai szent kő valószínűleg szintén M.-kő. Az
első hiteles feljegyzés 1492 nov. 7-ről szól (Ensisheim Blszászban); a tudósok mégis tagadták;
1803 ápr. 26-án Normandiában L'Aigle mellett
nagy M.-kőeső volt, amelyet a francia akadémia
Biotval pontosan megvizsgáltatott. Pedig már
1772. megtalálta Pallas Szibériában a pompás
M.-tömegeket, amelyeknek kozmikus eredete
mellett Chladni kardoskodott. Jelenleg a M.-eket
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kométák darabjainak tartják, amelyek a nap kö
zelében szétdarabolódtak, de a pályájuk iránya a
régi maradt; közülök csak azok kerülnek a földre,
amelyeknek pályafutása a földével azonos, de
ezek közül is a legtöbb elég az atmoszférában.
Sokan a M.-ekből akarnak következtetni a föld
belsejének anyagára; a föld nagy fajsúlyának
okát meteorvasszerű minőségében koresik.
Hazánk M-vasai a hullás, ill. megtalálás idő
pontjával : Hrasina (Zágráb vm.) 1751 máj. 26.;
Lénártó (Sáros vm.) 1814; Magura (Árva vm.)
1840; Nagyvázsony (Veszprém vm.) 1890.
Hazánk M-kövei: Nagydivina (most Nagydivény, Trencsén vm.) 1837 júl. 24.; Pusinsko
Selo (Várasd vm.) 1842 ápr. 26.; Mezőmadaras
(Maros-Torda vm.) 1852 szept. 4.; Borkút (most
Tiszaborkút, Máramaros vm.) 1852 okt. 13.; Kába
(Bihar vm.) 1857 ápr. 15.; Veresegyháza (most
Székásveresegyháza, Alsó-Fehér vm.) 1857 okt.
11.; Temeskakova (Temesvm. 1858 máj. 19.;
Knyahina (most Csillagfalva, Ung vm.) 1866
jún. 9.; Slavetic (Zágráb vm.) 1868 máj. 22.;
Temeszsadány (most Mezőzsadány, Temes vm.)
1875 márc. 31.; Mócs (Kolozs vm.) 1882 febr. 3.;
Nagyborove (Liptó vm.) 1895 máj. 9.
A leghíresebb M.-gyüjtemények a londoni Bri
tish Museumban, továbbá a bécsi cs. és kir. ud
vari gyűjteményben (a hraschinai, knyahinyai
kő) és a Magyar Nemzeti Múzeumban vannak.
Irodalom. Sehenzl Guido, Útmutató M.-ek megfigyelésére,
Kir. magyar természettudományi társulat kiadványa, kisfüzetke 2 rajzzal; Szterényi Hugó, A M.-ekről, Budapesti
Szemle 1888; Török József, A magyar birodalom JL-jai,
Természettudományi Közlöny 1882: Semsey Andor, A nem
zeti múzeum M.-jai, Budapest. Német nyelven a legújabb
munka, melv terjedelmesen tárgyal minden tudnivalót &
M.-ekröl: E. Cohen, M.-kunde, Stuttgart 1894—1908; Wiilfing,
Die M.-en in Sammlungen und ihre Literatur, Tiibingen 1897.

Meteorizmus, 1. Felfúvódás.
Meteorkolostorok (gör. -í MsTréV^a, a. m. a le
vegőben lebegők), híres görög-ortodox kolostorok
Tesszáliában, meredek sziklákon a Peneioszfolyón túl. A csak létrák v. kötelek segítségével
hozzáférhető kolostorokat a XIV. sz. második fe
lében építették menedékhelyül a rablóbandák el
lenében. Jelenleg csak 7 (többnyire lakatlan) ilyen
kolostor létezik. A f őkolostor a Barlaam és István
nevü.Gazdag művészeti és irodalmi kincseik 1882.
nagyrészt az athéni múzeumba és könyvtárakba
kerültek.
Meteorkő, 1. Meteorit.
Meteornap, 1. Apex, 2.
Meteorográf (gör.), önjelző műszer, mely egy
idejűleg több meteorológiai elem menetét regisz
trálja. A kiválóbbak közül említhető a Sprung-féle
barotermográf, mely a légnyomást meg a hő
mérsékletét rajzolja folytonosan. Igen szellemes,
de meglehetősen bonyolult szerkezetű a Theorellf éle M., melynél a légnyomás, hőmérséklet, nedves
ség és szél adata minden negyedórában számje
gyekben nyomódik le egy papírszalagra. A Bisselberghe-féle M. egy barométer, termométer, pszichrométer, higrométer, anemométer és ombrométer
adatát egy mozgó hengerre rajzolja. Schreiber
is szerkesztett egytermobarográfot, mely a ham
burgi Seewarte műszertárában látható. Általában
azt tartják, hogy a M. helyett célszerűbb minden
egyes elemre külön működtetni egy regisztráló
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műszert, mert a M. rendszerint bonyolult műszer,
mely könnyen romlik és az egyes autográfok
még jobban végzik munkájukat a M.-nál. Újab
ban a Richárd-féle regisztrálók egyszerűségük
nél és olcsóságuknál fogva mindinkább tért hó
dítanak az obszervatóriumokban.
Meteorogramm, önjelző meteorológiai műszer
rajza.
Meteorolit a. m. meteorit (1. o.).
Meteorológia (gór., a. m. időjárástan), az a
tudomány, mely a légkör állapotával foglalkozik.
Régebben ennek a szónak sokkal tágabb értelme
volt, mert Aristoteles a M.-t az égi testekre is
kiterjesztette, jelenleg azonban csak a levegő
fizikai állapota és annak a változásai teszik a
M. tárgyát. A szorosabb értelemben vett M. arra
törekedik, hogy az időjárás (1. o.) egyes jelensé
geit megmagyarázza és keletkezésük okát meg
állapítsa. Ezen ága a M.-nak az időjárást alkotó
tényezőire bontja, amilyenek a levegő súlya, hő
mérséklete, nedvessége, áramlása stb. és azok kö
zött igyekszik az összefüggést kideríteni. Tulaj donkópen az időjárás végső okát a Napban kell
keresni, nevezetesen az általa kisugárzott me
legmennyiségben, mely a Földet és a légkört
is melegíti. De a Földnek mozgása, mely által
állását a Naphoz képest változtatja, nemkülönben
a talaj alakulása, továbbá a szárazföld és a ten
ger eloszlása: mindezen körülmények okozzák,
hogy a légkör felmelegedésében minduntalan vál
tozások állanak be, amelyekkel együtt jár a
levegő súlyának, áramlásának a változása és a
párolgási és lecsapódási folyamatok egész soro
zata, úgy hogy voltaképen az időjárás teljes meg
fejtése a természettudományok legbonyolultabb
problémáihoz tartozik. Ily irányban a M. mint
•oknyomozó tudomány egészen a fizikára támasz
kodik és fizikai törvényekből akarja kimagya
rázni az időjárási jelenségeket. Egy másik ága
a M.-nak a klimatológia (1. o.). Módszere abban
áll, hogy az időjárást, illetőleg a M.-i eleme
ket más-más helyen rendszeres megfigyelésnek
vetik alá és a megfigyelt értékekből a statisztika
módjára középértékeket számítanak, melyek va
lamely vidék éghajlati viszonyaira nézve jellem
zőkké válnak. Ilyetén módon sikerül megha
tározni a M.-i elemek térbeli eloszlását, vagyis
azt, hogy hol van melegebb, hol hidegebb, mely
tájon van több vagy kevesebb eső stb. Néhány
évtized óta a művelt államokban M.-i meg
figyelő hálózatok vannak, melyeket egy-egy köz
ponti intézet igazgat. A hálózat állomásain meg
figyelik a légkör tulajdonságait arra alkalmas
műszereken és a feljegyzett adatok összegyűj
tését, feldolgozását ós közlését a meteorológiai
intézetek végzik. Hogy azonban a különböző or
szágokban nyert megfigyelési anyag közvetetlenül is összehasonlítható legyen, arra kell,
hogy mindenütt a műszerek szerkezetére és azok
felállítására nézve, valamint az észlelés módjára
nézve is egyöntetű eljáráshoz ragaszkodjanak,
melyet a nemzetközi M.-i szervezetek (kongreszszusok, bizottságok, igazgatók értekezlete) álla
pítanak meg.
Mivel az időjárás az emberi életre nemcsak
illemi, hanem anyagi tekintetben is van ha
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tással, a M.-t kivált újabbi időben gyakorlati
irányban is értékesitik. A bekövetkezendő idő
járás megjövendölése szintén a M. egyik célja.
Amióta a telegráf segítségével minden nap a
Föld nagyobb területéről kapják az időjárási ada
tokat, a légnyomás eloszlásából, nevezetesen a
barométeres maximumok és minimumok vonu
lásából következtetnek a jövő időjárásra (1. Időjóslás). Legújabban a drótnélküli telegráfiát ia
felhasználják a M.-i adatok terjesztésére, Így
az Eiffel-toronyból 1911 jún. 15. óta Időjárási
távirat kerül leadásra. A prognosztika a>mez6gazdaságra és hajózásra nézve egyaránt fon
tos lévén, egyes államok a prognózis közérdekű
terjesztéséről gondoskodnak. Az időjárás továbbá
a növényi élettel is összefüggésben van és azok
a pontok, amelyekben a M. a növényfiziológiá
val érintkezik, képezik tárgyát az agrár-M.-nak.
Más fontos gyakorlati alkalmazást talál a M.
vízrajzi célokra is. Amennyiben a légköri csa
padék a folyóvizeket is táplálja, kétségtelen,
hogy a leesett csapadék mennyisége és a vízállá
sok között bizonyos kapcsolatnak kell lennie,
melynek kiderítésére a hidrográfiai intézetek tö
rekednek, hogy a vízállás prognózisát megállapít
hassák és a folyamok alsó mentén esetleg az ár
vizet is előre jelezhessék. Megemlítendő még,
hogy legújabban mindinkább előtérbe lép az or
vostani M., mely az időjárás hatását vizsgálja
a közegészségi viszonyokra, főleg pedig a repü
lés technikájának tökóletesbitésével az aerológia
(1. o.), mely a felső légrétegek M.-jával foglal
kozik.
M.-i ismereteink a természettudományok fej
lődéséhez képest az idők folyamán folyton vál
toztak. Az ókorban az időjárásban is a csodás
elem volt a túlnyomó és a természet bámu
latos nyüvánulásait többé-kevésbbé felsőbb lé
nyeknek tulajdonították. Később, a középkor
ban az asztrológia adott a M.-nak irányt és az
égi testek hatása a Föld időjárására volt az
uralkodó szempont. A M. igazi fejlődését on
nan számíthatjuk, amióta a levegő tulajdon
ságait műszereken kezdték megfigyelni, neve
zetesen a barométer és a hőmérő feltalálása
óta. E két műszer segítségével a legfontosabb
két M.-i elem megfigyelése indult meg, a lég
nyomásé és a hőmérsékleté. Ezeket a fejlődő
technikával a műszerek egész sora követte, így
a légnedvesség számára a pszichrométer és a
higrométer, a szól számára az anemométer,
a felhők számára a nefoszkóp, a csapadék szá
mára az esőmérő, a légköri elektromosság szá
mára az elektromotor stb. Ezeken kívül vannak je
lenleg alkalmazásban önjelző műszerek (baro-,
termo-, anemo-, ombro- és aktinográf) is, melyek
az egyes M.-i elemek menetét folytonosan fel
rajzolják, úgy hogy utólag bármely időpontban
a rajzból (autógramm) meghatározhatjuk az illető
elem értékét.
A szorosabb értelemben vett M. külön elméleti
tudománnyá fejlődött az utolsó évtizedekben és a
légköri jelenségek okait mechanikai, hőelméleti
és egyéb fizikai törvényekkel összefüggésben tár
gyalja, míg a klimatikus tanulmányok már a
XVIII. században is tudományos jelleget öltöt-
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tek. A mannheimi Societas meteorológiai palatina már 1778. létesített egy M.-i hálózatot rend
szeres megfigyelésekkel. Ebbe a hálózatba tarto
zott Buda is, hol a kir. csillagvizsgáló intézeten
1782. kezdődött a rendszeres észlelés a mannheimi társulat műszerein és annak utasításai
szerint. Ezek egyszersmind a legrégibb magyar
tudományos megfigyelések. Az igazi klimatikus
munkálatok előkészítője volt Humboldt, ki 1817.
évi izotermák (1. o.) szerkesztése által a hőmérsék
let eloszlását a Föld színén ábrázolta és 1848. Dove
már elég adattal rendelkezett a havi izotermák
meghúzására. Jelenleg a kultúrállamok között
egy sincs olyan, mely M.-i megfigyelő hálóza
tot nem tartana fenn. Ezáltal sikerült klima
tológiai ismereteinket a részletekben is öreg
bíteni. Természetesen e téren is még tudásunk
meglehetősen fogyatékos, főleg amiatt, mert a
tengeren állandó M.-i állomások nem állíthatók
és a sarkvidéken sem akad állandó észlelő. E
részben segítendő, a megfigyeléseket a tengeri
hajókra is kiterjesztették nemzetközileg megálla
pított módozat szerint. A hajók M.-i naplója utólag
az illető M.-i intézetekhez kerül feldolgozásra s e
célból az egyes intézetek maguk között felosztot
ták az óceánokat. Klimatológiai ismereteink bő
vítéséhez a sarkvidéki expedíciók is hozzájárultak.
Továbbá a felső légrétegek M.-i viszonyainak a
kipuhatolására is történt komoly kezdeményezés.
Nem annyira a klimatológia előbbrevitelét vár
hatni ettől, mint inkább azt, hogy a felső régiók
fizikai tulajdonságainak megismerése a légköri
jelenségek megértéséhez adja a kulcsot. E téren
az első lépés a hegyi obszervatóriumok állí
tása, melyekben a felső légrétegeket állandóan
ós rendszeresen megfigyelik. Magas és elszige
telt hegycsúcsokon épülnek egyes államok, tár
sulatok vagy magánemberek támogatásával, az
észlelő állandóan ott lakik télen-nyáron, azon
kívül önjelző műszereket helyeznek el ott a leg
több elem regisztrálására. Ezek közül említést
érdemelnek: a Sonnblick 3100 m., Pic du Midi
2877 m., Sántis 2504 m., Obir 2140 m., Monté
Rosa 4560 m., Zugspitze 2964 m. stb. Még na
gyobb haladást jelent az aerológiai obszerva
tóriumok és a sárkányállomások létesítése, vala
mint a nemzetközi tudományos léghajózási bi
zottság által rendezett szimultán felszállások
kutató léggömbökkel, pilotléggömbökkel stb. (1.
Aerológia).
Meteorológiai állomások, 1. Meteorológia és
Meteorológiai intézet.
Meteorológiai elemek az időjárást alkotó té
nyezők, ú. m. a levegő hőmérséklete, súlya, ned
vessége, a felhőzet, csapadék, szél, napfény, ta
lajhőmérséklet stb.
Meteorológiai érzék, 1. Állat.
Meteorológiai és föidmágnességi intézet, 1.
Meteorológiai intézet.
Meteorológiai hegyi állomások, hegycsúcso
kon felállított állomások a felső légrétegek me
teorológiai viszonyainak kipuhatolására. L. Me
teorológia.
Meteorológiai intézet. A meteorológiai háló
zatok szervezése, fentartása és igazgatása e célra
szervezett külön intézetekre, a M.-ekre van bízva.

Meteorológiai intézet

Ezek tehát a megfigyelő állomásokat létesitik,
műszerekkel felszerelik, utasításokkal ellátják és
az állomásokról beérkező megfigyelési anyagot
feldolgozzák és közzéteszik. Azonkívül tudomá
nyos kutatásokat is végeznek, mely célra me
teorológiai obszervatóriumokat tartanak fenn. Je
lenleg minden kulturállamnak van M.-e, rendsze
rint az illető ország fővárosában, az obszervató
riumok pedig többnyire a nagy városokon kívü
vannak elhelyezve. A meteorológiai obszervató
riumok önjelző műszerekkel vannak felszerelvea legfontosabb meteorológiai elemek regisztrálá
sára, azonkívül foglalkoznak rendszerint a föid
mágnességi elemek meghatározásával és azoknak
változásait figyelemmel kisérik variációs műsze
reken v. regisztráló műszereken (magnetográf).
Tehát a M.-eken, illetőleg azok obszervatóriumai
ban nemcsak közvetetten leolvasásokat végez
nek a nap bizonyos óráiban (leolvasási terminu
sok), hanem ott a meteorológiai elemek járása a
leolvasások közötti időben is lerajzolódik a regisz
tráló műszereken. Azért elsőrangú meteorológiai
állomásoknak is tekintik, mert a többi állomásnál
csak a műszerek leolvasása történik a nap bizo
nyos óráiban, így nálunk reggel 7, déli 2 és esti
9 órakor. A másodrangú állomásoknál a megfi
gyelés kiterjed a légnyomásra, a hőmérsékletre,
a légnedvességre, a felhőzetre, a csapadékra és
ezeknek megfelelően felszerelésük: 1 barométer,
1 hőmérő, 1 pszichrométer (higrométer), 1 szélvi
torla és 1 esőmérő, 1 maximum-minimum-hőmérő.
A harmadrangú állomásnak nincs barométerje és
csak a többi elem közül észlel néhányat, míg a ne
gyedrangú állomás működése kizárólag a csapa
dékmérésre szorítkozik.
Az Országos magyar kir. meteorológiai és föid
mágnességi intézet a Magyar Tudományos Akadé
mia kezdeményezésére létesült Eötvös József báró
minisztersége alatt 1870. Fő feladata az ország
klimatikus viszonyainak a kipuhatolása. Megfi
gyelő hálózata állott 1871-ben 47 állomásból,
1895 végén az állomások száma 460-ra szaporo
dott, 1913. volt 180 első-, másod- és harmadrangú
és kb. 1200 negyedrangú állomás. A műszereket
és az észlelésekre vonatkozó utasításokat a M.
adja az állomásoknak és ezek viszont feljegyzé
seiket havonta küldik a központnak. Eredeti,
tisztán tudományos irányú működéséhez gyakor
lati irányú teendők is csatlakoztak, miáltal munka
köre tetemesen bővült, Így 1890. a vízrajzi és
1891. az időprognózis-szolgálattal. Ezáltal a M.
a f öldmívelési minisztérium ügykörével szorosabb
érintkezésbe lépett és ennek következtében 1893.
tényleg át is helyezték a közoktatási tárcából a
földmívelésibe, Bethlen András gr. minisztersége
idején. Ez időbe esik a személyzet szükségessé vált
szaporítása, a személyzeti viszonyok rendezése és
az intézet újjászervezése. Jelenleg a különböző
működési ágak szerint következő osztályokra osz
lik: 1. A klimatikus osztály foglalkozik az első-,
másod- és harmadrangú megfigyelő állomások
anyagával, mely a meteorológiai évkönyv I. kö
tetében közöltetik. Egyik alosztálya (regisztráló
osztály) az országban működő önjelző miiszerek
autogrammjait dolgozza fel. 2. A prognózis-osz
tály foglalkozik az időjárási telegráflával; nn
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ponkinti időjárási sürgönyjelentésében közli a
hazai és európai időjárásról az adatokat szinop
tikus térképpel és kiadja az időprognózist. 3. Az
ombrometriai osztály főleg vízrajzi célokat szol
gál és a csapadókadatokat dolgozza fel, mellek a
meteorológiai évkönyv IV. kötetében látnak nap
világot. 4. Az aerológiai osztály pilotléggömbök
segítségével megílgyeii naponta a felső légáram
lásokat ós műszeres léggömbök feleresztésével
bizonyos szimultán napokon részt vesz a nemzet
közi aerológiai bizottság munkájában; adatait
az évkönyv III. kötetében teszi közzé 1913-tól
kezdve, amely időpontig e kötet a zivatarmegligyelóseket tartalmazta. Az önálló zivatarháló
zat megszűntével ezek a megfigyelések az ombro
metriai, osztályba utaltattak. 5. Az obszervató
rium Ógyallán van, 1900 szept. 30. óta saját
épületében. Lényeges része a föidmágnességi ob
szervatórium, melyben a föidmágnességi erő re
gisztráló műszerek segítségével folytonos meg
figyelés alatt van; azonkívül ott folynak légelektromossági, föidrengési megfigyelések és a
meteorológiai elemek állandó regisztrálása. Az
obszervatórium megfigyelései és egyéb az ország
ban felállított regisztráló műszerek adatai az
évkönyv II. kötetében egyesítve jelennek meg.
6. Az elnöki osztály végzi az adminisztráció körül
felmerülő teendőket. A M.-nek van nagyobb szak
könyvtára, mechanikai műhelye és csillagászati
meteorológiai múzeuma. Az említett évkönyv 4
kötetén kívül időnként megjelennek tisztán tudo
mányos munkák is (tudományos évkönyv a) na
gyobb kétnyelvű sorozata ós b) kisebb magyar
nyelvű soroznia). Az Időjárás c. folyóirat szintén
a M. keretében jelenik meg. A M. székhelye Buda
pest, a f öldmívelésügyi minisztérium f enhatósága
alatt áll, 1910 máj. 1. óta saját épületében (II.
Kitaibel Pál-u. 1.) van elhelyezve.
Meteorológia jelek, egyes meteorológiai jelen
ségek rövid jelzésére szolgáló, nemzetközileg el
fogadott jelek. ú. m.: eső ®, hó •)(•, hófúvás -4»,
hóréteg ftj,
dara z\, jégeső A. , dér •—•, zúz
mara V> o ü o s eg ő ffsS ; harmad _o_, köd = ; , talajmijnti köd =m, légköri füst oo, vihar __w, zivatar
r í , , távoli zivatar |, villogás <, szivárvány o,
napgyűrű ©, napudvar ©, holdgyűrű Q, hold
udvar £, északi fény ^.
Meteorológiai kongresszus, 1. Meteorológia.
Meteorológiai műszerek, 1. Meteorológia és
Meteorográj.
Meteorológiai optika, a légkörben lejátszódó
fénytani jelenségekre vonatkozó ismeretek öszszessége. Ide tartoznak: nap- és holdgyűrű és
udvar, szivárvány, délibáb, hajnali pír, alkonyati
fényjelenségek stb. V.ö. Pernter, Meteorologische
Optik.
Meteorológiai önjelző készülékek a meteoro
lógiai elemek folytonos feljegyzésére szolgálnak,
ilyenek a termográf, barográf, higrográf. anemográf, ombrográf, napfényautográf stb. L. Meteo
rológia ós Meteorográf.
Meteoroszkóp, műszer a hullócsillagok meg
figyelésére, mellyel a hullócsillag megjelenési és
eltűnési pontjának sarkmagasságát és azimutját
határozzák meg. Littrow szerkesztette először
1837., Wurtzel 1894. regisztráló M.-ot készített.

Méterrendszer

Meteorpapiros, (nSv.), Tiszapamut.
Meteorpor, a Föld atmoszférájában elégett me
teorok- és hullócsillagoknak a Föld felszínére le
hulló hamu- vagy törmelékrószei, továbbá — in
kább kozmikus por néven — a bolygórendszer
ben végtelenül finoman elosztott törmelékanyag.
Ugy a M., mint a Nordenskjöldtől a sarkvidék ha
ván talált kozmikus por erősen mágneses. A M.
tetemes részét teszi a mély tengeri lerakódások
nak és geofizikailag azért is nevezetes, mert el
égése által folyton apasztjalevegönk oxigéniumát,
míg a rákövetkező hidrátkópződés a víz mennyi
ségét is lassan-lassan csökkenti. A M. növeli a
Föld tömegét és Oppolzer csillagász számításai
szerint az egész földfelületre egy évszázad alatt
lehullt 2-8 mm. vastag M.-réteg elegendő arra,
hogy a Holdnak eddig magyarázni nem sikerült
évszázados gyorsulását indokolja.
Meteorvas, 1. Meteorit.
Meteorvirág, 1. Időjósló növény.
Meteorvíz, a légköri csapadékból (L o.) kelet
kező víz.
Méter (görög metrón s a francia métre szó
ból), jelenleg Nagy-Britannia, Oroszország 08
Montenegró kivételével minden európai ország
ban törvényesen elfogadott alapegysége a hossz
mérték-rendszernek. A M. törvényes hossza
egyenlő azzal a hosszúsággal, amelyet a nemzet
közi költségen Sévresben, Paris mellett fenntar
tott intézetben (Bureau internaíional des poids
et mesures) őrzött irídium-platina rúdon két vo
nás jelöl meg. Ezt a M.-t hazánkban az országos
levéltárban őrzött, a sévresihez teljesen hasonló
szerkezetű iridium-platina rúd képviseli, mint
törvényes prototípus. A M. ezen a rúdon is
két karcolással van megjelölve, de természetesen
hibája van, még pedig állandóan 1"3 mikronnal
(a mm. ezredrésze) kisebb a sevresinól, azonkívül
hossza még a hőmérséklettel is változik,
úgy
,.ogy t° C hőmérsékleten 8'646t+0-001t2 mikron
hosszúságot le kell vonnunk a két karcolás távol
ságúból, ha az igazi M.-t akarjuk megkapni. A
M. eredetileg a Föld egy meridiánusának egy 40
milliomod része akart lenni, de az erre a célra
végrehajtott mérés nem volt pontos, tehát M.-ünk
nem 40 milliomod része a meridiánnsnak. L. még
Méterrendszer.
Metergia (gör.), 1. Müködésválwzás.
Métergyertya, a megvilágítás azon erőssége,
melyet egy gyertya 1 m. horizontális távolság
ban a fénysugarakra merőleges ernyőn eszközöl.
Mérőegységnek használták a német paraf fingyertyát (55 mm. magas lánggal), v. az angol sperma
cetgyertyát (44'5 mm. magas lánggal). Újabban
általánosan használják a Hefner-Alteneck-féle
amilacetát-lámpát (40 mm. lángmagassággal),
mely pontosabban ellenőrizhető ós előállítható
fényerősségű. L. még Fotometria, Fényegység.
Méterkilogramm a. in. kilogramm-méter (1. o.).
Métermázsa, súlymérték = 100 kg.
Méterrendszer az a mértékrendszer, mely
alapegységül a métert választja és ebből vezeti
le a többi mértékegységeket.
A hosszúság mértékei: 1 miriaméter = 10,000
méter; 1 kilométer (kni.) = 1000 m.; 1 hektométer = 100 m.; 1 dekaméter = 10 m.; 1 deci-
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móter (dm.) = 0 l m.; 1 centiméter (cm.) = 0-01
m.; 1 milliméter (mm.) = 0001 m.
A terűlet mértékegysége a négyzetméter (jele
m'), egy olyan négyzet, mely 1 m. hosszú és 1 m.
széles. A többi egységek: 1 négyzetkilométer
(km") =1.000,000
m'; 1 hektár
= 10,000 m»;
1 2ár = 100 2m 2 ; 1 dm 3 =0-01
m 2 ; 1 cm2 = 0-0001
2
m ; 1 mm = 0-000001 m .
A térfogat egysége a köbméter (m»), olyan
• kocka, meiynek minden éle 1! m. A többi egysé
gek : 1 dm" = 0-001 m'; 1 cm = 0-000001 ms stb.
Az űrmérték egysége a liter (jele 1.). 1 liter =
1 dm". Nevezetesebb egységek: 1 hektoliter (hl.)
= 100 1.; 1 deciliter (dl.) — 0-11.; 1 centiliter=
0-011. stb.
A súlymérték egysége a kilogramm (kg.) =
, 1 dms (vagyis 1 1.) desztillált 4° C. hőmérsékletű
víznek súlyával. Nevezetesebb egységek: 1 tonna
= 1000 kg.; 1 métermázsa (quintal, jele q.) =
100 kg.; 1 dekagramm (dkg) =0*C1 kg.; 1 gramm
( g ) = 0-001 kg.
Métertonna (rövidítve: mt), mértékegység me
chanikai munka mérésére. Az a munka, mely
szükséges, hogy 1 tonnát = 1000 kg. 1 m. ma
gasra emeljünk, tehát 1 mt. == 1000 mkg. A M.
igen használatos a ballisztikában, így pl. a löveg
csövét elhagyó lövedék kezdő energiája többnyire
M.-kban fejeztetik ki, különösen a nagyobb kaliS s2
bereknél. B kezdő energia mt-kban = —),-^-, mely
19o00
képletben S a lövedék súlya kg.-ban, sk pedig
kezdő sebessége méterekben. B képlet szerint a
45 kaliber hosszú 3072 cm.-es hajólöveg lövedé, kének kezdő energiája 14,694 mt. A kezdő
ener
giát olykor a lövedékkeresztmetszet 1 cm2-ére v.
a lövedék körfogatának 1 cm.-ére redukálják.
Metesd, kisk. Alsó-Fehér vmegye magyarigeni
j.-ban, (1910) 952 oláh lak., vasútállomás postaés távbeszélőhivatallal.
Métfa (halászat), a cötkényparás eresztőháló fel
fűzésére való ágasfa.
Meth, 1. Méhsör.
Mótháló (halászat), cötkényparás, kövellők nél
kül való eresztőháló, amelyben a hal úgy fogó
dik meg, hogy belebonyolódik.
Mellűm, 1. Metán.
Methemoglobin vagy metahemoglobin, 1. Memoglobin.
Metlien a. m. metilén (1. o.)
Methenyl, 1. Metenil.
Metliodica (gör.-lat.) a. m. módszertan (1. o.).
Methodisták, 1. Metodisták.
Methodius, szentek: 1. M-, a szlávok apostola,
1. Cirill, 4. — 2. M., hitvalló, konstantinápolyi
patriarcha, szül. Szirakuzában, megh. 8i7 jún.
14. Védelmezte 842. a szent képek tiszteletét a
képrombolás kitörésekor. 821-ben Antigoni szi
getre száműzték, ahol 7 évet töltött. 842-ben pat
riarcha lett, ugyanez évben Konstantinápolyban
zsinatot tartott, amelyen a II. niceai zsinat hatá
rozatait megújította és behozta az Ortodoxia ün
nepet. Emléknapja jún. 14. — 3. M-, olympusi
püspök, megh. mint vértanú 311. Maximianus
Daza alatt. Kiváló teológus és dialógus-író volt.
Origenes erélyes ellenfele. Művei közül fönn
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maradtak : 1. Symposion v. a szüzességről: 2. tö
redékben : a szabad akaratról (e kettő görög nyel
ven) ; 3. szláv nyelven: az életről és az értelmes
cselekedetről, az ételek megkülönböztetéséről stb.
V. ö. Bonwetsch, M. v. Olympus (1891) és Die
Theol. des M. (1903).
Methodológia (gör.) a. m. módszertan (1. o.).
MetUotlus (gör.-lat.) a. m. módszer (1. o.).
Methol, 1. Metol.
Methone (v. Mothone), 1. város Messenia dél
nyugati partján, a II. messeniai háborúban az
utolsó város, melyet a spártaiak elfoglaltak s ide
telepitettek naupliai gyarmatosokat. Ma Módon
v. Methoni a neve. — 2. M., az eretriaiak gyar
mata Makedoniában; e város ostroma közben vesz
tette el II. Fülöp félszemét. Ma Eleotherochori.
Mettaoxyl, 1. Metoxil.
Methuen (ejts: methju'n), város Massachusetts
északamerikai állam Bssex countyjában, (1910)
11,448 lak.; gyapot- ós gyapjuipar, cipőgyártás.
Methuen-szerződés, melyet Methuen angol
követ kötött 1703. a portugál kormánnyal. Esze
rint Portugália csak angol gyapjuárúkat fog vá
sárolni, viszont a portugál borokra az angolok
kisebb vámokat rónak. E szerződés által Portu
gália kereskedelme lassankint angol kézre került
s az ország gyarmati viszonyba jutott Angliához.
Csak 1836. törölték el.
Methuselah (Metuseláh), 1. Matuzsálem.
Methyl és összetételeit 1. Metil.
Methylen és összetételeit 1. Metilén.
Methymna, szőllöterméséről híres város Leszbosz szigetén. A peloponnesosi háborúban Athén
híve volt, amiért Spárta elfoglalta s azóta mindig
hanyatlott. Ma Molyvo.
Metianu János, román gör. kel. érsekmetropolita, szül. Zernestbon (Fogaras vm.) 1828 máj.
Kolozsváron bölcsészetet, Szebenben pedig teoló
giát hallgatott. Mint végzett teológus törcsvári
főjegyző lett, mely állásban 1853-ig maradt, mi
kor Rozsnyóban (Brassó vm.) pappá választották.
1858-ban a zernesti esperessóg ügyvezetője, majd
1869. esperese lett. 1865-ben a kolozsvári ország
gyűlésen mint képviselő jelent meg. 1875-ben a
nagyváradi egyházkerület vikáriusa s még ez év
ben aradi püspök lett. Aradon papi szeminárimot
és egy tanítói internátust, továbbá papi és tanítói
nyugdíjalapot létesített. Alapított egy nyomdát,
melyet az egyháznak ajándékozott. 1898 dec. 31.
nagyszebeni érsek - metropolitává választották
meg. 1904-ban a nagyszebeni új székesegyházat
építtette. Archipresbiter álnéven irta 0 voce seriosa in óra suprema (Egy komoly szó a végső
órában, Budapest 1878) c. müvét, melyben a gör.
kel. román egyházra vonatkozó reformjavasla
tait fejtette ki.
Metidzsa (Mitidzsa), azelőtt mocsaras, de je
lenleg jól öntözött termékeny síkság Algériában;
100 km. hosszúságban és 15—20 km. szélesség
ben félköralakban vonul el Alger városa körül
Métier (franc, ejtsd: metyjé) a. m. mesterség,
ipar, foglalkozás.
Metikál (miszkál), súlymérték keleten arany,
ezüst, gyöngy és egyéb értékes árúk mérésére.
Értéke igen különböző. Legelterjedtebb a török
M = 4-8039 g.
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Metil (methyl), egy végy értékű pozitív szén
hidrogén-gyök ; képlete (CHj)1.
Metilacetanüid, 1. Exalgin.
Metilacetát, 1. Ecetsav észterei.
Metilál, methylal, formai, metiléndimetiléter:
•CH2(OCII3)3, formaldehid és metilalkohol konden
zációs terméke. Színtelen, 085 fajsúlyú, 42°-on
forró folyadék. Viz, szesz, olaj oldja. Külsőleg
fájdalomcsillapító, belsőleg altató hatású.
Metilaldebid, 1. Formaldehid.
Metilalkohol (faszesz, faspirihisz, karbinol,
metanol, faalkohol, stb.): CH40 v. CH3—OH, szalicilsawal mint összetett éter található a gaultheria-olajban, a fa száraz desztillációjánál kelet
kezik, innen származik a neve is, továbbá a répamelász desztillációjánál. Vízzel, ecetsavval stb.
együtt kondenzálódik, azért a faecetben megta
lálható. A nyers faecet desztillációjánál zöldessárga, kellemetlen szagú folyadék keletkezik,
mely faszeszen kivül még acetont, metilacetátot,
magasabb rendű ketonokat, aldehideket, aminokat, ecetsavat ós más könnyen illó, a fakátrányban is előforduló anyagokat tartalmaz. Az utób
biaknak az eltávolítása végett a folyadékot osz
lopos szűrőben elhelyezett faszénen keresztül szű
rik meg. Azután kolonnen-készülékben mésszel
desztillálják, mikor is könnyen illó előpárlatot
kapnak, később magas százalék tartalmú középpárlatot, mely után olajos termékek következ
nek, míg végül tiszta víz desztillál át. A párla
tokból keverés által egyenletes anyagot állíta
nak elő, mely kb. 80% M.-t tartalmaz. A kevésbbé
értékes párlatokat vízzel mossák, s a vizet a
nyers faecethez adják. Az olajokat pedig rektifíkálják és ekkor még egy használható középérté
ket kapnak. A magas forrpontú faolajokat ez ideig
nem tudják értékesíteni. A nyers M.-nak, mely
többnyire amerikai vagy osztrák árú, acetontartalma egészen 12%-ig felmehet. A nyers M. rész
leges rektifikálásánál az acetont mint előpárlatot
kapjuk meg, ezt követi a 90—99'5%-ot tartalmazó
színtelen M. Az utópárlat szintén acetontartalmú,
magasabb rendű ketonokat és faolajat is tartal
maz. Az acetontartalmú elő- és utópárlatból ké
szítik a denaturáló faszeszt, azonban a fehér kö
zéptermék is tartalmaz kevés acetont és azért
idővel megsárgul. Azért ezt a terméket gyenge
oxidáló anyagokkal kezelik, 20—30%-ossá fel
hígítják, faszénen átszűrik, ammonid és az ami
nek lekötésére kevés kénsavat adnak hozzá és
kolonnen-készülékben egyszer-kétszer rektifikálják. így kapják a forgalomba kerülő tiszta M.-t,
amelyből bizonyos titokban tartott vegyszerek
kel való kezelés és újabb ismételt frakcionálás
útján a methylalcohol purissimus-t, az acetonmentes faszeszt készítik. Ez színtelen, kellemet
len szagú, égető ízű, 67° C-on forró folyadék,
melynek fajsúlya 20° C-on 0-796. Kormozó láng
gal ég, vízzel, alkohollal és éterrel minden arány
ban elegyíthető ; mint oldószer épp úgy viselke
dik, mint az etilalkohol; kémiailag is hasonlóan
viselkedik, mint az etilalkohol, amennyiben vele
analóg vegyületeket létesít, melyek azonban illób
bak. Klórkalciummal kristályos vegyületet léte
sít : CaCla4CH40, oxálsavval pedig egy szintén
kristályosodó összetett étert. Oxidáló anyagokkal
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formaldehiddé, hangyasavvá, végül szénsavvá
alakul. Sok helyen, különösen Angliában az ottani
nagy szeszadó miatt, polirozásra, firniszek készí
tésére használják. Használják továbbá a kátrány
festékiparban, az etilalkohol denaturálására, mely
esetben acetont kell tartalmaznia a M.-nak, és
tüzelőanyagnak. A M. hatása a szervezetre nagy
jában ugyanolyan, mint az etilalkoholé, de az
emberek egy részére igen heves mérgező hatást
fejt ki. Míg a többi alkoholnál a mérgező hatást
a szervezet lassanként megszokja, addig a metilalkoholnál az adagok mindinkább erősebb és
erősebb hatást fejtenek ki. Hogy a M. mérgező
hatásának lényege miben nyilvánul, még nem
igen tudjuk, de a legfeltűnőbb sajátsága az, hogy
az idegsejteket tönkreteszi. A M.-mérgezóssel
szemben az ember meglehetősen tehetetlen ; még
leginkább használnak a hashajtó szerek, vércsapolás és konyhasóinfuzió.
Metilamin (methyíamin), aminometán. Az
aminek csoportjába tartozó szénvegyület, mely
úgy származik az ammóniából (NHS), ha abban
egy hidrogénatomot az egyvegy értékű metilgyökkel (CH,) helyettesitünk; képlete tehát
OHj.NH. A M. előfordul a Mercurialis annua
és a Mercurialis perennis nevű növényekben,
továbbá a csontolajban, a nyers faszeszben stb.
Képződik számos szénvegyület szétbomlásakor
(glikokol, szarkozin, kreatin, kaffein, teobromin,
kodein, morfin stb.), a metilnitrátnak és ammóniá
nak beforrasztott csőben való hevítésekor, vagy
amikor ciánhidrogénre hidrogén hat a keletkezés
pillanatában (in statu nascendi). Előállítása leg
könnyebben úgy történik, hogy acetobromamidot
káliumhidroxiddal melegítenek. A M. színtelen,
az ammóniákhoz hasonló szagú gáz, amely a lehű
téskor —6'7°-on forró, 0'699 fajsúlyú folyadékká
sűrűsödik meg; vízben rendkívül könnyen oldó
dik (1 térfogat víz 12°-on 1150 térfogat M.-t old
fel), oldata erősen lúgos kémhatású. Kémiai saját
ságai az ammóniáéhoz igen hasonlók. A M. a
levegőn meggyújtható. Savakkal igen könnyen
egyesül és ekkor a megfelelő M.-sók keletkeznek.
Metilarzénsavas nátrium, 1. Arrhenal.
Metilaszpirin, metilrodin, acetiloszalicilsavas
metileszter : CH3.CO.O.C6H4.COO.CH3, mint antireumatikum gyógyszerül használatos. Színtelen
kristályok. Op. 48°. Víz alig, szesz, glicerin, kloro
form jól oldja. Lúgok elszappanositják.
Metilbenzoilekgonin a. m. kokain (1. o.)
Metilbenzol, 1. Toluol.
Metilcianid. Két izomer alakja van, ú. m. acetonitril (l.o.) ós metilkarbilamin CH3.NC. Ez utóbbi
átható, kellemetlen szagú, 59°-on forró folyadék.
Keletkezik metiljodidból ezüstcianid hatására.
Metilciklopentán, 1. HexáhidrobenzolMetilén (methylen). Az olefin-sorozat első tagja
volna, előállítani azonban eddigelé nem sikerült;
képlete CH2. A M. mint két vegyértékű pozitív
gyök igen sok szénvegyületben benfoglaltatik.
Metiléndimetiléter, 1. Metilál.
Metilénglikol: C H 2 ^ 0 H E vegyület szabad
állapotban nem ismeretes. A vízben oldott form
aldehid egyrésze hidratálva van és mint M. fog
laltatik az oldatban.
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Metiiénjodid, methylenjodid, dijódmetán :
CH,J2. Színtelen, édeskés szagú, 180—182°-on
forró folyadék. Lehűtve -|- 4°-on olvadó kristá
lyos tömeggé fagy meg. dis° = 3-3326. Vízben
oldhatatlan. Eltartáskor jód válik ki belőle és
ettől megbarnul. Keletkezik a jodoform hevítése
kor. Előállítására jodofonnot 167 fajsúlyú jódhidrogénsavval melegítenek.
Metilénkék, 1. Lauth-féle festékek.
Metilénklorid, methylenchlorid, diklórmetán,
methylenum bichloratum, methylenum chloratum : CEjCL,, színtelen, a kloroformhoz hasonló
szagú, 40—il°-on forró, 1-351/iso fajsúlyú folya
dék. Vízben kevéssé, alkoholban és éterben jól ol
dódik. Előállítására 40°-ra felmelegített metilénjodidba klórgázt vezetnek. 1840-ben Begnault
fedezte fel ós Eichardson 1867. anesztetikúmnak
ajánlotta. Ma e célra már csak elvétve használ
ják. A Richardson-féle M. néven árusított ké
szítmény javarészt kloroformból áll.
Metilénzöld (mononitrometilénkék), sötét
barna színű por, mely vízben zöldeskék színnel
oldódik. Sósav hatására zöldebb színű lesz; nát
ronlúg ibolyaszínű pelyheket választ le. Tömény
kénsavval zöld folyadék keletkezik, mely vízzel
felhígítva kékszínűvó válik.
Metileozin, 1. Fluoreszcein.
Metiléter, dimetiléter, metiloxid, faéter. Az
egyszerű éterek csoportjába tartozó vegyület; kép
lete (CH3)20. Koncentrált kénsavval elegyített
metilalkoholnak hevítése útján készül. A M. óteres szagú gáz, mely —24°-on folyadékká sűrít
hető meg. SÍ = 1-617. A M.-ből a víz 37 térfoga
tot, a koncentrált kénsav pedig 600 térfogatot
abszorbeál.
Metiletiléter y, etilmetiléter : CH3.O.C2H6. A
vegyes éterek (1. Éterek) csoportjába tartozó szón
vegyület. Képződik a metiljodid és a nátriumetilát,
vagy az etiljodid és a nátriummetilát egymásra
hatásakor, úgyszintén ha equivalens mennyiségű
etiljodidot és metiljodidot ezüstoxiddal elbontunk.
A M. színtelen, igen könnyen mozgó folyadék:
fp. 11°, gőze rendkívül gyúlékony. Richardson
anesztetikúmnak ajánlotta.
Metiletilkarbinol a. m. szekundér normál
butilalkohol, 1. Bviilalkoliólok.
Metilfenilketon, 1. Acetofenon.
Metilfenol, 1. Krezolok.
Metilglioxalidin, 1. Lizidin.
Metilguajakol, 1. Kreozol.
Metiihidrogén, 1. Metán.
Metilizopropilfenol a. m. tiinol (1. o.) és karvakrol (1. o.).
Metiljodid, jódmetil, monojódmetán: CH3.J.
Előállítására metilalkohol, vörös foszfor és jód
elegyét desztillálják. Színtelen,- nagy fajsúlyú,
éteres szagú folyadék ; di5<>=2 295; fp. 45°. Víz
ben oldhatatlan. Fontos szerepe van organikus
szintéziseknél, főképpen a kátrányfestókiparban.
Metilkarbilamin, 1. Metileianid.
Metilkarbinol, 1. Etilalkohol.
Metilkávésav, 1. Ferulasav.
Metilkék, 1. Bajor-kék.
MetilMnolin, 1. Lepidin.
Metüklorid, klórmetil,monoklórmetán: CH3C1.
Előállítására metilalkoholt cinkklorid jelenlété
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ben sósavgázzal telítenek és a képződött M.-ot.
megmosás és megszáritás után alacsony hőmér
sékletre hűtve megsűrítik. Sósavas metilamin
hevítése útján iparilagl) is előállítják. Színtelen,
éteresszagúgáz; —23 -on forr, —102'9°-on olvad..
Vízben kis mértékben, borszeszben könnyebben
oldódik. Meggyújtva zöld szegélyű lánggal elég és
ekkor víz, széndioxid és sósavgáz képződik be
lőle. A kátrányfestékek és néha illatszerek ké
szítésénél, továbbá mint hűtőanyagot mesterséges
jég készítésére használják. A Compound liquid
Richardson néven használt anesztetikum M.-dal
telített kloroform.
Metilmaleinsav, 1. Citrakonsav.
Metilmorfin, 1. Kodein.
Metilnarancs (methylorange), heliantin. Mes
terségeskátrányfesték. Sárgaszínű oldata lúgok
tól nem változik meg, de igen csekély mennyi
ségű savtól szép vörös színű lesz. Minthogy szí
nét nem változtatja meg sem a széndioxid, sem a.
kénhidrogén, igen alkalmas indikátor a karbo
nátok és szulfidok térf ogatos elemzésénél. L. még
Dimetüamidoazobenzol.
Metilnitrát, salétromsavas metil. Az összetett
éterek csoportjába tartozó vegyület; képleteCHg.NOj. Előállítása úgy történik, hogy a metil
alkohol, salétromsav és kénsav elegyét ledesztil
lálják. Színtelen, éteres szagú folyadék, f s. 20°-on
1-182, fp. 66°. Vízben kevéssé oldódik. 150°-ra
hevítve v. erősebb ütéstől hevesen robban.
Metiloxid, 1. Metiléter.
Metiloxidhidrát a. m. metilalkohol (1. o.).
Metilparaoxibenzoesav a. m. ánlzssav, 1.
Anizsaldehid.
Metilpiridin, 1. Pikoün.
Metilpropanol a. m. tercier butilalkohol, 1. ButilalkoholoJc.
Metilpropánsav a. m. izovajsav, 1. VajsavakMetilrodin, 1. Metilaszpirin.
Metilszalicilát, szalicilsavas metil (mester
séges qaulteria- v. wintergreen-olaj):
' '
HO.C6H4.CÖOCH3,
színtelen, kissé illékony, olajszerű folyadék. Szesz,
éter oldja. Mint antireumatikum és antiszeptikum
belsőleg és külsőleg gyógyszerül használatos.
Metilszulfonál a. m. triónál (1. o.).
Metilteobromin, 1. Kaffein.
Metilviola, 1. Beuzilviola.
Metilzöld, párisi zöld. Mesterséges kátrány
festék ; képlete C25H3IN3(HCl)2+ZnCl2+H20. Úgy
készítik, hogy a hexametilpararozanilint metilkloriddal hevítik. Aranyfényű zöldes tömeg, víz
ben szép zöld színnel oldódik. E szép zöld színű
festék a fény behatásának nagy mértékben ellen
áll, azért a kelmefestészetben nagy mértékben
használják.
Metis (gör.) a. m. okosság; mint ennek meg
személyesítőjét, a szimbolikus görög mitosz-költészet megtette M.-t Zeusnak, a világ kormány
zójának feleségévé, 1. Zeus.
Métivet (ejtsd: méti-vé), Lucien, francia festő és
rajzoló, szül. Parisban 1863. Cormon tanítványa.
Festményei: Szomorú dicsőség; Cythere vissza
térése ; Az Olympus ; A bírálat; A párisi nő élete
stb. Humorisztikus rajzai a Journal amusant,
Rire, Vie parisienne c. lapokban jelennek meg.
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M. et K., latin növénynevek után Meriens
F. C. (1764—1831) és Koch Wilhelm Dániel Josef
(1. o.) nevének rövidítése.
Metkovics, az ugyanily nevű kerületi kapitány
ság székhelye Dalmáciában, Hercegovina hatá
rán, a Narenta és vasút mellett, (1910) 5723 lak.,
jelentékeny kereskedelemmel Hercegovina íelé.
Metochinon, 1. Metokinon.
Metód, szentek, 1. Methodius.
Metodika (gör.-lat.) a. m. módszertan (1. o.).
Metodisták. E nevet eredetileg 1729 körül
egy oxfordi tanuló adta a Wesley testvéreknek (1.
Wesley Johnj és több hasonló gondolkozású ifjú
nak, kik, mint az oxfordi különböző iskolák ta
nulói, a hétnek bizonyos estéin főleg vallásos
beszélgetésre rendszeresen (methodiee) szoktak
összejönni. Majd későbben Wesley és társai kö
vetőire ment át e név, s végre mindazon kü
lönböző szektákra, melyek a maguk eredetét
közvetve vagy közvetlenül a Wesley John ál
tal kezdeményezett nagy vallásos mozgalomra
viszik vissza. Wesley megalakítván az első me
todista társulatot, ilyenek Oxfordon kívül An
golország más részeiben is csakhamar alakul
tak. A legfőbb egyházi hatóság a M.-nál a kon
ferencia, melyek közül az elsőt Wesley John
elnöklete alatt 1744. tartották. E konferencia most
100 lelkészből áll, s benne a felekezet minden lel
készének jellemét szigorú bírálat alá veszik; a
segédlelkószeket ez a testület bocsátja ki, az al
sóbb egyházi hatóságok összes ügyvezetését itt
vizsgálják felül, egyszóval az egész felekezet
ügyeiben legfelsőbb fokon itt intézkednek. Hittani
nézeteiket illetőleg a Wesley-féle M. ortodox,
protestáns és evangéliumi irányú keresztények
nek óhajtják magukat tekintetni, főként abban
különbözvén a kálvinistáktól, hogy a kiengesztelődés egyetemességének és szabadságának alap
jára helyezkedve, visszavetik a kálvini predeszti
nációtant, s míg vitatják az akarat szabadságát
és az ember felelősségét, más oldalról — a bibliára
támaszkodva — tanítják az embernek Ádámban
való teljes elestét s önmagától való felkelésének
abszolút lehetetlenségét is. Isteni tiszteleteiket
többé-kevésbbé az anglikán egyház liturgiája sze
rint rendezik he és tartják. A M. főként Angliá
ban és az északamerikai Egyesült-Államokban
élnek. Számuk több mint 28 millióra megy. Tör
ténetüket s az általuk vallott elvek lényegét
magyarul behatólag méltatja Balogh Ferenc:
Ker. egyháztörténelem, V. füz. 58— 63. oldal.
Metodizmus, 1. Metodisták.
Metodológia (gör.), 1. Módszertan.
Metódus (gör.-lat.) a. m. módszer (1. 0.)
Metoikoszok, a régi Athénben letepült ide
genek, akiknek nem volt ugyan joguk földbir
tokot szerezni, de mint iparosok és kereskedők
oly kitűnő állami védelembon részesültek, hogy
Kr. e. 309. számuk a tízezret is elérte. Peres eljá
rásban egy polgár képviselőt kellett keresniök;
háborúban a jobbmóduak mint hopliták szolgál
tak, a szegényebbek hajóskatonák voltak. Érde
mes M. kiváltságokat is kaptak, úgy hogy majd
nem polgárszámba mentek. Nagyobb adót fizet
tek, mint mások, de azért mint iparosok és keres
kedők a legtekintélyesebb tőkepénzesek voltak.

—
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Metokia, hercegovinál helység, 1. GacJco.
Metokinon (metochinon), a lyoni Lumiére
cég által előállított fotográfiai előhívó. Metol és
hklrokinon vegyülete.
Metol (metlwl), a monometilparaamidofenolnak (CH3NH.C„H4.OH) kénsavas sája, színtelen
kristályokat alkot, vízben oldható, a fémsókat
redukálja, ezért a fényképészetben mint előhívó
nyer alkalmazást. E sónak ortovegyületét hidrokinonnal együtt ortol néven ugyané célra hasz
nálják.
Meton, athéni csillagász, ki Kr. e. 433 körül a
róla nevezett ciklust állapította meg. M. szerint
235 szinodikus hónap 19 tropikus évvel egyenlő,
ez a M.-féle ciklus, mely a naptárszámításban
szerepel. L. Ciklus.
Meton-féle ciklus, 1. Meton és Ciklus.
Metonimia (metonymia, gör.) a. m. névcsere, a
retorikában a szóképnek az a faja, melyben az
átvitel kapcsolaton alapul. Ilyen pl. mikor együtt
járó szók közül az egyik átveszi a másiknak is
a jelentését, pl. a jelző a jelzett szóét: az Üd
vözítő ; vagy együttjáró képzetek egymást helyet
tesítik, pl. a jelkép a dolgot: Fényesebb a lánc
nál a kard (a. m. szobb a rabságnál a szabadság),
a tartalmazó a tartalmat (pl. az egész város ar
ról beszél, a. m. a város összes lakói), az anyag
a belőle készült tárgyat: Acélt ragad, lovára
kap. L. Jelentés.
Metonomázia (gör.) a. m. névváltoztatás; gya
kori volt a humanista és a teológus tudósoknál,,
kik nevüket eredeti anyanyelvükből a klasszikus
nyelvekre fordították; pl. Andreas Lupus, ere
detileg Farkas András (1. o.) XVI. sz.-beli prot.
papköltő; Metastasio, eredetileg Trapassi; Melanchton, eredetileg Schwarzerd stb.
Metopion (gör.) a. m. homlokpont. Fontos
koponyamérő pont, mely ott fekszik, ahol a homlokdudorokat (tubera frontalia) összekötő egye
nes metszi a homlok médián sagittalis vonalát.
Metopiznms (gör.), a homlokcsont ama saját
sága, midőn a homlok közepén az embrionális
középvarrat (sutura sagittalis mediana s. metopica), mely rendesen az első életévekben el
tűnik, felnőtt korban is megmarad. Ilyenkor a
koponyatető varratai , keresztalakot mutatnak
(ném. Kreuzschadel). Érdekes, hogy a M. a kultúr-rasszoknál jóval gyakoribb (10—12°/0)» mint
a primitív népeknél (1—2%)- Ezért a homloki
lebeny erősebb kifejlődésével s a kultúra hala
dásával hozzák összefüggésbe. V. ö. Anutschin,
Die Stirnnaht beim Erwachsenen (1882); Jaschtschinsky, Zur Prage nach d. anat. Eigentiimlichkeiten metopischer Schádel (1893); Schwalbe,
Über die Stirnnaht bei den Primaten (1904).
Metópok (metoppák, gör.) a. m. mezőközök, a
dór építészetben a friz triglif jei közt levő közök,
melyeket rendszerint magas reliefekkel díszítet
tek. Híresek az athéni Parthenon ilyen dlszitményei.
Metoposzkópia (gör.), a jóslás egy neme a
homlok vonalaiból, mely a kiromantiához (1. 0.)
hasonló.
Metoxibenzaldehid, 1. Ánizs aldehid.
Metoxibenzoesav a. m. ánizssav, 1. Anizraldehid.
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Metoxil (methoxyl), CH^O egy vegyértékű munkássága alapvető a verstani nézetek tisztá
zására nézve. Az egyoldalú metrikai felfogás
gyök.
még a költői gyakorlatban is sok zavart idézett
Metoxiparaoxifahéjsav, 1. Ferulasavelő, a mi magyar nemzeti formáinkat is jó ideig
Metra (gör.) a. m. anyaméh, 1. Méh.
Métra, Olivier, a saját korában rendkívül lenézetté költőinkkel, azon az okon, mert «nem
népszerű francia tánckomponista ós karmester, mértékesek», pedig van bennök eleven ritmus és
szül. 1830 jún. 2. Reimsban, megb. 1889 okt. 22._ eszerint ritmikai mérték is. L. még Verstan. —
Parisban. Thomas tanítványa. 1856-ban Le tour A zenében M. az ütemfajok időrészeinek és a
du monde e. keringője egyszerre ismertté tette periodusalkatnak a leírása.
nevét. Nagyon sok keringőt, polkát, négyest kom
Metrikus (gör.) a. m. mértékes, mértékre vett
ponált, továbbá 18 operettet és a Yedda c. bal (pl. beszéd, vers), különösen M. vers az, melyben
letet, amelyet a Nagyopera mutatott be (1879). a hosszú és rövid szótagok mértékére szorosan
ügyelünk, mint a klasszikus és a nyugateurópai
M é t r e (franc.) a. m. méter (1. o.).
Metretesz, ókori spártai és athéni űrmérték, versformákban. M. továbbá a versmórtékek ta
nulmányával foglalkozó szakember. — M. a geo
39-4 1. értékben.
Metreurinter, metreurizis, 1. Kolpeurinter. metriában, 1. Geometria.
Metritisz (gör.) a. m. méhgyúladás, 1. MéhMetrika (gör. techné metriké) a. m. a versmértékek tana. A verstannál annyival kevesebb, beteqségek.
n t e t r o b l e n o r r h o e a (gör.), nyálkásgennyes
hogy nem foglalkozik a rímmel; az antik költé
szetben, mely nem ismerte a rímet, a M. volt a méhfolyás.
Metrodoros, 1. M. Lampsakosból, görög filo
verstan. A ritmikához úgy viszonylik a M., hogy
a M. a költői beszédre alkalmazott ritmika. A zófus, az V. sz.-ban Kr. e. élt, Anaxagoras ta
ritmika területe általánosabb, mert a zene és tánc nítványa. Platón említést tesz róla az Ionban és
is tárgyai közé tartozik, továbbá a ritmus álta a homéri költemények allegóriái értelmezését
lános törvényeivel s a ritmus-képletek (taktus dicsérettel illeti.
2. M. Chiosból, görög filozófus, ólt a IV. sz.fajok stb.) általános tulajdonságaival foglalko
zik, míg a M. csak a verselés körére vonatkozik ban Kr. e., Demokritos tanítványa. Az észrevevés
s a konkrét versalakokat írja le pontos méretei iránt elvszerű kételkedéssel viseltetett.
3. M. Lampsakosból, görög filozófus, Epikuros
szerint, amint a nyelv által realizálódnak. A M.
alapjait a görög grammatikusok vetették meg egyik legismertebb tanítványa, szül. 330. Kr. e.
az alexandriai korban, amikor már a szókölté Mestere előtt halt meg. Maga Epikuros bölcsnek
szet a zenétől és tánctól elválva mindinkább csak nevezte. Iratai közül egyes töredékeket Düning
olvasmánnyá lett. A régibb metrikusok még elég adott ki (De Metrodori Epicurei vita et seriptis,
közel álltak a ritmikához, melyet Aristoxenos Leipzig 1870).
4 M., matematikus, a IV. sz.-ban Kr. u., har
alapított meg, aminthogy az igazi M. nem lehet
el ritmikai alapvetés nélkül. A későbbi metriku minc aritmetikai probléma szerzője, melyek episok azonban elhagyták a ritmikai alapot és egy- grammai formában a «Görög antológiában* meg
oldalulag csak a hosszabb ós rövidebb időrészek maradtak.
Metrokarcinóma (metrocardnoma, gör.) a. m.
csoportosításában látták a versalakok lényegét,
nem vették figyelembe a ritmust mozgató ener méhrák.
Metrokéle (gör.) a. m. méhsérv (1. o.).
giákat (ictusokat). Ebből fejlődött az a formaliszMetrológia (gör.), a mértékekről és súlyokról
tikus felfogás, mely a verslábakat két, három,
négy (öt) hosszú és rövid szótag matematikai szóló tan.
Metromania, 1. Nimfomania.
kombinációinak tanította. A középkorba és a reMetrométer, 1. Ütemmérö.
naissancera ez a félszeg M. jutott el s ez tartotta
Metrón (gör.), 1. Metrum.
magát az iskolai könyvekben egész napjainkig,
Metronimikon (gör., többes száma metroninoha a tudomány a ritmikai alapot újra elfog
lalta. Az ókori M. főműve Hephaistion Éncheiri- mika) a. m. az anyától öröklött név; pl. Letoides
dionja (Kézikönyve Kr. u. II. század). Beniley a. m. Leto fia, vagyis Apollón. L. még Patroni
Eikhárd angol filológus volt az, aki Horatius ki mikon.
Metronóm, 1. Ütemmérö.
adásában (1811) szakított a versalakok puszta
Metroon, az istenek anyjának, Rhea Kybelémechanikus felfogásával és újból a ritmust tette
a M. elvévé. Rendszeres tudományos tárgyalás nek temploma Athén piacán. Ez volt egyszersmind
alá Hermann Gottfried vette a M.-t (Blementa az állami levéltár. V. ö. Curtius, Das M. in Athén
doctrinae metricae, Lipcse 1816., Bpitome doe- als Staatsarchiv (Gotha 1868).
Metropolisz (gör.), eredetileg a. m. anyaváros,
trinae metricae, u. o. 1818). Az antik ritmikusok
tanulmányozásából Boeck Ágost indult ki elő melyből kolónia "(1. o.) rajzott ki. Később M.-nak
ször (De metris Pindari, Lipcse 1811.) Rossbach nevezték valamely ország v. tartományfővárosát.
Métropolitain(franc, ejtsd:—t«s,ang metroée Westphal az 1850-es évek óta alapvető, nagy
munkáikban rekonstruálták az ókori ritmikát. politan), 1. Városi vasút.
A M. jeles művelői még: Schmidt Henrik, Müller
Metropoliták, eredetileg a római tartományLucián (nagyon is metrikus álláspontról), Christ beli fővárosokban (metropoles) székelő püspökök,
W., Usener, Klotz. Újabban Wilamowitz-Moellen- kik püspöktársaik fölött joghatóságot gyakorol
dorf járult hozzá lényegesen a görög versfonnák tak. Külön nemeik az exarchák, patriarchák, prí
ismeretéhez. Nálunk P. Thewrewk Emil kezdett mások és az érsekek. Szorosabb értelemben csakis
tudományos ritmikai alapon foglalkozni a M.-val; az érsekeket nevezik M.-nak. L. Érsek.
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Metrorrhagia (gör.), erősebb vérzés a méhből, amely a havitisztulások idejével nem egye
zik meg.
Metrorrliexis (gör.) a. m. méhrepedés (1. o.).
Metrosideros Banks (n»v.), a Myrtaceae
(Mirtusfélék) család génusza; 20 faja főkép
ausztráliai, 1 fokföldi. Rendesen fák vagy cser
jék. Rendkívül kemény fájuk van. Kitűnő épitőés tűzi fa a M. polymorpha Forst.-é, Ausztrálián
kívül Újzélandon és a Havai-szigetekig van meg.
M. vera Rumph Szumatrától Ceramig (nani-fa).
A M- scandens Banks et Sol. fája az újzélandi
életfa (lignum vitae).
Metroszkópia (gör.), a méhen történő hallga
tódzás, ami a hüvelytükör segítségével közvetle
nül a méhre illesztett hallgatócsővel (metroszkóp)
történik.
Metrotomia (gör.) a. m. hiszterotomia (I. o.).
JHetroxylon Rottb- (Sagus Bl., növ.), szágópálma, a pálmák génusza; 6 faja az indiai-maláji területen elterjedt nagy, de alacsony törzsű
pálma, törzsük tetején nagy, szárnyas levelekből
áll a lombkorona. Viráguk poligám és egylakú,
hatalmas, végálló, dús ágazatú torzsavirágzaton
elhelyezve, mely a növény életében csak egyszer
fejlődik ki, de azután több évig megmarad. Ter
mésük tobozalakú, szárazhúsú. A M. laeve Mart.
(Sagus laevis Rumph.) és a M. Rumphii (Sagus
Rumphii, Wild., 1. az Eleségnövények I. mellék
letén) a Molükki- és a Szunda-szigetek neveze
tes, rendkívül hasznos, erdőt alkotó pálmája;
puhabelsejü törzsüket felvagdalják, a részekből
kisajtolják a keményítőlisztet, mely mosás és
melegítés után szagává (1. o.) lesz; ez a legjobb
indiai szágó, mely Európába kerül. A többi fajoké.
csekélyebb értékű. A szigetlakókat a M.-pálmák
mindennel ellátják, levelével házat fednek, nye
léből kerítés készül, felhasználják rostjait, ruhá
zatukat, táplálékukat, eszközeiket ezek a pálmák
adják. Termesztésük nagyon könnyű, csak sl
kell ültetni a törzs tarackjait. Igen kedvező eset
ben a 15 esztendeig élő M. Rumphii 300—400
kgr. koményítőlisztet szolgáltat.
Metrum (gör. metrón) a. m. mérték, a költé
szetben a) a szótagok mértéke, mely szerint a szó
tag rövid, v. hosszú, ennek jelzése: - , vagy —;
b) a versek mértéke, mely feltünteti, hogy pl.
egy egész sorban a hosszú és rövid időrészek ho
gyan
következnek egymásra; c) különösen M. a
3
/s-nál nagyobb, tehát legalább 4/8-ból álló taktus
(minő pl. a daktilus), valamint az összetett tak
tus. Pl. két jambus, két trochaeus, két anapaestus
egy taktusba foglalva (dipodia).
Metschnikow, németes írása az orosz Mecsnikov (1. o.) névnek.
Metsu (Metzu, ejtsd: mécü), Gábriel, hollandi
festő, szül. Leidenben 1630 kör., megh. Amster
damban 1667. Valószínűleg Don Gerardnak volt
tanítványa, azután Leidenben élt, 1650. azonban
Amsterdamban telepedett le és Rembrandt hatása
alá került. Genreképei többnyire az amsterdami
polgárság életét ábrázolják intim, finom festői
módon. Nevezetesek: Amsterdami zöldségpiac,
Hölgylátogatás a tisztnél (Paris, Louvre); Szerel
mes pár a csapszékben, Dohányos a kandalló
mellett (drezdai képtár); A reggeli (Amsterdam,

Metszöpont-állomas

Rijksmuzeum); A vadász, Zenekedvelők (hágai
múzeum); Csipkeverő nő (Bécs, udv. múzeum);
Az elhangolt gitár (kasseli képtár); Zenelecke
(London, Nationel Gallery); Osztrigás reggeli
(Szentpétervár, Bremitage) stb.
Metsys, németalföldi festő, 1. Massys.
Metszés. Két vonalnak, két felületnek v. egy
vonalnak s egy felületnek közös pontjai együtt
e két alakzat M.-ét adják. Két vonal közös pont
jait M.-pontoknak nevezzük. Két felület közös
pontjai vonalat képeznek, a két felület M.vonalát. Két sík M.-vonala egyenes; ezt az egye
nest a két sík tengelyének is mondják. Egy felü
let és egy vonal közös pontjait M.-pontok helyett
átdöféspontoknak szokás nevezni.
Metszet, 1. rövid nyugvópont a verssor belsejé
ben, úgy hogy ott a szó is végződik. Megkülön
böztethető 1. a sor-M., mely rendszerint a hosszabb
sorokban fordul elő, a sor közepe tájára esik és
a sort két részre, rendre osztja; ez ismét kétféle,
u. m. a) dierézis (1. o.), b) cezúra (1. o.). Megkülön
böztethető 2. a láb-M., mely abban áll, hogy a
szavak a verslábak közepén végződnek, mintegy
metszik a lábat, s ezzel jár, hogy viszont két-két
lábat összekötnek; az antik verselés szépségeihez
hozzászámítják a sűrű lábmetszeteket (1. Hexa
meter). Voltakép a cezúra is láb-M., de olyan, mely
az egész sor nyugvópontjául szolgál, s a csopor
tosítást úgy is végezhetjük, hogy dierézis a. m.
sor-M., cezúra a. m. láb-M., de bizonyos versek
ben van egy állandó cezúra, mely sormetezetül is
szolgál. Vannak a verselésben értelmi nyugvó
pontok is. A magyar verselésben rendszerint össze
esnek a ritmikai végződésekkel, de az antik vers
formákban gyakran keresztezik egymást.
2. M- (caesura) a zenei frázisok, motívumok,
mondatok és periódusok tagolása. Feltünteté
sükre a régi zeneköltők — főleg a koráitémáknál
— koronákat (T.) használtak; ma a dallam tago
lását kötöivekkel, szünjelekkel éreztetjük, de
újabban — leginkább pedagógiai revíziókban —
a || és 7 jelzést is alkalmazzák.
3. M., műszaki ábrázolása valamely létesít
ménynek v. tárgynak, melyből annak belső szer
kezete és méretezése tűnik ki. A létesítmény
(épület, gép) M.-e csak képzeleti és szerkesztés
alapján adódik, a tárgynál (növény, állati bőr, stb.)
ellenben a valósággal kettévágott, leszelt felü
letnek ábrázolása. Az építészetben és a mérnöki
tudományban a M. általában függőleges, ha ilyen
síkkal képzeljük a létesítményt keresztülmetszve
s ez esetben abból a szerkezeten kívül a magas
sági méretek tűnnek ki, — vagy vízszintes. Ez
utóbbit alaprajznak (1. o.) nevezzük.
4 M- a művészetben, 1. Fametszet, Rézmetszet.
Metsző (sakter), 1. Rituális metszés.
Metszőfog, 1. Fog.
Metszőpont-állomás (vasút) az oly díjszabási
pont, amelytől valamely díjszámítás érvénye kez
dődik, illetve ahol az megszűnik. A M.-on túl
menő utazásoknál vagy szállításoknál az összdíjat a M.-ig illetve M.-tói, nem pedig az össztávolságra átszámítva, állapítják meg. Ily M. Buda
pest-keleti p. u.—nyugoti p. u., FerencvárosKelenföld, továbbá Kőbánya alsó és felső p. n. a
személyszállítás szempontjából.
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Metsző szerszámok a gépiparban azok a szer
számok, melyek a darabról forgácsokat vesznek
{1. még Szerszámok). Alakjuk rendeltetésük sze
rint különböző, megegyeznek azonban az élük
metszőszögében. Az él ugyanis általában merőle
ges a munkamozgás irányára és ha a késen át
az élre merőlegesen a mozgás irányába eső sík
metszetet képzelünk, az mindig megfelel a mel
lékelt ábra alakjának. 0 a metsző él. A mozgás
irány és a kés mellső lapja közötti szög a a metszőszög ; P az élszög és y az elhelyezési szög. A kés

csak akkor forgácsol, ha a metszőszög a < 90°.
A metszőszöget különböző nagyra veszik a sze
rint, amint a megmunkálandó darab vagy maga
a szerszám anyaga más. A vas- és fémipar
ban a = 54 — 90°. f = 3 — 14°. A faiparban
<x=30 —50°. Y = 15 — 25°. Előfordul, hogy a
metsző él nem merőleges a mozgás irányára, ha
nem a merőlegestől néhány fokkal eltér. A M.
alakja szerint megkülönböztethetők: a) egy élű
szerszámok (esztergakés, gyalukés stb., 1. az áb
rát) ; b) két élű szerszámok, mint fúrók (1. Fúró)
és c) több élű szerszámok, mint marók (1. o.).
üttette latin növénynevek után Mettenius
Georg, lipcsei tanár s a botanikai kert igazgatója
(1823—66) nevének rövidítése. Az edényes virágtalanokat meg a Cycadeákat alaposan ismertette.
Mettar (mattaro, metallo, franc, műre), folyadékmérték Tuniszban. Bornál 9$—10 L, olajnál
20—16 1.
Mettau, az Bibe 67 km. hosszú baloldali mel
lékfolyója Csehországban; a Glatzi-hegységben
ered, Josefstadttal szemben torkollik.
Metten, falu a bajorországi Niederbayern kerü
letben, (1910) 2313 lak., papnevelő intézettel az
egykori híres bencés apátságban, melyet 792.
Nagy Károly alapított.
Metternich- Winneburg, német hercegi csa
lád, melynek ősi fészke a Közép-Kajna mellékén
állott. A család a XIV. sz.-ban ágazott ki a Hemmerich- (Hemberg-) nemzetségből és a Koblenztöl
nem messze fekvő Metternich falutól vette ne
vét. Őséül M. Karl-t tekintik (1350). A család
nak 12 ága közül ma már csak egy virul, még
pedig az, amely 1635. a birodalmi bárói, 1679.
& grófi és 1803 jún. 30. a birodalmi hercegi
rangot kapta (1803. csak a szenior részére, 1813.
pedig a család összes tagjai számára). Midőn
a winneburgi és beilsteini ág a XVII. sz. elején
kihalt és birtokai s az ilyen nevű grófságok a
trieri érsekségre szálltak, az akkori érsek, M.
Lothar, ezeket a grófságokat unokatestvéreinek,

Metternich-Winneburg

M. Kari Heinrich-nék ésM. Philipp Emmerichnek adományozta hűbérül. A lunóvillei béke ér
telmében a M.-család ezeket a birtokokat elvesz
tette, de kárpótlásul az ochsenhausi apátságot
kapta, melyet utóbb azután winneburgi fejede
lemségnek neveztek el. Ezt a württembergi ki
rály (1825) 1.300,000 forinton megvette a család
tól, melynek jelenleg is igen nagy terjedelmű bir
tokai vannak. A család 1827. magyar honosságot
nyert. Nevezetesebb tagjai a családnak:
1. M., Elemem Lothar Wenzel, herceg, osztrák
államférfiú, szül. Koblenzben 1773 máj. 15., megh.
Bécsben 1859 jún. 11. Atyja Franz Georg Kari
herceg volt (szül. 1746 márc. 9., megh. 1818 aug.
11.), ki a trieri választófejedelem szolgálatából
1774. lépett át osztrák szolgálatba s 1791—94.
Németalföldön miniszter volt. M. mint diplomata
1801. állott osztrák szolgálatba s előbb Drezdá
ban, majd 1803. Berlinben működött mint követ.
1806-ban Parisba nevezték ki követnek. Az
1809-iki háború kitörésekor Napóleon mint ke
zest magánál tartotta és csak júl. 2. szolgáltatta
ki az osztrákoknak. A wagrami csata után Fe
renc császár őt bízta meg a békealkudozásokkal,
majd Stadion gróf visszalépése után 1809 okt. 8.
külügyminiszterré nevezte ki. Mint ilyen a Na
póleonnal való barátságnak volt a főszószólója s
főrésze volt a Mária Lujza és Napóleon közt létre
jött házasságban. 1812 márc. 12. szövetséget is
kötött Napóleonnal Oroszország ellen, de ugyan
ekkor Sándor cárt biztosította, hogy az osztrák
seregek nem fognak komoly harcot kezdeni ellene.
A francia sereg pusztulása után M. elszakadt Na
póleontól s megnyervén az orosz cár és III. Fri
gyes Vilmos porosz király bizalmát, a politikai
helyzet ura lett. Mint békeközvetítő lépett fel s
Napóleonnal 1813 jún. 28. találkozott Drezdában.
De ez nem fogadta el M. mérsékelt ajánlatait,
mire Ausztria is hadat üzent és a szövetségesek
hez való csatlakozásával eldöntötte Napóleon
sorsát. Napóleon első lemondása után M. kötötte
meg a Bourbonokkal az első párisi békét (1814
máj. 30.), azután Bécsbe hívta az európai hatal
mak képviselőit, hogy Európa régi rendjét helyre
állítsák. Az 1814—15-iki bécsi kongresszusnak
ő volt az elnöke 8 az ö befolyása ós irányítása
szerint történtek annak összes határozatai. Mű
ködését nem zavarta meg Napóleon 100 napi
uralma s annak Waterlooi veresége után ő kö
tötte meg a második párisi békét is. Az orosz,
porosz és osztrák uralkodók kötötte szentszö
vetségnek M. lett az éltető lelke. Európa feje-""
delméi mint ((gondviselésszerű férfiút» ünnepel
ték s kitüntetésekkel és ajándékokkal halmozták
el. A nápolyi király 1816. Portella hercegévé,
a spanyol király pedig 1818.1. oszt. granddá ne
vezte ki. Ferenc császártól már előbb a johannisbergi és daruvári uradalmakat kapta. A fejedelmi
abszolutizmus fentartása és minden forradalmi
mozgalom elnyomása érdekében sűrűn tartottkon
gresszusok M. művei voltak (1818. Aachen, 1819.
Karlsbad, 1820. Troppau, 1821.Laibach, 1822. Ve
rona) és erőszakosrendszabályaival egész Európát
lenyűgözte. 1821-ben házi-, udvari- és állam
kancellárrá nevezte ki Ferenc császár, 1826. pe
dig a minisztertanács elnökévé tette. Ettől kezdve
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korlátlan hatalommal intézte Ausztria belső kor
mányzását és hazánk alkotmánya ellen is súlyos
merényleteket intézett. Az ő ösztönzésére adta
ki Ferenc király 1821-iM és 1822-iki alkotmány
ellenes rendeleteit az ujonekivetés és adóemelés
tárgyában s bár Ferenc 1825. az országgyűlés
egybehívásával az alkotmányosság útjára tért,
a magyar országgyűlés pedig M.-et indigenátussal
ajándékozta meg, továbbra is M. maradt minden
demokratikus és nemzeti reform akadálya. A
szent-szövetség kormányrendszerét azonban ké
sőbb több kudarc érte, mi M. tekintélyét is csor
bította. Az 1821—29-iki görög szabadságharc,
az 1830-iki párisi forradalom, Belgium elszaka
dása Hollandiától lényegesen megváltoztatták a
bécsi kongresszustól teremtett helyzetet. Csak
Németországban és Itáliában lehetett még erő
szakkal az abszolutizmust és a régi rendet fentartani. Az 1848 febr. Parisból kiinduló forrada
lom azután teljesen romba döntötte M. kor
mányrendszerét. 1848 márc. 13. Bécsben is ki
tört a forradalom, melynek első áldozata M. volt,
kit a gyűlölt zsarnoki rendszer megtestesülésé
nek tartottak. Le kellett mondania s csak nehe
zen kerülve el a bécsi nép dühét, Hollandián ke
resztül Angliába menekült. 1849 oki Brüsszelbe
költözött, majd 1851 szept. Bécsbe tért vissza.
A nyilvános politikai élettől teljesen elvonulva
élt most már s még megérte az 1859-iki há
ború kitörését Lombardiában. Emlékiratait fia,
Richárd és Klinckowström adták ki. (Aus M.-s
nachgelassenen Papieren, Wien 1880—84, 8 köt.).
— M. első neje Kaunitz Bleonore grófnő volt
(megh. 1825), másodszor Leykam Antoniet vette
nőül (megh. 1829), harmadik felesége 1831. ZkhyFerraris Melanie grófnő volt (megh. 1854). V. ö.
Schmidt- Weissenfels, FürstM., Geschichte seines
Lebens und seiner Zeit (Prag 1860, 2 köt.); Má
zadé, La régne diplomatique de M. de M. (Paris
1889); Demelitsch, M. und seine auswártige Politik (Stuttgart 1898,1. köt.); Stróbl von Ravelsberg, M. und seine Zeit (Wien 1906—1908).
2. M., Richárd, herceg, osztrák diplomata, az
előbbinek legidősebb fia, szül. Bécsben 1829 jan.
7., megh. u. o. 1895 márc. 1. A párisi és londoni
követségeken kezdte diplomáciai pályáját s 1856.
drezdai követ lett. 1859 dec. Parisba nevezték ki
nagykövetnek, hol III. Napóleon udvarában elő
kelő szerepet játszott. Neje, Sándor Paula grófnő
(szül. 1836) meghitt barátnője volt Eugénia csá
szárnénak s elősegítette annak menekülését 1870
szept. 4. III. Napóleon bukása után M. teljesen
visszavonult a politikától s Bécsben vagy birto
kain élt. Özvegye jótékonyságával szerzett magá
nak nagy népszerűséget Bécsben. A hercegnőnek
és leányának, Klementina hercegnőnek a király
1897. megengedte, hogy Metternich családnevük
höz a Sándor nevet csatolván, a MetternichSándor nevet s a Metternich és Sándor családok
egyesitett címerét használhassák.
Metternich-zöld, 1. Jódzöld.
Metteur en p a g e s (franc, ejtsd: metör an
pizs), a nyomdákban az a szedő, ki a már kisze
dett hasábokat oldalakká és ívekké alakítja, tör
deli, ezért tördélönék ós nálunk a hírlapoknál
föszedőnek is nevezik.

—

Metz

Mettlach, falu Trier porosz kormányzóság
Merzig kerületében, (1910) 1987 lak., nevezetes kő
edény-, agyag- és mozaik-gyára.
Mettmann, járási székhely Düsseldorf porosz
kerületben, (1910) 10,7.00 lak. Közelében a Neanderthál mészkőbányával és a Neander-barlang.
Mettray (ejtsd: metré), község Indre et Loire fran
ciaországi departamentban a Choisille és vasút
mellett, (1911) 1243 lak. Itt alapította Demetz
(1. o.) a fiatalkorú bűnösök büntetőgyarmatát.
Metus (lat.) a. m. félelem. A magánjogban
mint az akaratelhatározás szabadságát befolyá
soló tényezőnek van jelentősége. L. Kényszer.
Metz, Lotharingia német birodalmi kerület fő
városa és püspöki szókhely, elsőrendű vár, a
francia határ közelében, üsio) 68,598 lak., bőr
iparral, harangöntéssel, sör-, konzervgyártással,
mészégetőkkel; vas-, fa-, bor-, gabona-, szárnyasés gyümölcskereskedésseL Épületei közül a ki
válóbbak : a város legmagasabb pontján álló Szt.
István-székesegyház (a XIII. sz.-ból), szép üveg
festményekkel, értékes egyházi kincsekkel; a
helyőrségi-templom, az igazságügyi palota, a vá
rosháza, a fő pályaudvar stb. Közművelődési in
tézetek a nép- és középiskolákon kívül a városi
könyvtár, botanikus kert, városi múzeum, a Migette-muzeum (a város múltjára vonatkozó rajzok
és képek), zene-, rajz-, kereskedelmi, kézimunka
iskola stb. Az erődítmények a körfalakon kívül
mint egyes erősségek 10 km. átmérőjű körben nagyobbára a Mosel és Seille melletti magaslato
kon állanak. M., a gallusok Divodurum-a, a ró
maiak korában Mediomatricum, Metae, Metis
néven katonai állomás volt. Az V. sz. közepén a
hunnok dúlták föl; de romjaiból kikelt és Austrasiának lett fővárosává. A merseni szerződés ér
telmében a K.-i frank birodalomhoz került. A
XIH. sz. elején szabad birodalmi város. 1356-ban
rV. Károly császár itt hirdette ki az aranybullát.
1552-ben II. Henrik francia király Montmorency
herceg vezérlete alatt álló csapataival elfoglal
tatta s 1648 után erős várrá alakították át. M.
vára az 1870—71 -iM német-francia háborúban
igen jelentős szerepet játszott. Közelében vívták
1870 aug. 14. a Colombey—Neuilly, aug. 16. a
Vionville—Mars la Tour melletti, aug. 18. pedig
a gravelotte—st. privati csatát, melynek szeren
csétlen kimenetele után Bazaine hadserege a
várba szoríttatván, ott Frigyes Károly porosz
herceg hadserege által körülzáratott, míg a né
met sereg zöme Sedan felé vonult. Bazaine nagy
szabású kitörő kísérlete 1870 aug 31. a Noisseville melletti csatára vezetett, mely azonban a
franciák részén eredménnyel nem járt Okt. 27.
Bazaine végre megadta magát és a várat, mely
alkalommal 3 marsall, 4000 tiszt és 173.000 em
ber számos hadi felszereléssel együtt a németek
kezére került. Az 1914-M háborúban a németek
aug. 21. Bupprecht bajor trónörökös vezérlete
alatt M. mellett aratták az első nagy győzelmet
a franciákon. (L. Világháború). V. ö. Albers,
Geschichte der Stadt M. (Metz 1902). M. püspök
ség közvetetlenül a pápai szék uralma alatt áll.
Püspökei már a IV. sz.-ban voltak. 1552-ig a
trieri érsekséghez tartozott. V. ö. Lepage, L'ancien dioeése de M. (Nancy 1872).
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Meurer

Metz Albert, zeneszerző, szül. Havadtön (Maros- ticum Jacq. (havasi medvekapor, medvekömény,
Torda vm.) 1868. 1895-ben Tóth Lajossal együtt medvegyök), Európa hegyvidékein termő kóró,
írta a Nappal és éjjel o. balletet, amely nagy levele 3—4-szer szárnyasán szabdalt, a sallangok
sikert aratott a M. Kir. Operaházban. A cserkesz hajszálszerüek. Csészeszegélye fogatlan, szirmai
leány című operettje (szövege Telekes Bélától) lándzsásak, fehérek, 1 erüek, termésén 5 finom
1907. a Népszínházban került színre. Irt ezen borda, a magon elül barázda van. Gyökere keserű,
kívül nagyobb szabású zenekari műveket, vonós csípős, fűszeres, régen (radix mei) gyomorgyen
négyest, magyar népdalegyveleget. 1890-ben a geség ellen orvosság volt. Ma szeszesitalt zamaNemzeti Zenedében hegedűtanár! állást foglalt el. tosítanak vele. Nálunk az É.-i és K.-i hegyvidék
Hegedüiskolája 1902. jelent meg (2 köt.).
havasi legelőin található. Vele közelről rokon
Metzingen, város a württembergi Schwarz- faj a M- mutellina Gártn., mely a Ligusticum
•wald-kerületben, (1910) 6337 lak., sós fürdőkkel. génuszba tartozik (1. 0.).
Metzler-Froitzheim, Ottilie, német énekesnő,
Meunier (ejtsd: mBnyé), 1. Constantin, belga
szül. Majna-Frankfurtban 1878 júl. 15. Rend szobrász és festő, szül. Brüsszelben 1831 ápr. 12.,
kívüli terjedelmű alt-hangját Nieklas-Kempner és megh. u. o. 1905 ápr. 4. A brüsszeli művészeti
Emánuel Reicher mívelték ki. 1903-ban a ham akadémián Fraikinnél szobrászatot, Degrouxnál
burgi Stadttheatertagjalett, 1902. KlemensFroitz- festészetet tanult és ez utóbbinak, valamint a la
heim író felesége. Budapesten nagy sikerrel ven trappéi kolostorban szerzett benyomásainak ha
dégszerepelt.
tása alatt a trappisták életét ábrázoló és vallásos
Metzner, Franz, osztrák szobrász, szül.Wsche- tárgyú képeket festett. Utóbb a Borinage bánya
rauhan (Csehország) 1870 nov. 18. Eleinte kő vidékén tett látogatása a bányásznép ábrázolá
faragó, majd rajzoló volt, azután a berlini kir. sára vezette és eleinte festményeiben és rajzai
porcellángyárban mint mintázó dolgozott. Szobor ban, a 80-as évek közepe óta szobrászati, több
pályázatokon (Erzsébet királyné emlékszobra, a nyire kisplasztikái műveiben hatalmas jellemző
berlini Wagner-szobor stb.) nagy erőről és ön erővel, olykor szociális célzattal mutatta be a
állóságról tanúskodó terveivel keltett feltűnést. munkásnép típusait (1. a képmellékletet). Kivált
1903-ban a bécsi iparművészeti iskola tanára lett. szobrászati művei, stilizált plasztikájukkal, d&
Ekkor készült a Földet jelképező férfi hatalmas tárgyukkal is, nagy befolyást gyakoroltak a mo
márványszobra, majd 1906. a reichenbergi kút. dern szobrászatra. Nevezetes művei: A tékozló
Az építészettel szervesen összefüggő, erősen sti fiú hazatérése (Berlin, Nationalgalerie); Az ipar
lizált, modern, de archaizáló szobrászat mind (dombormű, Drezda, Albertimim); A bányaszeren
jobban érvényesült M.-nél. 1907-ben keletkezik a csétlenség (Brüsszel, új múzeum); kohómunká
berlini Rheingold borház plasztikai dísze, majd sokat ábrázoló dombormű a párisi Musée du
M. főműve, a népek csatája lipcsei emlékművén Luxembourgban; A teherhordó (antwerpeni mú
(befej. 1913) az óriási nagyságú, túláradó erejű, zeum) ; A kovács (krefeldi múzeum); Az itatónáL
rendkívül kifejező és monumentális szobrok és nagy bronzcsoport Brüsszelben, bányászszobor a
domborművek nagy száma. Mint építészeti ter budapesti Szépművészeti Múzeumban, stb. A
vező is a modern irány legkiválóbb és legtehetsé munka c. tervezett nagy müve befejezetlen ma
radt ; annak egyes domborművei a brüsszeli mú
gesebb úttörőinek egyike.
zeumban és a párisi Musée du Luxembourgban
Metzu, Gábriel, hollandi festő, 1. Metsu.
láthatók. V. ö. Treu (Dresden 1898), Demolder
Meudon (ejtsd: mödoH), község Seine-et-Oise fran (Bruxelles 1902), Lemonnier (Paris 1903), Gensel
cia départementban, a Szajna balpartján, vasút (Bielefeld-Leipzig 1905) monográfiáit.
mellett, (1911) 12,292 lak., fémgomb és edénygyár
tás, csillagvizsgáló, katonai léghajósiskola; a
2. M-, Stanislas, francia geológus, szül. Paris
párisiak kirándulóhelye. Hajdani császári kasté ban 1843. 1880 óta a geológia tanára Parisban.
lyát 169ő-ben XIV. Lajos fia, a danphin építtette Becses müveket írt a technikai geológia ós az
és I. Napóleon fényesen restauráltatta. Az 1870— agrikultúrgeológia köréből. Ismertebb müvei: La
1371-iki háborúban M. magaslatait a németek Géologie experimentáló (Paris 1899); La Géologie
tartották megszállva.
générale (u. o. 1909) és Géologie (u. o. 1908).
Meunier de la Place, Jean Baptiste Marié
Meulan, Pauline de, francia írónő, 1. Quizot
Meulebeke (ejtsd: msie—), város Nyugat- Flandria Charles, francia tábornok és feltaláló, szül. Toursbelga tartományban, (1910) 9559 lak., szövő- és ban 1754., megh. a Mainz melletti ütközetben ka
pott sebe következtében 1793. Egy vízdesztilláló
esipke-gyárakkal.
Meulen (ejtsd: möien), Adam Frans van der, fla készüléket szerkesztett, amely a légüres térség
mand festő, szül. Brüsszelben 1632., megh. Paris elvén a tengermozgás felhasználásával mint mo
ban 1690 okt. 15. Szülővárosában Snayers Péter tor működött. Feltalálta a ballonet-et (l. Lég
nek volt tanítványa, majd Lebrun ajánlatára Pa hajózás), amelynek segélyével a léghajósok út
risba került, hol 1673. az akadémia tagja lett. Nagy jukat irányíthatják. A következő évben Lavoisierfalképeket festett a versaillesi kastélyban és Pa val együtt feltalálta a gazométert.
risban, a Hotel des Invalidesban, sokat dolgozott
Meurer, Christian, német jogtudós, szüV Kama híres gobelin-gyár számára is. Függő képei kö bergben (Hessen-Nassau) 1856 jan. 20. 1885-ben
zül 23 van a Louvreban; Franciaországon kívül magántanár lett Boroszlóban, 1888. rendkívüli,
sem ritkák. A budapesti Szépművészeti Múzeum 1891. rendes tanár Würzburgban. Főművei: Der
ban is látható egy Lovas-ütközete.
Begriff und Eigentümer heiliger Sachen (Düssel
Meum Jacq. (ntsv.), az Umbelliferae (Ernyősök) dorf 1885,2 köt.); Bayrisches Kirchenvermögenscsalád génusza; egyetlen faja, a M. athaman- recht (Stuttgart 1899—1901, 1. és 2. köt); Die
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jnristíschen Personen nach deutsehem Reichsreeht (u. o. 1901); Die Haager Friedenskonferenz
(L Priedensrecht 1905, II. Kriegsrecht 1907); Die
néne Genfer Konvention (1907); Luftschiffahrtsrecht (1909); Das kath. Ordenswesen nach dem
Recht der deutechen Bundesstaaten (1912).
Meurice (ejtsd: mörisz), Paul, franciaköltő, szül.
Parisban 1820., megh. u. o. 1905 dec. 10. A ro
mantikus iskolához csatlakozott és Shakespeare
darabjait vitte szabad átdolgozásokban a francia
színpadra. Hugó Notre Dame de Paris c. regényé
ből és George Sand több regényéből is ő irt szín
darabot. Eredeti színpadi müvei: Benvenuto Cellini (1852); Fanfan la tulipe (1857); Struensee
(1898). A Rappel c. köztársasági lap egyik ala
pítója és munkatása, továbbá Victor Hugó iro
dalmi hagyatékának egyik kiadója volt. V. ö.
A. Brisson, Portraits intimes III. (Paris 1897).
Meurmaii, Agathon, finn politikus és író, szül.
Kangasalában 1826 okt. 9., megh. Helsingforsban
1909 jan. 17. Az ú. n. fennomanok közt a legelső
sorban küzdött és hírlapi cikkeivel nagyban ha
tott hazája újabb nemzedékére. Országgyűlési
képviselő és mint , ilyen a konzervatívok egyik
vezető embere volt.írt egy orosz-finn szótárt, mely
ma is a legjobb e nemben. Lefordította Snellmannak müveit finn nyelvre; nagy része volt az
1883—1890-ig megjelent s hazánkat is kellő mó
don méltató Finn Nagy Lexikon (Tieto-sanakirja)
létesítésében. 1885—88-ig szerkesztője volt a Finland cimü mérsékelt fennoman újságnak.
Meurs, város, 1. MörsMeursius (ejtsd: mSrziusz), Johannes, az idősebb
(Jan de Meurs), hollandi törtónetbuvár, szül.
Loozduinenben (Hága mellett) 1579 febr. 9., megh.
Soroeben (Dánia) 1639 szept. 20. Előbb a leideni
egyetemen volt a történelem és a görög nyelv ta
nára, azután Dániába költözött (1625) s a soroei
akadémián tanított. Latin és görög írók müvei
nek kiadásával szerzett nagy érdemet s maga is
írt hollandi és dán történeteket. Összegyűjtött
müveit Lami adta ki (Firenze 1741—63, 12 köt.).
M. adta ki először Konstantinos Porphyrogennetos bizánci császárnak műveit, melyek hazánk
történetére vonatkozólag igen becses adatokat
tartalmaznak. — Fia, M. Johannes, az ifjabb,
szül. Leidonben 1613., megh. Dániában 1654,
szintén régészeti munkákkal szerzett érdemeket.
A neve alatt megjelent Elegantiae latini sermonis (legjobb kiad. Leipzig 1757) szerzője Ghorier
Nicolas (1612—92.) Vienneből.
Meurthe (ejtsd: mört), 161 km. hosszú folyó Vosges és M.-et-Moselle franciadépartementokban. A
Kis- és Nagy-M. Fraize melletti összefolyásából
ered a Vosges Ny.-i lejtőjén, Nancynál hajóz
hatóvá válik s innen 8 km.-nyire torkollik.
Meurthe-et-Moselle (ejtsd: mörtemozeii), francia
département Luxemburg, Lotharingia, Belgium,
Meuse és Vosges között, területe 5280 km2, (i9ii)
564,730 lak. Járásai: Nancy, Lunéville, Tóul és
Briey; fővárosa Nancy. M. 1871 óta áll fenn,
amikor Meurthe és az elvesztett Moselle dépar
tement megmaradt részéből alakították. E két dé
partement 1791. a lotharingiai hercegség részei
ből, továbbá Metz, Tóul és Verdim püspökségek
ből alakíttatott.
Bévai Nugy Lexikona. XIIL köt
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Meuse (ejtsd: mőz), 1. francia département Bel
gium, Luxemburg, az Ardennek, Meurthe-et-Moselle,
Vosges és Haute-Marne közt, területe 6241
km 2 , (i9ii)277,955 lak. Járásai: Bar-le-Duc, Commercy, Montmédy és Verdun. Fővárosa: Bar-leDuc. Lotharingia, Metz, Tóul ésVerdun püspöksé
gek, Clermontois és a Champagne részeiből ala
kították. V. ö. Benaud, Le département de la M.
(Paris 1894). — 2. M, folyó, 1. Maas.
Meuselwitz, város Szász-Altenburg hercegség
ben, (1910) 8865 lak., szövőiparral, fémöntéssel,,
barnaszénbányával.
Meuslin, Wolfgang, ref. teológus, L Musculus, %
Mevania, város Umbriában, 1. Bevágna.
Mevar, radzsput állam, 1. Udaipur.
Mevius (Maevius), 1. Bavius.
y
Mevla, 1. Molla.
Mevlevi, dervis-rend, amely különösen Török- í
országban van elterjedve; alapítója Dzselál eddin \
Rumi (1. o.), híres misztikus költő (megh. 1273. Kó- )
niában). E rend tagjai istentiszteletük kapcsán í
gyakorolják azt a forgó mozgást, melyről Euró- ;
pában a «táncoló dervisek» nevén ismeretesek. .
Magas, megfordított mozsár alakú süvegjökről
lehet reájuk ismerni.
Mevlúd v. mólid (arab) a. m. születésnap, kü- •
lönösen Mohammed próféta születésenapja (M. ennébi), melyet az iszlám egész területén Rebi'elevvel hónap 12-én nagy ünnepségekkel ülnek
meg (1. Dósze). A szentek tiszteletére is tarta
nak a szentnek sírja mellett népies jellegű, búcsú
val és vásárral kapcsolatos M.-ünnepeket.
Mexborough (ejtsd: mexboro), város Yorkshireangol countyban, (1911) 14,398 lak., vaskohókkal
és üvegiparral.
Mexico, 1. Mexikó.
Mexikal (növ.), 1. Agavé.
M e x i k ó (MexiCO V. MejlCO, ejtsd: mehikó), 1.

Republica Mexicana vagy Estados Unidos de
Mejico (térképét 1., Amerika cikknél), szövetsé
ges köztársaság Észak-Amerika D.-i részén a
14° 56'-32» 22', é. sz. és 86° 49'-117° 9' ny. h. kö
zött. Határai É.-on az északamerikai EgyesültÁllamok, melyektől ÉK.-en a Rio Grandé del
Norte választja el, K.-en a M.-i öböl és a Karibi
tenger, DK.-en Guatemala és Honduras, Ny.-on
és D.-en a Nagy
Óceán. Területe szigeteivel
1.987,200 km2.
Partja keleten teljesen sík és homokos; ter
mészetes mély kikötője csak a Carmen sziget
melletti bejáratnál van, többi sekély kikötőit
(Matamaros, Soto la Marina, Tampico, Tuxpan,
Alvarado, Coatzacoalcos) mesterséges müvekkel
kellett használhatóvá tenni. Veracruz kikötőjét
korallszirtek veszik körül. Yucatan félszigetén
jobb, bár nyitott kikötői vannak: Campeche, Sisal,:
Progreso. A Csendes-óceán melletti partja magas,;
legjobb kikötői Acapulco, Guymas, valamint San;
Blas és Mazatlan; jelentékenyebb szigetei a Cozumel és Carmen Yucatan partjain, a Las Trés
Marias, Tiburon, Angel de la Guardia, Cedros, Guadalupe és a Revilla Gigedo a Csendes-óceánban.
Felülete. M. Ny.-i partjain, valamint a Rio
Grandé mentén végigvonuló Sierra Madre láncai
folytatásai az Egyesült-Államok Ny.-i hegyrend
szereinek, közöttük fekszik M. magas földje,
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amely Chiliuahnánál 1412 m., Lerdo mellett 1136 Majomvilága nagyon változatos. M.-ban az északm. és M. városánál 2265 m. magasságot ér el. A amerikai és délamerikai állatvilág nagyrészt
Ny.-i Sierra Madre-ban Durango-nál van a 3200 képviselve van, gyakori a puma és a jaguár is.
m. magas Cambre, az alsó-kaliforniai Sierrában Madárvilága (vagy 40 különleges faj él itt, kö
a Monté Santa Catalina (3090 m.) A K.-i Sierra zöttük 14 kolibriféleség és papagályok), valamint
láncaiból a Sierra de los Angeles (2730 m.) emel hüllővilága is gazdag, említendő ezek közt az
kedik ki. Délen, ahol a két hegyvonulat egymás amerikai krokodilus és a mérges kameleongyík.
közelébe ér, nagyon zavartak M. földszerkezeti
Mezőgazdaság és bányászat. M. túlnyomó
viszonyai és itt emelkednek Közép-Amerika hatal részben földmivelő ország, de a művelés még
mas, részben még működő vulkánjai: a Colima kezdetleges. A földeket kisbirtokosok vagy bér
<3880 m.), Jorullo, Nevado de Toluca (4623 m.), lők művelik, a nagybirtokok
(haziendas) több
Ajusco (3986 m.), Iztaccihuatl (5286 m.) és a ször néhány száz km2 területnek. É.-irészét ön
Popokatepetl (5452 m.). M. hegyei nagyrészt kris tözik, gazdag termései vannak. Művelés alatt áll
tályos, kambriumi és karbonkori ösközetekből 30.027,500 acre, 120'5 millió acre a legelőterü
állanak, amelyeket sok helyütt régi, M. déli részei let, az erdő 44 millió acret foglal el. Pőterménye
ben pedig fiatalkori, eruptivus kőzetek jártak át a kukorica, egyes évek hozama felette változó,
és részben ezeknek törmelékei fedik. A Rio Grandé mert néha kétszer terem. Átlagos termésadatai:
kanyonja menti hegységek kristályos magvai kukorica 40—25, búza, rizs 28, árpa- 35, bab 2-8
körül zavart elrendezésű krétakori üledékek van millió hl., batatasz 21 és burgonya 9 2 millió kg.
nak. Yucatan félsziget 400 m. magas táblája A trópusok alatt a banána a fő élelmi cikk. M.
harmadkori mészből áll, felszine karsztos, föld élelmiszerbehozatalra szorul. Egyéb termései:
alatti vízfolyásokban és barlangokban gazdag. 'narancs (60 millió kg.) olaj, szöllő, cukornád
Vizei a hegyrajzi viszonyok következtében erő (Cuernavaco-, Cuautla- és Veracruzban évente 62
(Veracruz,
sen változó vízmennyiségnek és nagy esésüek, ami millió kor. értékben), kávé 10—40
közlekedési szempontból felette hátrányos. A M.-i Michoacan és Chiapas), kakaó l 5 és dohány évi
öbölbe ömlenek a Rio Grandé del Norte, Panueo, 45—49 millió kg. Gyapottermése 46—22 millió
Papaloapan, Grijalva, a Csendes-óceánba torkol kg. Oaxacában a bíbortetü (cochenil)-tenyésztés
nak a Verde, Balsas (Mescala), Santiago (Lerína), céljaira kiterjedt napal (kaktuszféleség)-ültetvéCuliacan, Puerte, Yaqui, Asuncion és a Colorado. nyek vannak. Állattenyésztése nagy fejlődésre
Tavai: a Chapala, Parras, Cuitzeo, Texcoco és alkalmas. Állománya: szarvasmarha 5"1, juh 3'4,
sertés 06, lór 0'9, öszvér 0'3, szamár 0'3, kecske
a Chalco.
Éghajlata erős függőleges tagoltságának meg 4'2 millió. Ásványi kincsekben, nemes fémek
felelően különböző vidékein igen eltérő. Három ben gazdag és bányászata évszázadok óta leg
Mima-területe van: a partmenti forró égöv(tierra nagyobb jövedelmi forrása. 1911/12-ben aranyat
ealiente) 1000 m. magasságig 22—30° júliusi és 487, ezüstöt 89-7 (Zacatecas, Guanajuato) és
18—25° januárinsi közóphőmérsóklettel. A mérsé összesen bányaterméket 209 8 millió dollár érték
kelt égöv (tierra templada) 2000 m. magasságig ben termeltek. Széntermelése évi 07 millió tonna,
ér föl, nyáron 20—26°, télen 10—20° hőmérsék Querétaróban opálbánya van; petroleumforrásai
lettel, 2000 m.-en felül van a hideg égöv (tierra (Oaxaca,Durango, Veracruz) 1912-ben 157 millió
fria). Télen a zord hóviharok gyakran M.-ha is barrelt szolgáltattak. Aszfalttelepei Tuxpanban
betörnek. A legmagasabb hőmérsékletek elérik a és Tampicóban vannak. Bányaipara közel 100,000
40°-ot. Csapadékja is felette változó, a K.-i part a embert foglalkoztat, főtelepei Sonora, Chihuatma,
passzátok övében a leggazdagabb, 800—2000 mm. Durango, Oaxaca és Nuevo-Leon.
(Orizaba 2090 mm., Veracruz 1500 mm.), Ny.-i
Ipar, kereskedelem és közlekedés.M.-ban
partja szegényebb (300—1000 mm). A nyári év különösen a pamutipar áll magas fokon, 1912-ben
szak zivataros esőben gazdag, a tél a száraz 148 gyártelepe 32,147 munkást foglalkoztatott,
évszak és ekkor erős viharok gyakoriak. Pusz 27,019 szövőszékkel és 762,149 orsóval; 1910/11tító földrengés M.-ban aránylag sok van.
ben 34'5 millió kg. gyapotot dolgoztak fel. 30
Növény- és állatvilág. M. flórája nagyrészt dohánygyára és 1543 szeszfőzője volt. Arany
tropikus, a magasabb régiókban szubtrópikus, míg os ezüstkézmüipara jelentős. 1912/13. a bevitel
É.-i részein a fenyőfélék az uralkodók. A tierra (állatok, élelmiszer, szövött és vegyi árúk, gépek)
ealiente övben a pálma, babér, orchideák és a 195-77, a kivitel (arany, ezüst, réz, egyéb bánya
vanília, míg a nedves őserdőkben a bambusz, a termékek, kávé és gyümölcs) 3006 millió peso
cyeadaceák, amerikai füge, banána és páfrány volt. Kereskedelmi tengerészeié (1911)32 gőzösből
félék otthonosak. A tierra templada régiója buja (16,648 tonna) és 50 vitorlásból (8712 tonna) ál
tölgy- és pálmaerdőkben és kúszó növényekben lott. Kikötőibe érkezett 1909/10-ben 3160 hajó (8
bővelkedik. A tierra fria övében a tölgy-, szil- és millió tonna) és távozott 2854 hajó (7'3 millió
égerfa mellett a tűlevelűek (lucfenyő és jegenye tonna). Legnagyobb kereskedelme az északame
fenyő) vannak túlsúlyban. Sík területeit kasszia- rikai Egyesült-Államokkal van. Vasutainak hoszés mimóza-bokrok borítják, 3000 m. magasságban sza 1913-ban 25,290 km., állami táviróvonala
a törpébb növényfajok lépnek fel és közel 5000 m. 74,300 km., telefonjai 1470 km.; 1912-ben 2911
magasságig van alacsonyabb rendű növényi élet. postahivatala 45 millió táviratot, 47 millió
M. fensikjainak szteppe jellege van, ahol vastag peso pénzküldeményt és 1913-ban 102 millió le
levelű liliaceák, yuccák és agávék vannak. M. velet, levelezőlapot és csomagot továbbított.
emlősökben felette gazdag, de jellemző faja csak
Mérték- és pénzrendszere. 1857 óta a mé
az egy tapir és egy ugróegérfélesége (Dipodomys). terrendszer van hivatalosan bevezetve, azonban
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gyakran alkalmazzák még ma is az ókasztiliai
mértéket: a hosszúság mérésénél a vara = 0*838
•m,, a súlymérésnél a libra = 0460 kg., nemes
fémek mérésénél a marco = 8 onzas = 0230
kg., folyadékok mérésénél (főleg bornál) a ba
rit = 77*5 liter. Pénzegysége a régi spanyol ezüst
piaszterből származó peso á 100 centavos s így
M.-nak ezüst valutája van. 1 peso =- 5*13 K,
•szinezüst tartalma 24*263 g. Az aranyból készült
20, 10, 5, 2 és 1 pesós érmek keresk.
pénzül szol
gálnak. Ezüstből 1, i/j, »/4, Y10 és Vao pesós ér
meket, rézből 1 centavos darabokat vernek. Papirjénzt a Mexikói Nemzeti Bank ad ki.
Lakosság, közoktatás és közigazgatás.
M. 27 államból, 3 territóriumból (Baja-California, Tepic ós Quintana Roo) és a központi kor
mány vezetése alatt álló Szövetségi kerületből
(Distrito Federal) áll. Lakossága (1912) 15.501,684
lélek. Az egyes államok lakosságát az alábbi
táblázat mutatja:

Aguascalientes..
Baja-California
Campeche
•Chiapas
Chihuahna
..
Coahuila
•Colima
Durango
-Gtaanajnato
Bnerrero
Hidalgó
Jalisco
Mexico
Michoacán _.. _
Morelos
Nuevo León

.059,789
124,497; Oaxaca
.118,439
53,254 Puebla
247,195
86,685 Querétaro
9,328
456,871 Quintana Roo . . .
638,832
423,387 San Louis Potosi . . .
329,317
376,747 Sinaloa
275,107
80,500 Sonora
763,170
509,585 Szövetségi k e r ü l e t
193,675
.085,681 Tabasco
256,278
620,416 Tamanlipas
175,781
655,187 Tepic
186,642
.220,160 Tlaxcala
.165,934
.000,903 Veracruz
347,781
.003,491 Yucatan.
480,690
183,705 Zaoatecas
373,207

Lakosai közt (1. Amerika cikknél az Amerikai
•népfajok c. színes képmellékletet) 19% fehér,
43% keverék (mesztic) és 38% indiánus, kikközött
a régi tölték és a bevándorolt cbichimeca (1. 0.),
valamint az eredeti törzslakosság, az aztékok keveVeredéséből leszármazottak a legelőkelőbbek. Ki
tartó, munkabíró faj, de iszákosak. A meszticek
(1. 0.) M. államéletében jelentős szerepet visznek.
Idegen lakója 105,544 van, spanyol 24,212, észak
amerikai 19,568, guatemalai 21,302, francia
3971, angol 4771 és német 3645, vannak törö
kök, olaszok, kínaiak és japániak is. 1911—12-ben
97,576 bevándorló érkezett. M. legnagyobb vá
rosai: M. főváros, Guadalajara, Püebla és San
Luis Potosi (1. 0.). M.-ban államvallás nincs,
1910-ben 15.403,000 r. kat., 68,839 protestáns és
26,114 indiánus pogány volt. 7 kat. érseksége,
22 püspöksége van. A népoktatás terén 1910-ben
11,940 elemi iskolája volt 776,622, 34 közép
iskolája 4231 és 68 szak- és felsőbb iskolája
9327 tanulóval. 1913—14-ben a közoktatásra
13.926,000 dollárt fordítottak. A főiskolai okta
tás francia mintára van szervezve. Nemzeti
könyvtára (200,000 kötet) és 150 egyéb könyv
tára, számos tudományos intézete, 34 múzeuma
és 459 időszaki lapja van.
M. alkotmánya az északamerikai Egyesült. Államokéhoz hasonló. Alaptörvénye az 1857
febr. 5-iki, amelyet legutóbb 1908. részben mó. dosítottak. A köztársaság — legalább 35 éves —
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elnökét és alelnökét népszavazással 6 évenként
választják, a kormány 7 tagból áll, a szenátusba
minden állam 2—2, legalább 30 éves tagot küld
4 évre választva, a képviselőház 233 választott
tagból áll és mind a szenátus, mind a képviselő
ház tagjai kétévenként felerészben új választás
alá kerülnek. Az államok élén a kormányzók ál
lanak és külön kongresszusuk van. Minden 18
éves mexikói férfi állampolgár — ha nőtlen,
csak 21 éves korában — faji különbség nélkül
választó.
Pénzügyei az utóbbi évtizedben megjavultak,
azonban az 1913 —14-ik évi költségvetés ismét
túlkiadást tüntet fel, a bevétel 122.000,000 (vá
mok 59, adók 43 millió), a kiadás 141.156,332
(hadügy 43*7, pénzügy 37, közlekedés 15, köz
igazgatás 19 millió) peso. Államadóssága 1913-ban
452.362,765 peso.
Hadserege önkéntesekből áll, mert bár min
den 20—50 év közötti férfi katona- és népfelkelő
köteles, a katonai szolgálat igen könnyen elke
rülhető. A családapák a katonai szolgálat alól
mentesítve vannak. Békelétszáma 3112 tiszt,
26,431 főnyi legénység, hadilétszáma 84,000 em
ber és 150,000 egyéb tartalékos. Haditengerészete:
6 csatahajó, 4 torpedó és 9 egyéb hajó, összesen
2500 emberrel.
M. címerét és lobogóját 1. Címer ós Lobogó
alatt.
Története. Amerika felfedezése idejében a
mai M. nagy részét az aztékok (1. 0.) birták, kik
néhány századdal előbb északról vándoroltak bo
és a náluknál műveltebb benszülötteket meg
hódították. Ők építették Tenochtitlan fővárost,
amelynek helyén a mai főváros, M. áll. Államuk
ólén a nemesi (katonai) kasztból való király állott,
kinek hatalmát csak a papoktól magyarázott
isteni törvények korlátozták. A XVI. sz. elején az
azték állam az Újvilág egyik leghatalmasabb és
legműveltebb állama volt s élén Montezuma (1. o.)
király állott. Az ország mesés gazdagságának
hírére Velázquez, kubai kormányzó egyik tiszt
jét, Cortezt (1. 0.) küldötte meghódítására. Ez 1519
ápr. 20. kötött ki Ver a-Grúz mellett s miután az
aztékoktól leigázott indiánus törzsek hozzá csat
lakoztak, bevonult a fővárosba és Montozumát a
spanyol fenhatóság elismerésére kényszerítette.
De a benszülöttek lázadásban törtek ki, mely al
kalommal Montezuma is életét vesztette, a spanyo
loknak pedig nagy veszteséggel 1520 júl. 1. ki
kellett vonulniok a fővárosból (noche triste).
Cortez ezután új erővel jelent meg s 8 hónapi
ostrom után elfoglalta és feldúlta a fővárost
(1521 aug.). Erre az egész ország meghódítása
következett s a benszülöttekre itt is az a kegyet
len sors várakozott, mint a többi spanyol gyar
matokban. Mindazonáltal M., mely 1536 óta ön
álló alkirályságot alkotott, jobb helyzetbe jutott
a többi gyarmatnál. Néhány derék helytartó jóvá
tette az első hódítók pusztításait, a főváros mel
lett több új város virágzott fel, az indiánusok a
keresztény hitre tértek s a benszülött spanyol
(kreol) lakosság folyton gyarapodott. Gazdasági
lag azonban a többi gyarmattal együtt M. is az
anyaországtól függött s a kreolok nem voltak
egyenlő joguak a spanyolokkal. Mikor a napo44*
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I leoni háborúk idején a délamerikai gyarmatok hanem felkelések is támadtak a vidéken. Az egy
elszakadtak Spanyolországtól, 1810. M.-ban is házi javak eladásából befolyt csekély összeg
felkelést támasztott Hidalgó y Gastülo pap, de azonban csakhamar elfogyott, mire a kormány
; már 1811. legyőzték és agyonlövették a spanyo 1861 júl. 17. kénytelen volt kimondani, hogy két
lok. Minthogy a híven maradt kreolok ezután som évre felfüggeszti a külföldi hitelezőknek a fize
kapták a régóta kért egyenlő jogokat, az elége tést. Az érdekeikben sértett Anglia, Franciaor
detlenség általánossá lőtt s mikor 1820. Spanyol szág és Spanyolország erre 1861 okt. Londonban
országban kitört a forradalom, 1821. M.-ban is közös eljárás megindítását határozták el M. ellen, általános felkelés támadt. A M.-i hadak élére Itur- Minthogy a M.-i kormányhoz intézett ultimátu
bide tábornok (1. o.) állott, kivel a spanyol királyi' muk válasz nélkül maradt, 1862 jan. spanyol,
megbizott Cordobában egyezséget kötött és a fő angol és francia hajóhad jelent meg Vera-Cruz
városból eltávolította a spanyol katonaságot. De előtt ós megszállotta azt. A franciák szertelen
a spanyol eortes nem hagyta jóvá ezt az egyez követelései miatt az angolok és spanyolok csak
séget, mire Iturbide 1822 máj. 28. I. Ágoston hamar kiléptek a további akcióból ós külön egyez
néven M. császárává kiáltotta ki magát. Uralma tek meg M.-val. III. Napóleon azonban felhasználva
azonban egy évig sem tartott, mert Santa Ana azEgyesült-Államokban dúló polgárháborút, 1863.
(1. o.) tábornok 1822 deo. a köztársaságot prok új sereget küldött M.-ba (M.-i expedíció) Forey
lamálta és őt 1823 márc. 19. lemondásra kóny- tábornok alatt, ki 1863 május 27. elfoglalta
szerítette. Erre M. az Egyesült-Államok mintá Pueblát, jún. 10. pedig M. fővárosba vonult. Itt
jára szövetséges köztársasággá alakult, elnöke összehívta a katolikus párt vezérembereit ésYitoria tábornok lett. A spanyolok nem ismerték Napoleon utasítása szerint Miksa osztrák főher
el az új államot s 1829 júl. Kuba szigetéről egy ceget (1. Miksa, 16.,), I. Ferenc József császár
sereggel kötöttek ki M. partjain. A köztársaság öccsét hívatta meg, mint császárt, M. trónjára.
függetlenségét Santa Ana mentette meg, ki a Miksa bízva Napóleon támogatásában, 1864 ápr:
spanyol sereget bekerítette ós visszavonulásra 10. Miramareban elfogadta a felajánlott koronát,
birta. Ezután évtizedeken át bolső harcok dúlták és jún. 12. bevonult a fővárosba. Helyzete azon
M. békéjét. A katolikus-arisztokraták (Escoceses) ban folyton súlyosbodott, mert Juarez M. északiés a demokraták (Yorkinos) versengtek a hata részéből, ahová eleinte szorult, egyre nagyobb
lomért, miközben egyes nagyravágyó tábornokok, tért hódított, saját hívei pedig kezdték elhagyni,
mint Santa Ana és Btistamante diktátori hata mert nem teljesítette reakcionárius kívánságai
lomra jutottak. 1835-ben megváltozott a szövet kat. Ehhez járult, hogy Bazaine francia vezér
ségi alkotmány s M.-ból egységes köztársaság nagyon is éreztette vele protektori hatalmát. Az ő
lett. Ezért 1836. Texas állam elszakadt és 1845. ösztönzésére történt, hogy 1865 októberben Miksa
az Egyesült-Államokhoz csatlakozott. Ebből 1846. Juarezt és híveit rablóknak nyilvánította és a.
háború támadt, melyben az Unió egyik serege M. legszigorúbb büntetésekkel fenyegette. Juarez
É.-i részét szállotta meg, egy másik pedig Scott azonban az Uniótól kapott segítséggel szívósan
tábornok alatt 1847 márc. 9. elfoglalta Vera- tartotta magát s mikor az Egyesült-Államok
Cruzt s innen a főváros felé nyomult. Miután polgárháborúja véget ért, az Unió kormánya III.
Santa Ana vereséget szenvedett, Scott 1847 Napóleont erélyes hangon M. kiürítésére szólí
szeptember 14. M. fővárost vitéz ellenállás után totta fel. Napóleon engedett s mikor 1867 márc.
elfoglalta. Aguadalwpe-Mdalgoi'békéhea'M.'kóny- az utolsó francia csapatok is elhagyták M.-t,.
telén volt lemondani a Rio Grandétól északra Miksa császár helyzete teljesen reménytelenné
eső területeiről, Új-Mexikőről és Új-Kalifor
vált. Hívei sorra elhagyták, mire az erős Queré1
niáról,
vagyis
területének
feléről
(l
/,
millió
taróba vonult, hol aztán árulás következtében,
km2) 15 milló dollár kártérítés ellenébea. E csa ellenségeinek kezébe került. Juarez erre hadi
pás után megint • Santa Ana lett M. diktátora törvényszék elé állíttatta és főbelövette a sze
(1853—55), aM erélyesen fogott a hadsereg szer rencsétlen császárt (1867 jún. 19.). Jvarezt ezután
vezéséhez, a vám- és pénzügyek. rendezéséhez, még kétszer (1867 és 1871) választották elnökké
de mivel túlságosan kedvezett a papságnak s az és eréllyel igyekezett a feldúlt ország jólétét
Egyesült-Államoknak újabb vitás területeket en helyreállítani. Halála után (1872) Lerdo de Tegedett át, 1855 aug. felkelés támadt ellene ós meg jada lett az elnök, kit 1876 dec. Porflrio Diaz
bukott. 1855 dec. a liberális Gomonfort jutott ha (1. o.) tábornok űzött el. Ez először a hadsereget
talomra, ki az egyházi javakat eladta, vallás reformálta nagy költséggel, azután az ipar és
szabadságot hirdetett és megnyitotta M.-t a be kereskedelem fellendítéséhez fogott. • Megkezdőd
vándorlók előtt. Ellene Zuloaga tábornok ütött tek a nagy vasútépítések s amerikai tőkepénze
pártot és 1858 jan. kiszorította őt a fővárosból, sek nagy vállalatokat alapítottak M.-ban. Utóda
de a liberális alelnök, Juarez (1. o.) Vera-Cruz- Gonzalez (1880—84) alatt megint hanyatlani
ban fenn tudta magát tartani egy másik kormány kezdett az ország, mire 1884 decemberben is
élén. Zuloaga fővezére, Miramon tábornok (1. o.) mét Diazt választották elnöknek és még ötször
közben több vereséget szenvedett a liberálisoktól, egymás után (1888., 1892., 1896., 1900., 1904.)..
mire Juarez 1861 jan. bevonult a fővárosba, hol B hosszú idő alatt Diaz majdnem korlátlan ha
elnökké választották diktátori hatalommal (1861 talommal intézte M. sorsát s azt erélyes, szigorú
júl.). Az új elnök rögtön eltörölte a kolostorokat, kormányával a virágzás magas fokára emelte.
elkobozta az egyház birtokait és kimondotta az Rendbehozta a zilált pénzügyeket s tekintélyes
-egyház és állam szétválasztását. E szigorú rend összeget gyűjtött az államkincstárba. 1902-ben
szabályok ellen nemcsak a papság tiltakozott, helyreállította a Miksa császár kivégzése óta,.
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megszakított diplomáciai összeköttetést Ausztria- élesítette az a körülmény, hogy 1914 ápr. 9.;
Magyarországgal. 1907-ben kiépült a teliuan- Tampicóban néhány amerikai tengerészt Huerta'
•tepeki vasút, mely az Atlanti- és Csendes-óceán katonái letartóztattak. Az Unió kormánya elég
összekötésével M. kereskedelmét és gazdasági jó tétel adására szólította fel Huertát, de ez feltéte
létét még jobban emelte. Diaz erélyes és hosszú lekhez kötötte azt, hogy a M.-i csapatok tiszte
uralma ellen azonban végre is elégedetlenség legjenek az amerikai lobogó előtt. Erre ápr. 22.
támadt, különösen az északi tartományokban. az amerikai csapatok rövid, de véres harc után
Ezt az elégedetlenséget az Unió is szította, mely megszállották Vera-Cruzt. E támadásra a fő
íéltókeny lett M. megerősödésére és azt a közép város népe lelkesen tüntetett Huerta mellett, ki
es délamerikai köztársaságokkal együtt a maga abban reménykedett, hogy a felkelőket pártjára
gazdasági ós politikai befolyása alá akarta haj vonja és M. teljes erejével szállhat szembe az
tani. Mindamellett 1910 jún. nyolcadízben is el Unióval. Ekkor Brazília, Argentína és Chile
nökké választották Diazt Ellenjelöltje Madero követjei mint békeközvetltők léptek fel. E köz
(1. o.), ki már előbb is az elégedetlenek feje volt, vetítést úgy Wilson, mint Huerta elfogadták s a
fogságából kiszabadulva 1910 végén nyílt fel békedelegátusok Niagara-Fallsban gyűltek öszkelést támasztott az északi tartományokban. A sze. A felkelőkkel való megegyezés azonban nem.
kormány csapatai nem birtak a felkelőkkel, kiket sikerült s máj. 15. Carranza csapatai több napi
az Unió pénzzel és fegyverrel bőségesen támo véres harc után elfoglalták és elpusztították
gatott, sőt a M.-i kormány panaszára még be Tampico városát, a petroleumtelepek középpont
avatkozással is fenyegetődzött és Diaz eltávolí ját. A niagara-fallsi béketárgyalások folyamán
tását követelte. Közben a felkelők egyre na Huerta elnök, kinek népszerűsége és hatalma
gyobb sikereket értekel és 1911 máj. 8—9- Juarez egyre fogyott, késznek nyilatkozott az elnökségről'
mellett döntő győzelmet arattak a kormánycsapa lemondani. 1914;júl. elején ült össze az újonnan
tok felett. Erre Diaz, hogy a további vérontásnak választott kongresszus, melynek júl. 15. JBuerta
elejét vegye, régi alelnöktársával, Gorrallál elnök bejelentette lemondását s azután Puerto«gyütt 1911 máj. 25. lemondott hivataláról és el Mexicón át Jamaica szigetére távozott. Az új;
hagyta M.-t. Ideiglenes elnök most De la Bárra elnök ideiglenesen Garbajal külügyminiszter lett.
lett, de nemsokára Madero a forradalmi csapa Júl. 19. Pascal-Orizco tábornok támasztottíúj;
tok élén (jún. 7.) bevonult a fővárosba s okt. 2. forradalmat a szövetségi kormány ellen. Car
a köztársaság elnökévé választották. De Madero ranza csapatait nov. 6. Aguas Calientesnól:
kormánya ellen is csakhamar elégedetlenség tá Villa tábornok megverte, mire Villa ideiglenes;
madt. Délen Zamata állott a felkelés élére, Vera- kormányt nevezett ki és Mexikó város ellen vo
cruzban pedig Diaz Félix, az öreg Diaz Porflrio nult. Nov. 11. ideiglenes elnöknek Gutierrezt
unokaöccse tűzte ki a felkelés zászlaját. Diaz választotta az aguas-calientesi gyülekezet, amely
ugyan fogságba került, de most a fővárosban Carranzátílázadónak jelentette ki, viszont Car
támadt felbelés a kiszabadítására. A felkelők ranza a Veracruz-állambeli Orizaba várost nyil
élén Blanquet és Hiierta tábornokok több napi vánította fővárossá. Dec. 1. Pahlo Gonzáles ki
utcai harc után Maderót elnöki palotájában el áltotta ki magát Aguas-Calientesben M. ideigle
fogták (1913 febr. 18) s néhány nap múlva Pino nes elnökévé, Vüla pedig dec. 4. bevonult M.;
Suarez alelnökkel együtt orvul agyonlövették. városába; de itt három nap múlva újabb forra
Most Huerta tábornok ragadta magához a ha dalom tört ki, mire Villa és Zapata tábornokok •
talmat. De az Egyesült-Államok nem ismerték közös felhívást tettek közzé, hogy hajlandók
el M. új kormányát s még jobban szították a fel visszavonulni a magánéletbe. Amig Carranza
kelést, mely most már északon is nagy arányo folytatta a harcot híveivel, 1915. jan. Yl.Gutierkat öltött Carranza és Villa tábornokok veze rez elmenekült, helyébe pedig a Zapata-párti;
tése alatt. Huerta kezdetben nagy eréllyel szál konvent Gonzáles Garza tábornokot kiáltotta
lott szembe az Unióval, mire Wilson amerikai M ideiglenes elnöknek. 1915 febr. 5. Villa kiál
követ el is hagyta M.-t, de a kormány csapatai totta ki magát elnökké, akit azonban ápr. 21.
egyik vereséget a másik után szenvedték az North Celaja mellett súlyosan.megvertek ; sere
északi felkelőktől, kik magukat konsttíucioná- gének nagyrésze megsemmisült.;A.belső harcok
listáknak nevezték. Huerta, hogy végleges el ószavarok az 1915. év közepénmégfolyton dúlnak.
nökké való megválasztását előkészítse, 1913 okt.
Irodalom. R. de Zayaz Enriquez, Les; Etats Unis Mexi10. a vele ellenkező képviselőház 110 tagját el cains,
leurs ressources etc, M. 1899; Memória del Seoretario
fogatta s okt. 14. diktátorrá proklamálta magát. del despacho de Fomento, M. évente; Boletin de la sociedad :
Hyen előzmények után okt. 27. Huertát elnökké, de geográfia y estadistica de la Republica Mexicana, M.
évente; The Mexican Year-Boolr, London évente; Bancroft
Blanquet hadügyminisztert pedig alelnökké vá H.
H., A popnlar history of the Mexican. people, London,
lasztották. Az Unió elnöke, Wilson erre Huertá- 1894; n. a. Resources and Developmentof M., San.;Franhoz ultimátumot intézett, melyben lemondását cisco 1894; Carson W. E., M. the wonderlandof thé South,
1914; Flint H. .M., M. under Maxmilian, Philadelphia .
követelte, de ez csak annyira volt hajlandó, hogy London
1867; Fyíe H., The Reál M., London, 1914; Génin•/A'.-Notes a választást a szavazók csekély részvétele miatt sur le M., M. 1908—1910; George. P.JiDas
heutige M.',und
megsemmisítette s az új választást 1914 júl.-ra seine Knltnrfortschritte, • Jena 1906; JMc. Hugh R. J.,"iModern
M.,
London
'
1914;
Lauterer;!.,
M.í.das'Land.der
• tűzte ki, ideiglenes elnökségét pedig fenntartotta. henden Agavé, Leipzigi.1908; Schiess'iW.;-Quer durch blúM., .
A polgárháború közben tovább folyt mind na- Berlin 1902; Southvjorth J. R., The Mines of. Mi," 9íköti, '••
ígyobb kegyetlenséggel különösen Villa tábornok M. 1905; u. o. El territorio de. Baja California, SanPran- i
cisco 1899; Félix nnd • Lénk, Beitríige aur -Geologie und >
részéről, ki írástudatlan gonosztevőből emelke Palaontologie
von M., . Leipaig 1890—99; LeMexig.ue.aii
dett a fövezérségig. A helyzetet még jobban ki debut du XX. siecle, 2 " M i , Paris 1904; Strebel, Alt-M.
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Hamburg 1885—89, 2 köt.; Peüafiel, Monumentos del Arbe
Mexicana antigua, Berlin 1890, 3 köt.; Frost, History of
M., New-Orleans 1882 és M. á través de los siglos, M. 1884—
1888, 5 köt.; León, Compendio de la história generál de
M., M. 1902; Ganlot, L'expédition dn Mexique 1861—67,
Halle 1906, 2 köt. Magyarnl: Szokoly V., M. Miksa csá
szárig, Pest 1866; Pawíowsky, Miksa császár szerencsétlen
M.-i expedíciójának leírása, Budapest 1894, 2. bőv. kiad.;
Bánó Jenő, Bolyongásaim Amerikában. A M.-i köztársaság
tüzetes ismertetésevei, Budapest 1906.

2. M. köztársaság egyik állama Queretaro,
Hidalgó, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Querrero
és Michoaean közt, területe 23,909 km2, (1912)2
1-000,903 lak. M. állam körülzárja az 1490 km
területű Szövetségi kerületet, valamint az állam
fővárosát. A M.-i fensík D.-i része és D.-i lejtője
esik belé. Rajta emelkedik a Popokatepetl (5420
m.), az Ixtaccihuatl és a Nevado de Toluca (4623
m.). A tenochtitlani fensikon vannak a Chalco-,
Texcoeo-, Cristoval-.és Zumpango-tavak. Klímája
felette kedvező és termékeny. Nemesfém-, szen
es értékes kőbányákban gazdag. Fővárosa To
luca (1. o.).
3. M. köztársaság fővárosa a M.-i völgyben,
6 km.-nyire a Texcocói-tótól, 2265 m. magasban,
az É. sz. 19° 26' és a Ny. h. 99° 7' alatt, több vas
úti vonal mellett; környékével együtt a Distrito
Fecleralt, a Szövetségi kerületet alkotja. Szék
helye a köztársasági elnöknek és a kormánynak,
(1910) 471,066 lak., nagyobbára kreolok, meszticek
és részben indiánusok. Fontosabb iparágai: a pa
piros, agyagárú, szivar, bőrárú, kalap, arany- és
ezüstárú készítése, vasöntés, gépgyártás, olaj
ütés, gyapjúszövés és pamutfonás; kereskedelme
jelentékeny. Jelentősebb közművelődési intézetei:
a jogi és orvosi főiskolák, mezőgazdasági, bá
nyászati, műszaki és ipari iskolák, tanítókép
zők, nemzeti múzeum és könyvtár s több szinház.
M. egyenes utcákból áll, amelyek a várost négy
szögekre osztják. Legnagyobb tere a Plaza Mayor,
v. de la Constitucion, ennek közepén az Bl Zocalo,
az eukaliptuszokból álló gyönyörű park. B té
ren van a székesegyház (1573—1667), mellette a
Sagrario Metropolitano, M. első plébánia-temp
loma, a nemzeti palota a szenátus üléstermével,
a városháza és a Portales. A székesegyház II.
Fülöp rendeletére az aztékok hadi istenének
temploma helyén épült; dór homlokzattal, dór
oszlopok által elválasztott 5 hajóval, nagyszerű
födeles főoltárral, kápolnájában a M.-i alkirályok
és Iturbide császár sírjával. A Portales alatt
vannak M. legfényesebb üzletei. A nemzeti palota
(a XVII. sz.-ból) egyike a legnagyobb épületek
nek, különböző hivatalokon kivUl a nemzeti mú
zeum (azték régiségekkel) és az obszervatórium
is benne van. Egyike legrégibb palotáinak a
Monté Pio, állítólag Cortez is lakta. Kiválóbb
épületei még: a Mineria, a Casa de Moneda,
a Sto Domingo-, San Fernando-, La Santissimatemplomok, az Escuela Nációnál de bellas Artes
M.-i, olasz és németalföldi mesterek képeivel.
A híres Chapultepek-palotához (az elnök nyári
palotája és katonai iskola), valamint külvárosai
hoz villamos vasút vezet. É.-ra a város közelé
ben van Virgen de Guadalupe, M. védszentjének
temploma. A mai M. az azték Tenochtitlannak,
Montezuma fővárosának helyén áll; ez utóbbinak
még meglevő romjai mutatják, hogy a mostani
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M.-nál tetemesen nagyobb volt. V. ö. Barret*
Guide to the city of Mexico (M. 1903).
Mexikói expedíció, 1. Mexikó (története).
Mexikói hieroglifok. A mexikóiaknak nem volt"
betürendszeriik, csak képek segítségével közve
títették gondolataikat; és nemcsak az eseménye
ket, hanem a személyek ós városok neveit is ké
pekben, melyeknek legtöbbje közértelmü jegy
volt, fejezték ki. Bár a mexikói spanyol térítők:
vallásos fanatizmusból igyekeztek mindent meg
semmisíteni, mi az aztékokat az ősi pogány val
lásra és kultúrára emlékeztette, egynéhány írott
emlék mégis maradt fönn; ezek közt legfonto
sabb az ú. n. Libro de tributos (a mexikói Museo
Nációnál birtoka), mely a mexikói király adó
fizető városainak adóját sorolja föl.
Mexikói művészet. Amerika spanyol hóditóit
a legnagyobb csudálatra ragadták a régi, fejlett
kultúrának ama művészeti emlékei, melyek a.
középamerikai maya és zapoték népek országai
tól nyugatra és északra, a tkp. Mexikó terüle
tén, a nahua nép, ill. annak legfiatalabb törzse,,
az aztékok alkotásaiként eléjök tárultak. (Lásd
Amerikai öskultúrák). A M. emlékei, összefüg
gésben a középamerikai kultúrkörrel, nagykiter
jedésű, részben már a spanyol hódítók korában,
rossz állapotban levő, részben általuk romba dön
tött kőépületek. A legnevezetesebb helyek: Tol
lán, hol egész város maradványai találhatók;
Teotihuacan, az anahuaci fensíkon, a mexikóiak
vallási központja, temetkezési helye; Xochicalco,
kiterjedt, erődített hely; Tenochtitlan, az azték
birodalom fővárosa, melyet a spanyolok véres
küzdelmekben dúltak föl; Huoxotla, Cholula stb.
Az építészet jellegzetes művei a lépcsőzetes,,
csonka gúlák, amelyek több-kevesebb emeletüek
voltak és vagy szerény kiterjedésű szentélyt,
vagy nagy palotákat hordtak magukon. A mayakultúra hasonló alkotásaitól az különbözteti meg
őket, hogy rendesen keskeny lépcsők vezettek e
gúlák egyes emeletei körül. Nevezetesek a cholulai, teotmuacani, papantii, teocalli, főleg azon
ban a xochicalcói nagy gúla, melynek kemény
trachitból faragott gazdag kőburkolata egy
szersmind a mexikói szobrászat legkiválóbb al
kotása és azt a sajátos pazar ornamentikát, túl
zott stilizálást mutatja, mely az amerikai régi
kultúrnépeket jellemzi. A festészet műveiből
teotihuacani érdekes falfestmények legalább má
solatban ismeretesek. Nagy számmal maradtak
fönn festett edények, amelyek az emberi fejet,
sőt egész alakot ábrázoló gyakori edények mel
lett a keramika fő alkotásai és sokszor fekete
alapon élénk színű ornamentális és figurális
díszt viselnek magukon. Nem csekély számmal
maradtak fönn mexikói képes kéziratok (mexikói
nemzeti múzeum; Oxford, Bodley-féle könyv-'
tár; Paris, Bibliothéque Nationale), amelyekben
a nép egész élete, mitológiája a csudálatos, kon
vencionális, az írásjegyekhez többé-kevésbbé kö
zeledő rajzokban visszatükröződik. V. ö. Charnay,.
Le Mexique et ses monuments (Paris, 1864);
Strebel, Alt-Mexiko (Hamburg-Leipzig, 1885-89);
Penafiel, Monumentos del arte Mexicano antíguo(Berlin, 1890); Lejeal, Les antiquités mexicaino^
(Paris, 1902;. A mexikói iparművészeire vonn

Mexikói nép

— 695 —

kozó becses gyűjtemény van a budapesti Ipar
művészeti Múzeumban, Horti Pál hagyatékából.
Mexikói nép, 1. Mexikó és Aztékok.
Mexikói nyelv, 1. Azték nyelv.
Mexikói ónix, igen szép cseppkőves szerkezetű
mészkő, melyet az Egyesült-Államokban asztal
lapoknak, vázáknak és különféle műtárgyaknak
dolgoznak fel. Gyönyörű díszítőkő, sávos, réteges
szerkezete nagyon hasonlít az ónixéhoz. Tecallinak is nevezik a kereskedelemben, mert Mexikó
ban, Puebla államban Tecalli vidékén bányász
szák.
Mexikói öböl, az Atlanti-óceán nagy öble az
északamerikai Egyesült-Államok, Mexikó, Flo
rida- és Yucatan-félszigetek közt. A két utóbbi
közt a 185 km. széles Yucatan-szorossal nyitva
van és ez Cubától D.-re a Karibi-tengerbe vezet,
valamint a 225 km. széles Florida-szorossal is
az Atlanti-óceán felé. A M. leghosszabb átmé
rője 1760 km., a legkisebbik 1125 km. D.-i
része a Gampeche- (Kempecs-), É.-i része pe
dig az Appalachee-öbö'l. Legnagyobb mélysége
Cubától E.-ra 3900 m., a partok közelében se
kély az erős tengeráramoktól szétteregetett del
ták miatt, csupán Vera-Cruz és Tampico köze
lében meredekebb a fenék lejtője. Jó kikötője
nem sok van: New-Orleans (Louisiana),Mobile
(Alabama), Pensacola (Florida), Habana (Cuba).
Mexikóból és a prérikről csak kicsiny és kevés
folyó ömlik bele, nagyobbak a Mississippi ós a
Rio Grandé del Norte. A M.-ből indul ki a Golfáram.
Mexikói sül (áuat), 1. Coendu.
Mexikói tea (nov.), 1. Chenopodium.
Mexikói viperagyík, 1. Kérgesbörií gyíkok.
Mey, Lev Alexandrovics, orosz költő, 1. Mej.
Mey. v. C. A. Mey., lat. növénynév után Meyer
Kari Anton nevének rövidítése; 1. F. et M.
Meyendorfí, Alexander, báró, orosz politikus,
szül. 1869 ápr. 10. Karlsruheban. Jogi tanulmá
nyait Szent-Pótervárott végezte. 1899—1903-ban
az orosz belügyminisztérium tisztviselője volt,
egyúttal 1902—06. magántanár a szt.-pétervári
egyetemen. Ezután a politikának szentelte magát.
1907-ben a duma.tagja lett s az októbristák egyik
legkiválóbb szónoka.
Meyer, természetrajzi nevek után Meyer Ernst
Heinrich Friedrieh (1791—1858) német botani
kus, königsbergi tanár neve. Műve : Geschichte
der Botanik (Königsberg 1854—57, 4 köt.).
Meyer, 1. Adolf Bemhard, német zoológus,
szül. Hamburgban 1840 okt. 11., megh. Drezdá
ban 1911 febr. 5. 1870—73-ban Celebesen, az
Új-Filippi-szigeteken és Új-Guineában tett ta
nulmányutat; 1874. a drezdai természetrajzi
múzeum igazgatójává nevezték ki. A muzeológia
terén elsőrendű szakember volt. 1905-ben nyuga
lomba vonult. Főbb müvei: Mitteilungen aus
dem königlichen zoologischen Museum zu Dresden (Dresden 1875—78}; Abbildungen v. Vogelskeletten (u. o. 1879—97, 2 köt.); Album von
Philippinentypen (u. o. 1904,3 köt.): Unser Auer-,
Rackel- und Birkwild und seine Abarten (Wien
1887): Album von Celebestypen (Dresden 1889) ;
Album von Papuatypen (u. o. 1894—1900,2 köt.);
The birds of Celebes (Berlin 1898, 2 köt.); The
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' distribution of Negritos (Dresden 1899). Ezen
kívül Darwin, Wallace és Sclater müveit ő for
dította németre.
2. M-, Alfréd Gotthold, német műtörténetíró,
szül. Berlinben 1864 mára 1., megh. Charlottenburgban 1904 dec. 17. A berlini technikai főis
kola tanára volt s különösen az olasz renaissance
szobrászattal foglalkozott. Főbb művei: Das venezianische Grabdenkmal der Frührenaissanee
(Leipzig 1889); Lombardische Denkmáler des 14.
Jahrhunderts (Stuttgart 1893); Oberitalienische
Frührenaissanee (Berlin, 2 köt., 1897—1900);
Die Certosa bei Pavia (u. o. 1900); Tafeln zur
Geschichte der Möbelformen (3 sorozat, Leipzig
1902—1904); Knackfuss Künstlermonographien
c. vállalatában: Reinhold Begas, Canova, Dona
tello (Bielefeld 1901, 1898 és 1903). Magyarul
megjelent: Szent Simon ezüstkoporsója Zárá
ban, ford. Éber László (Budapest 1894).
3. M., Arnold, német prot. teológus, szül. Weselben 1861 aug. 9. 1904 óta zürichi teológiai ta
nár. Főbb munkái: Jesus Muttersprache (Freiburg 1896); Die moderné Forschung über die
Geschichte des Urchristentums (u. o. 1898); Die
Auferstehung Christi (u. o. 1905); Wer hat das
Christentum begründet, Jesus oder Paulus?
(u. o. 1907); Was uns Jesus heute ist (u. o.
1907); Entstehung u. Entwickelung des Weihnachtefestes (1910 és 1913).
4. M., Bernhard, lovag, svájci, később osz
trák politikus, szül. Surseeben (Luzern) 1810
dec. 12., megh. Bécsben 1876 aug. 29. Luzern
kanton szolgálatában állott 1837 óta s azt a
svájci szövetségi gyűlésben többször képviselte.
A katolikus párt egyik vezére volt s a Sonderbund alapítói közé tartozott. 1847-ben Bécsben
járt, hogy Metternichet a Sonderbund érdeké
ben beavatkozásra birja. A Sonderbund leveretése után Milanóba, majd Münchenbe menekült.
1851-ben osztrák államszolgálatba lépett s a
belügyminisztériumban kapott alkalmazást. Ké
sőbb sajtófőnök, majd Belcredi alatt a minisz
tertanács jegyzője lett. Mint ilyen fogalmazta a
trónbeszédeket és kiáltványokat. Beust alatt
nyugalomba vonult. Emlékiratait fia adta ki:
Erlebnisse des Bernh. Ritter von M. (Wien 1875,
2 köt.).
5. M., Eduárd, német történetíró, szül. Ham
burgban 1855 jan. 25. Előbb a boroszlói, majd a
hallei egyetem, 1902 óta a berlini egyetem ta
nára. Bámulatos ókori nyelvismeretei arra ké
pesítették, hogy az ókori népek történetében fel
tárhatta az összekötő kapcsokat s így egészen
modern szemmel vizsgálhatta egymásra való ha
tásukat gazdasági és politikai téren. Főbb müvei:
Geschichte des Altsrtums (Stuttgart 1884—1902,
I—V. köt.); Geschichte des altén Ágyptens (Ber
lin 1888, Oncken Világtörténetében); Forschungen zur alton Geschichte (Halle 1892—99, 2 köt.);
Die wirtschaftliehe Entwickelung des Altertums
(Jena 1895); Die Entstehung des Judentums
(Halle 1896); Ágyptische Chronologie (Berlin
1904); Die Israeliten und ihre Naohbarstámme
(1906); Sumerieru. SemitoninBabylonien(1906);
Ágypten zur Zeit der Pyramidenerbauer (1908);'
Theopomps Hellenika (1909); Kieine Schriftcn
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<1910); Reieh u. Kultur der Chetiter (1910); Der
Papyrusfund von Elephantine (1912); Ursprung
und Geschichte der Mormonén (1912).
6. M., Franz, német iparművészeti író, szül.
Kenzingenben (Baden) 1849 dee. 9. 1879-ben a
karlsruhei iparművészeti főiskola tanára lett.
Főbb munkái: Ornamentale Formenlehre (Leipzig
1886); Handbuch der Ornamentik (u. o., 4. kiad.
1895); Handbuch der Schmiedekunst (u. o., 2.
kiad. 1893); Handbuch der Liebhaberkünste (u. o.,
2. kiad. 1891); Die Gartenkunst in Wort und
Bild (u. o. 1904); Krauthtal együtt: Schreinerbuch, Schlosserbuch, Zimmermannsbuch és Steinhauerbuch (u. o. 1899,1897, 1899 és 1896); Eythtal együtt: Malerbueh (u. o., 3. kiad. 1899);
Bischoffal: Architektonisehe Formenlehre (u. o.
1906).
7. M., Georg, német jogtudós, szül. Detmoldban 1841 febr. 21., megh. Heidelbergben 1900
febr. 28. 1868-ban magántanár, 1872. rendkívüli
tanár lett Marburgban, 1875. rendes tanár Jená
iban, 1889. Heidelbergben. Volt birodalomgyűlési
^képviselő is és anemzeti szabadelvű párthoz tarto
zott. Főbb munkái: Grundzüge des Norddeutschen
Bundesreehts (Leipzig 1868); Lehrbuchdes deutschen Staatsrechts (u. o. 1878, 6. kiad. 1905);
Lehrbuch des deutschen Verwaltungsrechts (u. o.
1883—84, 2 köt., 2. kiad. 1893—94); Die staatsrechtliche Stellung der deutschen Sehutzgebiete
<u. o. 1888).
8. M., Gustav, német nyelvész, szül.Gross-Strelitzben 1850 nov. 25., megh. Feldhofban az őrülttekházában 1900 aug. 29. 1877 óta a szanszkrit
fiiak és az összehasonlító nyelvtudománynak taíiiára volt Grácban. Különösen a görög és az al
ibán nyelvvel foglalkozott. Művei: Die mit Nasalen gebildeten Praesensstamme (1873); Grieehische Grammatik (1880); Albanesische Studien
:(1883—95, 4 rész.); Bssays und Studien zur
jSprachgeschichte und Volkskunde (1885); Al
banesische Grammatik mit Lesestücken und Glossar (1888); Etymologisches Wörterbuch der albán.
Sprache (1891); Neugriechische Studien (1894—
1895, 4 rész).
9. M., Haris Heinrich, német archeológus, szül.
Zürichben 1760 márc. 16., megh. 1832 okt. 14.
rZürichben Füssli vezetése alatt festészetet tanult,
azután Olaszországban tartózkodott és Kómában
Í1788. ismerkedett meg Goethével, kinek barátja
'és
nagyrabecsült művészeti tanácsadója lett.
:
Goethe közbenjárására 1792. tanár, 1807. igazigató lett a weimari festészeti akadémián. Leg: fontosabb müve: Geschichte der bildenden Künste
|bei den Griechen und Römern (Dresden 1824—
|1836), melyet Riemer fejezett be. Sokat irt Schiller
Horen, valamint Goethe Propylaen és Kunst und
'Alterthum c. folyóirataiba is, azonkívül Fernowval és Schulzeval kiadta Winckelmann műveit
(Dresden 1808—20). Kisebb dolgozatainak új ki
adása Kleine Schriften zur Kunst c. alatt Heilbronnban 1886. jelent meg.
10. M., Hans, német utazó, M. 11. fla, szül.
Hildburghausenban 1858 márc. 22. Tanulmányai
nak végeztével két évig Kelet-Ázsiában és Ame
rikában utazott, azután a M.-esalád könyvkiadó
intézetébe lépett, de nemsokára kutató útra ment,
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bejárta Ázsia egy részét, Dél-Afrikát; 1887. a
Küima-Ndzsárót akarta átkutatni, de a benszülöttek elfogták. Csak harmadszori kísérlet után,
1889. tudott feljutni a Kibo-kráter szélére (6130
m.), amelyet Vilmos császár-csúcsnak nevezett el.
1898-ban negyedszer járt Afrikában s folytatta
a Kilima-Ndzsáró kikutatását; ekkor több glecsesert is fedezett fel. 1903-ban nagy utazást tett
Ecuadorban, a Chimborazo környékén. 1911-ben
újra járt Afrikában, nevezetesen Ugandában,
Német Kelet-Afrikában, Ruandában, Urundiban.
A Magyar Földrajzi Társaságban, amelynek tiszt,
tagja, szintén tartott felolvasást. Müvei: Eine
Weltreise (Leipzig 1885); Zum Schneedom de3
Kilima-Ndscharo (Berlin 1888); Ostafrikanische
Gletscherfahrten (Leipzig 1890); Die Insel Tenerife (1896); Der Kilima-Ndscharo (1900); Die
Eisenbahnen im tropischen Afrika (1902); Die
Eiszeit in den Tropen (1904); In denHoch-Anden
von Ecuador (1907); Ergebnisse einerForschungsreise durch das Zwischenseengebiet Ostafrikas
1911 (1913).
11. M., Hermann Július, német könyvkiadó,
M. 14. fia, szül. Gothában 1826 ápr. 4., megh.
Lipcsében 1909 márc. 12. 1856-ban apja halála
után átvette a Bibliographisches Institutot, melyet
1874. Lipcsébe tett át, s kiváló szervező képes
ségével nagy virágzásra emelte. 1885-ben vissza
lépett az üzlet vezetésétől s nagy alaptőkével egy
olcsó lakásokat építő egyesületet alapított. Neve
zetes kiadványai: a 15 kötetre leszállított Konversations-Lexikon (1857,1861,1874—79,6-ik kiad.
1902—1909, 20 köt.); Bibliothek der deutschen
Klassiker; Bremhs Tierleben (1864—69, s azután
többször); Meyers Reisebücher (1862 óta). A
Bibliographisches Institut az ő visszalépése után
fiaira, Harisra (1. M. 10.) és Arndt-m szállt,
kikhez 1893. Hermann, (1. M-12.) csatlakozott,
akik követték a hagyományokat, s kiadták a
Meyers Volksbücher (1886), Meyers Sprachführer
(1886) stb. sorozatos kiadványokat. Fiók-üzleteik
vannak Bécsben 1890 és Berlinben 1900 óta.
12. M-, Hermann, német utazó, M. 11- fla,
szül. 1871 jan. 11. Hildburghausenban. A Biblio
graphisches Institut társtulajdonosa, 1895—
1900-ig kikutatta Braziliában a Xingu forrásvi
dékét. Nevezetesebb művei: Tagebuch meiner
Brasilienreise 1896 (Leipzig 1897); Meine Reise
nach den deutschen Kolonien in Rio grandé do
Sul 1898—1899 (u. o. 1899); Calchaquiurnen
(1908).
13. M. (M. von Bremen), Johann Georg, né
met festő, szül. Brémában 1813 okt. 28., megh.
1886 dec. 4-én. Düsseldorfban Sohnnak és Schadownak volt tanítványa; 1853 óta Berlinben élt.
Eleinte vallásos tárgyú képeket, utóbb főleg a
hesseni parasztok életéből merített genreképeket,
végre leginkább gyermekképeket festett, ame
lyek annak idején igen kedveltek voltak. Ilye
nek : A bűnbánó leány (Bréma 1852, KunsthaJle);
A kis háziasszony (Berlin, Nationalgalerio) stb.
14. M., Joseph, német könyvkiadó és publi
cista, szül. Gothában 1796 máj. 9., megh. Hild
burghausenban 1856 jún. 27. 1816—19-ig keres
kedő volt Londonban, majd visszatért szülőváro
sába s itt irodalmi téren működött, lefordítván a
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ford. Ballá Mihály és Nyitrai József (u. o. 1904);
A barát násza és egyéb novellák (Gusztáv Adolf.
apródja, Plantus a zárdában, Az asszonybiró) ford.";
Lányi Géza Viktor (Bpest 1912). Néhány költe-1
menye a Nyugat-ban. (1909, ford. Kéri Pál) ós«
Hét-ben (1911, ford. Kosztolányi Dezső). V. ö, <
Frey, C. F.'M. (Stuttgart 1900, 2. kiad. 1909)- \
Lanqmesser, C. P. M.-s Lében, Werke und Nach-'!
láss (Berlin 1905); A Stern, C. P. M.-s Gedichte
(Stud. z. Litteratur d. Gegenwart, II. k., Dresden
1904); Ottó Stoessl, C.P. M. (Berlin 1905); Tolnai
István, M. K. P. és történeti elbeszélései (Bpest
1908); Lautner János, C. P. M. nyelvéről és stí
lusáról (Gyoma 1910).
18. M., Leo, német nyelvész, szül. Bledelnben
(Hannover) 1830 júl. 3., megh. Göttingenben 1910
jún. 6. 1865—99-ig a dorpati egyetemen az indo
germán összehasonlító nyelvészet tanára volt,:
Művei: Der Infinitiv der Homerischen Spraehe
(1856); Bemerkungen zur altesten Geschichted.
griechischen Mythologie (1857); Gedrángte Vergleichung der griech. und lat. Declination (1862);.
Vergleiehende Grammatik der griechischen und-;
lateinischen Spraehe (1861—65,2 k.); Grieehisehe
Aoriste (1879); An im Griechischen, Lateinischen
und Gotisehen (1880); Handbuch der griechischen
Etymologie (Leipzig 1901—02, 4 k.).
19. M., Lothar, német kémikus, született Varelben (Oldenburg) 1830 aug. 19., megh. Tübingen-:
ben 1895 ápr. l l . 1876 óta a kémia tanára volt ai
tübingeni egyetemen. A fizikai kémiának egyik •
igen kiváló müvelője. Mendelejewel egyidejűleg,';;
de tőle függetlenül megállapította az elemek természetes rendszerét. Önálló művei: Die modernen
Theorien der Chemie (6. kiad. 1896); Grundzüge
d. theorethischen Chemie (1890, 4. kiad. 1907).
20. M-, Lukas, búr politikus és hadvezér, szül.".
Oranje államban 1846., megh. Ixellesben (Briisz-:
szel mellett) 1902 aug. 8. 1881-ben részt vett az
angolok elíeni győzelmes háborúban. 1884-ben
néhány társával új köztársaságot alapított Nieuwe
Bepubliek címen, de ez már 1887. Transzválba
olvadt mint Vryheid kerület. 1894-ben a Volksraadba választották, melynek később elnöke is
lett. Az angol háború kitörésekor 1899 okt. Natalban harcolt és részt vett Ladysmith ostromában.
A békealkudozásokban is része volt és Európába
jővén, nemsokára meghalt.
21. M., Marié Luise, német operaénekesnő, L
Dustmann.
22. M., Oskar Emil, német fizikus, M. 19.,
testvéröccse, szül. Varelben (Oldenburg) 1834 okt.
15., megh. Boroszlóban 1909 ápr. 24.1862—64-ig;
Göttingenben magántanár, 1864—1904-ig Borosz-'
lóban egyetemi rendes tanár volt. A folyadékok^
és gázok súrlódásával, a belső súrlódás elméleté
vel, az anomális diszperzióval, a rugalmasság;
tanával foglalkozott behatóbban. Önálló müve: •
Die Kinetische Theorie der Gase (Breslau, 2. kiad.
1895—99); kiadta Neumann Ferenc előadásait a
rugalmasság elméletéről.
23. M., Paiü, francia nyelvtudós, szül. Paris
Bgyflúszenvedései,ford.J2efesiSándor(u.o.l897)i ban 1840 jan. 17/1876 óta az École des Chartes-:
• Jenatsch György, ford. S. M. (u. o.) 1892 és Kelen ban a román filológia tanára, 1882 óta ugyanez
.Ferenc (u. o. 1904); Borgia Angéla, ford. Voino- intézet igazgatója. Paris Gastonnal (1872) a Ro
vich Géza (u. o. 1904); Pescara megpróbáltatása, mánia folyóiratot alapította. Főbb müvei: Re-

•többi között Shakespeare néhány színművét.
1821-ben megalapította a Bibliographisches Institutot, melyet 1828. Hildburghausenba tett át. A
füzetes vállalatoknak előfizetés útján való ter
jesztését 6 kisérelte meg először Németországban,
s midőn ez az újítása sikerrel járt, egymásután
számos folyóiratot és nagyobb sorozatos müvet
adott ki. Ezek közül nevezetesebbek a Meyers
•Universum, mely folyóirat 12 nyelven jelent
meg, köztük magyarul is; a német klasszikusok
műveinek kiadása, különböző biblia-kiadások, az
52 kötetes nagy Konversations-Lexikon, diszművek stb. Az 1840-es években vasútépítési és
bányatervekkel foglalkozott, de ezek kivitelében
az 1848. évi forradalom megakadályozta.
15. M., Jürgen Bona, német filozófiai író, szül.
Hamburgban 1829 okt. 25., megh. Bonnban 1897
jún. 22.1868 óta Bonnban a filozófia tanára volt.
Nevezetesebb müvei: Aristoteles Tierkunde (Ber
lin 1855); Kants Psychologie (u. o. 1869); Probleme der Lebensweisheit (u. o. 1887).
16. M., Klaiis, német festő, szül. Lindenben
{Hannover m.) 1856 nov. 20. Nürnbergben és
Münchenben tanult. A XVII. századi hollandi
genrefestők hatása alatt készített képei közül
említendők: Hollandi genrekóp (1882); A beginakolostorból (1883); Öreg és fiatal macskák (Í886,
•drezdai képtár); A kockajátékosok (1886, Berlin,
Nationalgalerie); A kém; A fiatal asszony (1901);
A 12 éves Jézus a templomban (1902).
17. M., Konrád Ferdinánd (írói nevén MeyerZiegler is), német regényíró, szül. Zürichben 1825
okt."l2., megh. Kilchbergben (Zürich mellett) 1898
nov. 28. Szülővárosában gimnáziumot és jogot
végzett, azután Svájc francia vidékein, Parisban
•és Olaszországban utazgatott s a román népek
kultúrájától áthatva, első munkáiban, balladái
ban és románcaiban ezek irodalmát utánozta. A
porosz-francia háború s a német egység kialaku
lásának hatása alatt tért át a német nemeeti köl
tészet művelésére (Huttens letzte Tagé, Leipzig
1871, 50. kiad. 1911) s lett a német irodalomnak
«gyikf aji szempontból is legnagyobb írója, Goethe
óta Gottf ried Keller mellett nemzetének legna
gyobb epikus tehetségű költője. Tisztult történeti
érzék nagy művészi készséggel, lelki hangulatok
rajza különösen bámulatos jellemző erővel és
emelkedett Ízlésű, sohasem lankadó lendületességgel egyesül alkotásaiban. Kedves kora a renaissanee, tehetségének is legmegfelelőbb talaja; leg
nagyobb a történeti novellában. Művei a legolva
sottabb költői alkotások közé tartoznak. Emlí
tendők : Novellen (Leipzig 1855, 50. kiad. 1912);
Gesammelte Werke (8 k., u. o. 1912); Jürg
Jenatsch (u. o. 1877, 117. kiadás 1912); Der
Heilige (u. o. 1880, 63. kiadás. 1912); Gedichte
(u. o. 1882, 59. kiad. 1912); Die Hochzeit des
Mönchs(u. o. 1884, 58. kiad. 1912; Die Eichterin
(u. o. 1885, 58. kiad. 1912); Die Versuchung des
Pescara (u. o. 1887, 43. Mad. 1912); Angéla Borgia (u. o. 1891, 34. kiad. 1912). Magyarul meg
jelent: A szent, ford. Péterffy Jenő (Bpestl889);
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cherches sur l'ópopée francaise (1867); Le sakit mische Probleme der Gegenwart (1890). Jacobd'amour dana les littóratures provencales (1867); sonnal együtt irott Lehrb. d. org. Chemie c. mun
Alexandre le Grand dans la littér. franc, du mo- kája a legjobb organikus kémiák egyike.
yen-age (Paris 1886 s köv.). Számos ó-franoia
28. M., WUJielm, német csillagász, szül. Braunirodalmi emléket mintaszerűen kiadott.
schweigban 1853 febr. 15., megh. Untermaisban
24. M-, Richárd Moritz, német irodalomtör Meran mellett 1910 dec. 17. 1876-ban Zürichben
ténetire, szül. Berlinben 1860 júl. 5., megli. u. o. docens, 1877. a genfi csillagvizsgálón obszervátor
1914 okt. 8. 1886-ban a berlini egyetemen az volt. 1888-ban Berlinben a népszerű természettu
irodalomtörténet magántanára, 1903. rendkívüli dományokat terjesztő Uránia-társaság igazgatója
tanár lett. Művei: Goethe (Berlin 1895, 3 köt., lett s szerkesztette a társaság Himmel und Erde
3. kiad. 1905); Die deutsche Literatur des 19. című folyóiratát. Számos népszerű csillagászati
Jahrhunderts (u. o. 1900, 4. kiad. 1909); Grund- műve tette ismertté nevét. Ilyenek pl.: Die Köriss der neuern deutschcn Literaturgeschiehte nigin des Tagesundihre Familie(Wien 1885); Die
(u. o. 1902, 2 kiad. 1907); Goethes lyrische Entstehung der Erde und des Irdischen (Berlin
Meisterstüeke (2 köt., Leipzig 1908); Goethe u. 1888) s hasonlók. Földrajzi munkái közül emlí
seine Freunde im Briefwechsel (u. o. 1909— tendők : lm Bannkreise der Vulkáné (1907); lm
1914-ig, 3 köt.); Altgermanische Religions- zerstörten Messina (1909).
gesehichte (Leipzig 1910); Aufsátze literarhisMeyerbeer, Giacomo, eredeti nevén Jacób
torischen u. biographiscnen Inhalts (2 köt, Ber iÁébmann Beér, német operakomponista, szül.
lin 1912); Nietzsche (München 1913); Die Welt- 1791 szept. 5. Berlinben, megh. 1864 máj. 2. Pa
literatur im 20. Jahrhundert (Stuttgart 1913).
risban. Egy Meyer nevű rokona azzal a kötele
25. M., Bobért, osztrák pohtikus, szül., Bécs zettséggel hagyta rá a vagyonát, hogy nevét kell
ben 1855 jan. 8., megh. u. o. 1914 jún. 10. Állami viselnie, így lett: Meyerbeer. Az édesapja bankár
szolgálatba lépett és 1884. a pénzügyminiszté volt, aki nagy gonddal neveltette. Kilenc éves ko
riumba került. Böhm-Bawerkkel, a későbbi pénz rában játékával a nyilvánosság előtt is sikert
ügyminiszterrel együtt ő dolgozta ki a személyes aratott. Zeneszerzési tanulmányaiban Ze'ter, B.
jövedelmi adóról szóló törvényt. 1899-ben osz A. Weber, Vogler apát voltak a mesterei. Első
tályfőnök lett, 1910. a statisztikai központi bizott kísérletei az operairás terén (Jephtas Tochter
ság elnöke, 1911 jan. 9-től nov. 19-ig pedig-pénz- 1813 ós Abimelek 1813) nem sikerültek. 1815-ben
ügyminiszter. Ezután ismét a statisztikai köz Bécsbe ment, ahol mint zongoraművésznek nagy
ponti bizottság élén állott. A bécsi egyetemen ünnepeltetésben volt része. Bécsből Salieri taná
1884-től mint magán-, később mint tiszteletbeli csára Olaszországba utazott, hogy az olasz ze
tanár tartott előadásokat. Művei: Die Prinzipien nét a saját hazájában tanulmányozza. Olaszor
der gerechten Besteuerung in der neuern Finanz- szági útjának eredményei: Semiramide (1819), II
wissenschaft (Berlin 1884); Das Wesen des Ein- crociato in Egitto (1824) ós még néhány opera, ame
kommens (u. o. 1887); Das Zeitverháltnis zwi- lyek Olaszországban nagyon tetszettek. M. 1825.
schen der Steuer und dem Einkommen (Wien tért vissza Berlinbe; családi ügyei ott tartották és-•
1901).
csak 1831. léphetett a francia közönségeié Ördög
26. M-, Rudolf, német nemzetgazdasági iró, Róbert (Seribe szövegére készült) operájával,.
szül. Priedebergben 1839 dec. 10., megh. Dessau- amely óriási sikert aratott és egyszerre világ
ban 1899 jan. 16. Újságíró lett és a konzervatív hírűvé tette szerzőjót. Ezt M. legsikerültebb müve
agrárpárthoz csatlakozott. Mikor Politische Grün- követte, A hugenották (1836 febr. 29.), majd
der und die Korruption in Deutschland (Leipzig Das Feldlager in Schlesien (a berlini Operaház
1877) c. munkájával Bismarckot megsértette, felavatására készült 1844., Bécsben Vielka c.
több hónapi fogságra ítélték, de ő külföldre mene került szinre, majd Parisban, átdolgozva, mint
kült. Egyéb munkái: Der Emanzipationskampf Észak csillaga 1854.). M. többi operái: A próféta
des vierten Standes (Berlin 1872—74, 2 köt.); ür- (1849), Dinorah v. a ploermeli búcsú (1859), végül
sachen der amerikanischen Konkurrenz (u. o. az Afrikai nő, amely már húsz esztendő óta készen
1883); Heimstatten- und andre Wirtschaftsge- volt, de csak 1864. tűzték műsorra, próbái köz
setze der Voreinigten Staaten, von Kanada, Russ- ben érte utói M.-t hirtelen a halál, s a dalmű
land, China, Indien, Rumanien, Serbien und Eng- csak egy esztendővel később került bemutatóra.
land (u. o. 1883); továbbá Ardant-nal együtt La Operáin kívül M. számos alkalmi zenekari mű
question agraire (Paris 1887) és Le mouvement vet, kantátokat és 50 francia románcot irt. M.-t
kívánsága szerint Berlinben temették el. V. ö.
agraire (u. o. 1889).
27. M., Viktor, német kémikus, szül. Berlinben Mendel, G. M. (1868); Schucht, Meyerbeers Le1848 szept. 8., megh. Heidelbergben 1897 aug. 8. ben und Bildungsgang (1869); J. Weber, M., notesElőször a stuttgarti, később a zürichi, 1885. a göt- et souvenirs d'un de ses secrétaires (1877).
tingeni egyetemen a kémia tanára volt. Bunsen
Meyer-Förster, Wilhelm, német író, szül.
után 1889. a heidelbergi katedrára hívták meg. Hannoverban 1862 jún. 12. Érzelmes diákdrámá
Kiváló experimentátor és zseniális kutató, ki jával (Alt-Heidelberg) nagy hatást ért el, de mint
nek igen sok kiváló dolgozata jelent meg; így regényíró is népszerű. Főbb müvei: Die Saxoa zsírsav-sorozat nitrovegyületeiröl, a primer, Saxonen (S.Gregorow álnév alatt, Berlin 1885,92..
szekundér és tercier nitrovegyületekről, a tiofén kiad. 1902); Heidenstamm (Stuttgart 1898, 13.
szintéziséről stb. Ezenkívül új módszert dolgo lüad. 1909); Kari Heinrich (u. o. 1899, 24. kiad.
zott ki a gőzök sűrűségének,meghatározására, 1905); Alt-Heidelberg (az előbbinek dramatizált mely nagyon el van terjedve, önálló műve: Che- alakja, u. o. 1901); Süderssen (1902): Leua S. (1903).-

Meyerheim

— 699 —

Meyerheim, 1. Franz, német festő, M. 2. fia,
szül. Berlinben 1838 okt. 10., megh. Marburgban
1880 ápr. 5. Atyjának volt tanítványa és annak
hatása alatt finoman, aprólékosan festett genreképeket.
2. M., Friedrich Eduárd, német festő, szül.
Danzigban 1808 jún. 7., megh. Berlinben 1879
jan. 18. A berlini akadémián Schadownak volt
tanítványa. Kezdetben litográfiákat készített,
majd romantikus genreképeket festett, végre rea
lisztikusabb felfogású, igen aprólékosan kimun
kált képeket kezdett festeni, nagyrészt a német
parasztok és kispolgárok életéből. B képeivel
nagy sikerei voltak és azok némi jelentőséget is
biztosítanak M.-nek a XIX. sz.-i német festészet
történetében. Említendők: A kosztos (1844); A
várakozás (1845); Mesemondás (1846) és Jó falat
(1851) a berlini Nationalgalerieban; Pihenő, Csa
ládi boldogság (1847); Templombamenet (1850);
Jó reggelt, apa ! (1858) a berlini Ravené-f éle kép
tárban. Önéletrajzát Pietsch adta ki (Berlin 1880).
3. M., Paul, német festő, M. 2. fia, szül. Ber
linben 1842 júl. 13., atyjának tanítványa. Főleg
állatképeket festett, amellett genreképeket, csönd
életeket, dekoratív festményeket, ragyogó techni
kával, megvesztegető színpompával. Sikerült,
részben igen népszerű művei: A gőzmozdony tör
ténete 7 képben; Amsterdami antikvárius; Állat
sereglet ; A négy évszak a madarak életében (a 3
utóbbi a berlini Nationalgalerieban); Piroska;
Hamupipőke; Birkanyírás; Bódé vademberekkel;
atyjának és Chodowieckinek képmásai (danzigi
múzeum); Majomszinház; Csordával találkozó
turisták; Délelőtt a cirkuszban ; Égő szélmalom
stb. 1893. Egyiptomban tett utazása alkalmából
sok keleti tárgyú képhez szerzett anyagot.
Meyer-Lübke, Wilhelm, német romanista,
szül. Dübendorfban (Svájc) 1861 jan. 30. 1887.
Jenában, 1890. Bécsben egyetemi tanár. Müvei:
Grammatik der romanischen Sprachen (Leipzig
1890—1902, 4 k.); Italienische Grammatik (u. o.
1890) ;Einführungin das Stúdium derromanischen
Sprachwissenschaft (Heidelberg 1901); Romanisehes etymologisches Wörterbuch (1911).
Meyer von Bremen, német festő. 1. Meyer, 13.
Meyer von Knonau, 1. Gerold Ludvrig, svájci
író, M. 3. fia, szül. Zürichben 1804 márc. 2., megh.
u. o. 1858 nov. 1. A zürichi levéltár igazgatója volt
1837 óta. Megírta Zürich és.Schwyz kantonok,
később pedig egész Svájc földrajzát (Erdkunde
der schweizerischen Eidgenossenschaft, Zürich,
1838—39, 2 köt.). Folytatta a Vögelintől megkez
dett Svájc történet-földrajzi atlaszát (Historischgeograpischer Atlas der Sehweiz, n. o. 1846—55,
1—5. füzet).
2. M., Gerold, svájci történetíró, M. 1. fia,
szül. Zürichben 1843 aug. 5. A zürichi egyetemen
a világtörténelem tanára 1870 óta, 1894. pedig a
svájci történeti társaság elnöke. Nevezetesebb
müvei: Die Sage von der Befreiung der Waldstádte (Basel 1873); Die Ekkeharte von St. Gallen
(u. o. 1876); Jahrbücher des Deutschen Reiches
unter Heinrich IV. u. Heinrich V. (Leipzig, 1891—
1907, 6 kötet); St. Gallische Geschichtsquellen
(St. Gallen 1870—81, 5 köt); Historisch-geogr.
Atlas der Sehweiz (Zürich 1867—69,6—7. füzet).
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3. M., Lttdwig, svájci történetíró, szül. Zürich
ben 1769 szept. 12., megh. u. o. 1841 szept. 21.
1830 óta többször volt tagja a svájci szövetséggyűlésnek. Főműve: Handbuch der Geschichte
der schweizerischen Eidgenossenschaft (Zürich
1826—29, 2 köt.).
Meyer-Waldeck, Alfréd, német sorhajókapi
tány és Kiau-csou kormányzója, szül. Szt.-Pétervárottl865., ahol atyja, orosz állami tanácsos, a
Petersburger Deutsche Zeitung-ot vezette, de 1874.
Heidelbergbe költözött át. M. itt végezvén iskolai
tanulmányait, 1884. lépett a német haditengeré- szetbe. Mint sorhajóhadnagy és a «Geier» cirkáló
1. tisztje 1900. a boxerlázadás idejében Kelet
ázsiában szolgált. 1908-ban a kiau-csoui k ormány zó
helyettese és törzskarának főnöke lett és miután
1909. a sorhajókapitányi rangot elérte, 1911. ő
lett a kormányzó. Neve az 1914. kitört világhá
borúban lett ismeretessé. Dacára annak, hogy
Németországnemkiildhetett segítséget, a megerő
dített Csintaut, Kiau-csou főhelyét saját helyőrsé
gével és a Kínában időző német önkéntesekkel, va
lamint néhány hadihajó (köztük az osztrák-magyar
«Kaiserin Elisabeth» cirkáló) támogatásával több
mint két hónapon át tartotta a szárazföldön és
vízen támadó sokszoros japáni (némileg angolok
kal megerősített) túlerővel szemben, mígnem
1914 november havában, az erődök eleste után,
helyőrségénekmaradékávalsehesülten japáni fog
ságba jutott.
Meyn, Georg Imdwig, német arcképfestő, szül.
Berlinben 1859 dec. 19. Tanulmányait szülővá
rosa művészeti akadémiáján végezte. Nagyszámú
müvei közül megemlítendök Virchow, Ottó Erich
Hartleben, Joseph Kainz, II. Vilmos császár,
Auguszta Viktória császárnő képmásai.
Meynert, Theodor Hermann, német elmeor
vos, szül. Drezdában 1833 jún. 15., megh. Klosterneuburgban 1892 máj. 31. 1870. óta tanár és az
elmekórház igazgatója volt a bécsi egyetemen..
Különösen nagy szolgálatot tett az agy velőre vo
natkozó anatómiai és biológiai vizsgálataival.'.
Nevezetesebb munkái: Anatomie der Hirnrinde •
und ihrerVerbindungsbahnen (1865); VomGehirn:
der Sáugetiere (1868); Klinische Vorlesuugen;
über Psychiatrie (1890) stb.
Meyr, Melchior, német költő és bölcsész, szül.
Ehringenben (Bajorország) 1810 jún. 28., megh.
Münchenben 1871 ápr. 22. Theista bölcselő, Carriére barátja s egyidőben kedvelt költő volt. Je
lentősebb müvei: Erzáhlungen aus dem Ries (Ber
lin, 1856, 4. kiad. Leipzig 1904); Vier Deutsche.
Polit. Román (Stuttgart 1861, 3 köt.); Herzog Al
brecht, Trag. (u. o. 1862); Gespráche mit élnem
Grobian (Leipzig 1866); Die Fortdauor nach dem
Tode (u. o. 1869); Die Religion und ihre jetzt
gebotene Fortbildung (u. o. 1871).
Meysenbug, Mcdwida von, német írónő, szül.
Kasselben 1816 okt. 28., megh. Rómában 1903
ápr. 26. 1848-ban a fölkelőkkel tartván, Lon
donba menekült, 1877. Rómába költözött át. Liszt
nek, Wagnernák és Nietzschenek is barátnőjevolt. Főbb művei: Memoiren einer Idealistin (Ber
lin 1876, 10. kiad. 1906): Phadra (Drcsden 1885*
2. kiad. Berlin 1907); Gesammelte lírzühlungen
(Zürich 1885). V. ö. Julián Schmidt, Portráts aus..
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<dem XIX. Jh. (Berlin 1878); B. Reicke, M. v. M. jól látható módon kifüggesztetik az elárusító
-{a. o. 1912).
helyiségben.
Meytens (Mytens), Martin van, svéd festő,
Sleza, 1. Mesa.
szül. Stockholmban 1695 júl. 24, megh. Bécsben
Mézaire (franc, ejtsd: mezér), a spanyol lovagló
1770 márc. 23. Atyjának, M. Péter Martin fes iskolának járómódja. L. Lovaglás.
tőnek volt tanítványa, azután Hollandiában, Lon
Mézajak (növ.), 1. Kosborfélék.
donban ós Parisban tanult. Kora uralkodóinak
Mezar (Mezar-i-serif), város Afganisztánnak
kedvelt képmásfestője volt és Bécsben, hol 1726 Balch területén, 25,000, többnyire üzbég és af
óta tartózkodott, udvari festő és a muv. aka gán lak., búcsújáró hely, mert a monda szerint
démia igazgatója lett. Megfestette pl. XV. Lajos, Ali (Mohammed veje) holttestét, melyet egy a
Nagy Péter cár, III. Károly, I. Ferenc, Mária Te pusztába kivert tevére kötöztek, itt temették el.
rézia képmásait, dekoratív, pompázó modorban.
Mezarteriitisz (gör.), a verőerek, artériák kö
A Magyar Történeti Képcsarnokban van tőle zépső (izom-) rétegének gyuladása.
Mária Terézia lovasképe a pozsonyi koronázási
Mézbor, 1. Méhsör.
dombon és Lotharingiai Ferenc lovasképe; a buMéze (ejtsd: méz), városHérault francia départe• dapesti Szépműv. Múzeumban M. saját arcképe. mentban, (1911) 6009 lak., tengeri sófőzós, ká
Meywar, indobrit állam, 1. Udaipur.
dáripar, borkereskedés.
Méz, vízben nem kristályosodó és kristályosodó
Mézecet (oxymel), legegyszerűbb készítési
cukorfélék keveréke, melyekhez illó olajok, aro- módja a mézet vízzel (1 kilóra 4 litert számítva)
matikus nedvek s hangyasavnyomok járulnak. felhígítva hordóban a levegő hatásának kitenni.
A nem kristályosodó gyümölcscukor adja meg a Gyorsabb az eljárás, ha a mézes vízbe ecetanyát
méznek édesebb Izét, változó zamatját pedig az tesznek.
illó olajparányok, melyeket a méhek által fel
Mézédes, szőllőfajta, 1. Mézes fehér.
keresett virágok nektárjai tartalmaznak. így legMezei, 1. Ernő, publicista, szül. Sátoraljaúj
zamatosabb az a méz, melyet az ajakas virágok helyen 1851 máj. 1. Jogi tanulmányait Budapes
(Labiatae) gazdag rétje nyújt. Az ókorban híres ten elvégezvén, 1871. az Ellenőrnek, a balközép
attikai Himettosz-hegyi, a szicíliai Hibla-hegyi, hivatalos lapjának vezércikkírója lett. 1873-ban
a Chamonix-völgyi és narbonnei méz is e virá- azonban, mikor már a párt, közjogi programjának
- gok terméke. Igen jó minőségű a gyümölcsvirág feláldozásával, kormányra törekedett, megvált a
méz is. A fák közül a legjobb és legtömegesebb laptól. 1874-ben Csávolszky Lajossal együtt meg
mézet szolgáltatja a hársfa, melynek java a alapította az akkor alakult függetlenségi párt or
fehérszínű, enyhe ízű lengyel «lipic» méz; akác gánumául a Baloldal c. lapot, mely egy évvel ké
mézünk pedig a külföldön is jó hirnek örvend. sőbb az Egyetértés nevet vette fel. E lapnak har
A legcsekélyebb minőségű méz a pirosbarna minchét éven át volt dolgozótársa. 1910-ben a
hangavirág és a sötétpiros pohánka, valamint Pesti Hirlap kötelékébe lépett. Egyik itt közzé
a mézharmat (levelész) és fenyőméz. A méhek tett cikke miatt, melyet Lukács László minisz
a méznek csak nyers anyagát gyűjtik, mely terelnök fölmentése alkalmával írt, 1913. királynyálmirigyeik nedveinek befolyása alatt át sértósért pörbe fogták s államfogházra ítélték,
alakul. A méz jóságát első sorban a virág, ez az ítélet azonban a politikai vétségekre nézve
illetve az egyes jobban mézelő növények nektár az 1914 kitört háború alatt kibocsátott királyi
jának minősége s a mézszüret ideje és mikéntje, pertörlés következtében nem nyert foganatot.
•de nem a méhfajta határozza meg. Némely méz, M. egész pályáján egyik leglelkesebb s legkövetke
mint a hársfáé, az akácé, sok ideig marad csepp zetesebb harcosa volt a függetlenségi eszmének.
folyós állapotban, ellenben a keresztes virágok Publicisztikai dolgozatait is, melyekben mindig
ról nyert méz sokszor már a sejtekben megke egyéni álláspontja nyilvánult meg, a meggyőző
ményedik és némely, a svájci havasokon gyűj dés következetessége jellemzi. Értékes publicisz
tött, mint a -wallisi, idővel oly kemény lesz, hogy tikai működése feléje irányította Kossuth Lajos
zsákban árulják. A kereskedésben a kaptárokból figyelmét is, kinek ajánlatára azután 1878. a
lépestől forgalomba hozott lépes méz, továbbá gyomai kerületben jelöltséget vállalt; képvise
az ebből esepegtetés által nyert színméz és vé lővé azonban csak a következő ciklusban, 1881.
gül a -pergetett méz fordul elő. A mézélvezetet na választották meg Miskolczon. Parlamenti szerep
gyon megszorította a cukor olcsósága. Nyugat- lése során különösen a katonai és felirati vitá
Európában igen gyakori, de nálunk sem isme ban mondott beszédei, továbbá a tiszaeszlári pör
retlen már a méz hamisítása. Leginkább kemé folyamán az igazságügyminiszterhez intézett in
nyítővel, cukorral, dextrinnel, oleomargarinnal terpellációi s a vegyes házasságok dolgában való
•és glicerinnel hamisítják. Bisquitméz néven pl. felszólalása keltettek nagyobb feltűnést. 1911-ben
Németalföldön mézül oly gyártmányt árusítanak, a Budapesti Újságírók Egyesülete, amely már
melynek 30%-a oleomargarin, 29%-a nádcukor, 1901. megünnepelte írói jubileumát, tiszteletbeli
"7%-a dextrin, -4%-a vízmentes szőllőcukor, 1%-a tagjául választotta. M. publicisztikai tevékeny
nátronkarbonát, 29%-a víz, azonfelül van még sége mellett szépirodalmi téren is jelentős siker
benne homok stb. A hamisítást és az erre hasz rel működött. Számos művészi becsű verse jelent
nált anyagokat csak körülményes vegyi vizsgá meg a Fővárosi Lapokban s különböző folyóira
lat útján lehet megállapítani. Pótszerek csak szi tokban és napilapokban. A Pesti Hírlapban pedig
rup néven, a származás megjelölése mellett hoz Menenius Agrippa néven verses politikai szatí
hatók forgalomba, s az ily termékek büntetle- rákat tett közzé; írt azonkívül igen sok tárcát.
iiiül csak az esetben árusíthatók, ha valódi nevük Verseit és tárcáit összegyűjtve nem adta ki; ön-
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állóan megjelent müvei: Tisza Kálmán Pálfor
dulása (Budapest 1875); A polgári házasság tör
ténete (1876); Tisza Kálmán 1877-ben (u. o. 1877);
Bolyongások az olasz ég alatt (u. o. 1877).
2. M. Mór, ügyvéd, publicista, M. 1. testvér
bátyja, szül. 1836 jan. 17. Sátoraljaújhelyen. Jogi
tanulmányait Budapesten végezte. 1861-ben részt
vett az Országos izr. magyar egyesület megalapí
tásában ; az egyesületnek titkára s lapjának, a Ma
gyar Izraelitának szerkesztője lett. Ebben az állá
sában kiváló harcosa volt a zsidók emancipáció
jáért indított küzdelemnek. Szerkesztői működésé
nek nemzeti szelleme miatt azonban katonai tör
vényszók elé állították; a büntetéstől a közbejött
általános amnesztia következtében megmenekült,
de a lap szerkesztésétől a rendőrség eltiltotta.
1861-ben id. Andrássy Gyula gróf mellett Zemplén
vármegye választott kiskövete volt. Az emanci
páció törvónybeiktatása után egybehívott orszá
gos zsidókongresszuson az ú. n. neológ párt egyik
vezére volt. A neológ zsidóságnak később is ve
zető egyénisége maradt, s mint a Magyarhoni
zsidók országos irodája elnökének, minden moz
galmukban irányító szerepe van. 1893-tól kezdve
két cikluson át országgyűlési képviselője volt
Budapest lipótvárosi kerületének. Mint gyakor
lati jogász a legkiválóbbak közé tartozik; emlí
tést érdemel, hogy a kereskedelmi törvény élet
beléptetése után a részvénytársaságokra vonat
kozó határozmányoknak a gyakorlati életben
való érvényesüléséhez a formákat, melyek min
tául szolgálnak, ő alkotta meg.
Mezei kertészet, 1. Kerti gazdaság.
Mezei munkáskérdés, 1. Munkáskérdés és
Munkásmozgalom.
Mezei nárdus (n8v.), 1. Valeriána.
Mezei nyúl, 1. Nyúl.
Mezei pacsirta, 1. Pacsirtafélék.
Mezei pocok, 1. Pocok.
Mezei poloskák (Capsidae), a Hemiptera ro
varrend egyik családja. Mérsékelt övi, többnyire
igénytelen külsejű, apró poloskafajok képezik,
amelyek rétek és mezők különféle kóróin élnek.
Innen magyar elnevezésük.
Mezei püspök, magyar neve a chorepiscopusnak (1. o.).
Mezei rendőrség, 1. Mezörendőrség.
Mezei saláta (EÖV.), 1. Valerianella.
Mezei szolgalmak (servitutes praediorum
rusticorum), a telki szolgalmaknak (servitutes
praediales) egyik neme. A legnevezetesebbek: a)
a gyalogösvény; b) a marhacsapás; c) a szekérút;
d) a hajózás szolgalmai; e) a legelő; f) a vízvezetés; g) vízmerítés; h) baromitatás; i) vízelve
zetés s a mezőgazdaság érdekében szükségessé
válható egyéb szolgalmak. A telki szolgalmaknak
a római jogból eredt felosztását mezei és városi
szolgalmakra (amilyenek ablakszolgalom, vilá
gosság szolgalma, kilátás szolgalma stb.) a tör
vényhozások ós a jogtudomány, mint céltalant és
jelentőségnélkülit, újabban mellőzik.
Mezei termények biztosítása, 1. Biztosítás.
Mezei vasutak (1. a két képmellékletet). Mind
azok a saját használatú keskenyvágányú vas
utak, melyek görpálya, erdei, mezőgazdasági,
Iiányaipari, v. hordozható vasutak elnevezés alatt
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ismeretesek, a M. fogalma alá esnek. Ezeket úgya mező- és erdőgazdaságban, mint bányákban,
gyári ós ipari üzemekben mindenféle nyers és.
kész termék szállítására, vagy pedig vasutak, csa
tornák, töltések stb. építésénél anyagszállításra
használják. Különösen fontosak a hadseregre
nézve is, mert a hadgyakorlatokon, de főkép a
háborúban az élelmi- és lövőszer gyors és biztos
szállítása a sikert lényegesen elősegítheti. Tudvalevőpl.,hogy az 1870-iki német-francia háborúban
a németek győzelmeiket részben annak köszön
hették, hogy csapataikat M. segélyével láthatták
el élelemmel és lövőszerrel. De még nagyobb
szerepük volt az 1914—lő. évi világháborúban,
amikor minden egyes harctéren igen nagy mér
tékben — még sebesültek szállítására is — hasz
nálták a M.-at.
M. már a XVI. sz.-ban voltak használatban
Angol- és Németországban, de Tirolban és nálunk
(pl. Brádon, Hunyad vm.) is a szón- és ércbányák
ban. Műszaki tekintetben persze alig feleltek
meg a legszerényebb kívánalmaknak, mert az ,
egész berendezés abban állt, hogy f agerendákra
fektetett deszkákon négy hengeralakú fatuskóra .
— ú. n. kerekekre — erősített kis faszekrények
ben tolták ki a bányatermékeket. Ezeket ((kutyák
nak)) nevezték el, mert tolásuknál az ebvonításhoz hasonló csikorgás hallatszott, mely elnevezés
különben ma is dívik, noha csille a helyes elne
vezés. Ez a berendezés idővel mindinkább tökéle
sedett, míg végül Jessop angol gyáros a gombafejű síneket találta fel, melyek némi apróbb vál
tozások után máig nemcsak a M., hanem a köz
forgalmi vasutak felépítményének is fő alkotó
részei.
Amint a vontató erő kezdetleges voltából, mely
az emberi és állati erő kihasználásában állt, ki
emelkedett és a géperő alkalmazásában nyilvá
nult, a M. elterjedése rohamosan fejlődött, mert
csak ezáltal tudtak feladatuknak — hogy nagy
tömegeket gyorsan, pontosan és olcsón szállít
sanak — megfelelni. Noha a M. nagy elterjedé
séről hiteles statisztikai adatok nincsenek, hozzá
vetőleg mégis megállapítható, hogy a földkerek
ségen legalább -400,000 km. M. van és miután az
1910-iki statisztika szerint a közforgalmi vas
utak 1.030,000 km.-re terjedtek el az egész vilá
gon, így a M. ezeknek 40%-át teszik ki. A ma
gyar korona területén ez az arány még kedve
zőbb, mert 1912. közforgalmi vasutaink 21,465 •
km.-t tettek ki, az itt alkalmazásban levő M. pedig legalább 10,000 km.-t.
A M. nagy előnyei a közönséges kocsikkal
szemben a következőkben foglalhatók össze:
1. A terepviszonyok nem okoznak nehézsége
ket, mert még ott is alkalmazhatók a M., ahol a
közúti kocsik alig v. csak nagy elővigyázattal köz
lekedhetnek. Nem ritka az eset, hogy erdőségek
v. kőbányák használásánál 70—80, sőt 100°/oo - n v i
emelkedést is elérnek és vízválasztókon át is ve
zetik a M.-at. Rendes körülmények közt azonban
nem ajánlatos 50%o-en túl menni; kivételes eset
ben a 100%o-es emelkedés csak villamos vonta
tás esetén engedhető meg.
2. Egyenlő erőkifejtésnél a vágányon sokkal .
nagyobb mennyiséget és gyorsabban lehet szálli-
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tani, mint a legjobb közúton. Sokoldalú megfigye volságuk többnyire 600 mm. — csak kivételesen
lések alapján tapasztalták, hogy pl. egy ló jól 600 mm., — mert a vágányok ép úgy, mint a ko
épült vágányon tizenhatszor többet vonhat, mint csik, szélesebb nyomtávolságnál állékonyabbak
középszerű közúton.
és mert nagyobb mennyiségek szállítása lehetsé
3. A szállítási költségek jóval kisebbek, mint ges. Hadseregünk e vasutai 700 mm. nyomtávol
•- a közúti kocsikkal való szállításoké, dacára annak, sággal bírnak. A keretek sínpárja egy-egy méter
hogy a befektetési tőke igen jelentékeny.
távolságban acéltalpakra, ha a terep szilárd,
Milyen építési tőke szükséges minden egyes vagy talpfákra, ha a terep homokos v. vizenyős,
esetben, az különféle körülményektől függ és csavarokkal és szorítólemezekkel, illetőleg ken
pedig: a) a szállítandó termékek minőségétől és gyelcsavarokkal szereltetik fel (2. és 3. ábra). Az
mennyiségétől; b) a vonal hosszától; c) attól, ütközők acélszöghevederekkel, ritkábban acél
hogy állandó vagy csak időközi üzemre van-e sarukkal köttetnek össze (4. és 5. ábra). Ezeken
. szükség; d) vájjon emberi, állati vagy géperő- a szabványos kereteken kívül kúszókeretek is
üzem igényeltetik-e; e) a terepviszonyoktól; alkalmazhatók avégből, hogy azokkal két pár
végül f) a pálya saját v. idegen területen épül-e ? huzamos vágányt lehessen összekötni, ha a ko
Az építési költségek előirányzásánál a fősúlyt csikat egyik vágányról a másikra szükséges tolni
nem az olcsóságra, hanem a célszerűségre és tar (6. ábra). Az 5 méteres vágánykeretek kezelését
tósságra fektetik. Oly esetekben, amikor a M. két munkás végezheti, mert 75—80 kg.nál nem
használata célszerűnek, sőt előnyösnek mutatko nehezebbek (a sinek súlya 5—55 kg., az acélzik — pl. vasúti, csatorna- ós más földmunkála talpaké vagy talpfáké 3—4 kg. fm.-ként).
toknál — de a vállalkozó a vételre nagy összeget
A kitérésekhez szükséges váltók 2'5 és 5 m.
fordítani nem akar,mert a munka befejezése után hosszban acéltalpakra vannak felszerelve és
a vasútra már szüksége nincs, akkor az összes épúgy kezeltetnek (7. ábra), mint a vágányfelépítményi anyagokat és járómüvekot kölcsön- keretek. Az igényeknek megfelelőleg lehetnek
díj fizetése ellenében is beszerezheti. Ezek a köl- jobb, bal, hármas vagy szimmetrikus váltók. A
csönműveletek a mezei vasúti gyáraknak egyik hármas váltó a főirányon kívül jobbra és balra
üzletágát alkotják.
is elágazik, míg a részarányos (szimmetrikus)
A M. hatósági engedélyezésére nézve külön váltó a főirány elhagyásával csak jobbra és
törvények sehol sincsenek, kivéve Franciaorszá balra ágazik egyformán el. Ezenkívül kúszógot, de ott a törvényes intézkedés csak arra az váltókat is használnak, ha a fővágány valamely
esetre vonatkozik, ha e vasutak 10 évnél hosz- pontjáról a kocsikat egy mellékvágányra kell
szabb időre terveztetnek. Mindenütt rendeletek juttatni, a fővágányon azonban a közlekedésnek
szabályozzák az eljárást. Hazánkban is így ipar megszűnnie nem szabad.
kodtak a jogviszonyokat tisztázni, de e rendele
Ha a váltókat a helyszűke v. egyéb okok miatt
tek hézagosak, mert régebbi időkből származnak, elhelyezni nem lehet, hordozható vasöntvényű v.
amikor e téren tapasztalatok nem igen voltak és kovácsolt vas fordítólapokat, fordítókorovgokat
a jogi fogalmak sem jegecesedtek még ki. Több (8. és 9. ábra) használnak. Ha azonban ezeket a
éve azonban már, hogy ily törvényjavaslat elké vágányok közé elhelyezni nem lehet, akkor kúszó'
szült, a politikai viszonyok miatt azonban még fordítókorongokat fektetnek a vágányra, me
nem kerülhetett a törvényhozás elé. A nálunk lyeknek kúszónyelvei a kocsik felfutását lehetővé
alkalmazásban lévő rendszabályok a közmunka- teszik. A járómüvek, melyek a fentérintótt cé«
és közlekedésügyi miniszternek 40,321/1886. és lókra szolgálnak, majdnem rendesen billenő acél
37,553/1888. számú és a kereskedelemügyi mi teknős kocsik vagy fából készült szekrénykocsik.
niszternek 52,777/1906. és a 31,357/1907. számú
A hordozható vágányokat Decatwille földbir
rendeleteiben foglaltatnak. B rendeletek egyik tokos Petitbourgban (Franciaország) találta fel
káros hézaga időközben orvoslást nyert az 1907. 1876. Ennek a rendszernek azonban oly hátrányai
III. t.-c. által, mert a M. számára is biztosította voltak, hogy a M. sohasem terjedtek volna annyira
a kisajátítási jogot, mely addig hiányzott és ezért el, ha egy németországi gyárosnak — Koppéi
sok ily vasút létre nem jöhetett. B törvény nyúj Artúrnak Berlinben — nem sikerült volna sok
totta kedvezménynek köszönhető tehát, hogy e kal gyakorlatibb rendszerével utat törni magának
fontos gazdasági eszköz ez időtől fogva még és gyártmányait a legtávolabbi világrészekben is
szélesebb körű alkalmazást nyer.
meghonosítani.
A M. felépítményénél két rendszer különböz
A szilárd vágányokat ott alkalmazzák, ahol
tethető meg. Az egyik a hordozható, a másik az állandó pályára van szükség. Ezeknek a pályák
állandÓY. szilárd vágány. A hordozható vágányt nak al- és felépítménye műszaki tekintetben nagy*
ott használják, ahol csak ideiglenes szállításokról jában véve olyan, mint a közforgalmi vasutaké,
van szó, így pl. ha cukorrépát, burgonyát és egyéb de a méretekben lényeges különbségek vannak.
termékeket a földekről v. nagyobb vasúti, csa Mindenek előtt a nyomtávolságban, mert a M.
tornázási s hasonló munkálatoknál földet, homo szilárd vágánya rendesen 600 és 760 mm., rit
kot, köveket stb. kell elhordatni. Ilyen esetekben kábban 700 és 1000 mm. nyomtávolsággal épül,
a felszerelt vágánykeretéket a szükséges hossz míg a szabványos nyomtávolságú vasutaké 1435
ban a földre lefektetik és az ütközőknél egymás- mm. Ilyen körülmények közt az alépítmény min- •
sal összekapcsolják (1. ábra). A vágánykeretek denben kisebb méretű és a kivitelben sokkal '
rendes hossza 5 m., de vannak 2-5 és l - 25 m. egyszerűbb. A felépítmény szintén lényegesen
. hosszúak is, mert — különösen kanyarulatokban gyengébb, mert a sinek súlya rendesen állati
— rövidebb keretekre is van szükség; nyomtá üzemnél 5—7 kg., gépüzemnél 9—12 kg. fm.-ként.
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A vonalon előforduló kanyarulatok legkisebb
sugara emberi vagy állati üzemnél 6 m., gépüzemnél pedig 20—25 m. lehet.
A járóművek szerkezete igen különféle. A föld,
homok, agyag, szén és hasonló tömeges anyag
szállítására rendesen billenő acélteknőkoosik (10.
ábra), némelykor faszekrény-kocsik (11. ábra)
használtatnak.
A billenő teknőkocsik űrtartalma
0-25—1 ms. A mezőgazdasági termékek, pl. cu3
korrépa, burgonya, tengeri 1'5—3, sőt 10 m
űrtartalmú faszekrénykocsikban, rézsútos felnyit
ható oldalfalakkal, szállíttatnak (12. ábra). Az
erdei termékek, mint rönkök, szálfák, deszkák,
rövid bányafa és hasábfa szállítása (1. Erdei
vasutak alatt is) kettős kocsikkal történik, ame
lyek a hosszfák számára forgózsámolylyál (13.
ábra), a hasábfa számára pedig hosszú homlok
falas pörével vannak ellátva (14. ábra). A ket
tős kocsikat nemcsak azért használják, mert na
gyobb szállítóképességgel birnak, hanem mert az
erdei pályák számos szűk kanyarulata a hossz
fák hozatalát különben lehetetlenné tenné. Eze
ken kívül a különféle iparágakban különleges
kocsikat alkalmaznak, mint pl. téglaszállításra
(15. ábra), szesz- és egyéb folyadékra (16. ábra)
stb., sőt személyszállításra is, de teljesen csak
magánhasználatra (17. ábra).
A vontatás emberi, állati, géperővel történik.
Gyártelepeken és egyéb rövid vonalakon a kéziiizem teljesen kielégítő; hosszabb vonalakon és
nagyobb mennyiségek szállításánál rendesen álla
tokkal történik a vontatás. Ahol azonban hosszú
a pálya, nehezebbek a terepviszonyok és tömeges
szállítások bonyolítandók le, ott csak a gépvon
tatás felel meg. A gépvontatáshoz kezdettől fogva
a gőzmozdonyokat, újabb időben azonban a ben
zin- és villamos mozdonyokat is használják. A
gőzmozdonyok műszaki tekintetben a közfor
galmi vasutak gőzmozdonyaival teljesen egybe
vágók. A benzinmozdony (18. ábra) egy évtizede,
hogy használatban van és már mindjobban elő
térbe nyomul, mert a gözmozdonnyal szemben
sok előnye van. A villamosmozdony (19. ábra)
forgalomba hozatalához a villamosságot fejlesztő
telep és vezetékek szükségesek. Oly esetekben,
ha vezetékeket felállítani nem lehet, akkumuláto
ros mozdonyokat alkalmaznak. A M. villamosí
tását Koppéi Artúr (Berlin) kezdeményezte 1896.
és azóta úgy a külföldön, mint nálunk számos
mező- és erdőgazdasági, valamint gyári üzemben
nyert alkalmazást. (Magyarországon pl. Fenyő
házán és a Bisztravölgyben építtetett a kincstár
villamos erdei vasutakat a fa szállítására és e
célra felhasználta az ott levő vízieröket.)
A M. keretébe tartoznak még: 1. a közúti járómüszállító vasutak ; 2. a siklók és felvonók; 3. a
függő pályák. A közúti járómüveknek a M.-on
való szállítása akkor szükséges és célszerű, ha
egy meglévő pályától távolesö valamely helyről
a közúti kocsikat egy másik helyre, mely szin
tén távol esik a pályától, akár üresen, akár mező
vagy erdőgazdasági, vagy ipartermékekkel (pl.
egy téglagyártól téglákkal) megrakva kell továb
bítani (20. ábra). A felvonók és siklók oly me
redek terepen építtetnek, ahol adhéziós vasutak
már nem közlekedhetnek. A felvonóknál a terhet

—

Mézesfehér

rendesen felfelé, a siklóknál (21. ábra) pedig
lefelé szállítják. A függövasutat (22. ábra)
rendszerint gyárhelyisógek belsejében alkalmaz
zák, ahol helyszűke v. egyéb okok miatt vágá
nyokat a földön v. a padlón elhelyezni nem lehet.
Ezek kézi és villamos üzemre vannak beren
dezve. Utóbbiaknál a függőkocsik (teknők) for
galma teljesen önműködőlég (Roessemann ós
Kílhnemann cégnek szabadalmazott) távkor
mányzás által kezeltetik, ami nemcsak nagyobb
üzembiztonsággal, hanem az üzemköltségek lé
nyeges megtakarításával is jár. Ugyanezen rend
szeren alapulnak a sodronykötélpályák (1. o.)(
melyek bánya- és erdőtermékek nagy mennyisé
gekben és nagy távolságokra való szállítására
szolgálnak.
Mezei veréb, 1. Veréb.
Mezei verseny az akadályversenynek eredeti
formája. Toronyiránti versenynek is nevezték,
mert célpontja azelőtt valamely kiemelkedő pont,
sokszor egy-egy templomtorony volt. A részt
vevők a M.-ben csak az indulás és a cél pontjá
hoz vannak kötve, egyébként minden résztvevő
azt az utat választja, melyet legelőnyösebbnek
tart. A M. tehát, mely nálunk különösen a katona
ságnál dívik, nemcsak a ló sebességének, szívós
ságának, hanem egyúttal a lovas terepismereté
nek is versenye. Mezei futó- és távgyalogló ver
senyeket, angol néven cross country versenye
ket, az embersportban is rendeznek.
Mézelő méh, 1. Méh.
Mezen, Vologda és Archangelszk orosz kor
mányzóság 876 km. hosszú folyója, a Pecsora
vízválasztóján ered. A Pisma torkolatától kezdve
hajózható. Nagyobb mellékfolyói a Vaska (398)
és a Pesza (302 km.).
Mézenc, Mont M- (ejtsd: mezan), 1754 m. magas
hegycsúcs Ardéche és Haute-Loire francia départementeok határán, a Cevennek legmagasabb
csúcsa, vulkánikus eredetű hegy, fonolitból áll.
Mezenteriallemezek (áll.), a Virágállatok bélüregében hosszában végighúzódó, mirigyekkel
és csalánzó szervekkel gazdagon megrakott, le
mezszerű redők, amelyek alatt ivarmirigyek is
vannak elhelyezve. A M. nagy hosszúságuk miatt
az emlősök bélfodrához (mesenterium) hasonló
módon redőzöttek és fodros lefutásuak. Innen
ered a nevük.
Mezere (Jeni-Karput), Karputtói 6 km.-nyire
DNy.-ra fekvő város, kb. 5000 lak. Nagy katonai
állomás, Mamuret-ül-Aziz vilajet hivatalos szék
helye.
Mézes, Msk. Bihar vm. belényesi j.-ban, 65á
oláh lak.; u. p. és u. t. Belényes. — L. még
Holdmézes.
Mézesbábos, 1. Mézeskalácsos.
Mózesfehér, különösen a váczvidéki és nógrádi
szőllőkben elterjedt szőllőfajta, melyet a nagymarosiak.nagybanszállitvaÉszak-Németországba
mint csemegeszőllőt, nagyon híressé tettek. Fürtje
nagy és laza, bogyói nagyok, vékony héjnak,
sárgásak, a napos oldalon rozsdás foltokkal; leve
nyálkás és nagyon édes. Könnyen rothad s bora
nem állandó. Legjobban terem rövidmetszés mel
lett. Sárga szőllönek, sárga margitnak, mézédes
nek is nevezik. Két változata van, az egyik zöl-
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des, a másik sárga bogyóju, az előbbi bővebb ben lefestve Czetzet, Bayert s több más honvédtermő, az utóbbi korábban érik.
főtisztet. 1850-ben Marastoni pesti akadémiájába,
Mézeshetek kifejezés a házasság első idősza járt, utóbb Nagybányán, Kolozsvárott működött,,
kának megjelölésére Voltairetől származik, aki ahol fényképező intézete is volt. Munkács és kör
Zadig 3. fejezetében ezt írja: «Zadig tapasztalta, nyéke s Nagybánya számára egy sor oltárképet,
hogy a házasság első hónapja a méz holdja (lune festett, 1863. azonban elvesztvén szemevilágát,
de miel) és hogy a második az ürömholdja». An abba kellett hagynia pályáját. 1870-ben kiadta
golban ugyanígy: honey-moon. Az új pár elvo költeményeit s öreg napjait visszavonultan töl
nulása a ayilvánosság elől azonban ősrégi házas tötte Budafokon. V. ö. Művészet (1910).
sági hagyomány, amely nyilván abból az egykor
4. M. Lajos, festő, szül. Nagyváradon 1820.,
mindenütt dívó felfogásból eredt, hogy a házaso- megh. u. o. 1880. Művészi nevelést Bécsben és
dás tisztátalan valami, amelyet a törzsközösség Münchenben kapott, aztán itthon vidékről-vidékre
ből egyidőre ki kell zárni. A kereszténységbe az járva számos arcképet festett, majd később fény
Eszeusok révén került, kiknek hasonló felfogá képészettel is foglalkozott Nagyváradon, ahol
sát átvették az egyházatyák s az első napokra 1862. első rajzmestere volt Szinyei-Merse Pál
való elzárkózást a milanói zsinat a IV. sz.-ban nak.
egyenesen elrendelte. V. ö. Westermarck, Origin
5. M. Sándor, költő, szül. Hajdunádudvaron
and development of morál ideas (London 1908, 1884 febr. 14. Jogi tanulmányai végeztével 1909..
H. köt., 34. fej.).
ügyvéd lett Budapesten. Élénk szépirodalmi mun
Mézeskalácsos, népiesen Mbsiiiö vagy mézes kásságot fejt ki; irt novellákat, verseket és drá
bábos, iparos, aki mézből ós többnyire rozsliszt mát. Ezenkívül mint publicista elsősorban a ma
ből készíti a közönséges süteményeket, melyek gyar zsidóság szellemi szabad fejlődéseért küzd..
különösen a nép körében nagyon kedveltek. Az or Dolgozótársa számos szépirodalmi folyóiratnak.
szágos vásárok rendes látogatói. Különösen elter Önálló művei: Versek (1903); Tüzek (költemé
jedt a M.-ipar Debreczenben, ahol a mézeskalács nyek, 1907); Szent Genovéva (dráma).
egész speciális, kemény neme készül; továbbá
Mézfejtő (nectarium, régebben: édely, mézTordán, ahol tojást is használnak a készítés mirigy, mézválasztó, pilis, növj, a növények ren
hez (itt többnyire halalakú, ú. n. tordai pogácsát desen édes nedvet (méz, nektár) elválasztó szerve,
készítenek), valamint Kézdivásárhelyen. L. még amelyet a rovarok keresnek fel (1. Beporzás, Ro
Méhészet.
varporozta virág). A M. rendesen a virág levélMézevők («iat), 1. Méliphagidae.
képletein v. vackán fejlődik ki (nuptialis M-),.
Mezey, 1. Ferenc, filantróp, szül. Nyíracsádon néha a virág tengelyén a termő v. porzó közelé
1860 febr. 5. Jogi tanulmányai végeztével Buda ben mint dudor, szemölcs, párnaszerű, különböző
pesten ügyvéd, majd 1889. az izr. szent-egylet alakú kiemelkedés jelenik meg (discus). Néha a.
ügyésze, később alelnöke lett. Egyszersmind az virágon kívül jelenik meg a M. (extranuptialis
országos izr. irodának is alelnöke s ebben az ál M.), mint a bodza, cseresznye stb. levélnyelein.
lásában a zsidóságot érintő minden közügyben
Mézfű (növő, 1. Melissa és Thymus.
vezetőszerepet játszott. Nagy része volt a zsidó
Mézga a. m. gummi (növ.), némely fából kiszi
vallás egyenjogúsításáról szóló, továbbá az egy várgó ragadós anyag, azért magyarul «facsipá»házpolitikai törvényeket előkészítő munkában. nak is nevezik, egyébként a különböző növények
Tevékenységének köszönhető a legtöbb magyar M.-ját külön nevekkel'is felölik, 1. Gummi, Gseizraelita kulturális és jótékony intézmény létesí resznye-gummiés Pruwid-gummi.
tése, így a többi között az izr. magyar irodalmi' Mézgacukor,íl. Arabinóz.
társaság és az izr. múzeum létesítése, a gyógyít
Mézgaf olyas, mézgaömlés,£ummifolyás, mézhatatlan betegek otthonának, a felnőtt vakok gásodás (gummózis, nOv.), bizonyos fák gyakori"
intézetének felállítása. A Magyar Zsidó Szemle betegsége^ midőn sok mézgát választanak ki;.
c. folyóiratnak s az izr. irodalmi társaság Év ez magától tör elő a fából, lefolyik vagy a
könyveinek hosszú időn át szerkesztője volt.
felszínen összegyűlve megszárad. Különösen a
2. M. Gyula, gazdasági író, szül. Balassa cseresznyefa, szilvafa, őszibarackfa, kajszibagyarmaton 1861 márc. 11. Középiskolai tanári rackfa gyakran szenved M.-ban. A M.-nak ki
oklevelet szerzett; 1884—1908-ig a magyaróvári, sebb foka, de a súlyosabb bajnak kezdete az,
inajd a kassai gazdasági akadémia tanára. Iro hogy a farétegben egyes szövetrészek mézgává.
dalmi munkásságot főképpen a gazdasági nö alakulnak. Ha a baj már nagyobb, akkor a
vénytan terén fejtett ki. Müveinek legnagyobb fatest újabb évrétegei rendellenesen képződnek,,
részét Linhart Györgygyei (1. o.) együtt írta. azután mézgává dezorganizálódnak. Gyakran
Nevezetesebbek: A white-rot vagy a szöllő fakó a sejtromboló mézgaképződés egészen a kam
rothadása (Budapest 1891); Szöllobetegségek (Ma- biumig halad, ezt is, azután a fa háncsát meg;
gyar-Óvár 1895). Dolgozótársa volt a Palías Nagy a kérget is magával ragadja, mire a mézga ki-'
Lexikonának is.
felé kezd ömleni. Ez az állapot a fánakmár vesze
3. M. József, festő, szül. Kislétán (Szabolcs delmes, mert a kambium elpusztulásával a fa
vm.)1823máj.ll.,megh. Budafokon 1882 szept.8. tovább nem vastagodhatok:, de a háncs szétbomlá
Még mielőtt rendszeres tanulmányokat végzett sával a fa életműködése is megzavarodik. Az;
volna, festegetett, a többi közt 1846. Szatmáron illető fa nagyfokú M.-ban pusztulni, száradni
készítette Petőfi Sándor arcképét, amelyhez a kezd. A gyümölesfák M.-ának okai és körülmé
nagy költő modellt ült, akinek oldala mellett nyei még nem elegendőképen ismeretesek. A M.
aztán résztvett 1849. az erdélyi hadjáratban, köz helyét azonban majd mindenkor nagyobb sebzés*
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előzte meg. Akkor is mutatkozik M., ha nagy
számú rügyet eltávolítunk a fáról. Úgy látszik
tehát, hogy a M. akkor indul meg, midőn az új
képződésre való nedv kellő módon fel nem dol
gozható, összetorlódik. A heteges ágat le kell
vágni v. a kérget hosszában felhasogatni; ha a
baj eredetét a termőhelyben gyanítjuk v. ismer
jük fel, a fát át kell ültetni. Gyakran kedvezőt
len talajbeli körülmények az okai, valamint ál
lati ellenségeknek vagy gombabetegségeknek túl
ságos mértékben nyilvánuló kártékony hatásai.
Az okok között szerepel egy baktérium is, mely
leginkább az őszibarackfát károsítja.
Mézgagyanta (gummi-resina, növ.) a. m.
gummi-gyanta, 1. Gyanta.
Mézgáiakk a.m. gummilakk, 1. Gummüákkfák.
Mézgamirigy (növ.), 1. Mézgatartók.
Mézgaömlés (növ.), 1. Mézgafolyás.
Mézgás (azelőtt: Mjezgócz),kisk.Trencsén vm.
báni j.-ban, (1010) 428 tót lak.; u. p. és u. t. Bán.
Mézgás erjedés (mézgásodás, mannit-erjedés,
nyálkás erjedés). Cukrot tartalmazó folyadékok
ú. m. bor, sör, tej bizonyos baktériumok és más
alsóbbrendű gombák hatására nyúlósakká vagy
sűrű folyadékká változnak (1. Borbetegségek). Ez
az erjedési folyamat akként megy végbe, hogy a
cukor a megfelelő gombák hatására mézgás
anyaggá és mannittá (1. o.) alakul.
Mézgásodás, 1. Mézgafolyás ós Mézgás erjedés.
Mézgatartók (növ.),' schizogen azaz a sejtfal
széthasadásából vagy lizigen, azaz a sejtfalak
Kioldódásából keletkező hosszabb csatornák —
mézgavezeték, mézgacsatorna, mézgajárat (canalis gummifer) — V. kisebb-nagyobb üregek —
mézgamirigyek — melyekben mézga képződik
és raktározúdik föl. Lizigen M. vannak pl. az
Acacia-félókben, melyek a gummi arabicumot
szolgáltatják. Ugyanilyenekben képződik pl. a
cseresznyefából kifolyó mézga is.
Mézgatermó'k (növ.), 1. Guttiferae.
Mézgavezeték (növ.), 1. Mézgatartók.
Mézged (azelőtt: Meziád), kisk. Bihar vm. be
lényesi j.-ban, (1910) 2002 oláh lak., u. p. Biharkaba, u. t. Magyarremete. Közelében barlang van,
melynek előcsarnokában szép cseppkövek van
nak, az előcsarnokból több csarnok ós folyosó kü
lönféle irányban ágazik ki.
Mezger, Johann Georg, hollandi orvos, szül.
Amsterdamban 1839 aug. 22. Sikeresen kezelte a
bénulás különböző nemeit a massage-gyógymóddal s nagy hírnévre jutott. Kezelésére nézve v. ö.
Mosengéil, Verhandlungen des deutschen Chirurgenkongresses (Berlin 1875). L. Massage.
Mézhamisítás, 1. Méz.
Mézhangya (állat), 1. Hangya-félék.
Mézharmat, némely növények külsejét harmatszerűen ellepő, sok cukrot tartalmazó, raga
dós, fényes ós megízlelve édes ízű bevonat neve.
Leggyakrabban található a hárson, tölgyön, já
voron, cser-, gyertyán-, kőris-, nyár-, szil-, fűz
és fenyőfákon ; a gyümölcsfák közül a barack-,
szilva-, cseresznye-, meggy-, alma- és eperfán,
továbbá a somon, mogyorón, a burgonya szárán,
a gabonaféléken, a borsón, a bükkönylevól hón
aljában, a pázsitfélék több fajtáján, a cukorrépa
és dohány levelein. A M. kétféle eredetű. Van
Révai Nagy
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állati és növényi eredetű M.; e kétféle eredetű
M. sokszor egymással elegyedve is elő szokott
fordulni. B kétféle M. nemcsak keletkezésében,
hanem összetételében ós sajátságaiban is eltér
egymástól. Az állati eredetű M.-ot a levéltetvek
termelik s ebben kevés a cukor, annál több a víz
és a bomlási termék, ezért kesernyés, szinte un
dorító ízű s csak azokon a növényeken talál
ható, melyeken levéltetvek vagy pajzstetvek
élősködnek. A ménekre határozottan káros, mert
a méhsejtekben erjedésnek indul és veszedelmes
hasmenést okoz. A növényi eredetű M. keletke
zése még nincsen teljesen tisztázva. Minden jel
arra vall, hogy a tisztán növényi eredetű M. a
növények levélsejtjeiközött levő üregekben össze
gyűlt és rendellenes úton a levél felületére ke
rült cukortartalmú folyadék; keletkezésének föl
tótelei a növények túltáplálkozása, a cukoranya
goknak összetorlódása a levél szöveteiben és a
leveleknek rendellenesen gyors lehűlése. Leg
gyakoribb a M., ha késői hideg v. éppen dór
megakasztja a nedvek keringését s utána me
legre fordul az idő. A növényi eredetű M. sok
nádcukrot és invertcukrot, továbbá tekintélyes
mennyiségű dextrint s kevés mannitot tartalmaz.
A ménekre nem káros, de a mézgyüjtés szem
pontjából nincs különösebb jelentősége, mert nem
gyakori.
Meziád, község, 1. Mézged.
Méziéres (ejtsd: mezjér), Ardennes francia departement fővárosa ós erősség a Maas egyik fél
szigetén, Charleville-lal szemben, vasút mellett,
(i9ii) 10,403 lak., vas- és rózolvasztókkal, kerék
pár- és íövedékgyárral; gót templomában (14991626) tartotta esküvőjét 1570. IX. Károly Osztrák
Erzsébettel. Erődítményei Vauban korából valók.
1521-ben Bayard hősiesen megvédte V. Károly
ellen, 1815. a németek 42 napi és 1871. jan. 3-án
8 napi ostroma után megadta magát. Az 1914-iki
háborúban M. ang. végén jutott a németek kezébe
s a németek heves harcok után aug. 28-án M.-től
DK.-re keltek át a Maas folyón. L. Világháború.
Méziéres (ejtsd : mezjér), 1. Alfréd, francia iro
dalomtörténetire, sz. Réhonban (Lotharingiá) 1826
nov. 19.1863-ban a párisi Sorbonne-on a külföldi
irodalmak tanára lett. Fő müvei: Shakespeare,
ses oeuvres et ses critiques (1861, 7. kiad. 1903);
Prédécesseurs et contemporains de Shakespeare
(1863, 4. kiad. 1905); Pétrarque (1867, 3. kiad.
1895); Goethe (1872, 2 köt., 3. kiad. 1895); Vie
de Mirabeau (1891); Morts et vivants (1897).
2. M., Marié Jeanne Lábordes de, francia
írónő, 1. Biccoboni.
3. M., Philippe de, francia író és Cyprus szi
getének kancellárja, szül. 1327 körül, megh. Pa
risban 1405. Pontosabb, allegorizáló iratai: Songé
du Vergier (1376—78) és Songé du vieil pélerin
(1389). V. ö. Jorga, Philippe de M. et la croisade
(Paris 1896).
Mezitilén (mmVf/Zew/Szimmetriás trimetilbenzol, C6HS(CHS)S. Előfordul a köszénkátrányban.
Előállítására egyenlő térfogat acetont és kén
savat fél térfogat vízzel és "kevés homokkal ke
verve ledesztillálnak. Az így kapott olajszerű
folyadékot szódaoldattal való kimosás után szag
gatott desztillálással megtisztítják. A M. víztiszta,
46
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Mezozoos-korszak

könnyen mozgó és kellemes szagú folyadék ; fp.
Mezokonchia (gör.), középmagas és közép
165°, op. —57'5°. Hígított salétrommal mele széles szemüreget jelent, melynél a szemüregi
gítve a metil (CH3) csoportok fokozatos oxidációja jelző (= .^üreg-magass. X 100) - 0 _ 8 5 - 0 kö80
folytán mezüüénsav C6H3(CH3)2.COOH, mezidinV
szemüreg'-szélesség: /
sav(uvitinsav) C6Hs(CH3)(COOH)2 és trimezinsav zött van.
(06H3(COOH)3 képződik belőle. Krómsawal oxi
Mezolit, zeolit-ásvány; kalcium-nátrium-aludálva, ecetsav képződése közben szétbomlik.
minium-szilikát, a skolezit- és nátroUt-molekulának elegye. Üvegfényíi, fehér sugaras-rostokból
Mezitilénsav, 1. Mezüilén.
Mezitin (ásv.), magnezit- és szideritnek izo álló halmazokban a bazalt üregeiben fordul elő:
morf elegye; lelőhelye TraverseUa a Piemont- Skye-sziget, Antrirn Irlandban (antrímolit), Faröer, Izland.
ban és Werfen Salzburgban.
Mezítlábasok. Azok a szerzetesrendek, ame
Mezolit-kor (mesolith-kor), 1. Kőkor.
lyeknek tagjai, a szegénység és lemondás jeléül,
Mezopotámia tágabb értelemben az egész sík
' mezítláb járnak; azután azok is, kik csak szan ság, amely a Tigris és Eufrát között terül el
dált (harisnyával v. anélkül) viselnek. Ez utób Kis-Ázsiában; szűkebb értelemben a síkság na
biak helyesebben sarutlanok (discalceati). Az első gyobb északi része, amelyet az arabok El Dzsekeresztény idők szerzetesei rendesen mezítláb zire-nék. (sziget) hívnak, mig a délit (Babiloniát)
jártak (Máté 10,10). Nyugaton először assisi Szt. Irak Arabi-nak nevezik. Már az Ószövetség ezt
Ferenc hozta be a férfi, Szt. Klára a nőszerzetes- az arameusoktól lakott részt Aram Naharaimnak
rendek számára. A tényleges (kivált éghajlati) nevezi s ennek görög fordítása lehet a il. név
viszonyok azonban enyhítettek a szabályon már (folyóközi ország). A Törökországhoz tartozó M.
1223. Ilyen M., ül. sarutlanok pl. az Ágoston- ma Diarbekr, Moszul, Bagdad, Haleb (Aleppo) és
rendiek, kamalduüak, Ferencrendiek, karmeliták, Liva Zor vilajetekre oszlik. A lakosok leginkább
Klarisszák stb.
arabok, kisebb számban kurdok, törökök, keresz
Mézkakuk v. mórok (InMcator Sparrmanni tény2 szírusok és örmények. M. területe 350,110
Steph., állat), a Kémmadár-félék családjába tar km , lakóinak összes száma (1910) 2.290,000.
tozó madárfaj. Ha méhrajt vagy valami feltűnőt Amíg az ókorban az asszír és babiloni uralom
észlel, hangos szóval hivogatja az embert; innen alatt, de később az arab kalifák alatt is gazdag,
ered a neve. Tojásait kakuk módjára más mada virágzó ország volt, a török uralom alatt elnép
telenedett és pusztult. Csak 1908. az új-török kor
rak fészkébe toj'ja. L. Kémmadár félék.
mány gondolt arra, hogy öntözőcsatornákkal gaz
Mézkő, 1. Mellit.
területté alakíttassa; annál inkább,
Mezleni Márton, nyomdász, Gyulafehérvárt dagona termő
bagdadi vasút hozzáférhetővé tette a vi
1624. még Válaszuti Andrással együtt a fejedelmi mert
Főleg németek és angolok foglalkoztak az
nyomda vezetője volt, melyet 1625—27-ig vezetett, déket.
öntözőesatornázás eszméjével. A németek külö
midőn Lignicei Bffmurdt Jakab váltotta fel. Neve nösen
nagy gyapotterületre számítanak. Willcsak két könyvön olvasható ú. m. Bxequiarum eocks angol
mérnök kidolgozta az egész csatorna
Ser. Principis . . . Susannae Caroli (1624) s egy tervezetet, amely
szerint 1.400,000 hektár terü
Kalendáriumon (1626).
letet lehetne .termékennyé tenni. A megkezdett
Mézmirigy (ntiv.), 1. Mézfejtő.
munkálatok azonban főképen a háború miatt
Méznevelő, kisk. Hont vm. ipolysági j.-ban, megszakadtak. M. már most is erős föllendülést
ÜMO) 312 tót lak.; u. p. Palást, u. t. Hontnémeti. mutat; kereskedelmi központja Bagdad ós ki
Mező... (a gör. (iicio<;-ból, a. m. közép, középen) kötővárosa Basszora. Kivitelre keriü: gabona,
itt nem talált összetételeit 1. Meso...
gyümölcs, gyapot, gyapjú, bőr, fa, agyagedény.
Mezoderma (gör.), a középső csiralemez, lásd A kereskedelem főleg Perzsia felé emelkedik.
Embrió.
Basszorában
1910. a kivitel 52.7 mülió, a bevitel
Mezofillum (növ.), 1. Levélparenchima.
33-3 millió marka.
Mézofiták (mesophyták, közép- v. középigényű
növények) azok a növényfajok, amelyek a mér
Mezoprozopia (gör.) a. m. középarcúság: ha
sékelt övi klimát kedvelik és a túlnedves, túl- a Kollmann-íéle arcjelző ( " - " S ^ e X i o o ) é r .
száraz és sós területeket a hydro-, xero- ül. halophytákkal szemben kerülik. Emellett egyes fa teke 85-0—90-0 között van.\ jaromivszelesseg /
jaik nagyon elterjedtek: a sarkvidéken és a tró
Mezorrbinia (gör) a. m. középorrúság:
ha a
pusokon is előfordulnak, de megkiüönböztetendök Broca-féle
orrjelző értéke 47-U—51'0 között van.
az igazi trópusi (megaphyta) és a sarkvidéki v. Legjellemzőbb
az európai rasszokra.
havasi (mikrophyta) növényektől.
Mezosziderit, 1. Meteorit.
Mézogasztrium (gör.),középső hasi tájék,l. Has.
Mezotán, mesotan, ericin, szalicilsavas mdMezokarpium (mesocarpium, sarcocarpium, oasjnefóZes2fer:HO.CeHtCOO.CH2OCH3,kissésárntw.), "a terméshéj középső vagyis az exo- és endo- gás, aromás szagú, olajszerű folyadék. Víz alig
karpium (1. o.) között levő rétege, mely gyakran oldja, szesszel, éterrel, kloroformmal, zsíros ola
elhúsosodik, pl. cseresznyénél, szilvánál stb.
jokicai elegyíhető. Forráspontja 162°. Reuniás
Mezokefália (gör.) a. m. középfejiiség: ha a bántalmaknál, ischiasnál, nenralgiánál stb. olaj
koponya hosszúság-szélességi jelzője 7ö"0—-80-0 jal elegyítve a bőrre ecsetelik.
között van. Átmeneti koponyaalak a hosszufejüMezotorium, 1. Radioaktív anyagok.
sóg és á rövidfejüség között. Csaknem minden 'Mezovon, város, 1. Mecovo.
népnél előfordul kisebb-nagyobb számban, leg
Mezoxalilkarbamid, 1. Alloxangyakoribb azonban Európában.
Mezozoos-korszak, 1. Középkor.

•Mező

— 707 —

Mező, általános értelemben a község külső te
rülete, pl. kiment a M.-re. Tágabb értelemben a
tulajdonképeni mezőgazdasági terület, t. i. szántó
föld, rét, legelő, szemben az erdő, kert, szőllő
stb.-vel. Szorosabb értelemben szántóföld; külö
nös értelemben legelő, pl. jó mezeje van itt
vagy ott az állatnak. Átvitt értelemben bizonyos
cselekvés szinhelye, csatamező, vérmező stb. — A
heraldikában a eimerpajzs felszínét nevezik M.nek. Szabályszerűen rajzolt vonalak által a pajzs
többrendbeli mezőkre v. ú. n. helyekre oszlik.
Mezőakna (azelőtt: Szászakna), kisk. Kolozs
vm. tekéi j.-ban, (1910) 1245 oláh lak, u. p. és u. t.
Teke.
Mezőaranyos, kisk. Szatmár vm. nagybányai
j.-ban, (1910) 268 oláh lak., u. p. Erdőszada, u. t.
Buság-Misztótfalu,
Mezőbaj (azelőtt: Bajj), nagyk. Bihar vm.
nagyszalontai j.-ban, (1910) 1443 magyar és oláh
lak., postaügynökség, u. t. Illye.
Mezőbánd, nagyk. Maros-Torda vm. mezőbándi j.-ban, a járási szolgabírói hivatal szék
helye, (1910) 3525 magyar, oláh és cigány lak.,
posta- és telefonhivatallal. Egy közeli hegy
tetőn állott a bándi vár (Omlósvár), melynek
ma már semmi nyoma sincs; a Székely krónika
szerint Sándor István, Szt. István-kori főrabonbán a bándi várhoz Zsombor és Zsebő rokonait
telepítette s így Bánd akkor nyerte első székely
lakóit. A XIV. sz.-ban már önálló egyházközség
volt M. Környékén sok só mutatkozik. Rákóczi
Györgynó Lorántffy Zsuzsannának itt nagy bir
toka volt.
Mezőbanyicza (azelőtt: Szászbanyicza), kisk.
Kolozs vm. tekéi j.-ban, (1910) 989 oláh lak., u. p.
és u. t. Tancs.
Mezőbarátfalva (azelőtt: Barátfalva), kisk.
Kolozs vm. tekéi j.-ban, (1910) 334 oláh lak., u. p.
Teke, u. t. Mezőszentmihály.
Mezőberény, nagyk. Békés vm. békési j.-ban,
(i9io) 3179 házzal és 13,285 lak. (közto 5382 ma
gyar, 2977 német és 4919 tót, hitfelekezet szerint
8777 ág. ev., 3427 ref., 668 róm. kat. és 280 izr.);
van vasúti állomása, posta-, távíró- és telefon
hivatala, polgári iskolája, takarékpénztára, több
gőzmalma, kamuka-, damaszk- ós vászonszövő
gyára, háziipara. Határa 14,640 ha. Hajdan Körös-Berénynek hivták. A XIV. sz.-ban a Maróthycsalád birta, 1490. az ország rendéi Korvin Já
nosnak adományozták, ki azt 1496. Derencsényi
Péternek ajándékozta. Többször cserélvén urat,
1627-től kezdve a Károlyiak kezén volt. A XVIII.
sz. elején a rácok elpusztították. 1716-ban tótok
telepedtek itt le, 1725. németek s 1727. visszatele
pedtek a szétűzött magyarok. A gyulai urada
lommal együtt a Harruckern-családnak jutott,
mely 1775-ig birta.
Mezőbergenye, kisk. Maros-Torda vm. mezőbándi j.-ban, (1910) 998 magyar és oláh lak.; u. p.
Mezőpanit, u. t. Mezőbánd.
Mezőbikács (azelőtt: Bikács), kisk. Bihar vm.
caóffai j.-ban, (1910) 1287 oláh, tót és magyar lak.;
u. p. és u. t. Gyapjú.
Mezőbodon, kisk. Torda-Aranyos vm. maroglndasi j.-ban, (1910) 1552 magyar ós oláh lak.;
postaügynökség, u. t. Mezőszengyei. 1332-ben
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Budun néven fordul elő. 1694-ben Apafi Mihály
erdélyi fejedelem itt vette nőül Bethlen Gergely
leányát, Bethlen Katát. V. ö. Orbán Balázs, A
székelyföld leírása, V. 50.
Mezőbottyán (azelőtt: Bottyán), kisk. Bihar
vm. központi j.-ban, (1910) 514 oláh lak.; u. p.
Köröskisjenő, u. t. Mezőtelegd.
Mezőbő, kisk. Torda-Aranyos vm. tordai j.-ban,
(1910; 699 oláh és magyar lak.; u. p. és u. t.
Mezőesán.
Mezöcsán (azelőtt: Mezönagycsán),ask..'Soid&Aranyos vm. tordai j.-ban, (1910) 2707 oláh és
magyar lak.; posta- és távbeszélőhivatal.
Mezőcsát, nagyk. Borsod vm. M.-i j.-ban, (1910)
5493 magyar lak., a járási szolgabírói hivatal és
járásbíróság székhelye; van ipartestülete, gőz
malma, vasúti állomása, posta-, táviró és telefon
hivatala. Hamvvedrek lelőhelye.
Mezőcsávás, kisk. Maros-Torda vm. marosi
felső j.-ban, (1910) 1108 magyar és oláh lak.; posta
hivatal, u. t. Maros-Vásárhely.
Mezőcsokonya, kisk. Somogy vm. kaposvári
j.-ban, (1910) 1449 magyar lak.; postahivatal, u. t.
Hetes.
Mezőozeked(azelőtt: Mezöczikud), kisk. TordaAranyos vm. marosludasi j.-ban, (1910) 2396 oláh
és cigány lak.; u. p. és u. t. Mezőzáh.
Meződ, kisk. Baranya vm. hegyháti j.-ban, (1910)
612 magyar és német lak.; u. p. és u. t. Sásd.
Meződomb, kisk. Kolozs vm. nagysármási
j.-ban, (1910) 936 oláh lak.; u. p. ós u. t. Uzdiszentpéter.
Mezőégés beáll a meleg nyári hónapokban
vasúti mozdony szikráitól, égve hagyott pásatortüzektől vagy eldobott gyújtóktól. Az égő tarló
v. rét első sorban elszigetelendő, vagyis amennyi
ben a tűznek gallyakkal való elfojtása nem sike
rülne, a terjedési iránynyal keresztben ekével
árkot kell húzni és a földet a tűz felé vetni. Meg
állítására ellentüzeket is szokták gyújtani. Igen
gyakoriak a nagymérvű M.-ek az amerikai prairieken, melyek sok állat, ember, sőt falvak pusztu
lását okozzák.
Mezőerked (azelőtt: Erked), kisk. Kolozs vm.
tekéi j.-ban, (1910) 1174 oláh és magyar lak.; u. p.
és u. t. Teke.
Mezőfele, kisk. Maros-Torda vm. marosi felső
j.-ban, (1910) 661 magyar lak.; u. p. Mezőcsávás,
u. t. Mezősámsond.
Mezőfény (azelőtt: Fény), kisk. Szatmár vm.
nagykárolyi j.-ban, (1910) 1770 magyar lak.;
postaügynökség, n. t. Nagykároly..
Mezőfi Vilmos, szociáldemokrata író és szer
kesztő, szül. Debreczenben 1870. Előbb képviselő
házi gyorsíró, majd újságíró lett. Számos röp
iratot írt vagy fordított, különösen agrárszociális
irányút. 1905 -1910-ig a szegvári kerület ország
gyűlési képviselője volt. Szerkesztője a Szabad
Szó c. szociáldemokrata irányú lapnak. Művei:
Az igazi szocializmus; Weitling Vilmos élete
és tanítása ; Az évezredek története (10 kötetes
világtörténelem); A szociáldemokrácia evangé
liuma stb.
Mezőfüves gazdaság, olyan eljárás, melynél a
szántóföldet szakaszonkint egy-két évi gabona
termesztés után vagy bef üvesedni engedik, vagy
45*

Mezőgazdaság

—

708

Mezőgazdaság

fűfélékkel bevétik s több évig legelőül használják. ' ember életfentartásával legszorosabban össze
forrott foglalkozás, együtt haladt a nép életével,
L. Gazdálkodási rendszerek.
Mezőgazdaság, az őstermelésnek az az ága, amelynek fejlődésére pedig az összes termé
melynek célja növények termesztése s állatok szeti, földrajzi, jogi, politikai s közgazdasági
tenyésztése, valamint az ezekből származó nyers viszonyok és tényezők vannak döntő hatással,
anyagok előállítása s e szerint két főágra: a, föld miért is a M. fejlődését illetőleg az egyes népek
művelésre és állattenyésztésre oszlik. A f öldmívelésés országok történetére kell utalnunk.
a földnek rendszeres ml velését tételezi föl s körébe Nagy általánosságban rámutathatunk arra,
ennélfogva a szántóföldi termelés, továbbá a hogy az ősember is már saját munkájával szer
kertészet és a szöllőmivelés számítandó, míg a zett meg némely növényi termékeket (1. Földrendszeres talajmíveléssel nem járó erdészet az mívelés.)
őstermelés külön ágát képezi. A földmívelést
Az ősnépek közül az indiaiaknál, a kínaiak-,
rendszerint az állattenyésztéssel karöltve foly a perzsák-, az egyiptomiak-, az izraeliták-, a
tatják s folytatni is kénytelenek, s ez a szorosabb feniciaiak- s a karthagóiaknál a M. részben igen
értelemben vett mezőgazdaság.
előhaladott állapotot tüntet fel. A történeti népek
A mezőgazdaság a nemzeti termelésnek leg közül a görögök is gonddal űzték a földmívelést
fontosabb ága. Ez szolgáltatja az elsőrendű emberi s annak egyes ágait, különösen a kertészetet,
szükségletek fedezésére a nyers anyagot s ezért szőllőmivelést; földjeiket javították, öntözték;
alapja és előfeltétele a nemzetek egész táplálkozá gabonatermelésüket utóbb a behozatal elnyomta.
sának, iparnak és kereskedelemnek. A M. által elő A rómaiak a M.-ot kiválóan méltányolták s min
állított termények értéke a legtöbb nemzetnél jó den ágát fejlesztették. M.-uk állapotáról íróik
val meghaladja a többi foglalkozások termékeinek (1. Geoponici) adnak képet. Ameddig hatalmuk
értékét s ezért a M. a nemzeti jövedelemnek leg elhatolt, a M.-i kultúrát is terjesztették. A nóp^
kiválóbb, legbőségesebb és legbiztosabb forrása. vándorlás alatt a M. nem fejlődhetett, sőt vissza
Társadalmi tekintetben a M.-nak az a fontos sze esett. Ebből az időből a spanyolországi mórok
repe jut, hogy ez köti le az embert először állandó gazdálkodása emelkedik ki. Nagy Károly csá
lakhelyhez s azáltal kiindulási pontja a község, a szár rendeletei (Oapitulare stb.) birtokainak gon
nemzet s az állam képződésének és az ezzel járó dos kezeléséről s az akkori M. helyzetéről nyúj
kulturális haladásnak. A M. továbbá a legegész tanak tanulságos tájékoztatást.
ségesebb foglalkozás, mely után a népesség legA középkor folytonos háborúságai, lázongásai,
nagyobbrésze, hazánkban 65%-aél, aföldbirtokos a parasztság leigázása, a hatalmasok féktelen
osztály pedig a nemzet legállandóbb eleme, poli kedései útját állották a M. haladásának, sőt na
tikai intézményeinek leghívebb őre. De hátrányai gyon visszavetették azt. Csak Amerika fölfede
is vannak a M.-nak, melyek főképen abban nyilvá zése, a könyvnyomtatás feltalálása s a refor
nulnak, hogy a természet szeszélyeitől függő ter máció nyomán a jogérzet ébredése kezdettek
melés igen nagy ingadozásoknak van alávetve, jobb hatást gyakorolni általában a polgári életre
s ennélfogva a M. után származó jövedelem is és a M.-ra is. Németalföld és Angolország az
ingadozó, hogy továbbá a M.'-i termelés nem al 1500-as évek során, valamint a Rajna-molléke
kalmazkodhatok oly mértékben a fogyasztás igé kezd kiemelkedni burgonya, répa, lóhere, repce,
nyeihez, mint az ipar, minélfogva terményeinek komló, festőnövónyek termesztése, jobb taíajára is évről-évre ingadozik, ami esetleg M.-i vál mívelés, trágyázás, kert- és szöllőmivelés által.
ságokra is vezethet. A M. tehát csak az iparral és Erfurt már 1630 körül kiválik a kerti, gyógy-,
kereskedelemmel egyetemben töltheti be fontos festő- és kereskedelmi növények termesztésével..
hivatását és pedig annál teljesebben, minél ma A harmincéves háború (1618—48) ismét vissza
gasabb fokán áll a fejlettségnek a M.
vet minden gazdasági haladást. A leromlott állami
A M. fejlődési menete a követett gazdálkodási és fejedelmi birtokok rendbehozatala és jövedelrendszerben nyilvánul meg. Ennek első stádiumá meztetése végett kamarai hivatalokat állítottak
ban az extenzív állattenyésztés játsza a fősze fel, amelyeknek szabályai kezdik egybefoglalni,
repet, a gabonatermelést főképen csak a házi a birtokok helyes kezelésének elveit is. 1690-ben
szükséglet fedezése céljából folytatják. Ez nlegelö- a hallei egyetemen tanszéket állítanak fel a cagazdaság rendszere ; ezt felváltotta fokozatosan meraliák számára, melynek első tanára Thomaa gábonagazdaság, ezt pedig a váüógazdaság, sius volt. Ezzel megindul Németországban a gaz
mely jelenleg a kulturállamokban az uralkodó dasági szakirodalom és pedig két irányban, t. i.
rendszer s melyből, mint a M.-i termelés leginten az empirikusok által saját tapasztalataikra ala
zívebb alakjai, a szabad-, az ipari ós a kerti gaz pított gyakorlati, és a kamaralisták által a régi
daság fejlődött. (L. Gazdálkodási rendszerek.) klasszikus írók hagyományain nyugvó elméleti
A M. haladása azonban a kormány' és törvény irányban. A népességének sűrűsége, nagy ipara
hozás támogatásával jár együtt s a mezőgazda s élénk kereskedelme által nagy jólétre jutott
sági politika (1. o.) hivatása a M. védelméről gon Németalföldön, különösen ennek Flandria ős
doskodni. A mai sikeres gazdálkodáshoz elen Brabant kerületeiben a M. is nagyon előrehalad*.
gedhetetlen kellék az alapos és sokoldalú szak Angolországban a jobbágyság korán eltöröltet
képzettség, amelynek forrásai a szakintézetek ós vén, létrejött a bérleti rendszer s ekkor már a
iskolák (1. Mezőgazdasági szakoktatás) és amező- kisebb birtokon is érvényesült az egyéni szorga
lom s a M. virágzásnak indult, hozzájárult ehhez
gazdasági szakirodalom.
a fejlődő technika, mely sok hasznos eszközt és
A M. történetének legrövidebb tárgyalása is gépet juttatott a gazdáknak, amelyekkel a jobb.
nagy nehézségekbe ütközik, mert a M. mint az
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talajmivelés, sorvetés (Jettro Tüll vetőgépe 1730 radtak fenn a Dunántúlon, a rómaiaktól lakott
körül), sormivelés elterjedt. Bakewell Róbert Pannoniában. Az 1146—61. évek alatt a Rajna(1725—95) s a két Colling testvér (Róbert 1789- vidékről betelepített szászok a, Szepességbe és
1820, Károly 1750—1836) mesteri tenyésztésiéi- Erdélybe magukkal hozták gazdasági kultúrá
janisaikkal új fajtákat állítanak elő s az állat jukat is. Örvendetesen kezdett emelkedni — a
tenyésztést nagyban emelik. A gazdasági egye krónikás szerint — az új ország népességben,
sülőtök korai megalakulása is (1723. a skót, lakhelyekben, községekben és vagyonban is, mi
1765. a londoni, 1793. a nagy angol gazdasági kor reá zúdult 1241—42-ben a mongolság, az ú.
n. tatárjárás, mely eddigi fejlődését elpusztította,
•egyesület) támogatta a gazdák haladását.
A fiziokratizmus elveinek térfoglalása nagy len elnéptelenítette, úgy, hogy IV. Béla királynak
dületet adott a M.-nak, mert elveinek lényege a idegen országokból kellett telepeseket, vetőma
M. fejlesztése volt. Nagy Frigyes, Mária Terézia, got s igás állatokat hozatnia. Az ezután itt át
II. József e közgazdasági elv hatása alatt nagy vonuló keresztes hadak csak folytatták orszá
ban fejlesztették országaik M.-át. Midőn a XVIII. gunk pusztítását. Sok idő kellett ahhoz, hogy
sz. végén Franciaországban eltöröltetett a szabad némi gazdasági javulás mutatkozhassék. Az
fejlődést gátoló régi intézmények egész sora, a 1300-as évek végén s az 1400-as évek folyamán
kedvezőbb birtokalakulások nyomán nagyot len itt megfordult külföldiek iratai már jobb gazda
dült az ország M.-a. Valódi és alapos haladást sági állapotokról s különösen az országnak gaz
hozott létre az európai M.-ban a természettudo dasági állatokban való gazdagságáról szólanak,
mányok fejlődése, amelyek felderítették a M.-i dicsérik a vadászatokat és a folyók s tavak sok
termelés és tenyésztés valóságos alapjait. A roha féle halainak a bőségét. Nagyot haladt a szőllőmosan szaporodó legfontosabb felfedezések, tudo mivelés; oly helyeken is telepítettek szőllőt, ahol
mányos vívmányok eredményei átmentek ós ér- ma már csak emléke él annak; egyes vidékek
tékosültek minden foglalkozási téren s így a borai pedig hírre jutottak s kivitték a szomszéd
M.-ban is. Ezt a célt szolgálták a német egyete országokba is. Terjedtek a kertek s ezekben a
mek (1742—94) enciklopédikus gazdasági tan zöldségfélék, a mezőn a gabonafélék mellett a
székei mellett a tnlajdonképeni gazdasági szakis len és kender termelése. Diszkertek az Anjouk,
kolák, melyeknek elseje a Thaer Albrecht Cellében Zsigmond és Mátyás király alatt létesülnek s hí
(Hannoyer) 1802. alapított, majd Möglinbe (1806) resek az óbudai, tatai, visegrádi kertjei. Nagy
áthelyezett tanintézete volt Németországban. Ma gyümölcsösöket létesítenek csaknem minden úri
gyarországon megelőzte Thaer A. intézetét a birtokon, diófákat, gesztenyéseket pedig erdőfor
gróf Festetics György által alapított keszthelyi mában ültetnek. A lassú javulásban és haladás
Georgikon (1. o.), mely már 1797. nyilt meg a ban a jobb jövő alapjai mutatkoztak, de a XVI. sz.
tanuló ifjúságnak. Liebig Justuson kívül ebben eleje ezt ismét visszavetette. Az 1514-iki pórlá
a szűk keretben nem említhetjük fel még nevei zadás az úri rend személyi és vagyoni pusztítá
ket sem a tudomány és gyakorlat mindazon nagy sával apasztotta a nemzet erejét, ami kegyetlen
mestereinek, akik a M. fejlődésére hatással vol megtorlást vont maga után s a jobbágyságot örö
tak. Az ő munkájuk gyümölcse a M. mai állapota. kös rabszolgaságra sújtotta, ami 300 évnél to
Az államok törvényhozása egyenkint és egymás vább maradt érvényben. A törökök előnyomulása
után iparkodott megszüntetni minden gátat, ami délről már 1360 óta fenyegette az országot; már
a honpolgárt termelő tevékenységében akadá egy századnál tovább állott vele a magyarság
lyozta és sietett létesíteni a nemzet közgazdasági küzdelemben, mikor 1526 aug. 29. a mohácsi vész
helyzetét javító, fejlesztő intézményeket. Ennek után úrrá lett a török az ország nagy része felett,
eredményéül látjuk minden állam köz- é3 M.-nak a másfél századnál tovább tartott hódoltság alatt
rohamos fejlődését különösen a múlt század má elveszett minden eddigi haladásunk eredménye,
sodik fele óta napjainkig, amit az országok ter a behódolt területen elpusztult a nép, a községek,
melési s forgalmi statisztikája számokban mutat a gazdasági javak elharácsoltattak.
Minden kultúrának éltető eleme a béke, ezt pe
be a vizsgálódóknak.
A magyar M. állapota a honfoglalástól kezdve dig az ország 1711-ig. a szatmári békekötésig
Szt. István koráig nagyon kezdetleges lehetett s nem élvezhette. Ezután indulhatott meg az ország
főképpen csak az állattenyésztésre, különösen sebeinek a beforradása és xíjabb alkotásoknak a
pedig a ló-, szarvasmarha- és juhtenyésztésre ter kezdete. A jobb gazdálkodás a nagybirtokokon
jedt ki, ami mellett ismerték a kenyérnek való indult meg, amelyeken még volt jobbágyi munka
gabonafélék főbbjeit és a kendert, amiből fehér erő s a befektetéshez való költséget is előteremt
neműiket készítették. A nemzetségek és törzsek hették. A mezei termékekből azonban csak a fo
szerint való birtokfelosztás ós állandó lakhelye gyasztásra valót termelték, mert az alacsony
ken való megtelepedés után nyerhetett a M. job árak, utak hiánya miatt jobb értékesítésre nem
ban kialakult jelleget s a nép gazdasági vezetőiül gondolhattak. Emiatt inkább az állattenyésztési
szolgáltak a királyok és főurak által behozott ágakat fejlesztették. Az 1715-iki ós 1723-iki or
telepesek és a nagy számban alapított monosto szággyűlések a jobbágyság helyzetének a javítá
rok és apátságok, melyeknek szerzetes tagjai a sával is foglalkoznak. Megindul az ország, elnép
gazdálkodás minden ágában és különösen a gyü telenedett részeinek a betelepítése. Harruckern
mölcs-, szőllő- és kertművelésben, s úgy a na János 1720 körül Békés vármegyében 89 közsé
gyobb; mint a kisebb tenyésztési ágakban, a mé get létesít. A volt temesi Bánság betelepítését a
hészetben, haltenyésztésben a nép vezetői is vol bécsi kormány Mercy Klaudius gróf által 1717—
tak. Nagyobb gazdasági kultúra nyomai ma 1734-ig végeztette német, olasz, francia és bol-
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gár elemekkel, II. József császár alatt a telepí
tés tovább foly, főleg németekkel. A török elől
menekülő szerbség már a rigómezei 1390-iki
csata után, de leginkább 1690. áramlik hozzánk,
mikor is 39,000 család nyert a délvidéken új ha
zát országunkban.
Mária Terézia 40 évi (1740—80) uralkodása
alatt „az ország M.-a üdvös fordulóponthoz ju
tott. Ő szabályozta az úrbéri viszonyokat, a job
bágyság költözködési szabadságát, földesuraik
iránt való tartozásait s törvény előtt való vé
delmét. A M. egyes ágainak emelésére közvetle
nül is intézkedik; így az 1773. Spanyolországból
hozatott merinójuhokkal megveti a hazai nemes
juhtenyésztés alapját. Erélyesen honosíttatja meg
a délvidéken a selyemtenyésztést, a méhészet
emeléséről is intézkedik. 1777-ben a lótenyésztés
javítása érdekében szabályzatot ad ki a hatósá
goknak, 1766. utasítja a törvényhatóságokat,
hogy gazdasági egyesületeket alakítsanak. 1763ban Szenczen és 1768. Váczon a katonai nevelő
intézeteken elrendeli a M. tanítását. 1777-ben az
egyetemen M.-i tanszéket állít fel, előbb pedig
1770. megalapítja a bányászakadémiát Selmeczbányán. Uralkodása alatt a M. kezd egyoldalú
ságából kibontakozni; a tengeri, burgonya, do
hány, takarmánynövények termesztése folyton
terjed. Pia, II. József a jobbágyságnak további
könnyítéseket ad. 1785-ben megalapítja Mezöhegyesenak(donainiénes-intézményt,melyiíekn&gy
birtoka jó berendezése s kezelése által az Alföld
M.-ának útmutatóul szolgál. 1787-ben Budapesten
felállította az állatorvosi iskolát, mellyel az állat
ápolás és tenyésztés nyert hathatós segítséget.
Az 1797. Keszthelyen megnyílt Georgikonból
évente kikerült tanítványok az ország minden
részében hirdették és terjesztették a helyes gaz
dálkodás elveit. A napóleoni hadjáratok meg
szűntével jelentkezik a M.-i fellendülés különö
sen a nagybirtokon, az uradalmakban, melyek a
jobbágyokkal való munkáltatás helyett áttértek
a majorsági kezelésre, képzett gazdatisztekkel.
Számos uradalom alakul ki az okszerű berende
zés és helyes kezelés útján a magasabb jövedelmezésü gazdálkodás székhelyévé és mintájává,
melyeknek példáját követik más nagy- és közép
birtokok. A szakismeretek megszerzésének újabb
forrásává vált az Albert Kázmér szász-tescheni
herceg által 1818. alapított magyaróvári gazda
sági tanintézet- Főuraink mindinkább gyakrab
ban látogatják a külföldet és ott szerzett tapasz
talataikat hazai birtokaikon értékesítik. Hogy a
közép- ós kisebb birtokok haladása lassúbb volt,
annak oka ezen osztálynak tőkehiányában ál
lott, mert a termények ára az általános fejletlen
közlekedési, kereskedelmi s közgazdasági viszo
nyok folytán igen alacsony színvonalon állott.
Sok alkotni való volt még a nemzet modern
politikai, jogi, kulturális és közgazdasági életé
nek kifejlesztéséhez. A nemzet életérdekeinek
szóvivői, első sorban Széchenyi István gróf, Kos
suth Lajos, Deák Ferenc, Eötvös József báró,
Dessewffy Aurél gróf, Wesselényi Miklós báró,
Teleki László gróf, Batthyány Lajos gróf, Andrássy Gyula gróf és számos más kiváló hazánk
fia úgy a sajtó útján, mint a törvényhozás ter
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meiben mind erősebben hangoztatták az 1840-es
években a politikai s közgazdasági élet modern
kialakulása akadályainakelhárítását, ami azután
1848. meg is történt, midőn is a kiváltságos rendek
önként lemondottak kiváltságaikról s megalkot
ták a jogegyenlőséget, fölemelték a jogtalano
kat, fölszabadították a földhöz kötött jobbágysá
got s a földtulajdon részesévé tették azt. Örök
dicsőség illeti meg ezért mind e férfiakat, a köz
szabadságmegteremtésének apostolait, akik ezzel
a M. előtt is megnyitották a haladás sorompóit.
Mindezen nemes alkotás azonban csak később
éreztethette gyakorlati áldásait. Az 1848—49-iki
szabadságharc s az ezt követő abszolút kormány
zás egy közbeeső nehéz korszakot alkottak, mely
alatt a nemzeti erők prodnktiv hatásukat nem
fejthették ki. Az alkotás valódi kora akkor kö
vetkezett be, mikor alkotmányosságunk vissza
tértével (1867) a nemzet kezébe vehette saját sor
sának az intézését s az állami élet minden ágá
nak vezetését saját kormánya látja el, amelynek
kebelében a m. kir. f öldmlvelésügyi minisztérium
gondoskodik a magyar M. érdekeinek szolgá
latáról.
Irodalom. Praas, Geschichte der Landwirtschaít und der
Landbau- und Forstwissenschaft, 1866; Langethal, Gesch.
der deutschen Landw., 1856; v. d. Goltz, Geschichte. der
deutschen Landw., 1903; Mezei gazdaság könyve, 1S55;
Galgóczy K., Az Orsz. magyar, gazd. egyesület emlék
könyve I—VI. 1879—91; Bálás A., A magyar M. története,
u. a. német kiadásban is, 1897; Acsády I, A magyar M.
története és egyéb idevágó müvei; Millioffer S. gazdaságtör
téneti tartalmú müvei.

Mezőgazdasági állam v. agrár-állam, agrikuüúr-állam az olyan állam, amelynek törvény
hozása és közintézményei feltüntetik, hogy ar
államban a mezőgazdaságnak alapvető fontos
sága van s ezért előmozdítása ós támogatása,
állami gondoskodásnak tárgya. Hazánk, Orosz
ország, a balkáni államok legtöbbje, a délame
rikai államok stb. a M. jellegével bírnak.
Mezőgazdasági balesetek, 1. Baleset.
Mezőgazdasági biztosítás felöleli a gazda
sági épületek, a gazdasági termények, valamint
a gazdaság élő és holt felszerelésének tűzbiztosí
tását, továbbá a jógkárbiztosltást és az állat
biztosítást együttvéve. L. Biztosítás.
Mezőgazdasági elő- és közteshasználat. Jóminőségű erdőtalajokon az idős erdő teljes ki
használása után sok helyen szokásos a M., amely
abból áll, hogy a tuskók kiirtása után v. anélkül
a talajt megművelik és 1—2 évig mezőgazdasá
gilag hasznosítják, azután erdei csemetékkel be
ültetik v. bevetik és a sorok között még 2—3
évig kapás növényeket tenyésztenek. Csak jó,
erőteljes talajon engedhető meg, ott is rövid ideig,
különben a talaj kimerül s a kapálás következ
tében eleinte szépen fejlődő erdei csemeték ké
sőbb, a müvelés abbamaradása után sínylődnek.
Mezőgazdasági épületek a gazdasági üzemi
kellékek fontos részét képezik és számuk, kivi
telük, méreteik, elrendezésük a birtok nagysá
gától, kezelési rendszerétől, termelési és tenyész
tési ágaiktól, az éghajlattól s a forgalmi viszo
nyoktól függ. Az épületekhez számítandók még
a gazdaságban létesített utak, hidak, átereszek,
csatornák, kutak és vízvezetékek, kerítések, gá
tak, töltések, árkok, kövezetek stb. A M.-bem
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tetemes tőke fekszik, amelynek kamatja, törlesz is törekesznek, hogy földet lehessen szerezni
tése és fentartási költsége a tiszta jövedelem ter anélkül, hogy a szerző fél azért a szerzés alkal
hére esik ezért a költséges és felesleges épületek mával nagyobb tőkét adna ki. Ezt a célt szolgál
nagy terhet rónak a gazdaságra; a hiányos, ják a járadékbirtokok, amelyek után a tulajdon
nem elégséges épületek pedig az egész üzemet átengedése fejében a szerző fél csak meghatáro
megbénítják. A M.-re nézve az az irányelv, hogy zott járadékot fizet (v. ö. Bodbertus-Jagetzow,
az épületek a gazdasági célnak feleljenek meg. Zur Erklárung und Abhilfe der heutigan KreditNem kívánatos tehát a túlságos szilárdság, nagy not des Grundbesitzes, Jena 1868—69). Ezt a
méretek, dísz; viszont a kelleténél szűkebb, ala célt szolgálná — igaz, hogy a föld tulajdonának
csony, gyenge, hamar romló kivitelű épületek megszerzése nélkül — az örökhaszonbérlet jog
kárával járnak a gazdaságnak. A M. kellő elhe intézménye is. A M. terén mai jogunk a külföldi
lyezéssel alkotják meg a majort, v. kisebb gazda jogokkal szemben el van maradva. A német pol
ságokban az udvart. Amely gazdaságban sok az gári törvénykönyv szerint a M. eszköze az egy
állat, nagy a forgalom, ott az épületeket tágasán szerű jelzálogjog mellett a Grundsohuld (telek
kell elhelyezni (nyilt udvar), a kisgazda pe adósság), Rentenschuld (járadékadósság) is, s a
dig épületeivel zárt udvart alkothat. A M.-re svájci polgári törvénykönyv szerint még a Gült
megkívántató tőke a gazdasági viszonyoktól függ (a járadékadósságnak egy neme). Az egészséges
s a telek értékének hányadával fejezik ki; ala M. igényeinek kielégítésére szolgálnak nálunk a
csony lesz az épülettöke, ha a telektőkónek 15— jelzáloglevelek kibocsátására jogosult pénzinté
18°/0, közép, ha 18—25°/0, magas, ha 25—30 s zetek. A talajjavitási kölcsönökről különleges
több %-ára megy. A M. értéke átmegy a föld törvények rendelkeznek (igy a magyar földhitel
értékébe, ingatlan vagyonná válik s a telekkel intézet által engedélyezendő vízszabályozási és
együtt alkotják a gazdasági vállalat alaptőkéjét. talaj javítási kölcsönökről szól az 1889- XXX. t.-c;
V. ö. Engel, Handbuch des land. Baiiwesens a fillokszera által elpusztított szőllők felújításá
(1895); IJomokos K., Az építkező gazda (1897); nak előmozdításáról szól az 1896. V. t.-c). Újab
Groffits Gábor, Gazdasági építészet (1906).
ban igen nagy tért foglaltak el a váltóhitelbiztoMezőgazdasági érdekképviselet, 1. Gazdasági sitéki jelzálogjogok bekebelezésével a vidéki ki
sebb pénzintézetek. A mezőgazdasági üzemi költ
egyesületek és Gazdasági kamarák.
Mezőgazdasági és erdészeti kisérleti ügy, ségekre szolgáló M.-t szolgálják a különféle hitel
1. Mezőgazdasági tudományos és kisérleti intéz szövetkezetek, különösen pedig az Országos Köz
ponti Hitelszövetkezet kötelékébe tartozó szövet
ményei:.
kezetek. A Németbirodalomban a M.-nek különös
Mezőgazdasági geológia, 1. Pedológia.
Mezőgazdasági gépek és eszközök oly készü szervei a Landschaftok (szövetkezeti alapon
lékek, melyeket a mezőgazdasági üzemben elő nyugvó mezőgazdasági hitelegyesületek) és a
forduló, különböző speciális munkálatok elvég Raiffeisen-féle szövetkezetek.
Mezőgazdasági ipar, 1. Gazdasági ipar.
zésére, vagy a kézi munkának könnyebbé, töké
Mezőgazdasági iskolák, 1. Mezőgazdasági
letesebbé és jövedelmezőbbé tételére használnak.
A M. közé tartoznak: a talajmívelőgépek (eke, szakoktatás.
Mezőgazdasági jog a földbirtokkal való ren
rotációs talajmivelögép, ekeszerű gépek, borona,
henger), vetőgépek, növényápológépek, aratógé delkezési jogot közgazdasági szempontokból
pek, cséplőgépek, a termény tisztítására, aprítá mindinkább korlátozza. A korlátlan földtulajdon
sára, betakarítására és szállítására szolgáló esz joggal szemben ugyanis mind jobban és jobban
közök, azonfelül a különböző erőgépek (gőzgép, előtérbe tolulnak a tulajdonjognak társadalmi és
robbanósmótor, elektromotor, hidraulikus motor, közgazdasági elemei, amit főleg az indokol, hogy
szélmótor), amennyiben azok mezőgazdasági a föld olyan java az emberiségnek, amit nem le
het tetszés szerint szaporítani. M.-unknak alap
munkagépek hajtására szolgálnak.
Mezőgazdasági hitel minden hitel, amely a vető törvénye a mezőrendőrségről szóló 1894.
földbirtok érdekeit szolgálja. Szolgálhat a föld XII. t.-c, amely azonban már elavult s újításra
tulajdonának megszerzésére, javításokra (vízren szorul. A M. fejlődésének fent jelzett újabb irá
dezés, alagcsövezés stb.), üzemi költségekre. Fe nyát a közbirtokosságok és a volt úrbéresek osz
dezetét találhatja az ingatlanban vagy a föld tatlan tulajdonában levő, közösen használt erdők
tulajdonos személyi megbízhatóságában. Újabban és kopárteriiletek gazdasági ügyvitelének szabá
mindinkább előtérbe tolul az a kívánság, hogy a lyozásáról szóló 1898. XIX. t.-c, a birtokrendezé
gazdasági felszerelés (fundus instructns : mező sekről szóló 1908. VII. és XXXIX. t.-c. és az osztat
gazdasági gépek, állatok stb.) éppen úgy lehessen lan közös legelőkről szóló 1913. X. t.-c. mutatja.
Mezőgazdasági kamarák, 1. Gazdasági ka
jelzálogjog tárgya, mint az ingatlan (ingójelzálog jog). Erre nézve Franciaország és különösen marák.
Mezőgazdasági kémia, a kémiának a mező
Svájc máris figyelemreméltó intézményeket léte
sített. A M. akkor egészséges, ha hosszú lejáratú gazdaságban fontos jelenségek magyarázatára
s óvenkint kis részletekben is törleszthető (tör- való alkalmazása. Foglalkozik a gazdasági nö
lesztéses kölcsön). Hogy azonban az örökösök ne vények táplálkozásának, talajismeretnek, trá
kapjanak terhelt ingatlanokat, újabban azzal kí gyázástannak, takarmányozástannak ós mező
sérleteznek, hogy a törlesztéses kölcsönt is élet gazdasági mikrobiológiának törvényeivel. V. ö.
biztosítással lehessen összekapcsolni. A föld tu Sigmond Elek, A mezőgazd. kémia elemei (1905).
lajdonának szerzésére irányuló hitel nagyon le
Mezőgazdasági kisérleti állomások, 1. Mező
köti a földszerzőnek vagyoni erejét. Ezért arra gazdasági tudományos és kisérleti intézmények*
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Mezőgazdasági kongresszusok, 1. Gazda- ellenzésével találkozik. A M. iránya újabban, a
kongresszusok.
balkáni háborúk során leszűrődött tapasztalatok
Mezőgazdasági meteorológia, 1. Agrárme nyomán, erfs parasztosztály kialakulásának elő
teorológia.
mozdítása felé halad. E részben máris figyelemre
Mezőgazdasági munkáskérdés, 1. Munkás méltó kormányzati intézkedések történtek Orosz
kérdés és Munkásmozgalom.
országban és Romániában, továbbá Bosznia-Her
Mezőgazdasági munkások, 1. Gazdasági mun cegovinában. Olaszország földbérlő szövetkezetok
alakításával, Anglia pedig kisajátítással igyeke
kások.
Mezőgazdasági múzeum oly intézmény .amely zik földhöz juttatni a parasztot. Ami e részben
ben a mezőgazdaságra vonatkozó tárgyak és Poroszország keleti tartományaiban az ú. u.
gyűjtemények szemléltető s tanulságot nyújtó telepítési akcióval kapcsolatban történik, az már
módon vannak közszemlére kiállítva. Ilyen M.-ok inkább az általános politika körébe esik, mert
vannak úgy a bel-, mint a külföldi gazdasági célja egyetemesebb, mint a M.-é, t. i. ez az
szakoktatási intézetekkel kapcsolatban mint tan akció tulajdonképen a németség küzdelme a ter
eszköz- ós terménygyüjtemények, tehát nem nyil jeszkedő és vagyonosodé lengyelség ellen.
Ami nálunk újabban a M. terén történt, azt a
vánosak. Igen terjedelmes és gazdag nyilvános
M. az 1867. keletkezett s 1881. a gazdasági fő következő törvények és kormányzati intézkedé
iskolához csatolt beriini kir. M. Nagyobb sza sek mutatják: Az 1900. XVI. t.-c. a gazdasági
bású a szent-pétervári M. is. A budapesti M. kir. munkás- és cselédsegélypénztárról; 1900. XVII.
Mezőgazdasági Múzeum úgy tartalmának gaz t.-c. az állatorvosi közszolgálat államosításáról;
dagságánál, tárgyainak nemcsak szakszerű, ha 1900. XXVII. t.-c. abirtokos és a gazdatisztközötti
nem legjobban szemlélhető s díszes elhelyezésé jogviszonyok szabályozásáról; 1900. XXVIII. t.-c.
nél, valamint épületeinek megkapó voltánál az erdőmunkásokról; 1900. XXIX. t.-c. a do
fogva, ezidőszerint nemében első ily intézmény hánytermelők és dohánykertészek közötti jog
nek mondható. Alapja az 1896-iki ezredéves orsz. viszonyok szabályozásáról; 1906.1. t.-c. a mező
kiállítás mezőgazdasági kiállításának anyaga gazdasági hasznos madarak védelméről; 1907.
volt. Ezen osztály ideiglenes épületeinek a Vá XXXI. t.-c. a marokkói sáska irtásáról; 1907.
rosligetben, a Széchenyi-szigeten újból való meg XLV. t.-c. a gazda és a gazdasági cseléd közötti
építésére a törvényhozás az 1900-ik évben két jogviszony szabályozásáról; 1907. XLVL t..-c. a
millió koronát, belső berendezésére pedig 400,000 gazdasági munkásházak építésének állami tá
koronát szavazott meg. A múzeum új palotáját mogatásáról; 1908. VII. t.-c. az erdélyrészi bir
1907. adták át rendeltetésének. A M. tárgyai 26 tokrendezésről ; 1908. XVIII. t.-c. a nemzetközi
osztályban vannak elhelyezve (gazdasági statisz mezőgazdasági intézet létesítése iránt 1905. évi
tika, agrogeológia, növénytermelés, kertészet, er június hó 7-én Rómában kötött nemzetközi
dészet, állattenyésztés, gazdaságtörténelem stb.), egyezmény becikkelyezéséről; 1908. XXXIX. t.-c.
azonkívül a M.-nak húszezer kötetes szakkönyv a magyarországi birtokrendezésekről; 1908.
tára van. A M. ügyeivel a f öldmivelésügyi minisz XLIII. t.-c. az állattenyésztés fejlesztéséről;
tériumban szervezett Mezőgazdasági múzeumi 1909. II. t.-c. a kivándorlásról; 1909. V. t.-c. a
földadókataszter kiigazításáról és a földadó szá
tanács foglalkozik.
Mezőgazdasági politika tágabb értelemben zalékának megállapításáról; 1911. XV. t.-c. a
magúban foglalja az agrárpolitikát is és a mező Magyar Földhitelintézetek Országos Szövetségé
gazdasági népesség érdekeit szolgáló intézmé ről és az 1891-. V. t.-c. némely rendelkezései
nyeket, az államnak és más társadalmi szerve nek módosításáról, illetve kiegészítéséről; 1912.
zeteknek a mezőgazdák védelmét szolgáló tevé VIII. t.-c. az Országos Gazdasági Munkás- ős
kenységét, továbbá a mezőgazdasági termeivé Cselédsegélyzőpónztárról szóló 1900. XVI. és
nyek mennyiségének fokozását és forgalomba 1902. XIV. t.-cikkekkiegészítéséről; 1912. XXIII.
hozataluknak megkönnyítését célzó törekvéseket t.-c. a mezőgazdasági ügyeknek a törvényható
tárgyalja. A M. nálunk különösen fontos azért, ságoknál való intézéséről; 1913. X. t.-c. az
mert őstermelő nemzet vagyunk s népességünk osztatlan közös legelökről; 1913. XI. t.-c. az
többsége is őstermelő. De a M. nagy jelentőségű elemi csapások által sújtott tokaji borvidéki
raég az iparos államokban is (így Németország szőllőtulajdonosok segélyezése tárgyában; 1913.
ban, Angliában). A magyar mezőgazdák által XX. t.-c. az Országos Gazdasági Munkáspénz
óhajtott M.-t az 1896-ik évi millenáris kiállítás tárról.
A kormányzati intézkedések közül ki kell
alatt a budapesti IV. nemzetközi gazdakongreszszuson kialakult agrárprogramm tünteti fel, emelni a földmivelésügyi minisztérium erdélyi,
amelyet a változott viszonyoknak megfelelő mó fel- és hegyvidéki, sárosi és nagyváradi kiren
dosításokkal legutóbb az 1910 évi húsvét napján deltségeinek tevékenységét s ezen vidékek gazda
bocsátottak közzé. (V. ö. Agrárius, Kire szavaz osztályának felsegélésére irányuló akciót.
zon a magyar gazda? Budapest 1910.) M. szo • Mezőgazdasági statisztika, a közgazdasági
rosabb értelemben véve az a kormányzati tevé statisztikának az a része, mely a mezőgazdaság
kenység, amelynek célja az őstermelés és a gal foglalkozik. A tudományos osztályozás sze
vele foglalkozók érdekeinek az istápolása. E rint a statisztika nemei közül a M. részleges,
részben nagy jelentőségű a kormány vámpoliti amennyiben csak az államerők egyik részére: a
kája is. Ezidőszerint a legtöbb állam mezőgaz mezőgazdaságra terjed ki és különleges is, amenydaságát védővámos politikával támogatja, ami nyiben csak egyes állam mezőgazdaságát karolja
a kereskedelmi körök s a munkásosztályok élénk!! fel, aminthogy minden államra kiterjedő M.-val
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nem is rendelkezünk. A M. tárgya a mezőgazda
ság minden, számlálás által megállapítható viszo
nyának ismertetése. Alapja tehát általánosság
ban a termelési tényezők: a föld, a munka s a
tőke szerepének a mezőgazdaságban való szám
szerű kimutatása. Különösebben pedig a földre
nézve : az ország egész területe s abból a terme
lésre alkalmas ós nem alkalmas részek aránya;
a földterületnek mivelési ágak szerint való meg
oszlása (1. Földadókataszter); az egyes tulajdo
nosok kezében levő birtokok kiterjedése s igy a
törpe-, kis-, közép- és nagybirtokok kategóriái s
arányaik; a birtokokon folytatott gazdálkodási
rendszerek s az egyes mivelési ágaknál elért évi
termési eredmények az egyes növényeknél, termési átlagok s összes termések és ezek értéke. A
munkaerő a mezőgazdaságban, az itt foglalkozók
száma, munkabérek; mechanikai erők alkalma
zása. A tőke szereplése a mezőgazdasági üzemek
ben, a fölszerelésekbon, beruházásokban, talaj
javításokban. Különös része a M.-nak a gazda
sági állatállomány kimutatása fajok szerint, az
állati termékek s ezek értékei. A mezőgazdasági
termelés évi összes értéke. A mezőgazdasági ter
mékek forgalma, a behozatal s kivitel mennyi
ségei s értékei. A mezőgazdasági iparok. A mező
gazdaság összeségében fekvő vagyon értéke, mint
& nemzetvagyon egyik és főrésze. Mindezen feje
zetek bővülhetnek még egyéb fölvételekkel, pl. a
földbirtok hitelének, megterhelésének, mozgósí
tásának s ezek okainak részletes kifejtésével. A
M. adatainak gyűjtését legtöbb államban ma már
állami közegek végzik, ezen az úton lehet csak a
lehetőleg hiteles és megálló adatok birtokába
jutni. Magánúton való adatgyűjtések csak kisebb
körre vonatkozó M.-nál, monográfiáknál érhetnek
célt. Nálunk a folyamatos M. adatainak gyűjté
sével különösen a vetési, termési adatoknál úgy
& közigazgatási, mint a f öldmívelésügyi minisz
térium szakközegei, az állandó gazdasági tudósí
tók és gazdasági felügyelőségek működnek közre,
a az összegyűjtött anyagot az orsz. statisztikai
hivatal dolgozza fel s juttatja közre az ő kiadvá
nyaiban. Külön mezőgazdasági fölvételünk volt
1895-ben november hó 20—30-ika között az ezévi
VIII. t.-c. alapján, mely oly anyagot szolgáltatott
(az 1895—99 alatt megjelent négy nagy kötetben),
hogy egy állami agrárstatisztikának mintájául
szolgálhat. Különleges állatstatisztikánkai pedig
az 1911. évi február 28-iki fölvétel tartalmazza
minden viszonylatában «A magyar szent korona
országainak állatlétszáma az 1911. évi febr. 28-iki
állapot szerint» cím alatt 1914-ben megjelent
orsz. statisztikai hivatali kiadványban. Más álla
mok M.-ra vonatkozó adatokat 1. ezen államok
Ismertetésénél. (L. még a Magyarország cikk
Mezőgazdaság fejezetét).
Mezőgazdasági szakoktatás feladata az, hogy
mindazoknak módot nyújtson a szakismeretek
megszerzésére, akik ebből a célból a M. intéz
ményeihez fordulnak. A gazdasági szakiskolákat
különböző rendeltetésükhöz képest felső-, közép-,
alsófokú és különleges szakiskolákra lehet fel
osztani.
A felsőfokú gazdasági iskolák feladata a mező
gazdasági tudományt a kor színvonalán az elér
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hető terjedelemben ós mélységben s minden meg
kívánt segédeszközök (tangazdaság, kísérleti tér,
laboratóriumok stb.) felhasználásával tanítani!
Ez iskolák tanulói azok lehetnek, akik közép
iskolai tanulmányaikat (érettségivel) végezték,
a gazdasági gyakorlatból elegendő ismeretekkel
birnak; itt találhatnak kellő továbbképzési alkal
mat a más szakmákban már végzett férfiak. Itt
lehet kiképzési helye a gazdasági tanároknak, a
tudományos és kísérleti állomások vezetőinek, a
közigazgatásban szélesebb gazdasági hatáskörrel
biró tisztviselőknek, a nagybirtokosoknak, nagy
bérlőknek s nagybirtokok, uradalmak főtisztjei
nek. Ezek az iskolák szervezetük szerint lehet
nek : önálló gazdasági főiskolák, egyetemi fakul
tások v, egyetemekkel kapcsolt gazdasági intéze
tek és önálló gazdasági akadémiák. Tanfolyamuk
az elérni kivánt célhoz képest 4—5—6 félév.
Főiskolák: Bécs, Berlin, Hohenheim, Paris,
Moszkva, Gembloux, Milano, Portiéi, Kopenhága.
Egyetemi fakultások, intézetek, kollégiumok:
Haíle, Lipcse, Bonn-Poppelsdorf, Giessen, Jena,
Göttingen, Boroszló, Königsberg, Kiél, Rostock,
Krakó, Graz, Pisa, Löwen; München, Prága,
Brünn, Lemberg, Zürich, Riga a műegyeteme
ken. Angliában 7 egyetemen, Amerikában (1912)
27 főiskolán ós 21 egyetemi fakultáson folyt felsöbbfokú gazdasági szakoktatás. Gazdasági aka
démiák: Tetsohen-Lieb-werd, Tábor, Dublany,
Magyaróvár, Keszthely, Debreczen, Kolozsvár,
Kassa.
Középfokú gazdasági iskolákra (ú. n. gazda
sági tanintézetekre) a gimnázium v. reáliskola 6.
osztályáról veszik fel a tanulókat s 3 évi elméleti
és gyakorlati tanítás után bocsátják el. Közép
nagyságú birtokok kezelésére szólana ezeknek a
képesítése, de részint magasabb előkószültsőg,
részint egyéni kiválóság, részint pótlólag szerzett
tanulmányok alapján sokan váltak ki közülök
magasabb munkakörökre is. Más országokban
ezek az iskolák egyúttal kombinált gimnáziumot,
reál- és polgári iskolát képeznek, melyeken a
gazdasági ágakat a hat éves tanfolyam három
utóbbi évére osztják be. Középfokúnak nevezik
még egyébként azért is az ilyen iskolákat, mert
mintegy középső helyet foglalnak el a valóságos
felső és az alsófokú földmíves- és egyéb iskolák
között.
Alsófokú gazdasági szakoktatást teljesítenek
a földmívesisicolák, amelyek a kisgazdák fiainak
tanítására, továbbá majoros gazdák, munkavezetők,munkafelügyelők (gazdasági altisztek) kép
zésére vannak berendezve; tanfolyamuk 2 éves.
Téli gazdasági iskolákon a tanítás csak télen
foly, mikor a föklmívesek már munkaképes fiai
akadálytalanul résztvehetnek, mit a szorgos
munkaidőkben nem tehetnek meg gazdaságuk
kára nélkül. A népoktatás körében a gazdasági
szakoktatás több módon nyer alkalmazást, így a
befejezett elemi iskolai oktatás után a gazdasági
ismétlő, gazdasági felsőbb népiskolában, községenkint pedig buzgó vezetők munkájával a téli
esti, vasárnapi gazdasági tanfolyamok, időszaki
gazdasági vándor-előadások, népies gazdasági
felolvasások tehetnek üdvös szolgálatot a gazda
sági ismeretek népszerűsítésének. Bz utóbbiakból
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az 1913/4 tanévben tartottak nálunk 62 tanfolya
mot, 3776 előadással, 962 községben, amelyeken
résztvett 210,000 hallgató. Árvaintézetekben,
cseléd- és munkásképző tangazdaságokban, sze
retetházakban, javítóintézetekben nem szokott
hiányzani azalkalmas gazdasági tanítás. Hazánk
ban rámutathatunk már a katonaság gyakorlati
gazdasági tanítására is.
kkülönleges szakiskolák a mezőgazdaság egyes
termelési és tenyésztési ágait vagy növényeit
ölelik fel s az azokhoz szükséges ismereteket leg
inkább gyakorlati irányban, népies módon, rö
videbb tanfolyamokon önállóan vagy más intéz
ményekhez beosztva terjesztik. Ilyenek a tejgaz
dasági, baromfi-, méh-, selyem-, haltenyésztési,
komló-, len-, burgonya-, dohánytermelési, háztar
tási, vízmesteri, legelőkezelési, többféle gazdasági
háziipari iskolák és tanfolyamok. Tágabb érte
lemben a mezőgazdaság testvérágait képező ker
tészeti, gyümölcsészeti, szőllőmívelési 8 pincegaz
dasági iskolák és tanfolyamok is ide sorolhatók.
Magyarország mezőgazdasági szákoktatási
intézményei az 1914. évben:
Mezőgazdaságiak. Gazd. akadémiák: Keszt
hely 1797—1848, 1865, Magyaróvár 1818, Debreczen 1868, Kolozsvár 1869, Kassa 1875. Gaz
dasági tanítóképző intézet Komárom 1910. Ál
lami és felekezeti tanítóképző és papnevelő inté
zeteken és polgári iskolákon 30 tanár. Komló-,
kender-, len-, burgonyatermelés és legelőjavítás
körében 5 szaktanár. Földmívesiskolák, államiak:
Ada 1884, Algyógy 1891, Békéscsaba 1896,
Breznóbánya 1900, Csák 1885, Csíkszereda 1904,
Hódmező-Vásárhely 1896, Jászberény 18í)8,Karczag 1897, Kecskemét 1885, Kisszeben 1908, Ko
márom 1898, Lúgos 1895, Nagykálló 1909, Pápa
1893, Eimaszombat 1882, Szentimre 1886, Nagy
szentmiklós 1887,Szilágysomlyól902,Árvaváralja
téli 1913. Államilag segélyezett magán földmfvesiskolák: Besztercze 1870, Földvár 1871, Med.^gyes 1870, Szabadka 1898, Torda 1906. Magán
földmlves-iskola : Csákvár gr. Esterházy M.-féle
1891. Tejgazdasági szakiskola: Sárvár 1890.
Tejmunkásképző iskola: Kisbér 1902, Csák 1908,
Alsóvereczke 1903. Méhészeti tangazdaság: Gö
döllő 1899.Méhészeti tanárok: 16, az országXVI
méhészeti kerületében. Vizmesteri iskola: Kassa
1879. Női gazdasági szakoktatási intézmények:
gazdasági tanítónőképző intézet Kecskemét 1910.
Női gazdasági tanintézet Kassa 1910. Amizoniféle nőnevelő intézet Budapest 1908. Háztartási
iskola Putnok 1913. Háztartási tanfolyamok 2
hónaponkint 5 esoportban 7—7, összesen 35 he
lyen 13 tanítónővel. Baromfitenyésztő munkás
nőket képző iskola Gödöllő 1897. Ez intézmé
nyeknél rövidebb időszaki szaktanfolyamokat is
tartanak az iskolákon kívül állók részére.
Kertészetiek- Kertészeti tanintézet: Budapest
1894. Kertészsegéd-iskola: Baja 1908. Kertész
segéd- és méhészmunkásképző iskola Gödöllő
1901. Kertésztanulók képzése az állami és ma
gánkertészeteknél s képesítő vizsgálatok. Gyü
mölcsészeti vándortanítók (2). Időszaki tanfo
lyamok.
Szöllészet-borászatiák. Felsőbb szőllészeti és
borgazdasági tanfolyam: Budapest 1892. Vin-
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j! cellériskolák: Bihardiószeg 1870, Eger 1897,
Kecskemét 1901, Ménes 1881, Nagyenyed 1881,
Pozsony 1884, Tapolcza 1892, Tarczal 1872.
Pincemesteri tanfolyam: Budafok 1901. Időszaki
tanfolyamok.
Állatorvosi főiskola: Budapest 1788.
A M. története. Hazánkban a M. kezdetét Mária
Terézia királynénk uralkodása idejében találjuk
meg. Ő rendelte el 1763. aszencziéa 1768. a váczi
katonai iskolában a mezei gazdaságtan tanítását.
Ö alapította 1763. a bányászati s erdészeti aka
démiát Selmeczbányán (1. Erdészeti szakképzés).
Mikor a tudományegyetemet Nagyszombatból
Budára helyeztette át, 1777. tanszéket állíttatott
fel a mezőgazdaságtan számára, amelyet Mitterpacher Lajos tanár 1814-ig látott el. Még az 6
uralkodása alatt és segélyével létesíti Teschedik
Sámuel 1779-ik évben Szarvason a gazdasági,
műtani és tanítóképző iskolát, mely 1806-ig állott
fenn. 1788-ban létesül az állatjárványtani tan
szék az egyetem orvosi fakultása keretében, mely
ből idővel az állatorvosi főiskola (1. o.) alakult ki.
1797-ben nyilt meg gróf Festetics György nagy
szerű alapítványa s a valódi gazdasági főiskola
legelső mintája Keszthelyen: a Georgikon (1. o.).
Nagyszentmiklóson gróf Nákó Kristóf végren
deleti hagyományából Teschedik Sámuel terve
zetével 1802. nyílt meg a szarvasihoz hasonló
gazdasági és ipari iskola, de négy óv múlva meg
szűnt. 1865-ben u. o. létesült egy földmlves is
kola, mely rövid élete után 1887. államilag újraszerveztetett. 1818-ban Magyaróváron nyílt meg
az Albert Kázmér szásztescheni herceg alapí
totta gazdasági tanintézet s 1848-ig állott fenn.
1850-ben a csász. kormány, 1869. a m. kir. kor
mány vette át és felsőbb tanintézeti jelleggel
1874-ig s ettől kezdve akadémiai szervezettel
1884-ig a magyar mellett a németnyelvű előadá
sokat is megtartotta. 1906-ban új szervezetet
nyert a többi hazai: debreczeni, kassai, keszt
helyi és kolozsvári akadémiákkal együtt 3 óvea
tanfolyammal. 1839—41-ig állott fenn Mohon'
czon, 1840—51-ig Nagykőrösön gazdasági is
kola, 1845—48-ig Zeleméren árva-fiui gazd. és
kertészeti—, 1846—50-ig Szőkehalmon földml
ves iskola. A József-műegyetem 1858. gazdasági
tanszéket nyert, mely 1888-ig fenn is tartatott.
Keszthelyen 1865. létesítette az akkori kormány
az Országos Felsőbb Gazdasági Tanintézetet és
földmíves iskolát, 1868. ugyanilyeket Débreczenben, amelyek felsőbb jellegüket 1874-ig megtar
tották, amikor gazdasági tanintézeti színvonalra
szállítattak le. 1869-ben nyilt meg a kolozsmonostori (kolozsvári), 1874. a kassai m. kir. gazd..
tanintézet, amelyek az előbbiekkel együtt 1906.
évben akadémiai rangra és szervezetre emeltet
tek. Egyéb szakoktatási intézményeink keletke
zési idejét lásd fentebb. V. ö. Stein, Die staatswissenschaftliche u. die landw. Bildung (1880);
J. Éühn, Das Stúdium der Landw. an der Universitat Halle (1888); Thiel's Landw. Jahrbücher
(1903); L and-und forstwiss. Unterrichtszeitung
(Wien); K. Birnbaum, Die Universitáten u. die
isolirten landw. Lehranstalten (1862); Vörös S.,
A gazdasági tanügy történetének vázlata (1880);
u. a., A hazai felsőbb fokú gazdasági szakoktatás
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szervezéséről (1900); Linhart Gy., A magyar
országi felsőbb gazd. tanügy újjászervezésének
kérdése (1900); Károly R., A gazdasági szakok
tatás Magyarországon és a külföldön (1909).
Mezőgazdasági szeszfőzde az olyan szesz
főzde, melynél a következő feltételek együttesen
megvannak, ú. m. a) az illető szeszfőzdének egy
v. több mezőgazdasággal akként kell összekötve
lennie, hogy kizárólag vagy legnagyobb részben
ennek v. ezeknek terményeiből nyerje a szeszter
meléshez szükséges anyagokat, viszont a szesz
termelésnél nyert moslékot mint takarmányt v.
legalább is az e moslékon hizlalt marhától szár
mazó trágyát az illető mezőgazdaságnak szolgál
tassa; b) a szeszfőzdének üzemterjedelmeaz egyes
havi bejelentési időszakokban naponkint átlag 7
hektoliter alkohol termelését meg nem haladhatja
és annak a mezőgazdasághoz tartozó szántóföl
dek, rétek és legelők területéhez olyan arányban
kell állnia, hogy az egy-egy üzemnapra eső átla
gos alkoholtermelés hektáronkint három liter al
koholt meg ne haladjon ; c) az egy-egy termelési
időszakban termelt alkohol összes mennyisége
1680 hektolitert meg nem haladhat. Az ilyen M.-ók
különböző kedvezményekben részesülnek (juta
lom és adóvisszatérítés a szesznek a vámvonalon
való kivitelénél) az állam részéről. V. ö. az 1899.
XX. és az 1908. XXVIII. t.-e.-et a szeszadóról.
Mezőgazdasági szövetkezetek, 1. Fogyasz
tási szövetkezetek ós Gazdaszövetség.
Mezőgazdasági tudományos és kísérleti in
tézmények rendeltetése a^ mezőgazdaságot érintő
termelési ós technikai kérdésekben tudományos
vizsgálatokat, kutatásokat, kísérleteket végezni
s ezekkel ügy a tudományt fejleszteni, valamint
a nyert eredményeket a gyakorlatban értékesí
teni. Hazánkban a földmivelésügyi minisztérium
hatásköre alatt álló ily intézmények : a M. kir.
állatélettani és takarmányozási kísérleti állo
más Budapesten (1. Állatélettani kísérleti inté
zet). A M. kir. bakteriológiai intézet Budapesten,
mely a ragályos betegségek előidézőit tanulmá
nyozza, ebbe a szakmába vágó vizsgálatokat tel
jesít és kísérleteket végez, szakkérdésekben fel
világosításokkal szolgál és az állatgyógyászat
ban használt védőoltó anyagokat és szérumokat
termel. — M. kir. dohánytermelési kísérleti ál
lomás (1. o.). — M. kir. erdészeti kísérleti állo
más, 1. Erdészeti kísérleti ügy. — M. kir. föld
tani intézet, 1. Földtani intézetek. — M. kir. gépkisérleti állomás, 1. Gazdasági gépvizsgáló állo
más. — M. kir. gyapjuminösitö intézet (1. o.). —
M. kir. orsz. meteorológiai és földmágnességi
intézet, 1. Meteorológiai intézet. — M. kir. mező
gazdasági múzeum (1. o.). — M. kir. orsz. kémiai
intézet és központi vegykisérleti állomás Buda
pesten a földmivelésügyi minisztérium részére a
vegytanba vágó mindennemű munkát teljesít s a
kormánynak véleményező közege; a termelők,
eladók és vevők részéről beküldött anyagokat
megvizsgálja s főleg a mezőgazdasági kémiát
tudományosan míveli. — M. kir. mezőgazdasági
vegykisérleti állomások a gazdaságok által fo
gyasztásra beszerzett anyagok valódiságát s ezek
fontosabb alkotórészeinek tartalmi arányát (sza
vatolt %-át) vizsgálják s más, a mezei gazdaság
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ban fölmerülhető vegytani kérdésekben felvilá
gosítással szolgálnak a megkeresőknek. Ilyen
állomások vannak a budapestín kívül: Magyaróvárt,Debreczenben,Kassán, Keszthelyen, Kolozs
várt, Pozsonyban, Fiúméban s mint törvényható
sági laboratóriumok: Aradon, Győrött, Kecske
méten és Szatmárnémetiben. — M. kir. növény
élet- és kórtani állomás Budapesten, feladata a.
kultivált növényeken előforduló kóros jelenségek,,
betegségek, különösen az élősdigombák s virágos,
paraziták által okozott károknak a vizsgálata,,
ellenszereik megállapítása s különös vagy álta
lános védekezés módjainak tanulmányozása s a
megfelelőnek ajánlása s esetleg az óvóintózkedések vezetése. Az állomás segítségére lehetnek
mindazok, akik a megtámadott növényeket vagy
ezek részeit beküldik s ezekre vonatkozó észle
leteiket is közlik. Az állomás díjtalanul felel ahozzáintézett kérdésekre. — M. kir. orsz. növénynemesítö intézet Magyaróvári. Célja az, hogy
a gazdasági növényeket új fajták létesítésével
nemesítés útján tökéletesítse, erre a gazdáknak
részletes útmutatást ad és saját telepén is foglal
kozik ilyen irányú munkálatokkal 8 az ezekkel
kapcsolatos elméleti kérdések megoldásával tudó-;
mányos irányú kutatások útján. — M. kir. nö~
vénytermelési kísérleti állomás Magyaróvári.
Feladata a míveleti növények különböző válto
zatainak kipróbálása, terjesztése, a vetőmagter
melés meghonosítása, mesterséges trágyafélékkel
való kísérletezés s a növénytermelés körébe vágó
tudományos kutatás és ismeretterjesztés. Saját,
telepe van Magyaróvári, kirendeltsége van Ara
don s egyöntetű termelési eljárásra összeköttetés
ben áll számos, pontos kezelést folytató gazda
sággal. — M. kir. ornithológiai központ Budapesten (1. o.) — M. kir. rovartani állomás Buda
pesten, feladata a gazdaság különböző ágaiban
kárt okozó rovarok életének s kártételeinek tanul
mányozása, a legbiztosabb védekezési módok a.
irtószerek ismertetése, nagyobb károknál szük
ség esetén a rovarirtási munkálatok vezetése. Az.
állomás segítségére szolgálnak a rovarkár-tudósltók, akik a rovart sértetlenül beküldik s a kár
terjedelmét is leírják. — M. kir. közp. szöllészeti
kísérleti állomás és ampelológiai intézet Buda
pesten, 1. Ampelológiai intézet. — M. kir. szeszkísérleti állomások Kassán és Gödöllőn. A szesz
ipari kérdésekben azok megoldása végett tudomá
nyos és gyakorlati kísérleteket és idevágó vegyi
vizsgálatokat végeznek, szeszgyárakban üzem
vizsgálatokat tartanak, szeszfőzői eljárásokat,
gépeket kipróbálnak és a szeszipari ismereteket,
szóban és írásban terjesztik. Külön kísérleti szesz
gyárral vannak felszerelve. — M. kir. tejkisérleti állomás Magyaróvári. Feladata a tej ós tej
termékek körül felmerülő kérdések tanulmányo
zása, tejvizsgálatok végzése, tanácsadás a gaz
dáknak a tej kezelésére s értékesítésére, tejgaz
dasági eszközök kipróbálása, tejelőversenyeknól
közreműködés s tejgazdasági kérdésekben szak
véleményadás, s idevágó ismeretek alkalmas mó
dokon való terjesztése. — M. kir. vetömagvizs~
gáló állomások Budapesten, Kassán, Kolozsvárt..
A forgalomba kerülő vetőmagvak azonosságán
nak, CBiraképességének, tisztaságának megálla-
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pftására hivatott intézmények, amelyek még gaz
dasági növénytani kérdésekben, pl. szénavizsgá
lat, gyomok előfordulása stb.-ben is véleményt ad
nak és hatósági szakértőkiil tekintendők a mező
gazdasági termények, termékek és cikkek tilalmazásáról szóló törvény végrehajtásánál. — Fölemlítendők még a Halélettani és szennyvíztisz
tító kísérleti állomás (1. o.) és a különálló Halkórtani állomás Budapesten, továbbá a Gyiimölcsészeti kísérleti telep Budaörsön és a Gyümölcsészeti védekezési kísérleti állomás Nagybá
nyán. A kisérleti állomások és intézmények mű
ködésének irányítását végzi a f öldmív. miniszté
riumban szakférfiakból alkotott Mezőgazdasági
kisérletügyi tanács. L. még Kisérleti állomá
sok, Kisérletügyi KözleményekMezőgazdasági üzemrendszerek, 1. Gazdál
kodási rendszerek.
Mezőgazdasági üzemtan a mezei gazdaság
tan ama része, mely a földmívelós, növényter
mesztés és .állattenyésztés tanait a gazdasági
vállalat jövedelmezőségének szempontjából vizs
gálja és egyesíti. Tárgya tehát a gazdaság üzemi
kellékeinek: föld, tőke ós munkaerőnek megszer
zése és vállalattá való egyesítése, t. i. a gazda
ság berendezése; továbbá a gazdaság kezelése s
a kezelés módjainak: saját, tiszti, haszonbérleti,
társas, részes kezelés megállapítása, végül az
üzemi eredmények ágankint és összességben való
kimutatása. Az üzemi szervezésnek célja az, hogy
a gazdaságból a legmagasabb, de állandó jövede
lem állíttassák elő. A M.-t a szakírók az alábbi fel
osztásban tárgyalják: 1. Az üzemi kellékek és a
gazdasági berendezés tana (1. Gazdálkodási rend
szerek). 2. A gazdasági kezeléstan. 3. A gazda
sági becslés- é3 értékszámítástan. 4. Az üzleti
eredmények kimutatása vagyis a gazdasági szám
vitel tana (1. Gazdasági könyvelés). V. ö. Kraffl,
Betriebslehre (1904); Diinkelberg, Landw. Betriebslehre (1898); Pohl, Landw. Betriebslehre
(1889); v. d. Goltz, Handbuch der 1. Betriebs
lehre (1905); Settegast, Die Landw. und ihr Betrieb (1885); Krámer, Walz, Korners, Both,
Fühling idevágó művei; Lecouteux, Cours d'économie rurale (Paris 1889); Kodolányi A., Gazd.
"^zlettan (1871); id. Sporzon Pál, Gazd. Üzem
tan (1890); Hensch A.. Mezőgazdasági üzemtan
(1906); Károly E., Mezőgazdasági üzemviszo
nyok és eredmények (1909); Vörös S., A gazda
ságok berendezéséről (1905); Szilárd Gy., Mező
gazdaságtan (1909).
Mezőgazdasági válság (agrárválság), 1. Gaz
dasági válságok.
Mezőgazdasági vámok v. agrárvámok, a védvámoknak egy neme, melyet egy ország más or
szágbeli mezőgazdasági termények behozatala
ellen állít fel, hogy azáltal a belföldi termelést s
a termények kielégítő értékesítését biztosítsa. A
M. tárgyai legfőképen a gabonafélék s ezek ter
mékéi.és az élő állatok s ezek termékei. A M. által
é terményeknek és állatoknak a belföldön bi
zonyos állandó, kedvező ár biztosíttatik, mert a
külföldi verseny alól fel vannak szabadítva. Két
ségtelen, hogy a M. a birtokososztálynak nynjtanak nagy előnyöket s a földbirtok értékét feniartják és emelik, de másrészről az is világos,
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hogy a mezőgazdasági termékek így fentartott
magasabb árát a nemzet más foglalkozású osz
tályai fizetik meg. L. VámpolitikaMezőgazdaságtan, a mezőgazdaság körébe
vágó összes ismeretek rendszeres foglalatja. Kö
rébe egyrészt a mezőgazdasági termelésnél kö
vetendő eljárások, másrészt a gazdaság berende
zésénél és vezetésénél követendő ökonómiai elvek
ismertetése tartozik. B kettős követelmény sze
rint a M. két részre oszlik: ú. m. a technikai
vagy műszaki részre, mely termelestannak és az
ökonómiai vagy üzleti részre, mely üzemtannak
neveztetik. A termeléstan körébe a növényterme
léstan, állattenyésztéstan és gazdasági iparüzlet
tan v. technológia — az üzemtan körébe pedig a
jószágberendezés- és kezeléstan, a gazdasági szám
vitel-, becslés- és kereskedelemtan tartóznak. A
termeléstanhoz a természettudományok, az üzem
tanhoz a közgazdaságtan szolgáltatják az alapot
s ezért a M.-t alkalmazott természettudomány
nak és közgazdaságtannak szokták tekinteni. Ez
a felfogás azonban nem áll meg egészen. Mert
kétségtelen az, hogy természettudományi és köz
gazdasági ismeretek magukban véve még a leg
egyszerűbb gazdaság okszerű kezelésére sem
képesítenek. B feladat megoldására a tudomá
nyos alapokon kívül még a gazdasági gyakor
latból merített különleges és sokoldalú szak
ismeretek képesíthetnek s ezeket rendszerbe
foglalni a M. feladata. A M. az ó- és középkor
ban, sőt egészen az 1800-as évek elejéig teljesen
az empíria terén mozgott, de ez a természettudo
mányok s a közgazdaságtan akkori fejletlenségé
ből származott. Azóta a tudományok gyors és
hatalmas fejlődése nyomán a mezőgazdasági is
meretek is minden kulturnemzetnél úgy a szak
oktatás, mint az irodalom útján alapos és erő
teljes fejlődésnek és elterjedésnek indultak s a
M. irodalma is nagy gazdagságra mutathat.
Mezőgecse (azelőtt: Gecse), kisk. Bereg vm.
tiszaháti j.-ban, (1910) 359 magyar lak.; u. p. Macsola, u. t. Nagyborzsova-Nagymuzsály.
Mezőgerebenes, kisk. Torda-Aranyos vm. marosludasi j.-ban, (1910) 121-5 oláh, magyar és ci
gány lak.; u. p. Mezöbánd, u. t. Mezőkapus.
Mezőgyán, nagyk. Bihar vm. cséffai j.-ban,
(1910) 2258 magyar lak., posta- és távbeszélő
hivatal.
Mezőgyéres (azelőtt: Oláhgyéres), kisk. Kolozs vm. mocsi j.-ban, (1910) 468 oláh és magyar
lak.; u. p. és u. t. Mocs.
Mezőharasztos (azelőtt: Harasztos), kisk.
Kolozs vm. tekéi j.-ban, (1910) 610 oláh és cigány
lak.; u. p. ós u. t. Tancs.
Mezöhavas, a Hargita-hegység legmagasabb
csúcsa (1777 m.), Maros-Torda vármegyében a
Görgényi-völgytöl D.-re.
Mezőhegyes, nagyk. Csanád vm. battonyai
j.-ban, (1910) 7972 magyar és tót lakossal. M. egy
világhírű m. k. állami ménesuradalom központja,
melynek terjedelme 16,054 ha. Maga a ménes,
melyet 1785. II. József alapított, 5 törzsre oszlik,
ú. m.: Gidrán-féle (a telivér arab törzsménröl
nevezve), Kis- és Nagy-Nonius (az ugyanily
nevű francia származású törzsmén után), Norfolki ós angol félvér ménes; a ménesekben levő
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lovak száma (19U) 2292, ezek közt 545 anyakanea.
A ménes a földmívelésügyi minisztérium köz
vetlen vezetése alatt áll, de a kezelése katonákra
van bízva. (L. még Ménes és Lő). Kiváló a minta
gazdaság ; az uradalomnak vannak jelentékeny
gulyái, juhászata és hizlalásai; híres továbbá a
M.-i sertéstenyésztés; kiegészítő részei a nagy
iparvállalatok, minők a cukorgyár és finomító, a
gőzmalom, kendergyár, a gazdasági szeszgyárak
és szeszílnomító. M.-nek van nagy szállodája,
vasúti állomása, posta- és táviróhivatala.
Mezőhomok (azelőtt: Homok), kisk. Bereg
vm. tiszaháti j.-ban, (1910) 260 magyar lak.; u. p.
Boregdóda, u. t. Beregszász.
Mezőhuta (azelőtt: Polenahuta), kisk. Ung
vm. perecsenyi j.-ban, (1910) 278 rutén lak.; újab
ban Turjamezö községhez csatolták.
Mezőkapus, kisk. Torda-Aranyos vm. marosludasi j.-ban, (1910) 1343 oláh és magyar lak.,
posta- és távbeszélőhivatal.
Mezőkaszony, nagyk. Bereg vm. M.-i j.-ban,
(1910) 2468 magyar lak., járásbirósági és szolga
bírói székhely, vasútállomás: Beregsom—Mező
kaszony, posta-, távíró- és távbeszélő-hivatal.
Mezőkecsed, kisk. Kolozsvm. mezőörményesi
j.-ban, (1910) 757 oláh lak., vasútállomás távíró
val s ugyanott postaügynökség.
Mezőkeménytelke, község, 1. Keménytelke.
Mezőkeresztes, nagyk. Borsód vmegye mező
kövesdi j.-ban, (1910) 4501 magyar lak, vasúti
állomás, posta- és táviróhivatal, telefonállomás.
Egyike a legrégibb községeinknek, hajdan a diós
győri uradalomhoz tartozott. 1596 okt. 25. és
26. itt folyt le az ú. n. mezőkeresztest csata,
amelyet a Miksa főherceg vezetése alatt álló csá
szári, magyar és erdélyi hadak (50—60,000 em
ber) vívtak III. Móhammed szultán seregével
(150.000 ember), s amely a törökök győzelmével
végződött. V. ö. Rónai Horváth Jenő, Magyar
Hadi Krónika II. (Budapest 1397). — L. még Bi
harkeresztes.
Mezökeresztes-nagymihályi (újabban: Bor
sod-nagymihályi) vízi társulat. Alakult 1887.
a borsodi Nádas, Salamonta, Csinosé és Gyilkos
patakok mentén húzódó 2661 kataszt. holdnyi
vizes terület lecsapolására. Befektetése 60,395 K.
Mezőkeszü, kisk. Kolozs vm.mocsi j.-ban, (1910)
682 magyar és oláh lak., u. p. és u. t. Moes.
Mezőkirályfalva, kisk. Kolozsvm. mezőörmé
nyesi j.-ban, (1910) 650 oláh és magyar lak., u. p.
ós u. t. Mezőörményes.
Mezökissalló, község, 1. Kissalló.
Me"ökók,kiskTorda-Aranyosvm.tordaij.-ban,
(1910) 953 oláh lak., u. p és u. t. Alsódetrehem.
Mezőkomárom, nagyk. Veszprém vm. enyingi
j.-ban, (ígio) 1546 magyar lak., Kossuth-szoborral;
vasúti állomás, posta- és táviróhivatal.
Mezőkovácsháza, nagyk. Csanád vmegye M.-i
j.-ban, (1910) 4429 magyar lak.; a járási szolga
bírói hivatal széke, vasúti állomás, posta- és
táviróhivatal és telefon. M.-n nevelősködött Bereczki Máté jeles pomológus, kinek itt alapított
gyümölcsöskertje hazánk legelső gyümölcsészeti
kísérleti telepe.
Mezököbölkút (azelőtt: Köbölkút), kisk. Ko
lozs vm. mezőörményesi j.-ban, (1910) 910 magyar
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és oláh lak., u. p. Mezőörményes, u. t. Mező
kecsed.
Mezőkölpény, kisk. Maros-Torda vm. mezőbándi j.-ban, (1910) 759 magyar és oláh lak., u. p.
Mezömadaras, u. t. Mezősámsond.
Mezőkövesd, nagyk. Borsod vm. m.-i j.-ban,
(íoio) 3443 házzal és 17,202 magyar lak. (közte
16,264 róm. kat. és 669 izr.), a járási szolgabírói
hivatal, járásbíróság, adóhivatal és kir. közjegyzőség székhelye; van kir. kat. főgimnáziuma,
m. kir. dohánybeváltó hivatala, 3 pénzintézete,
villamos műve, gőzmalma, iparostanonciskolája,
vasúti állomása, posta- és táviróhivatala, tele
fonállomása. Kiválóbb középületei: régi, még
1332-ből való temploma és 1914. épült szép
főgimnáziuma. M. környékének lakói a palóc
ságnak főként festői népviseletéről ismert egyik
ága, amely magát matyó-naknevezi (1. Palócok).
M.-et Mátyás király sz. kir. várossá tette és sok
értékes szabadalommal és kiváltsággal látta el,
melyek közül több még a XVIII. sz. közepén is
érvényben volt. Ugyancsak Mátyástól kapta 1464.
a város még ma is használatos címeres pecsétjét.:
M. lakossága földmívelest, élénk gabonakereske
dést, tojás- és szárnyaskivitelt űz. Az ősi ere
detű, rendkívüli színérzékről tanúskodó, háziiparszerüen előállított matyó hímzések és var
rottasok a külföldön is keresettek és a népnek
szép keresetet biztosítanak. 1849 febr. 28. a ká
polnai esata után az egész magyar hadsereg itt
gyülekezett össze s az osztrák sereg egy része
megtámadta; Kmety hadosztálya megfutamo
dott, de Guyon, Aulich, Pöltenberg és Szekulics
is közbeléptek s a támadó Deym osztrák vezért
visszaverve, 3 ágyuját is elvették. — L. még
Székelykövesd.
Mezőköz, kisk. Zólyom vmegye breznóbányai
j.-ban, (1910) 1094 tót lak., vasúti megállóhely,
u. p. és u. t. Garamszentandrás.
Mezőkultusz, 1. Földkultusz.
Mezőlaborcz, kisk. Zemplén vm. mezőlaborczi
j.-ban, (1910) 1561 rutén, német és magyar lak.,
a járási szolgabírói hivatal székhelye, vasútállo
más, posta- és táviróhivatal. 1914—15 telén az
oroszok kárpáti betörésekor M. környéke véres
harcok színhelye volt; a község nagyrészt el
pusztult. L. Világháború.
Mezőladány, kisk. Szabolcs vm. tiszai j.-ban,
(1910) 991 magyar lak., u. p. és u. t. Tornyospálcza.
Mezőlak, kisk. Veszprém vm. pápai j.-ban,
(1910) 1421 magyar lak., vasútállomás, posta-,
táviró- és távbeszélöhivatal.
Mezölivádia, kisk. Hunyad vmegye puji j.-ban,
(1910) 859 oláh és magyar lak., vasúttal. Lakosai
túlnyomó részben ősi nemesek voltak, akik újab
ban eloláhosodtak és a múlt században gör. kat.
hitre tértek. Viseletük jelzi egykori mivoltukat.
Mezőmadaras, kisk. Maros-Torda vm. mezőbándi j.-ban, (1910) 2935 magyar és oláh lak., posta
ügynökség, u. t. Mezősámsond.
Mezőmajos (azeiőtt: Mojos), kisközség MarosTorda vm. marosi felső j.-ban, (1910) 480 oláh lak.;
u. p. Póka, n. t. Sáromberke.
Mezőméhes, kisk. Torda-Aranyos vm. marosludasi j.-ban, (1910) 1300 oláh és magyar lak.,vasútállomás távíróval, posta- és távbeszélőbivata1
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Mezőpete, kisk. Torda-Aranyos vm. marosMezőménes, Msk. Maros-Torda vin. marosi
felső j.-ban, (1910) 392 oláh és magyar lak.; u. p. ludasi j.-ban, (1910) 520 oláh lak.; u. p. Oláhdellö,
u. t. Kerelőszentpál.
Mezőcsávás, u. t. Maros-Vásárhely.
Mezőpeterd, kisk. Bihar vm. biharkeresztesi
Mezőnagycsán, község, 1. Mezöcsán.
Mezőnagymihály (azelőtt: Nagymihály), nagy j.-ban, (1910) 861 oláh és magyar lak., vasútállo
község Borsod vm. mezőcsáti j.-ban, (1910) 1854 más, posta- és távbeszélőhivatal.
Mezőpetri, nagyk. Szatmár vm. nagykárolyi
magyar lak., postaügynökség, távbeszélő.
Mezőny, lóversenyen hasznalatos kifejezés. Ér j.-ban, (1910) 1455 magyar lak., postaügynökség;
tendő alatta azoknak a lovaknak az összessége, u. t. Szaniszló.
Mezőrendőri kihágások. A mezőgazdaság ér
amelyek valamely futamban résztvesznek.
Mezőnyárád, nagyk. Borsod vm. mezőkövesdi dekében a törvény (1894. XII. t.-c.) által ilyenej.-ban, (1910) 1043 magyar lak., vasútállomás: kül nyilvánított cselekmények. Gazdasági ter
Mezőkeresztes-Mezőnyárád, posta- és távbeszélő- ményeknek ellopása tekintetében az új törvény
az eddigi büntető törvénynek szigorát jelenté
hivatal,
Mezőnyék (azelőtt: Nyék), kisk. Borsod vm. kenyen enyhítette. (L. Lopás). A többi kihágá
miskolezi j.-ban, (1910) 919 magyar lak., vasút sok gazdasági terményeknek, a mezőgazdaság
állomás: Mezőnyók-Ládháza, posta-, táviró- és hoz szükséges tárgyaknak megrongálás ellen való
védelmét s más mezőgazdasági érdekeknek biz
; távbeszélőhivatal.
Mezőny ellen fogadás. Á lóversenyekkel kap- tosítását célozzák; így pl. határ- vagy tilalmi
csolatoskönyvfogadásokrendesformája. A fogadó jeleknek, fáknak, csemetéknek, gazdasági célokra
valamely versenyben kiválaszt egy lovat és azt szolgáló megfigyelő eszközöknek, hatósági, mér
megfogadja a versenyben' résztvevő többi ló, nöki jelvényeknek, dülőutaknak jogtalan ron
tehát az egész többi mezőny ellen. A fogadó akkor gálása ; másnak földjén jogosulatlan legeltetés,
nyer, ha az általa kiválasztott ló győz. Ha bár szekerezés, átjárás, marhahajtás; szántóföldön
melyik más ló győz, a fogadás elveszett. A tota- hagyott mezőgazdasági eszközöknek jogosulatlan
' lizatőrnél mindenki mindig csak M. fogadhat, használata; jogosulatlan kender- ós lenáztatás,
azaz egyet a mezőny összes lovai közül. A book- ruhaszárítás, vászonfehérltés; hasznos madarak
makernél nemcsak egy lovat, hanem két v. több nak pusztítása; káros állatok, növények irtásá
lovat együttesen is meg lehet fogadni a mezőny nak elmulasztása stb. A büntetés rendszerint 200,
többi része ellen. Az ilyen összekapcsolt (ném. bizonyos esetekben 100 koronáig terjedhető pénz
gekoppelt) fogadás esetében a fogadó nyer, ha az büntetés, két éven belül törtónt visszaesés ese
.általa kiválasztott lovak közül bármelyik is győz. tében annak kétszerese. A büntető törvény alá
Mezőnyre fogadás. A lóversenyen a mezőny esnek a cselekmények, ha a kár 60 koronát meg
•ellen tett fogadásnak az ellenkezője. A fogadó itt halad, kivévén, ha a károsult fél 60 koroná
is kiválaszt egy vagy több lovat a mezőnyből. De nál nagyobb összeget nem igényel. A M. jobbára
nem arra fogad, hogy a versenyt ezek közül csak a sértett fél indítványára, bizonyos, a köz
valamelyik fogja megnyerni, hanem éppen ellen érdeket mélyebben érdeklő esetekben hivatalból
kezőleg arra, hogy a kiválasztott lovak közül üldözendők. Az eljárás a közigazgatási hatósá
egyik sem nyer. Hivatásos versenylovasoknak gokhoz tartozik. A zálogba vett állatok, ha a
(zsokéknak) a mi lóversenyeinken egyáltalában tulajdonos 8 nap alatt nem jelentkezik vagy más
nem szabad ily fogadásokat kötniök. Még az ur- biztosítókot nem ad, kellő közhirrététel útján
lovasoknakis tilos így fogadni. Nekikcsakmezőny nyilvánosan elárverezendők. AUat okozta kár
ellen szabad f ogadniok és pedig csak azt a lovat, esetében a károsult kártérítés helyett négy hót
alatt ú. n. kárdljt követelhet, melynek legma
melyet ők lovagolnak.
gasabb összege egy darab állat után egy korona
Mezőőr, 1. Mezőrendőrség.
Mezőőr, kisk. Kolozs vm. mocsi j.-ban, (1910) (ló, szarvasmarha, öszvér, szamárnál), legkisebb
összege (baromfinál) 5 fillér; bizonyos esetek
1078 oláh lak.; n. p. Kolozs, u. t. Mezöcsán.
Mezőőrke,kisk.Torda-Aranyosvmtordai j.-ban, ben azonban a kárdíjnak kétszerese, más esetek
(1910) 1042 oláh lak.; u. p. és u..t. Alsódetrehem. ben, jelesül kertekben, szőllőkben, faiskolákban
Mezó'örményes (azelőtt: Örményes), kisk. vagy a mezei termények érési idejében vagy
Kolozs vm. mezőörményesi j.-ban, (1910) 1404 éjjel történt legeltetés esetében, háromszorosa
oláh és magyar lak., a járási szolgabírói hivatal követelhető. A behajtót a törvényben meghatáro
székhelye, posta-, távíró- és távbeszélőhivatal. zott hajtópénz illeti. Családtagok, gyámság és
Mezőörs (azelőtt: Örs), nagyk. Győr vmegye gondnokság alatt álló egyének által elkövetett
pusztai j.-ban, (1910) 1621 magyar lak., posta- és károkért a családfők, gyámok, gondnokok, a
cselédekért a gazdáik felelősek, ha a kötelesség
távbeszélőhivatal.
Mezőpagocsa (azelőtt: Pagocsa), nagyközség szerű felügyeletet elmulasztották. Állatok okozta
Maros-Torda vm. mezóbándi j.-ban, (1910) 1997 kárért a gazda felel. A kártérítési igény 6 hónap
oláh, magyar ós cigány lak., postaügynökség, alatt elévül. A behajthatatlan pénzbüntetés elzá
rásra vagy közmunkára változtatandó át.
u. t. Uzdiszentpéter.
Mezőrendőrség, az az őrszemélyzet, amelynek
Mezőpanit, kisk. Maros-Torda vm. mezőbándi
j.-ban, (I9JO) 1724 magyar lak., postahivatal, u. t. rendeltetése a mezőgazdasági területnek, azon
levő terményeknek vagy gazdasági felszerelvé
Maros-Vásárhely.
Mezőpatak (azelőtt: Polerjeka), kisk. Turóez nyeknek biztonsága, károsító, jogtalan cselekmé
vm. stubnyafürdői j.-ban, (1910) 73 tót lak. u. p. nyektől való oltalmazása érdekében működői, az
^s u. t. Tótpróna.
| elkövetett rend- és jogellenes cselekmények elkö-
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vetőit kipuhatolni és az illetékes büntető hatósá
goknak feljelenteni v. átszolgáltatni. A M. szer
vezését szükségessé teszi az a körülmény, {hogy
a közrend, biztonság és nyugalom f entartására ál
talában hivatott rendőri fegyveres erő, nevezete
sen az állami csendőrség, azt az aprólékos őrkö
dést, melyre a mezei vagyon biztonsága végett
szükség van, nem teljesítheti. Az 1894 XII.
t.-c. szerint a mezei határ őrizetére a községek,
a szőllőterület őrizésére pedig az ú. n. hegy
községek kötelesek megfelelő számú mező-, il
letve hegyőrt alkalmazni. A községi mezőőrök
javadalmának terhét az érdekelt birtokosok vise
lik. Ha valakinek egy v. több szomszédos határ
ban legalább 100 katasztrális hold birtoka vagy
bármekkora területű bekerített birtoka, kertje,
gyümölcsöse van, külön arra felesketett mezőőrt
tarthat és ha tart, úgy illető területe után a köz
ségi mezőőr költségeiben résztvenni nem köte
les. A mezőőr szolgálati eljárásait részletesen az
1894. XII. t.-c. végrehajtási rendeletének D) mel
léklete tartalmazza. Ugyanebben van szabályozva
a mezőrendőr fegyverviselése és fegyverhaszná
lata ; valamint az ellene indítható fegyelmi eljá
rás is.
Mezőrücs, kisk. Maros-Torda vm. mezőbándi
j.-ban, (i9io) 1553 oláh ós magyar lak., postahiva
tal; u. t. Mezősámsond.
Mezős, községek, 1. Alsómezös, Felsömezös.
Mezősályi, kisk. Torda-Aranyos vm. marosludasi j.-ban, (1910) 1630 oláh, magyar és cigány
lak.; u. p. és u. t. Mezőméhes.
Mezősámsond, kisk. Maros-Torda vm. mező
bándi j.-ban, (1910) 2086 oláh és magyar lak.;
postaügynökség, távbeszélő.
Mezősas, nagyk. Bihar vm. biharkeresztesi
j.-ban, (1910) 1666 magyar lak., postahivatal; u. t.
Berettyóújfalu.
Mezőség. Az erdélyi medence halomvidékének az a része, amely a Szamos, Maros és két
Küküllő vidékén terül el s fátlanságával jel
lemző. A felső mediterrán rétegek leginkább
agyagból álló halmokat építenek itt fel, tetejü
kön pedig gyakran megjelenik a szármáciai ho
mokkő. Emiatt igen sok suvadás (1. 0.), hegycsúezás bontja meg mindig a halomoldalakat s aka
dályozza a fák felnövekedését. A M: halmai közt
levő völgyek szélesek, fenekükön rendesen mes
terségesen duzzasztott halastavak lerakodásai
vannak. V. ö. Hermán Ottó, A. M. (Brd. MazeumBgyl. Évk. VI. évf., 1872); Erődi Kálmán, A M.
és tavai (Pöldr. Közi. 1908).
Mezőségi rétegek (geoi.j, a mediterrán eme
letbe tartozó agyagos-márgás kőzetek, amelyek
az Erdélyi Medencében vannak kifejlődve. A me
dence szélei felé homokosakká válnak. A nagy
vastagságú (több 100 m.) rétegcsoportnak alsó
része kétségkívül az alsó mediterrán emelet felső
részét képviseli, míg a magasabb része a felső
mediterrán emeletbe tartozik. A M. közé aláren
delten dácittufák és brecciák is telepszenek. A
fedőrétegeikkel együtt lapos antiklinálisokba és
szinklinálisokba vannak gyűrődve a M. Kövü
letek igen ritkák benne, így: Pycnodontacochlear,
Teliina ottnangensis, Lucina dentata stb.; gya
koriak az ostracodák s helyenkint a globigeri-
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nák. A M.-ben hasznosítható anyagok bőven for
dulnak elő. így az erdélyi ós máramarosi kősó
telepek és gipszek, továbbá a földgáz a M.-hez
vannak kötve.
Mezősolymos (azelőtt: Oláhsolymos), kisk.
Kolozs vm. tekéi j.-ban, (1910) 775 oláh lak.; n. p.
és n. t. Mezőszentmihály.
Mezősomlyó (azelőtt: Nagy semlak), kisközség
Temes vm. dettai j.-ban, (1910) 1115 oláh és ma
gyar lak., vasútállomás s ugyanott posta- és
táviróhivatal.
Mezőssy Béla, politikus, szül. Tolcsván 1870
nov. 13. Jogi tanulmányait Pécsen, Sárospatakon
és Budapesten végezte, majd Szabolcs vm. tiszt,
aljegyzője lett. 1896-ban a nagykállői kerület
képviselőjévé választották függetlenségi pro
grammal s azóta állandóan ezt a kerületet kép
viseli. A Pejérváry-kormány idejében a szövet
kezett ellenzék vezérlő-bizottságának egyik tagja
volt. Szabolcs vm.-ben ő szervezte a nemzeti el
lenállást s a tisztviselők ellenállási alapjára
400,000 K-t gyűjtött. A koalíciós kormányban
1906 májusban földmivelésügyi államtitkárrá
nevezték ki; ez állásától 1910. vált meg. Az
Ausztriával való gazdasági kiegyezés megkötése
után 1908. a Lipót-rend középkeresztjét kapta.
1912 óta az orsz. alkotmánypárt tagja.
Mezőszabad, kisk. Maros-Torda vm. marosi
felső j.-ban, (1910) 905 oláh lak.; u. p. Mezőcsávás,
u. t. Maros-Vásárhely.
Mezőszabolcs (azelőtt: Szabolcs), kisk. Bihar
vm. központi j.-ban, (1910) 571 oláh és magyar
lak.; u. p. és u. t. Mezötelegd.
Mezőszakadát (azelőtt: Szakadat), kisk. Bihar
vm. központi j.-ban, (1910) 1335 oláh és magyar
lak., vasúti megállóhely, posta és távbeszélő.
Mezőszakái, kisk. Torda-Aranyos vm. marosludasi j.-ban, (1910) 1333 oláh, magyar ós cigány
lak.; u. p. Mezőszengyei, u. t. Mezőzáh.
Mezőszava (azelőtt: Szava), kisk. Kolozs vm.
mocsi j.-ban, (1910) 511 oláh és magyar lak.,
postaügynöksőg; u. t. Alsózsuk.
Mezőszeieste, község, 1. Papynezőszélesle.
Mezőszengyei, kisk. Torda-Aranyos vm. marosludasi j.-ban, (1910) 1657 oláh és magyar lakossal,
vasúti állomással, postahivatallal és telefonállo
mással. A községet 1848 okt. 18. az oláhok körül
zárták s a magyar lakosokat Ígéretük ellenére
felkoncolták.
Mezőszentandrás (azelőtt: Szentandrás), kisk.
Kolozs vm. tekéi j.-ban, (1910) 640 oláh lak.; u. p.
Szászrégen.
Mezőszentgyörgy, nagyk. Veszprém vmegye
enyingi j.-ban, (1910) 1207 magyar lak., postahi
vatal ; u. t. Lepsény. — L. még: Ozdiszentgyörgy.
Mezöszentjakab, kisk. Torda-Aranyos vm.
tordai j.-ban, (1910) 810 oláh és magyar lak.; u. p.
ós u. t. Mezőcsán.
Mezőszentmargita, kisk. Torda-Aranyos vm.
marosludasi j.-ban, (1910) 363 oláh ós magyar lak.;
u. p. és u. t. Kerelőszontpál.
Mezőszentmárton, kisk. Maros-Torda vmegye
mezőbándi j.-ban, (1910) 1401 oláh és magyar
lak.; u. p. Mezőrücs, u. t. Mezősámsond.
Mezőszentmihály (azelőtt: Mezőszentmihálytelke), kisk. Kolozs vm. mezőörményesi j.-ban,
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aoio) 1016 oláh és magyar lak.; vasútállomás
távíróval, posta- és távbeszélöhivatal.
Mezőszilvás, kisk. Kolozs vm. mezőörményesi
j.-ban, (i9io) 1510 oláh és magyar lak.; u. p. és
u. t. Mezőörményes.
Mezőszokol, kisk. Kolozs vm. tekéi j.-ban,
(i9to) 816 oláh lak.; u. p. és u. t. Tancs.
Mezőszombattelke, kisk. Kolozs vm. nagysármási j.-ban, (1910) 78-4 oláh lak.; 11. p. Puszta
kamarás, u. t. Mocs.
Mezőszopor, kisk. Kolozs vm. mocsi j.-ban,
U910) 914 oláh, magyar és cigány lak.; u. p. és
u. t. Magyarfráta.
Mezőtárkány, nagyk. Heves vm. egri j.-ban,
(1910) 2980 magyar lak., vasúti állomás távíróval,
posta- és távbeszélőhivatal.
Mezőtarpa, község, 1. Tarpa.
Mezőtelegd, nagyk. Bihar vm. központi j.-ban,
(1910) 3267 magyar-lak., takarékpénztárral, kőolajfmomítógyárral, aszfaltgyárral, fatelítőteleppel, bútor- és erdőipar-, gipsz- és műtrágya- és
mezőgazdasági szeszgyárral, vasúti állomással,
posta- és táviróhivatallal és telefonállomással.
Elektromos telepe s elektromos köz- és magán
világítása van. Hajdan jelentékeny község volt; a
reformátusoknak itt nevezetes Árpád-kori tem
plomuk van, amely 1909. leégett, de restaurálták.
Mezőtelkes (azelőtt: Majom), kisk. Gömör- és
Kis-Hont vm. rimaszécsi j.-ban, (1910) 298 magyar
lak.; u. p. és u. t. Rimaszombat.
Mezőtelki, kisk. Bihar vm. élesdi j.-ban, (1910)
711 magyar lak., vasúti megállóhely, u. p. Ör
vend, u. t. Mezőtelegd.
Mezőterebes (azelőtt: Sztrábicsó), kisk. Bereg
vm. munkácsi j.-ban, (1910) 2008 rutén, magyar
ós német lak., vasútállomás távíróval: Mezőtere
bes-Gorond, postahivatal.
Mezőterem, nagyk. Szatmár vm. nagykárolyi
j.-ban, (1910) 2339 magyar és oláh lak., vasútállo
más távíróval, postahivatal.
Mezőtóhát, kisk. Torda-Aranyos vm. marosludasi j.-ban, (1910) 1057 oláh és magyar lak.,
vasúti megállóhely Mezőszengyel-Mezőhát, u. p.
és n. t. Mezőzáh.
Mezőtúr, rend. tan. város Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, a Berettyó mellett, (1910) 5439
házzal és 25,835 magyar lakossal (közte 3200
róm.kat, 887 ág. evang.,
20,873 reform, és 741
izr.); ref. esperességnek,
járásbíróságnak, telek
könyvnek, kir. közjegy zőségnek, m.kir. osztálymérnökségnek székhelye,
van ref. főgimnáziuma
(1606 óta), álíami felsőbb
leányiskolája, iparisko
lája, városi közkórháza
és szegénymenedékháza,
több egyesülete és társuMezőtúr város címere. lata.Van vasúti állomása,
posta- és táviróhivatala és postatakarékpénztára,
telefonhivatala. Termékeny határa 40,989 ha.
Lakói gabonatermeléssel s állattenyésztéssel,
agyagiparral (1. Agyagipar) foglalkoznak. M.
marhavásárai igen élénkek. M. határa két részre
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oszlik, a felső részt I. Mátyás királytól fogva a
Kállay-család bírta, de 1847. megváltotta magát
a város; az alsó rész Brdődy gr. birtoka volt, de1845. ez is megváltotta magát. Lakosai tősgyöke
res magyarok; a város neve előbb Túrkeő volt.
Címerét Nagy Lajos királytól kapta. Már ko
rán a reformációhoz csatlakozott; Szegedi Kis
Istvánt, a híres reformátort, itt fogták el. TörőPál Mária Terézia idejében itt szervezte a Pragmatica sanctio elleni lázadást, de elárulták és itt
felnégyelték.
Mezőtúr-túrkevei h. é. vasút. Mezőtúrtól Túrkevéig terjedő, rendes nyomtávolságú, 15-3 km.
hosszú, gőzüzemű h. é. v. Túrkeve város tulaj
dona, a Máv. üzemében. Megnyílt 1885 okt. 5.
Mezőújfalu, kisk. Torda-Aranyos vm. marosludasi j.-ban, (1910) 444 oláh lak.; n. p. Oláhdellő,
u. t. Kerelőszentpál.
Mezöújlak, kisk. Kolozs vm. mezőörményesi
j.-ban, (1910) 1051 oláh ós magyar lak.; u. p. és
u. t. Mezöörményes.
Mezőuraly, kisk. Torda-Aranyos vm. marosludasi j.-ban, (1910) 328 oláh lak.; u. p. és u. t.
Mezőkapus.
Mezővár, kisk. Vas vm. muraszombati j.-ban,
(1910) 887 vend és magyar lak.; u.p. Mártonliely,
u. t. Muraszombat.
Mezővári, község, 1. Vári.
Mezőváros, 1. Város.
Mezővelkér, kisk. Torda-Aranyos vm. marosludasi j.-ban, (1910) 1542 oláh és cigány lak.; u. p.
és u. t. Mezőméhes.
Mezöveresegyháza (azelőtt: Veresegyháza)',.
kisk. Szolnok-Doboka vm. kékesi j.-bán, (1910)
580 magyar és oláh lak.; u. p. és u. t. Kékes.
Mezőviszolya (azelőtt: Viszálya), kisk. Kolozs
vm. mezőörményesi j.-ban, (1910) 860 oláh lak.;.
u. p. Mezőszentmihály, n. t. Mezőkeesed.
Mezőzáh, kisk. Torda-Aranyos vm. marosludasi j.-ban, (1910) 1394 oláh és magyar lak., van
vasúti állomása, posta- és táviróhivatala és tele
fonállomása.
Mezözombor (azelőtt: Zombor),nagyk.Zemp
lén vm. szerencsi j.-ban, (1910) 2302 magyar lak.,
vasúti állomással, postahivatallal, u. t. Szerencs.
A Hegyaljának egyik nevezetes bortermő helye.
Mezőzsádány (azelőtt: Zsadány), nagyk. 'fé
mes vm. vingai j.-ban, (1910) 1026 oláh és magyar
lak.; u. p. és u. t. Merczyfalva.
Mézpergetőgép,a modern méhészeti gyakorlat
nak nélkülözhetetlen kelléke. Feltalálta Hruschka
osztrák őrnagy. A M. szerkezete abban áll, hogy
egy köralakú bádogedény közepén álló tengely
oldalszárnyaira felerősítik a lépeket, s ezeket a
sejtnyitó késsel felnyitják. A szárnyas tengelyt
fogaskerék áttétellel gyorsan forgatják, mire a.
központfutó erő a lép tartalmát a tartány falához
röpíti, mely összefolyván, a kifolyó cső megnyitá
sával valamely edénybe gyűjtetik. Alép egyik fele
kiüríttetvén, megfordítandó, hogy a másik oldal
tartalmát is kipergessék. A M. oly eszköz, mellyel
a méhek szorgalmát ki lehet használni, mert a ki
ürített lépeket újból vissza lehet helyezni a kap
tárba, hol rövid idő alatt ismét megtelnek, mert a
méhek nem kénytelenek idejüket lapkészítésrefordítani.
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Alezqnite (növ.), 1. Boutéloua.
Mezquitócserjék (növ.), sajátszerű növényfor
mációt alkotnak Bszak-Mexikó és Texas pusztáin.
Főleg a Hüvelyesekhez tartozó Algarobia ós
Prosopis fajok, különösen pedig az Algarobia
glandulosa és Prosopis juliflora.
Mezquitófa (növ.), a Mexikóban termő Prosopis
dulcis, melynek törzséből. a mezquitó-niézga
(gummi mezquite) kiizzad. Hüvelytermése ehető.
Mézsejt, 1. Lépsejt.
Mézszínü galóca, tölgyfavirággomba, töke
gomba, szilvaaljgomba, németül Hallimasch,
Armillaria melíea (Vahl) Quélet (növ.), a kalapot
viselő lemezes gombák közönséges faja. Ősszel
terem, rendesen seregesen fatuskókon és gyöke
reken. Kalapja mézszínü v. sárgásbarna, tetején
apró pikkelyeket visel, 4—18 cm. széles. Lemezei
eleinte fehérek, később hússzínű v. barnás. Tönkje
6—20 cm. hosszú, 1—1'5 cm. széles, tömött, hal
vány testszínü, később sárgás, barnás, sőt zöldes
is lehet. A spórák pora fehér. Nyersen rosszízű,
megfőzve azonban élvezhető. Miceliuma a fák
testét át meg át járja, olykor vastag kötegeket
alkot, melyeket Éhizomorphának neveznek. Az
olyan redves fa, melyet ennek a gombának fona
lai hatnak át, sötétben fényleni szokott.
Meztelen csigák (illat), a Puhatestűek (Mollusca) állatkörébe, a Csigák (Gastropoda) osz
tályába, a Tüdős csigák (Pulmonata) rendjébe,
a Nyeles szeműek (Stylommatophora) alrend
jébe és a Limacidae családba tartozó állatok.
Jellemző a M.-ra, hogy nincsen csigaházuk, v.
ha van is, az egészen kis lemezzé csenevészedett.
Az idetartozó nemek közül az Árion és Limax
nemnek a fajai nálunk is élnek. A főleg lombos
és nedves tűlevelű erdőkben gyakori erdei M.
(Árion empiricorum Fer.) megnő kb. egy deci
méter hosszúságura, szine feketétől a sárgás
foltosig mindenféle átmenetet mutathat. A nagy
úti M. (Limax maximus L.) ugyanolyan nagyra
nő, mint az előbbi; sötétszürkés vagy kékes a
színe és hátsó végének fehéres ráncos gerincé
ről könnyen megismerhető. Ez is magányosan
él és nem tesz kárt. Ellenben az apró, mintegy
1 —2 cm. nagyságú meztelen ugar-, csupasz- v
csórécsiga (Limax agresiis L.) csoportosan 61
és néha igen veszedelmes pusztítója a vetemé
nyeknek 03 zöldségeknek. A földön fekvő kövek
vagy deszkadarabok alatt minden veteményes
kortben megtalálhatók. Tavasztól őszig párzanak,
s minden állat több száz petét rak a nyár folya
mán, árnyékos helyekre a kerti falak tövébe stb.
és csak lazán fedi be a potéket földdel. Egy-egy
csomóban kb. 20 pete van. Az ősz végén rakott
peték nagyobbfokú hideget is veszély nélkül kibimak. A fiatalok kora tavasszal fejlődnek ki és
két hónap alatt ivarórottek lesznek. Éjjeli álla
tok. A legszebb európai M. egyike az Amália marginata Drap., melynek vörösesszürke alapszínén
sűrűen fekete pettyek ós foltos világossárga sá
vok vannak. Az állat, amely kb. 10 cm.-nyire
megnő, hazánkban csak kevés helyről ismeretes.
L. Csigák.
Mczuza (héb.), az a pergamendarab, mely Mó
zes V. k. 6t-8 és llis—sí verseit tartalmazza és
papir-, üveg- vagy bádogdobozba dugva, rendesen
Révai Nagy Lex&xma. XUL ItOL

MezzoszoprátT^

a zsidó lakások valamennyi ajtófélfájára rá van
szögezve. A dobozra héber betűkkel a «saddáj»
(Mindenható) szó van írva.
Mézválasztó (növ.), 1. Mézfejtő.
Mezzadria v. mezzeria (olasz, ejtsd: medz—j
a. m. feles bérlet (1. o.).
Mezzamajolika (ol. a. m. f ólmajolika), 1. Agyag
ipar (története).
Mezzanin (olasz, ejtsd: medz—), 1. Félemelet.
Sfezza voce (olasz, ejtsd: medza vócse) a. m. fél
hangon ; a hangszeres zenében és énekben a halk
előadás jelölésére szolgáló műszó.
Mezzetta (olasz, ejtsd: medz—), toscanai gabona
mérték, 1-52 1. értékben.
Mezzo (ol., ejtsd: medzo) a. m. fél; a következő
összetételekben használt zenei műszó: mezzoforte
(mf.) a. m. félerősen ; mezzopiano (mp.) a. m. fél
halkan ; mezzolegato a. m. félig kötve, csaknem
röviden (staccato).
Mezzo (ejtsd: medzo, horv. Lopud), kis dalmát
sziget Raguzától északnyugatra, területe 4-6 km2,
mintegy 400 lak., erődítések romjaival.
Mezzofanti (ejtsd: medzofánti), Giuseppe, olasz
nyelvtudós, szül. Bolognában 1774 szept. 19.,
megh. Nápolyban 1849 márc. 14. A bolognai
egyetemen a keleti nyelvek tanára volt, később a
vatikáni könyvtár első őre és bíboros főpap.
Világhírű volt rendkívüli nyelvtudása miatt,
mert élete vége felé 58 nyelven beszélt és irt. Tu
dott magyarul is; midőn József nádor 1817. nagy
kísérettel Olaszországban utazott, M. Bolognában
magyar nyelven üdvözölte. M. hagyatékában, ki
1832 óta a Magy. Tud. Akad. kültagja is volt, Teza
Emil pízai tanár két kis magyar verset is talált.
Mezzofanti-szövetség (nóm. Mezzofantibund),
Emst Morgensterntől Wiosbadenben az idegen
nyelveknek pályázatok, ösztöndíjak, tanfolyamok,
könyvtáralapítösok stb. által leendő terjesztésére
alapított s Kczzofanti (1. o.) bíbornokról elneve
zett nemzetközi ozövetség, mely 9 kerületben cso
portosítva 40 városból mintegy 70 egyesületet:
számlál tagjai közé. Folyóirata a Lipcsében meg
jelenő Weltwarte.
Mezzojuso (ejtsd: medzojúzo), város Palermo szi
cíliai tartományban, 628 m.-nyire a tenger szine
felett, vasút mellett, (tan) 5841 lak. 1487-ben
alapították bevándorolt albánok. Búza-, bor- éa
olajtermelés.
Mezzola (Lago di M.) (ejtsd: medzoia), tó Lom
bardiában. Az Adda deltája választotta el a Co~
mótól, amellyel egybefüggött. Beléje ömlik a.
Maira; legnagyobb mélysége 50 m.
Mozzolombardo (ejtsd: medzo—, WálschmetzX
község M. tiroli kerüloti kapitányságban, a Nocejobbpartján, (1910) 4906 jobbára olasz lak., a Spaur
grófok kastélyával. 575. a frankok itt győzték te
a longobardokat. Szemben vele a Noce balpartján
van Mezzocorona (Kronmetz) falu, régi kastélyromjaival.
Mezzoszoprín (ol. mezzo soprano, franc, basdessus). így nevezzük azokat a gyermek- és női
hangokat, melyek a szoprán és alt hangok terje
delmei közé illeszkednek. Amint a férfihangoknál
a tenor és basszus közötti bariton hangnak lehet:
tenor és basszus szinezete, úgy lehet a M. hang
nak is szoprán v. alt szine. Hangterjedelme átlag
46
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Miasszonyunk

Miami, az Ohio két mellékfolyója. A Nagy M.
kisebb ezekénél, legjellemzőbb a középhangjai
(Great M.) 240 km. hosszú, Cincinnatitól 25
nak melegebb tömörsége.
Mezzotinto (ol.), a rézmetszésben (1. o.) a km.-nyire torkollik. A Kis M. (Little M.) Xénia
hántó eljárás gyakran használt olasz elnevezése, könryékón ered, 112 m. hosszú, Cliftonnál mély
a festészetben a. m. félárnyék, a fény és árnyék szakadékon tör át nagy vízesésekkel, Cincinnati
tól 10 km.-nyire torkollik. Alsó részükben hajóz
között átmenetül szolgáló tónus.
ható folyók.
Mezzovo, város, 1. Mecovo.
Miami-Erie-csatorna, 1825—3ő-ig épült csa
inf., a mezzoforte rövidítése, 1. Mezzo.
n i . f. plv., orvosi recepteken a latin misce, torna Ohio államban, 438 km. hosszú, az Ohióból
fiat pulvis (keverd, hogy por legyen) rövidítése. Cincinnatinál indul ki és Toledónál az Erie-tóba
Mrumbiro (Úfumbiro), kelet-afrikai működő torkollik. 80 tonnás hajókat még elbir, emel
vulkán a Kivu-tó és az Albert Edward Nyanza kedése 277 m., 13 zsilippel győzi ezt.
közt; M. a régi téves neve, ma Muhavurának
Miani (Meanee), falu Brit-Indiában, 1. Haidenevezik. Legmagasabb csúcsok : a Kirunga-csa- rabad.
gongo (3460 m.), Karisszimbi 4478 m. s aM.
Miani, Giovanni, olasz utazó, szül. Rovignó4135 m. ebben a csoportban. Ezt a vidéket kutat ban 1810 márc. 19., megh. Monbuttuban (Afrika)
ták át: Götzen gróf (1894), Beringe (1899—1900) 1872. Sokáig Khartumban, 1859—60-ig Gondos az angol-német határbizottság (1904—1906). koróban lakott. 1871—72-ig az egyenlitőalji tar
tományokban járt. Müvei: Spedizione verso le
Mg, a magnézium kémiai jele.
origine del Nilo (Kairó 1860); II viaggo di M.
m g , a milligramm rövidítése.
m. g., a francia main gauclie (a. m. balkéz) a Monbuttu (Roma 1875).
rövidítése.
Miao-ce (a. m. a föld gyermekei), Kuanghszi,
Mgl. vagy Mühlf., tudományos állatnevek Kuei-esou, Sz'csuen és Jün-nan kinai tartomá
nél Megerle v. Mühlfeld Kari (szül. 1765., megh. nyok hegyi lakóinak neve, éppúgy mint a U a
1840. mint a bécsi udvari természetrajzi gyűjte neve a Hainan-szigeti hegylakóknak. Azoknak
mény őre) nevének rövidítése.
az őslakóknak az ivadékai, akiket a kínaiak
M'Gladbach (München-Gladbach), város, 1. bejövetelükkor (Kr. e. 109—104) az őserdőkbe
visszaszorítottak. Kb. 82 törzsük van, a kinaiak
Gladbach, 1.
Mglin, az ugyanily nevű járás székhelye Cser- barbároknak tekintik őket; vallásuk, nyelvük
nigov orosz kormányzóságban, (1907) 7640 lak., még nincs tanulmányozva, bőrük sokkal sö
gyertya-, tégla-, bőrgyártással; kenderkereske tétebb, mint a kínaiaké. V. ö. Lockluirdt, The
déssel. A XVIII. sz. eleje óta tartozik Oroszország Miausze or aborigine of Chine (Transactions o. t.
Bthnological Soc, London 1861); Playfair, The
hoz és 1785-ig vár volt.
Mgr., a francia monseigneur (1. o.) rövidítése. Miaotzu of Kweitehou and Yun-nan (China
Review 5. köt).
Mhau (Mhow), város Indiában, 1. Indore.
Mhlbg. v. Mühlenb., latin növénynevek után
Miaotao-szigetek, kis szigetek a Liao-tung és
Mühlenberg HeinriehLud wig amerikai pap (1756— San-tung félszigetek közt elterülő Pecsili tenger
1817) botanikus nevének rövidítése.
szorosban. 1899 elején az angolok a szigetsort
M. H l e . , latin halnevek után Müller Johannes rövid ideig megszállva tartották.
(1. o.) és Henle Jákob (1. o.) nevének rövidítése.
Miargirit v. hipargirit (ásv.), ezüstantinionKözös munkájuk: Syst. Beschreibung der Pla- szulfld. Ritkább ezüstérc, szép egyhajlású rend
giostomen (Berlin 1838—41).
szerbeli piramisos és kurta oszlopos kristályok
líllio (£3) egysége az elektromos vezetőképes ban, valamint vaskosan és hintve is. Feketés
ségnek s egyenlő l-nek az ellenállással osztott ólomszürke, cseresznyepiros karccal, fémes gyé
mántfényű, vékony szilánkjai vérvörösen átértékével (£\.
tetszőek. Ézüstéreteléreken fordul elő: Felső
bánya ; Freiberg Szászországban, Przibram Cseh
Mhow, város Indiában, 1. Indore.
Mi, görög betű (|x), a mikro farad (1. o.) rövidítése. országban, több helyen Mexikóban.
Mi, a román népfajok hangsorában, valamint
Miascit, kőzet, 1. Szienit.
a guidói szolmizációban (1. o.) a törzshangsor
Miaskowski, August von, német nemzetgazda
harmadik tagja, tehát a mai E hang. «Mi contra sági író, szül. Pernauban (Livland) 1838 jan. 26.,
fa, diabolus in musica» ismert tilalma a közép megh. Lipcsében 1899 nov. 22. Eleinte orosz köz
kori teoretikusoknak, melynek értelmében egyik igazgatási szolgálatba lépett, majd 1873. Jená
hexakord mi hangjáról a másiknak fa hangjára ban, azután Baselben, Hohenheimban, Boroszló
nem léphetett az énekes. Valószínű, hogy ez a ban, Bécsben ós 1891. Lipcsében lett tanár. Fő
szabály csak a bővített másodlépéseket akarta művei : Die Gebundenheit des Grundbesitzes u.
kiküszöbölni.
dos Familienfideikommisses (Jena 1873); Das ErbMiagao, község a Pilippi-szigetesoporthoz tar recht und die Grundeigentumsverháltnisse im
Deutschen Reich (Basel 1882—1884, 2 köt.);
tozó Panay szigeten, 21,000 lakossal.
Agrarpolitische Streitfragen (u. o. 1889); Das
Miako, japáni város, 1. Kiotó.
Mialgia (myalgia, gör.) a. m. izomfájás. — Problem der Grundbesitzverteilung (u. o. 1890);
Die Anfánge der Nationalökonomie (u. o. 1891).
M- saturnina, 1. Olommérgezés.
Miami, észak-amerikai indiánus törzs az alMiasma (gör.), 1. Miazma.
gonkin-ágból, eredetileg a nagy tavaktól délre
Miasszonyunk, 1. Notre-Dame. — M.-ról ne
eső területen laktak, ma az Indián Territory-n vezett női kongregáció, 1. Notre-Dame. — M.
pusztulóban vannak.
társasága, 1. Hattyurend.
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Míaszténia (myastkenia, gör.) a. m. izom
gyöngülés.
Miatyánk (lat. Páter noster, máskép az Ur
imádsága, lat. Oratio dominica), a keresztények
legelső és legszentebb imája, mert maga Jézus
tanította reá az apostolokat s megparancsolta,
hogy imádkozzák. (Mát. 6,9—13; Luk. 11, 2—4)
A M. egy előszóból és hét kérésből áll, amelyek
közül az első 3 Isten dicsőítését, a következő 4
pedig az ember testi és lelki jólétét tartalmazza.
A kat. egyház bevette a mise kánonjába s a leg
több szertartásba s oly tiszteletben tartották,
hogy a hitujoncok a keresztség felvétele előtt
nem mondhatták el.
Miaulisz, Andreasz Fokosz, görög szabadság
hős, szül. Negroponte szigetén 1768., megh. Athén
ben 1835 jún. 23. Gazdag gabonakereskedő volt
Hydra szigetén s a görög szabadságharc kitöré
sekor a felkelőkhöz csatlakozott. Csakhamar a
görög hajóhad fővezére lett és több fényes győ
zelmet vívott ki a törökök felett. Később az orosz
barát Kapó d'Isztriasz kormánya ellen fordult
s 1831 aug. 13. a poroszi kikötőben inkábh el
égette saját hajóit, mintsem hogy azok az oroszok
kezébe kerüljenek. Ottó király alatt szervezte a
görög flottát s 1835. ellentengernagy lett. —
Egyik fia, Nikolaosz Athanaziosz (megh. Paris
ban 1867.) 1855-ben tengerészetügyi miniszter,
1859. pedig miniszterelnök lett s rossz kormány
zásával főokozója volt Ottó király bukásának.
Miava, nagyk. Nyitra vm. M.-i járásában, (1910)
1854 házzal és 10,063 tót lak. M. a járási szolga
bírói hivatal, járásbíróság s csendőrparancsnok
ság székhelye, van takarékpénztára, posta- ós
táviróhivatala. Élénk forgalma van. A M. vidékén
hajdan virágzó szitaszövészet újabban majdnem
teljesen megszűnt.
Miazma (miasma, gör.), elavult fogalom, alatta
(a kontágiummal szemben) azt az ismeretlen be
tegség-okozó anyagot értették, amely az emberi
szervezeten kívül a talajban vagy vízben terem,
vagy legalább is az emberi szervezetből való ki
jutása után még meg kell a talajban «érlelődnie».
Ilyen értelemben M. által okozott, «miazmás» be
tegség a malária, az izületi csúz, a tüdőgyuladás
stb. L. még Fertőző betegségek.
Mica (ásv.), a. m. csillám.
Micbán, néha Mick bán néven, a Baksa-nemzetség őse, II. András (1205—35) idejében állí
tólag a spanyol Simon úr mellékneve (micpán a.
m. földesúr), kinek felesége a monda szerint hét
ikerfiút szült. Anyjuk szégyenletében el akarta
őket veszíteni, apjuk azonban titokban vala
mennyit fölneveltette s a fiuk azután hét (Csapy,
Bocskay, Szürtey, Soós, Raskay, Eszenyi és Kövesdy) családot alapítottak volna. Az újabb tör
téneti kritika ezt az egész elbeszélést a mondák
körébe utasította. V. ö. Bunyitay, M. és a Bocs
kay-, Soós- stb. családok származása (Turul 1889,
30—33); Soós Elemér, M. eredete (u. o. 1890,
43—46); Karácsonyi, Mese-e vagy valóság ? (u. 0.
18!0, 120—125).
Miceliom (mycelium, «>sv.), a gomba testének
az a része, mely táplálékot szerez és gyűjt. Ezzel
szemben azt a részt, amely a szaporodási szerve
ket viseli, termőtostnek mondják. A csiperke

MIchaelis

gomba kalapja és tönkje például: termőtest, míg
a földben rejlő fonalas hálózata: a micelium. L.
Gombák.
m i c e l l a (növ.), 1. Micelláris elmélet.
Micelláris elmélet (növ.) szerint a szerves tes
tek molekulái egymásközt különböző csopor
tokba állanak össze, amely molekulakomplexu
mokat Nágeli után micelláknak nevezik. Ezek
kristályszerű, poliedrikus részecskék, amelyek
egymással szorosan egybekapcsolódva, a felüle
tükön kötik meg a vizet.
Micetinac, adók. Belovár-Körös vm. gjurgjevaci j.-ban, (1910) 421 horvát lak., u. p. és u. t.
Gjurgjevac.
Micetológia (mycetologia, gör.), a gombákról
szóló tudomány.
Micetoma (mycetoma, gör.), 1. Madura-láb.
Micevec, adók. Zágráb vm. nagygoricza(velikagoricai) j.-ban, (1910) 775 horvát lak., u. p. Odra,
u. t. Nagygoricza (Velika Gorica).
Mich., hivatalos rövidítése az északamerikai
MicMgan állam nevének.
Mich., latin növénynevek után 1. Micheli Antonio Pietro (1679—1737) firenzei botanikus ne
vének rövidítése. Munkái: Nova plantarum genera (Firenze 1429,108 rézmetsz, tábl.); Catalogus plantarum horti Florentini (u. 0. 1748). —
2. Mich. vagy Michx., Michaux Andró (1. 0.)
francia utazó nevének rövidítése.
Micha, próféta, 1. Mikeás.
Michael de Vngaria (v. Hungária), Magyar
országi Mihály mester, XV. sz.-i jeles hittudós
és prédikátor. Gyöngyesi XVI. sz.-i krónikája
szerint pálosszerzetes volt s Parisban tanult; ott
olyan nagy tudásra tett szert, hogy egy vitatko
zásával az egész ország, sőt még az udvar figyel
mét is magára vonta. E sikerétől elkapatva, a
rend szabályaiba ütköző módon törekedett a rendfőnöki állásra, ami vesztét okozta. Később rend
főnöke engedelmével újra visszatért Parisba, ott
is halt meg; hogy mikor, nem tudni. Művei nem
maradtak ránk, csak tárgyukat ismerjük (a szep
lőtelen fogantatásról; a szentlélekről; a pálos
rend történetéről; pródikáció-gyűjt.) s tartalmu
kat homályosan. V. ö. Vincze Gábor, A pálosok
irodalmi munkássága (Magyar Könyvszemle III.);
Horváth Cyrill, M. XIII. beszéde (írod. tört. Közi.
V.); Békési Emil, M.-ról (Kath. Szemle XIII.).
Michaelis, 1. Adolf, német archeológus, szül.
Kiéiben 1835 jún. 22., megh. Strassburgban 1910
aug. 12.1862-ben egyetemi tanár lett s 1872—
1907-ig Strassburgban működött. Főmunkái: Der
Parthenon (Leipzig 1871); Gesch. des deutsch.
archaeol. Instit. in Rom (Berlin 1879); Ancien
marbles in Great Britein (Cambridge 1882);
Strassburger Antiken (Strassburg 1901); befejezte
O. Jahn nak Griech. Bilderchroniken c. müvét
(Bonn 1873), újra kiadta Jahn D escriptio areis Athenarum-ját(akiad. u. 0.1901) és megírta a Springer
féle Handbuch d. Kunstgeschichte I. kötetében
az ókori művészet történetét (9. kiadás Leipzig
1911).
2. M., Jolvann Dávid, prot. teológus és orien
talista, szül. Halléban 1717 febr. 27., megh. 1791
aug. 22. 1745-től Göttingenben teológiai tanár s
1753—70-ig a Göttinger Gelehrten Anzeigen fő46*
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szerkesztője volt. Iratai: Gründl. Erklárung des
Mosaischen Eechts (Frankfurt 1776—80); Emiéit,
in die Schriften des Neuen Bundes (Göttingen
1788). M.adta ki az Orientalische und exogetische
Bibliothek c. gyűjteményt (1777—79, 24 kötet
ben), valamint ennek új folyamát (1786—93, 9
kötetben. V. ö. önéletrajzát (kiadta Hasseneamp,
Rinteln 1793).
3. M., Karin, dán Írónő, szül. Randersben
1872 márc. 20. Regényei a stílus bájával, a kép
zelet színes pompájával és az érzés melegségével
nagy hatást keltettek és széles elterjedést értek
el. Nevezetesek: A biró (1901); Ulla Fangel sorsa
(1902, magyarra ford. Galamb Sándor, Budapest
1911). Túlzásaival és egyoldalúságával sok tekin
tetben visszatetszést keltett A veszedelmes élet
kor c. müve (magyarra ford. Szederkényi Anna,
Budapest 1911).
4. M., Karoline, német Írónő, 1. Vasconcéllos5. M., Sophus, dán költő, szül. Odenseben 1865
máj. 14. Szegénységgel küzdve foglalkozott a
kopenhágai egyetemen müvészettörténelemmel
és modern irodalmakkal. Először mélyérzésű és
formailag is kitűnő költeményekkel lépett fel
(Digte 1889), majd novellái (Synd, A bűn 1891)
és Vanemennesker (Hétköznapi emberek, 1892)
és a középkorból vett tárgyú Ábelö (1895) c. re
gényei keltettek nagy hatást. Magyarul meg
jelent: Forradalmi nász (szinmü 3 felvonásban,
ford. Homonnai Albert, előadták a Magyar Szín
házban 1908).
Michaelis portus, Magyarország középkori víz
rajzában a Sebes-Körösnek egy része Bihar vm.ben.
Michailidis, Eleanthos, új-görög író, 1. Eftaliotis.
Michailov, Alekszandr, Scheller A. K. (1. o.)
írói neve.
MicJiajlovszkij, Nikoláj Konsztantinovics,
orosz író, szül. Mescsovszkban 1842 dec. 7. (nov.
25.), megh. Szent-Pétervárott 1904 febr. 10. (jan.
27.). Mint kritikus, szociológus ós publicista te
kintélyes helyet foglalt el az orosz irodalomban.
Irt kritikai tanulmányokat az orosz irodalom
klasszikusairól. Összegyűjtött művei 6 kötetben
jelentek meg Szent-Póterváron 1908.
Michalek ilíawo',kat. egyházi író, szül. Jánosiban
(Gömör vm.) 1838 dec. 29. Pappá szentelték 1862.
Előbb 1881. tanítónőképző intézeti tanár, 1884. az
egri jogakadémián a világtörténelem tanára,
utóbb kanonok. Önálló müvei: Az ember szártnazása{1872); Tanulmányokaguinói szent Tamás
bölcsészeiéről (3 kötet, Szt. István-társulat 1883—
1885); Nála, a MaM-Bhráta c. szanszkrit köl
temény epizódja (1886) stb.
Mieüaud (ejtsd: misó), Joseph Frangois, francia
történetíró, szül. Albensban (Szavója) 1767 jún.
19., megh. Passyban 1839 szept. 30. Parisban
újságíró volt, de királypárti nézetei miatt 1795.
halálra Ítélték. Sikerült azonban Svájcba mene
külnie, honnan csak a direktórium bukása után
1799. tért vissza Parisba. A császárság alatt tör
ténelmi tanulmányainak élt. 1815-ben Napóleon
ellen heves támadást intózett: Histoire des XV.
semaines címen. E munkája rövid idő alatt 27
kiadást ért. 1815-ben a képviselőkamarába vá
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lasztották, hol a Bourbonok hívei közé tartozott.
Nevezetesebb müvei: Histoire des croisades (Pa
ris 1812—22, 7 köt., azóta több új kiadásban);.
Bibliothéque des croisades (u. o. 1829, 2. kiad1.
3 köt.); Correspondance d'Orient (u. o. 1833-35,
7 köt.). Poujoulat-vs.1 együtt adta ki a Collection
des mémoires pour sorvir a 1'histoire de Francé
depuis le XIII. siecle (1836—39, 32 köt.) c. gyűj
teményt — Testvéröceee, Louis Gábriel (szül.
1772., megh, 1858.) indította meg a Biographie
universello r.ncienne et moderné (1811—28, 52
köt.) c. hatalmas gyűjteményt, melynek harmadik
kiadása 1870. indult meg.
Michaux (ejtsd: mfsó), André, francia természet
tudós és utazó, szül. Satoryban 1746 máre. 7.,
beutazta Perzsiát, Észak-Amerikát, Tenerifát,
Ile de Francét és 1802 nov. 13. halt meg Mada
gaszkár szigetén. Munkái: Histoires des chénes de
l'Amérique septentrionale (1801); Flóra borealiamericana (2 köt., 1803). — Fia, M. Frangois
André, szül. Versaillesban 1770., bejárta Ameri
kát és 1850 okt. 23. halt meg Vauréalban. Mun
kája : Histoire des arbres forestiers de l'Amérique
septentrionale (3 köt, Paris 1810—13).
Michel Leó, domonkosrendi áldozópap, egye
temi tanár, szül. Szombathelyen 1854 okt. 24.
Fölszenteltetése után tanár volt a rend gráet hit
tudományi és bölcseleti intézetében. 1891-ben a
freiburgi (Svájc) egyetemen az erkölcsbölcselet
természetjog és az újabb filozófia történettanára.
Az 1912/13. tanévben rektora volt az egyetemnek.
Michel (ejtsd: misei), 1. Francisque, francia filo
lógus, szül. Lyonban 1809 febr. 18., megh. Paris
ban 1887 máj. 18. A hordeauxi főiskolán volt
tanár. A régi francia irodalmat kitűnően ismerte
és sok középkori irodalmi emléket rendezett
sajtó alá. Művelődéstörténeti dolgozatai szintén
a középkori állapotokkal foglalkoznak.
2. M., Louise, francia anarchista nő, szül.
Vroneourt kastélyban (Haute-Marne) 1830 máj.
29. mint törvénytelen gyermek, megh. Paris
ban 1905 jan. 9. Tanítónő lett és Parisban iskolát
alapított. A kommunista lázadás kitörésekor 1871.
ő is a felkelés vezéreihez csatlakozott, ezért Noumeába (Új-Kaledónia) deportálták. Innen 1880.
tért haza, do lázító beszédei miatt 1883. öt évi
börtönre ítélték, 1890. pedig elmegyógyintézetbe
zárták. Emlékiratai (Mémoires) 18S6. jelentek
meg. Egyéb munkái: La commune (1898) s több
regény és színmű.
Michelangelo (ejtsű: mikeiánazseió, Michélagniolo), tkp. Buonarroti M., olasz szobrász, festő,
építész és költő, szül. Capresóben 1475 máro. 6.,
megh. Rómában 1564 febr. 18. Atyja, Lodovico,
fiát tudós nevelésben akarta részesíteni, de végre
is 1488. Ghirlandajo Domenico és Dávid festő
műhelyébe adta. Már 1489. azonban M. Bertol&o
di Giovanni vezetése alá került, ki a Mediciek
ó-kori szoborgyüjteményében tanította a firenzei
szobrászfiatalságot. Itt, a régi emlékek és a mü
veit környezet hatása alatt keletkeztek M. első,
kivétel nélkül szobrászati művei, melyek az
ó-kori szobrászat és részbea Donatello befolyása
mellett is megkapóan mutatják az ifjú hatalmas
egyéniségét. Fönmaradtak a Kentaurok csatája
és a Madonna a lépcső mellett domborművei
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(Firenze, Casa Buonarroti). Lorenzo do'Medici
halála után (1492) M. elhagyta a Mediciek házát,
utóbb visszatért oda, de balsejtelem hatása alatt
1494 őszén elmenekül Velencébe, majd Bolo
gnába, hol Szt. Domonkosnak a 8. Domenicotemplomban levő emlékére elkészíti Szt. Petronius
és Proculus, valamint egy gyertyatartó angyal
kisméretű márványszobrait. 1495-ben ismét Fi
renzében találjuk M.-t, ki itt készíti a fiatal Ker.
János márványszobrát (Giovannino, talán a ber
lini Kaiser Priedrich-Museumban levő szobor),
továbbá — antik művek utánzataképen — az
alvó Cupidót, mely elveszett vagy lappang. Ezt
Riario bíboros vette meg és M. ezen a réven ke
rült 1496. Rómába.
A római nagy benyomások hatása alatt kelet
kezett legelső művei közül a Bacchus (1497,
Firenze, Museo nazionale) maradt fönn. Ezt kö
vette 1499—1500. M. első nagy müve, a római
Szt. Péter-templomban levő Pieta-csoport, az új
század nagyszerű bevezetése. 1501-ben M. vissza
tért Firenzébe. Egy félbemaradt márványtömb
ből 1501—03. faragja Dávid óriási szobrát (Fi
renze, Akadémia), mely mind formai, mind tar
talmi szempontból a quattrocentóval szemben új
irányt, törekvést mutat. A firenzei székesegyház
számára 1503. nála megrendelt 12 apostolszobor
ból ugyancsak később kezdi el Máté szobrát és ez
is félbemarad (u. o.), de ez időtájt keletkezik 2
Madonna-domborműve, abrüggei Boldogasszonytemplomban levő Madonna-szobor és Ghirlandajo
•egykori tanítványa, ki ugyan első sorban szob
rásznak vallotta magát, a firenzei Uffizi-kóptárban levő Szent család-képével a festészet terén is
új, eredeti eszméket nyújt. 1504-ben a signoria
a városház tanácsterme egyik falának freskóval
való díszítését bízta reá. M. műve, melynek kar
tonjai a művészek csodálatát keltették fel és
amely a cascinei csata egy epizódját ábrázolta
volna, ép oly kevéssé készült el, mint Leonardo
4a Vinci n. o. és ugyanakkor megkezdett fal
képe és csak vázlatok, későbbi reprodukciók ré
vén ismerjük M. kompozícióját.
Nyilván Giuliano da San GaUo közbenjárása
folytán II. Július pápa 1505. Rómába hívja M.-t
-és megrendeli nála a Szt. Péter templomba állí
tandó síremlékét, mely eredeti terve szerint pá
ratlan nagyszerűsógü mű lett volna, ámde a kö
vetkező évben a pápa megakasztja a munkát, az
elkeseredett M. elszökik Rómából ós csak a pápa
sürgetésére tiszteleg nála Bolognában, hol a szé
kesegyház homlokzatára elkészíti a pápa bronz
szobrát, mely azonban elpusztult. A síremlékből
egyelőre semmi som lett, mert a pápa a Vatikán
Sixtus-féle kápolnája mennyezetének kifestését
erőszakolja reá. Az 1508. óv közepe táján kezdi
meg a nagy munkát, mely—egyes megszakítások
kal —1512. év őszéig tart. Nagyszerű alakok töme
gével népesíti be M. a kápolna tagolatlan donga
boltozatát, melyet erősen plasztikus hatású festett
architektúrával osztott föl. A boltozat hosszában
középen végigvonuló 9 mezőben a világ történe
tének kezdetét adja a világ teremtésének kezde
tétől Noé szégyenéig. Ezek alatt köröskörül 12
próféta és szibilla óriási alakjai, márványtrónu.sokon ülve (1. a képmellékletet), a -í sarokban

Michelangelo

1—1 ótestamentumi jelenet (Dávid és Góliát, Ju
dit, a rézkígyó, Háman büntetése), az ablakok fö
lötti ívmezőkben és boltsüvegekben a Megváltót
váró nemzedékek alakjai és csoportjai. Közben,
a próféták ós szibillák márványtrónusainak pár
kányai fölött ülő meztelen ifjak (20) mozgalmas
alakjai. Mintha a pápa síremlékére tervezett
szobrokért keresett volna M. kárpótlást, oly bő
kezűen ontja ama nagyszerű motívumok töme
gét, amelyek bizonyára a síremlék tervével való
foglalkozás közben érlelődtek meg benne.
E nagy festészeti mű befejezése és II. Július
pápa halála (1513) után a pápa síremlékének tör
ténete, M. életének tragédiája, folytatódik. Az ere
deti terv mindinkább, összezsugorodik és míg
egyéb munkák akadályozzák annak elkészültét,
az immár terhessé, kínzóvá vált kötelesség súlyo
san nehezedik M.-ra. A pápa halála utáni évek
ben készülnek el a síremlék számára Mózes és
két rabszolga szobrai. Ez utóbbiak nem kerül
tek rendeltetési helyükre (Paris, Louvre), Mózes
szobra, megdöbbentő nagyságával, plasztikájának
hatalmas erejével fő alkatrésze a síremléknek,
ahogy az 1545. a római S. Pietro in Vineoli temp
lomban segédek közreműködésével elkészült.
M.-tól csak Lea és Ráchel szobrai kerültek reá,
míg az ugyancsak a síremlék számára tervezett
további rabszolgaszobrok csak kinagyolt állapot
ban a firenzei Giardino Boboli grottájába, onnan
legújabban az ottani Akadémiába kerültek.
A firenzei S. Lorenzo-templom homlokzatának
építészeti és szobrászati kiképzése abbamaradt
és későbbi időre esik annak a műnek elkészítése
is, amelynek terve szintén X. Leótól indult ki: a
S. Lorenzo-templomhoz épített sírkápolna a Medici-család tagjainak síremlékeivel. M. 1521.kezdi
meg és 1526-ig folytatja, erre Firenze történeté
nek válságos évei szakítják meg, miközben a mes
ter Firenze erődítési munkáinak vezetője; majd
Ferrarába, Velencébe kénytelen menekülni. A VII.
Kelemen halálával (1534) lezárt, de nem teljesen
befejezettnagymü,asírkápolna(sagrestianuova)
Giuliano és Lorenzo de' Medici síremlékeivel (1. a
képmellékletet) mind az építészet, mind a szobrá
szat terén rendkívüli befolyást gyakorolt az olasz
művészet további sorsára és kivált a síremléke
ket díszítő sarkophagokon fekvő híres négy szo
bor (Hajnal és Est, Nappal és Éjjel) korszakal
kotó («M. a barokk-művészet atyján). M. e késő
korának törekvéseit mutatja a kápolnában levő'
Madonna is, míg Szt. Kozma és Demjén szobrait
M. segédei, Giomn Angelo Montorsoli, ül. Baffaello da Montelupo 'készítették. — M. egyéb
szobrászati müvei: a föltámadt Krisztus szobra
a római S. Maria sopra Minerva-templomban,
térdelő Cupido (London, Victoria- and AlbertMuseum), Madonna-domborművek (Firenze, Museo
Nazionale; London, Akadémia), Brutus mell
szobra (Firenze, Museo Nazionale). A mester
utolsó éveinek vallásos áhitatát tükrözteti vissza
a firenzei székesegyházban levő nagy márvány
csoport (Krisztus levétele a keresztről) és a római
Palazzo Rondaniniban levő befejezetlen óa össze
tört csoport: Krisztus siratása.
1535. III. Pál pápa M.-t a Vatikán főépítészévé,
szobrászává és festőjévé nevezte ki és első sor-
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ban a Sixtus-kápolna oltár fölötti falának kifestésével bizta meg. Az utolsó Ítélet nagy fal
képe (befej. 1541) fölfogásának zordságával, a
mozgalmas emberi alakok tömkelegével nagy
hatást gyakorolt a művészet további sorsára.
Utolsó festészeti művei a Szt. Péter keresztreíeszitését és Szt. Pál fordulását ábrázoló fal
festmények a Vatikán Capella Paolinájában.
Nem kevésbbé nagy befolyásuak voltak építé
szeti művei, melyek M.-t élete utolsó szakában
leginkább foglalkoztatták. 1523 óta építette a
firenzei BibliotecaLaurenzianát, amelynek lépcső
háza a barokk gondolat alapvető képviselője,
Rómában az ő tervoi szerint épült a Capitolinm
tere, három palotájával, •« barokk térelrendezés
úttörő példája; M. építette át a római Diocletianus-féle thermák egy részét a Sta Maria degli
Angeli templommá és építette a Porta Piát.
Mindezeknél fontosabb a római Szt. Péter tem
plomon 1547 óta vezető építészként kifejtett te
vékenysége, mely lényegében a Bramante-féle
tervre való visszatérésre vonatkozott, főleg pe
dig a templom hatalmas kupolájának terve,
mely fölülmúlhatatlan nagyszerűségben foglalta
össze az olasz renaissanee-építészet ideálját.
M. mint költő is nemzete és kora nagyjai közé
tartozik. Szonettjeiben, madrigáljaiban az olasz
költészet hagyományos formái új, mély tartal
mat nyernek, sokszor megrendítően tükröztetik
vissza M. gondolat- ós érzésvilágát.
Irodalom. A M.-ra vonatkozó óriási irodalomból (egy
korú életrajzok Vasaritól és Condivitól) kiemelendők:
Grimm, Lében M.'s, 10. kiad. Berlin 1901; Springer,
Eaffael und M., 8. kiad. Leipzig 1895; Gotti, Vita di M.,
Firenze 1875; Symonds, Life of M. Buonarotti, 8. kiad.
London 1898; Wölffiin, Die Jngendwerke des M., München
1891; Jnsti, M., Leipzig 1900; u. a., M., néne BeitrSge,
n. o. 1909; Thode, M. nnd das Ende der Renaissance,
Berlin 1902—08 ; u. a., Kritische Untersnchungen, n. o.
1908—13; Meller, M., Budapest, é. n. (1903); Geymüller, M.
als Architekt, München 1904; Knapp, M., Sttnttgart 1906;
Steinmann, Die sixtinische Kapelle, II. kőt., München
1905; n. a., Das Geheimnis der Medici-Graber, Leipzig
1907; Mackowsky, Michelagniolo, Berlin 1908; Kenczler,
M. scnltore, Budapest, Athenaeum 1909; Brockhaus, M.
und die Medici-Kapelle, Leipzig 1909; Frey, Michelagniolo
Buonarroti, I. Berlin 1907. M. leveleit kiadta Milanesi,
Firenze 1875, Papini, Lanciano 1910. Költeményeinek leg
jobb kiadása Freytől, Berlin 1897, német fordításban
Hasenclevertől, Leipzig 1875, Robert-tornowtól, Berlin
1896, Tbodetól, u. o. 1914. Magyarra Meller S. fordította
M. több költeményét.

Michelet (ejtsd: misié), 1. Jules, francia törté
netíró és filozófus, szül. Parisban 1798 aug. 21.,
megh. Hyéresben 1874 febr. 9. Már 23 éves ko
rában a történelem tanára volt a Collége Rollinban. 1826-ban jelent meg első irodalmi müve:
Tableau chronologique de l'histoire moderné. A
júliusi forradalom után a nemzeti levéltárban a
történelmi osztály főnöke lett, majd egyidejű
leg Guizot helyettesének hívták meg a Sorbonnera; Lajos Fülöp pedig Klementina hercegnő
(Ferdinánd bolgár király édesanyja) történelmi
tanárává nevezte ki. Ez időtől kezdve egymást
követték történelmi művei: Histoire Romaine:
République (Paris 1831); Précis de l'histoire de
Francé, jusqu'á la Révolution francaise (u. o.
1833 é3 1841); Précis de l'histoire moderné (u. o.
1828 és 1876);. Mémoires de Luther (u. o. 1845,
2 köt.); Origines du droit francais cherchées dans
les symboles et formules du droit universel (u. o.
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1837); Des Jésuites (u. o. 18Í3); Le prétre, la
femme et la famille (u. o. 1845); Lepeuple (u. o.
1846). 1838-ban az akadémiába választották éa
egyúttal a történelem tanára lett a Collége de
Francéban. Erős demokratikus és köztársasági
hajlamai miatt sok kellemetlensóa:nek és üldöz
tetésnek volt kitéve; 1850-ben elvesztette tan
székét ; később, miután vonakodott az 1852 ja
nuár 14-iki alkotmányra megesküdni, felmentet
ték a levéltárban viselt hivatalától is. Éttől kezdve
többnyire a Bretagneban ólt visszavonultan és
nagyobb műveinek kidolgozásával elfoglalva. Itt
rendezte sajtó alá két nagy müvét: Histoire de
Francé (Paris 1833—1866,18 köt., új kiad. 1879,
19 köt.) és Histoire de la Révolution francaise
(u. o. 1853, 7 köt. és 1879, 9 köt.). Említendők
még M. kisebb dolgozatai közül: L'oiseau; L'insecte ; L'amour, La femme, La mer; La söreiére
stb. 1870-ben Olaszországba utazott és a német
háború lesújtó hatása alatt pesszimisztikus ér
zéssel szemlélte hazája megaláztatását. Akkor
irta a La Francé devant l'Europe (Firenze 1871)
és a Histoire du XIX siécle (1815-ig) c. műveket
(Paris 1872—75, 3 köt.). Magyarul megjelentek:
A tenger, ford. Lövei Klára (Pest 1868); to
vábbá De Gerando Antonina fordításában: Len
gyel- és Oroszország (Budapest 1878), A francia
forradalom története (Kolozsvár 1884—1885),
D'Arc Johanna (Budapest 1893). V. ö. Monod GK,
Jules M. Études sur sa vie et ses oeuvres (Paris
1905).
2. M-, KariLudwig, német filozófus, szül. Ber
linben 1801 dec. 4., megh. u. o. 1893 dec. 16.
1829 óta a berlini egyetemen a filozófia tanára
volt. Mint személyes tanítványa Hegelnek, leg
hívebb követői közé tartozik. Hegel halála után
az iskola liberális (baloldali) ágának egyik kiváló
képviselője. Számos munkát irt, eleinte az ó- ós
újkori filozófia történetére vonatkozókat (1835. a
francia Acad. des sciences mor. et pol. megjutal
mazta Aristoteles metafizikájáról irt müvét), ké
sőbb a filozófiának majdnem minden ágát művelte
irodalmilag is. Főműve: Das System der Philosophie, als exacter Wissenschaft (5 köt., Berlin
1876—81). 1860—68-ig szerkesztette a Gedanke
c. filozófiai folyóiratot. V. ö. autobiograflkus mü
vét : Wahrheit aus meinem Lében (Berlin 1885).
Micheli (ejtsd: mikéü), olasz építész, lásd Sanmicheli.
Mit'lieUa L. (növ.i, a Magnoliaceae család génusza; 13 faja Ázsia tropikus részén, a Himaláján
ós Kínában honos fás növény. A M. cliampaca L.
(khampaka, tjempaka) jávai, de más trópusi vi
dékekon is ültetik. Sárga, jóillatú virágaiból illat
szert készítenek (champaca-olaj) v. dísznek vise
lik. Minden része orvosság. Fája épitőfa.
Micheliánusok, 1. Hahn, 8.
Michelis, Friedrich, német kat. teológus é»
bölcselő, később pedig egyik vezére az ó-kat.
mozgalomnak, szül. Münsterben 1815 júl. 27.,
megh. a breisgaui Freiburgban 1886 máj. 28.
1853-ban a paderborni Collegium Borromáum
igazgatója, 1855. plébános Albachenben, 1864. a
bölcselet tanára a braunsbergi líceumban. A va
tikáni zsinat után az ó-katolicizmushoz csatlako
zott, amelynek érdekében több éven át mintván-
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dorszónok működött, 1874. ó-kat. plébános lett
Preiburgban (Breisgau). Művei: Die Philosophie
Platons in ihrer inneni Beziehung zur geoffenbarten Wahrbeit (1859—60); Geschichte der
Philosophie (1865); Kant vor u. nach dem Jahr
1770 (1871); Antidarwinistische Beobachtungen
(1877); Die Philosophie des Bewusstseins (1877);
Katholische Dogmatik (1881); Das Gesammtergebnis der Naturforschung, denkend erfasst
(1885); Die katholische Reformbewegung und
das Vatikanische Konzil (1887). 1855—1869-ig
munkatársa és szerkesztője volt a Natúr u. Offenbarung c. folyóiratnak.
Michel-Lévy (ejtsd:misei-), Auguste,francia mineralógus és geológus, szül. Parisban 1844 aug.
7., megh. u. o. 1911. A párisi földtani intézet igaz
gatója s a francia akadémia tagja volt. A kőzettan
és kristályoptika terén számos kiváló munkája
van, melyek közül nevezetesebbek: Synthése des
minérauxetdesroches(Paris 1882); Les minéraux
dcsroches (u.o. 1888); Structures et elassiflcatíons
des roches éruptives (u. o. 1889); Détermination
des feldspaths dans les plaques minces (u. o. 1894).
Michelozzo (ejtsd: mikeiodzó) di Bartolommeo,
olasz építész ós szobrász, szül. Firenzében 1396.,
megh. 1472. Pályáját Ghiberti műhelyében kezdte
meg, mint építész Brunelleschi hatása alatt állott
és 1425 óta, midőn Donatellóval társas viszonyba
lépett, bőséges alkalma volt a nagy szobrász vál
lalkozásait mint f ómöntő és építész előmozdítani,
így része volt XXIII. János pápa (Firenze, Baptisterum) és Brancaeci bíboros síremlékének (Ná
poly, S. Angolo a Nilo templom) elkészítésében.
Legnagyszerűbb építészeti müve a firenzei Medici
(maRiceardi)palota, aPalazzoPittimellett a korai
quattrocento legfontosabb ily épülete. Ugyan
csak a Medici család számára építette a ílrenzoi
Sta Croce templom Medici-kápolnáját ós át
építette a firenzei S. Marco kolostort. Nagy befo
lyást gyakorolt M. a lombardiai építészetre. Mila
nóban, hol 1462 óta dolgozott, az ő tervei alap
ján épült a banco Mediceo (egyes részei a milanói
Museo Archeologicóban) és M. müve a S. Bustorgio templomhoz épített szépPortinari-kápolna.
Gsak részben maradt fönn a Palazzo dei rettori,
melyet M. 1464. épített Ragusában. M. szobrászati
művei Donatello erős hatását mutatják. A vele
közösen végzett munkák közül Aragazzi Barto
lommeo síremléke (montepulcianói székesegyház)
mutatja a legerősebben M. keze nyomát. Önálló
szobrai: Ker. János ezüstszobra a firenzei Opera
del Duomóban, Ker. János nagy terrakotta szobra
a firenzei Annunciata kolostor mellett. V. ö. Wolff,
M. di Bartolommeo (Strassburg 1900).
Michelsen, 1. Andreas Ludivig, germanista,
szül. Sati'upban (Sunde'witt) 1801 máj. 31., megh.
Schleswigben 1881 febr. 11. 1829-ben a történe
lem tanára lett a kiéli egyetemen, ahonnan 1842.
Jenába ment, amíg 1862. a nürnbergi Germanieches Museum igazgatója lett. Számos törté
nelmi ós jogtudományi munkát adott ki. Neve
zetesek : Urkundenbuch zur Geschichte des Landes Dithmarschen (Altona 1834); Rechtsdenkmale
aus Thüringen (Jena 1852).
2. M., Péter Oristian Hersléb, norvég állam
férfiú, szül. Bergenben 1857 márc. 15. Ügyvéd és

—

Michlels

hajótulajdonos volt, mikor 1891. a storthingba
választották, hol a radikálisok közt foglalt helyet.
1903-ban átlépett a Blehr kormánya ellen ala
kult koalícióba s 1903 okt. a Hagerup-Ibsen kor
mány tagja lett. 1905 márc. ő állott a storthing
összes pártjaiból alakult minisztérium élére, 8
miután II. Oszkár király nem szentesítette a
storthing határozatát az önálló norvég konzuli
képviseletre vonatkozólag, a jún. 7-iki gyűlésen'
a király uralkodói jogainak felfüggesztését java
solta és vitte keresztül. Ezután ő lett a forra
dalmi kormány feje egész VII. Haakon király
megválasztatásáig. Ez őt 1905 nov. 27. a «íüggetlena Norvégia első miszterelnökóvó nevezte
ki. Állásáról 1907 okt. 28 lépett vissza.
Michelson, Albert Ábrahám, amerikai fizikus,
szül. 1852 dec. 19. Strelnoban (Posen). 1869-ben
az északamerikai Egyesült-Államok haditenge
részetébe lépett, majd tanár lett Észak-Amerika
több városában. 1893 óta a chicagói egyetemen a
fizika tanára. Leginkább az optika terén dolgo
zott ; meghatározta a fény hullámhosszát, a törés
mutatókat, fontos vizsgálatokat végzett a fény
interferenciájáról, megszerkesztette az interferométert (1. o.) és felhasználta a műszert pontos
hosszmérésekre, színképelemzésre és csillagászati
mérésekre; módszert dolgozott ki a fénysebesség
mérésére stb. Önálló müve: Light waves and
their uses (Chicago 1903). 1907-ben a fizikai Nobel
díjjal tüntették ki.
Michetti (ejtsd: miketti), Paolo, olasz festő, szül.
Tocco da Casauriában 1851 okt. 2. A nápolyi aka
démián tanult. Többnyire az olasz népéletböl vette
képeinek tárgyát, melyek közül említendők: Urnapi körmenet Chietiben (1877);'A szerelem ta
vasza ; Virágvasárnap ; A fogadalom (római nem
zeti képtár); Parasztok és paraszt nők az Abruzzókban (monzai királyi képtár); Pásztorleány;;
Szerenád a tenger partján; A fogadalom (római
nemzeti képtár) stb.Kópeibőll898.Berlinben,1899.
Bécsben rendeztek kiállítást. 1901-ben kinevezték
a nápolyi művészeti akadémia igazgatójává.
Michie (ejtsd: micsi), Alexander, skót utazó, szül.
Earlferryben 1833., megh. Londonban 1902 aug..
8.1853-ban Hongkongba ment mint kereskedő,
majd Szibírián át visszatért. Kínában többször
tett tanulmányutat. Müvei: The Siberian róute
from Peking to St. Petersburg trough the deserte
and steppes of Mongólia and Tartary (London
1864); Missionaries in China (u. o. 1891); An
Englishman in China during the Victorien era
(u. o. 1900, 2 köt).
Michieli (ejtsd: mikiéli), velencei nemesi család,
melyből három dogé származott: M. Vitale(lQ96—
1102), ki Kálmán magyar királlyal szövetkezett
a délitáliai normannok ellen. — M. Domenico
(1118—1130) a Szentföldön és János görög csá
szár ellen harcolt. — M. Vitaié (1156-1172)
Manuel görög császár szövetségese volt III. István
magyar király ellen. Fiai közül Niccolo, Arbe
gróf jall. László király leányát, Máriát vette nőül,
Rinaldo, Osero (Cherso) grófja pedig Desa szerb
fejsdelem leányát.
Michiels (ejt«d: misjel), Alfréd, francia író, szül.
Rómában 1813 dec. 25., megh. Parisban 1892 okt.
28. Irodalmi, történeti és műtörténet! müveket
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írt; a főbbek: Histoire des idées littéraires en
Francé au XIX. siéole (1842, 3. kiad. 1862);
Histoire de la peinture flamandé et hollandaise
(1847, új kiad. 1865—76); Histoire secréte du
gouvernement autrichien (1859, 4. kiad. 1869);
Histoire de la guerre franco-prussienne (1872).
Michigan (ejtsd: misigenn), 1. az északamerikai
nagy tavak egyike, a Felsö-tótól D.-re és a Hurontól Ny.-ra. Hossza 560, szélessége eléri a 135 km.-t,
kerülete 1200 km.; területe 58,140 km*. 178 m.a
magasan fekszik és beleömlő folyók 125,000 km
terület vizét vezetik bele. Partjain van Chicago
és Milwaukee. A M. pisztrángokban gazdag. Télen
be van fagyva, de nyáron, a gyakori heves szél
viharok mellett is, élénk rajta a hajóforgalom.
.2, M. (röv. Mich.), az északamerikai EgyesültÁllamok egyike Ohio, Indiana és Wisconsin közt.
Két félszigeten terül el; az egyik a M., Erié és
Húron közt, a másik a Felső-tó ós a M. közt. Te
rülete 150,162 km*, (mé) 2.976,030 lak. (17,115
néger, 14,198 magyar). M. őskori képződmények
ből áll és a jégkorszak nyomai mindenütt láthatók.
Felülete termékeny és földje réz- és vasércekben,
sóban, kőolajban rendkívül gazdag; folyói számo
sak, nagyobbak: a Montreal, Great Irón, Húron,
Chocolate, Cheboygan, Thunder, Saginaw, Eaisin
és a Kalamazoo. Éghajlata É.-on igen zord, hő
mérséklete januáriusban leszáll —38°-ra; D.-en
enyhébb és csapadókja 660 mm. Nagy erdő
ségei vannak, főképen fenyves. Mezőgazdasága :
1910-ben 206,960 farmja 12,832,078 acre terü
letet mívelt; f őterményei: kukorica, búza, széna,
burgonya, cukorrépa. Állatállománya 653,000
ló, 1.478,000 szarvasmarha, 1.313,000 sertés.
Bányatermékei közt első helyen áll a vasérc
(közel 10 millió tonna), azután a rézére, a szón
és a só. Bányatermékeinek értéke évenkint kö
rülbelül 80 millió dollár. Ipara 1909-ben 9159
telepet mutat fel, 584 millió dollár értékű tökével.
Az ipari árúk értéke 685'1 millió dollár. Főbb
iparágai: fa, fürész- ós őrlőmalom, gépgyár
tás, rózöntés, bútor, bőr, dohány, automobil stb.
1913-ban vasutainak hossza 15,633 km., hajói
46-6 millió tonna árúforgalmat bonyolítottak le.
Oktatásügy: 1 egyeteme, 7 főiskolája van, elemi
iskoláiban 555,137 tanulót 18,824 tanerő oktatott.
Évi bevételei 13'4, kiadásai 13'2 millió dollár.
Törvényhozó testülete 32 szenátorból és 100 kép
viselőből áll; ezeket, valamint a kormányzót és
a bírákat 2—2 évre választják. A kongresszusba 2
szenátort és 12 követet küld; az elnökválasztá
son 14 szavazata van. Fővárosa Lansing,comityjainak száma 84. ,M. első gyarmatosai franciák
voltak. Eleinte az ÉNy.-i territóriumhoz tartozott:
1805. önálló territóriummá lett, 1837jan.26. föl
vették az államok sorába. V. ö. Gock W., M., Its
HistoryandGovernement (New York 1905); Della
H. M., The Politics of M. (u. o. 1912).
Michigan City (ejtsd: misigensziti), város Indiana
északamerikai állam La Porté countyjában, a
Michigan-tó D. partján, vasút mellett, (1910) 19,027
lak., 3'6 m. mély műkikötővel, fakereskedelem,
vasúti koesigyártás, állami börtön.
Michigan-tó, 1. Michigan, 1.
Michipicoten (ejtsd: misipikoten), sziget Ontario
kanadai tartományban, a Felső-tó K.-i részében.
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Hossza 67, szélessége 8 km., magassága 240 m.-ig
emelkedik, réz- és aranytelepekkel.
Michnay (Mrnkomcs) András Dániel, peda
gógus és jogtanár, szül. Nagyiévárdon 1804 júu.
22., megh. Pozsonyban 1857 febr. 4. Miután tanulmányait,részben külföldön, elvógezte.Pozsonyban és Modorban tanárkodott. A pozsonyi líceum
ban politikát ós bölcsészetet adott elő és rektor
is voltFőmunkája a Lichner Pállal kiadott Ofner Stadtrecht (Pozsony 1845); továbbá Statisz
tika _ (1846).
Michoacan (ejtsd:micsoakan), Mexikó egyik állama
Jalisco, Guanajuato, Queretaro, Mexikó, Guerrero, aNagy-oceánés Colima közt, területe 58,594
km*, (1912) 1.000,903 lak. A Mexikói-fenslk Ny.-i
lejtőjén fekszik. Belseje 2000 m.-ig emelkedő
vulkáni tufából álló fenslk. Nagyobb tűzhányói a
Jorullo (1. 0.), a Tancitaro (3859 m.) és Patámban
(3750 m.). Számos kisebb folyója van: a Rio
Grandé de Santiago vagy Rio Lerína, a Rio de las
Balsas stb. Nagyobb tavai: a Chapala, Cuitzeo és a
Patzcuaro. Éghajlata általában egészséges. Lakói
nagyobbrészt indiánusok.M.igen termékeny; rizst,
cukornádat, kávét, gyapotot, a magasabb fekvésű
részeken kukoricát, búzát, dohányt, kitűnő gyü
mölcsöt termelnek. Különleges termőhelye a jalapagyökérnek. Állattenyésztése nagy; gyapjúja
a legjobb Mexikóban. Bányatermékei közt első
helyen áll az ezüst meg a réz, azután az arany,
ólom; vasa és kőszene is van. Kereskedelme cse
kély. Fővárosa Morelia.
Michx., növénynevek után Michaux André
(1. o.) nevének rövidítése.
Micia, római táborhely Dáciában, a mai Veozel
helyén.
Miciiiski (ejtsd: micinyszki), Tadeusz, lengyel író,
szül. 1873. Orosz-Lengyelországban. A szimbolisztikus irány híve. Legismertebb müvei: W mroku
gwiazd (A csillagok ködében, Krakó 1902) c. vers
kötete, továbbá Kniaz Patiomkin (P. herceg, u. 0.
1907) és Noc Rabinova c. drámai meséi. Mint
novellaíró a Nauczycielka (A tanítónő, 11.0.1-896)
c. müvével aratta legnagyobb sikerét.
Miciszláv (Mieczyslaw, Miesko), több lengyel
uralkodó neve:
1.1. M., lengyel fejedelem (962—992.), Piaszt
fejedelem unokája, szül. 931 kör., megh. 992. A
keresztény hitre térve, népét is a keresztség fel
vételére kényszerítette. Ö alapította 968. a gneseni püspökséget s Nagy Ottó német király fenhatóságát elismerte.
2. II. M., lengyel király (1025—34.), Boleszláv
Chrobry fia, az előbbinek unokája, szül. 990.,
megh. 1034. Sokat harcolt II. Konrád német ki
rállyal, ki a csehek és oroszok segítségével összes
hódításaitól (Lausitz, Morva) megfosztotta. M.
neje Rixa (Richenza) német grófnő volt s hasonló
nevű leányát 1033 körül Béla magyar herceg
kapta nőül, mert megsegítette őt a pomeránofc
elleni háborúban. A trónon fla, I. Kázmér kö
vette.
3. III. M., az Öreg, lettgyei király (1173—77.
és 1194—1202.), III. Boleszláv harmadik fla, so
kat viszálykodott testvéreivel, kik közül II. Káz
mér 1077. foglalta el a trónt és birta 1194. bekö
vetkezett haláláig.
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Mick bán, 1. Micbán és Micsk bán.
M i c r o . . . (gör.), összetételekben a. m. kicsiny.
Mickiewicz (ejtsd.- mickjevics), Ádám, a legna Az itt nem talált összetételek Mikro •.. alatt ke
gyobb lengyel költő, szül. Zaosieben (Novogrodek resendők.
mellett) 1798 dec. 24., megh. Konstantinápolyban
Microcebus (áiiat), 1. Macskamaki.
1855 nov. 26. A vilnai egyetemen tanult, 1824.
M l c r o c l i i r o p t e r a (állat), 1. Denevérek.
-a vilnai ifjak szövetségével együtt elfogták, s
Mierococcus, 1. Baktérium.
\,
•több hónapi fogságot szenvedett. Kiszabadulván,
Microgaster (állat), a Braeonidae hasznos f ürOdesszába, majd a Krímbe ment s itt írta híres kószdarázs-család egyik sokfajú neme. Lárváik
Krirsi szonettjeit (magy. ford. Gáspár Imre, Bu többnyire kártékony, szőrös lepkehernyók testé
dapest 1880 és Béri Gyula, u. o. 1893). 1832-ben ben fejlődnek s azok pusztítása miatt hasznosak.
Parisba ment, hol három évvel később nőül vette
Microglossa D(J. (Frivaldia Endl.), növény
Szymanowska Celinát, a híres zongoravirtuóz a sugaras fészkesek csoportjában, 9 fajjal Ázsia
leányát. Anyagi gondokkal küzdve, 1839. Lau- és Afrika meleg tartományaiban. Ritka kerti dísz.
aanneban, 1840. Parisban (Collége de Francé) vál
Microgonidiiim, a Véglényeknél (Protozoa)
lalt tanszéket, de a kormány, mivel M. részes volt a hímcsirasejtekkel egyértékű sejtek neve.
Towianski (1. o.) misztikus üzelmeiben, megfosz
MicrolijIíi (állat), a Békák rendjébe, a Szűk
totta őt tanszékétől. 1848-ban Rómába ment, hogy szájú békák (Engystomatidae) családjába tar*
Ausztria ellen lengyel légiókat szervezzen, de csak tozó békanem. Legismertebb faja az Indiában,
hamar visszatért Parisba. A krimi háború kitöré Dél-Kinában és Ceylonban honos M. ornata D.
sekor Törökországba ment lengyel légiók szerve B.; 28 mm. hosszú; nappal kövek, fatörzsek alatt,
zése végett, s Konstantinápolyban halt meg ko lyukakban húzódik meg s éjjel megy zsákmánya
lerában. Holttestét előbb Montmorencyban, 1890. után; hangja rendkívül erős; lárvái majdnem tel
.Krakóban temették el. M. valóságos forradalmat jesen átlátszók.
csinált az irodalomban, úgy forma, mint tartalom
M i c r o l e p i d o p t e r a (állat), 1. Lepkék.
tekintetében; költeményeinek első gyűjteménye
m i o r o i u a j a Bittn. (állat), az Oxyrrhynchidao
1822—23. jelent meg Vilnában. Legszebb dia családjába tartozó kihalt (kövesedéit) rövidfarkú
dalát aratta a Konrád Wallenrod (Szent-Pétervár tengeri ráknem. A M. tuberculata Bittn. eddig
1828) c. epikus elbeszélésével. Parisban, honvá csakis az északolaszországi eocén és a budapesti
gyának és gyermekkori emlékeinek hatása alatt Kis-Svábhegy felső-eoeénkorú numniulitmeszéből
.megírta Pan Tadeusz című gyönyörű epikus köl ismeretes.
teményét (Paris 1834), de már előbb kiadta prózá
Microinelia c h o n d r o m a l a c i c a , 1. Ghonban. Ksi^gi narodu polskiego i pielgrzymstwa drodistrophia.
f ú
polskiego (u. o. 1832) című könyvét, melyben bib
Microuiys (állat), az Egerek (Mas) egyik alliai nyelven dicsőíti Lengyelország múltját és jö neme. A hazai fajok közül idetartozik a pirók
vőjét. Ezután a drámában is tett kísérleteket fran egér és a törpe egér. L. Egér félék.
cia nyelven (Les confédérés de Bar, 1836); írt
S l i c r o p e r d i x (állat), a Fácán-félék családjába
.gyönyörű, lírai költeményeket, politikai meséket, tartozó keletindiai madárnem. Alakjában és tollafordított Byronból és Schillerből s több irodalmi zatában a fürjhöz hasonlít.
és polemikus dolgozatot adott közre. Müveit elő
M i c r o s p e r m a e (növ.) a. m. aprómagvuak, az
ször M. maga rendezte sajtó alá (8 köt., Paris egyszikűek utolsó sorozata. Viráguk ciklikus, lep1838); kritikai életrajzát megírta Chmielowski les vagy pedig csészéje és pártája van, 3 tagú. Por
(M., 2 köt. Krakó 1898); Konopnicka (u. o. 1899) zók 2 körben. A magház alsó állású, 3 v. 1 üregű,
és M.-nek fia, M. Vladiszlav, ki franciául (Adam sok magkezdeménnyel a maglócen. A magban táp
M. sa vie et son oeuvre, Paris 1888) és bővebben lálószövet lehet v. hiányzik. Két családja a Burlengyelül (1—3 köt., Posen 1890—95) adta közre manniaceae és az Orchidaceae (Kosbor-félék).
az atyjára vonatkozó összes adatokat. LembergJ H c r o s p í i a e r a Lév. (növ.), alisztharmatfólók
ben M.-társaság c. irodalmi kör alakult, mely fo egyik génusza, melynek mintegy 30 faját isme
lyóiratot ad ki, s egyúttal M. összes műveit is rik. Nevezetesebbek; a sóskacserjén élősködő M.
sajtó alá rendezi (1894 óta). 1895-ben Tarnopol- berberidis (DC.) Lév. és az egresen élő M. grosban, 1898. Varsóban és 1904. Lembergben szob sulariae (Waltr.) Lév.
rot emeltek emlékének.
M i c r o s p o r a (növ.), 1. Mikrospóra.
Micli, a kuguár (1. Puma) neve Mexikóban. ,'í
M i c r o s p o r a u g i u m , 1. Mikrosporangium.
Micpa (v. Micpe, héb. a. m. őrség), az ószö
M i c r o s p o r i d i a (aiiat), 1. Spórás véglények.
vetségben több magas helyen épült város neve;
Microtus (áiiat), 1. Egérfélék és Pocok. ^M.
a fontosabbak: 1. M. Gileádban (Ramót M. és oeconomus, 1. Pocokfélék.
;-~
Ramót Gileád, meg egyszerűen Ráma is), a
Micsák, község, l. MikevágásaK.-i jordánmelléki tartományban feküdt; Mózes
Micsinye, községek, 1. Álsómicsinye, Felső{[. 3149) szerint határváros volt Izrael és az ara- micsinye• •" ••'-- '*'"•
meusok közt. — 2. M. Benjáminban, Jeruzsálem
Micsk bán v. Mikes bán, az Akos-nemzetségpusztulása után (586) rövid ideig Nebukadnecár beli (1. o.) Mihály fia, előbb Sáros főispánja és vár
helytartójának, Gedaljának volt széke. Ez a M. nagya volt. Károly király szolgálatában Petenefla
valószínűleg a mai Nebi Szamvil helyén, feküdt, Péter lázadását leverte. Erre a királyné udvarbi10 km.-nyíre ÉNy.-ra Jeruzsálemtől, Sámuel pró rája, zempléni főispán, végre 1325. Tótország
féta állítólagos sírja fölött; 895 m. magasban bánja lett. A Kulpán túl lakó horvátok ellen vívott
szép mecsetje van.
csatában vereséget szenvedett. 19 évig volt tótori szági bán s ott nagy érdemeket szerzett, új apró-.
Micrájim, Egyiptom héber neve
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pénzt is veretett, melyet róla neveztek el. Hogy ő ményében (Beitr. zur Kenntn. des russ. Reichs)
volna a mesés Miebán (1. o.), a Bocskayak 8tb. őse, Lappföld faunáját irta le.
tévedés. Tőle a prodaviczi és peleskei Ördög-család Middlesbrough (eje«d: midűiszbro), város és kat.
származott. 1342-ben megengedte neki a király, püspöki szókhely Yorkshire angol countyban, (1911)
hogy a lengyel-rutén határon levő fa-vára helyett 104,787 lak., vegyészeti gyárakkal, nagy vas- ós
kőből építhessen magának várat (a későbbi Új acélművekkel, gépgyártással és ipari cikkek, fő
várat Kisszebentől északra). Feleségétől, az leg pedig szuperfoszfát- ós egyéb műtrágya-kivi
Abanembeli Kompolthy Pál leányától öt fia szü tellel. Hajóforgalma 1911-ben 3-3 millió tonna
letett.
árút közvetített.
Micske, nagyk. Bihar vm. margittai j.-ban, (1910)
Middlesex (ejtsd: middiszeksz), Rutlandshire után
1551 magyar lak., posta- és távbeszélő-hivatal. a legkisebb angol county Hertfordshiro, Bucking-1
L. még Répczemicske.
hamshire, Surrey, Kent és Essex közt, 734 km
Mictlan, a mexikóiak szent városa, 1. Mitla. területtel és (191D 1.126,694 lak. Nagyobb része sík
föld s a vidéki lakosság nagyobbára állattenyész
Micul Sámuel, román író, 1. Clein.
tésből és kerti gazdálkodásból él. Városai nagyobb
Micz bán, 1. Miebán.
részt London külvárosai.
Midalein (mydalein), 1. Midin.
Middleton (ejtsd: middit'n), város Lancashire an
Midas, a görög monda szerint Frigia első ki
rálya, Kybele istennő fia. Dionysos istentől az el gol countyban, (1911) 27,983 lak., pamutfonással
fogott Silenos váltságdíjául azt az adományt ós szövéssel, selyemiparral, kelmefestőkkel és
kérte, hogy minden, amit megérint, arannyá vál vasöntéssel.
Middleton (ejtsd: midditn), Thomos, angol dráma
tozzék. Kérése teljesült (ezért M. gazdagsága köz
mondásossá vált). De midőn az étele is arannyá író, szül. 1570 körül Londonban, megh. 1627. Jo
vált, az isten tanácsára oly módon szabadult meg got tanult, majd a drámaírásra adta magát. Leg
teherré változott adományától, hogy a Paktolos sikerültebb művei azok, melyeknek tárgyát a
folyóban megfürdött. (Ez a monda a frigiai folyó londoni népéletből vette. Nevezotesebb drámái:
aranytartalmának mitikus magyarázata.) Egy The Michaelmas Term (1607), továbbá The Witch,
másik monda szintén M. meggondolatlanságáról mely nagyon emlékeztet Macbethre és a Spanish.
szól. Pan (v. Marsyas) és Apollón költői versenye Gipsy, melyet Rowley-val együtt irt.
alkalmával M. az előbbinek juttatja az elsőséget
Middletonit (&sv.), 1. Betinit.
8 ezért Apollón szamárfülekkel bünteti őt. M. a
Middletown (ejtsd.-midditann), 1. székhelye Midd
maga frig-sapkája alatt egy ideig elrejti szégye lesex countynak, Connecticut északamerikai ál
nét, de borbélya megtudja a titkot. Ez megígéri lamban, a Connecticut és vasút mellett, (1910)
ugyan M.-nak, hogy senkinek nem árulja el, de 20,749 lak., gépgyártással, wesleyanus egyetem
nem képes magában tartani a furcsaságot, tehát mel (1832). — 2. M-, város New York állam
gödröt ás a mezőn s abba kiáltja bele. E helyen Orange countyjában, vasutak mellett, (1910) 15,313
hamarosan nádas nő s a nád szerte-susogja M. lak., gazdasági gépek ós eszközök gyártásával,
titkát. M. komikus mondája legfóképen Ovidius állami elmegyógyintézettel. — 3. M., Ohio állam
bájos elbeszéléséből (Metamorph. XI. 85—192.) Butler countyjának székhelye a Miami folyó mel
ismeretes.
lett, papir- ós dohánygyárakkal, (1910) 13,152 lak.
Middolin (midolin), a fraktur ós gótikus be
Midas (állat), 1. Oroszlánmajmocska.
tűk közé eső betüfaj, mely kerekdedsége folytán
Midatoxin (mydatoxin), 1. Midin.
Middelburg, 1. Valcheren szigeten fekvő német az antiqua betűhöz is hasonlít. L. Betüncmek.
Midgard (ó-skand. midghardh, ó-felném. mitalföldi város Zeeland tartományban, (1910) 19,564
lak., élénk hajózással és kereskedéssel, hajóépí tilgart, angolszász middangeard, a. m. a középső
téssel, vászon- és pamutszövéssel. — 2. M., kerü — azaz a világ közepén lévő — lakás), a germán
let a Fokgyarmat ÉK.-i részében, Colesberg, Han mitológiában az emberektől lakott föld neve. A
nover, Richmond, 2Graaf Reinet, Oadock ós Al Voluspo c. eddai dal szerint a földkorongot Borr
bert közt, 5755 km területtel, (1911) 12,948 lak. fiai, Odin, Vili és Vé emelték ki a tengerből, mi
dőn a nap, a hold és a csillagok még szabály
Fővárosa M., 4000 lak. — 3. M, kerület Transzvál brit-délafrikai gyarmatban, 15,710 km2 te nélkül bolyongtak az égen. Az istenek ekkor
megszabták a csillagzatoknak útrjokat, a nap rá
rülettel, kb. 40,000 lak. Fővárosa MMiddelfart, város Fünen dán szigeten, a Kis- sütött a hullámokból kiemelkedett M.-ra s most
Belt és vasút mellett, (1910) 5716 lak., halászattal kizöldelt rajta a fű. Később az azok közül Odin,
Hönir és Löki M.-ra jönnek és itt életre ébresztik
és látogatott tengeri fürdőkkel.
jtfiddend., tud. természetrajzi nevek után Askot és Emblát. M.-ot körülfogja a M.-kigyó
(más néven Jormungandr), Löki (1. 0.) szülöttje:
Middendorff A. T. (1. 0.) nevének rövidítése.
Middendorff, Alexander Theodor von, orosz valószínűleg a földet körülövező víztömegek jelutazó és természetbúvár, szül. Szent-Péterváron képezése.
Midhat pasa, török államférfiú, szül. Kon
1815 ang. 18., megh. Helenormban 1894 jan. 24.
1839-ben Kijevben a zoológiai tanszék adjunk stantinápolyban 1822., megh. Arábiában 1884
tusa lett; 1840. beutazta a Lappföldet, 1842—45. máj. 8. Mint Fuad nagyvezér kedvence 1865. a
Szibíriát, egész a felső Amurig. Utazását megírta Duna-vilajet (Bulgária) válija lett. 1867-ben KonReise in den áussersten Norden (Pétervár 1848— stantinápol5'ba hívták az államtanács elnökének,
1875) c. müvében. A tudományos akadémia év majd 1869—72-ig Irak Arabi (Mezopotámia) kor
könyveiben 1855: kiadta Isepiptesen Russlands c. mányzója volt. 1872 aug. nagyvezérnek nevezte ki
dolgozatát s 1840. Baer ós Helmersen gyűjte a szultán, de már okt. 19. elbocsátotta. 1875-ben
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igazságügyminiszter lett és Abdul Aziz szultán
letételében főrésze volt (1876 máj. 30.). Ezután
alkotmányt dolgozott ki Törökország részére s
1876 dec. 23. mint nagyvezér kihirdette azt. De
önérzetes viselkedésével II. Abdul Hamid szultán
haragját vonta magára, ki őt 1877 febr. szám
űzte. 1878-ban Anglia közbenjárására Sziria főkormányzójának, 1880. pedig Szmirna Valijának
nevezték ki. 1881-ben ismét kegyvesztett lett s
Abdul Aziz meggyilkoltatásában való részvétele
miatt halálra ítélte a szultán, de aztán örökös
száműzetésre Arábiába küldte. V. ö. Ali Haydar
M. Bey (M. fia), The life of M. Pasha (London
1903).
Midi (franc.) a. m. dél.
Midi, 1. Canal du M. (Ganal des deux Mers,
Ganal du Languedoc), nagy hajózó csatorna,
amely a Garonriet (Atlanti-óceán) a Földközi-ten
gerrel köti össze. Egész hossza 242 km., mély
sége 2—2-5 m., ebből 50-6 km. a Eelső-Garonnera, 128 km. az Audera és 63'4 km. a Héraultra
jut. Pierre Paul Eiquet készítette el a terveket
ós az építést megkezdte, 1681. nyitották meg.
Építése 17 millió frankba került. Át akarják ala
kítani, hogy tengeri hadihajók számára is hasz
nálható legyen.
2. Les Dents du M. (ejtsd: lé dandumidi, a. m. a
Midi fokai), a Nyugati-Alpok savoyai mészkő
zónájának legmagasabb sziklás hegycsoportjai a
Genli-tó keleti végétől délre, a Rhone völgye fe
lett nyugatra, Wallis svájci kantonban. Közép
kori mészkőrótegek fekvő redői építik fel, sok
csúcsa közül a legmagasabb 3260 m. magas. A
kis Champéry falucskából szokták megmászni.
3. Pic du M., több pireneusi hegycsúcs neve.
Pic du Midi d'Ossau 2885 m. magas, kettős
csúcsú, meredek oldalú hegy, tőle É.-ra van a
P. d. M. de Bigorre, 2877 m., meteorológiai ob
szervatóriummal, Bagnéres-de-Bigorre felől mász
ható meg.
Midian (Midjan, Madian), tartomány Arábia
ÉNy.-i részén a Vörös-tengernél, Iszmail pasa alatt
átmenetileg egyiptomi birtok volt. 1887 óta ismét
a törököké. Először a biblia említi; a rómaiak
itt bányászatot űztek, azután megfeledkeztek
róla, úgyszólván újra fedezte föl Burton R., aki
az egyiptomi alkirály megbízásából 1877—78.
meglátogatta. Mindenütt láthatók a régi nagy
szabású bányaművek nyomai; ma is bőven van
itt ezüst, réz, kén, kősó, petróleum, türkiz. Suvak
romjai nagy katakombákkal és vízvezetékek
kel nagy darab földet borítanak. Hamsz vádiban
még állnak egy legtisztább görög stílben épült
templomnak romjai. A tartomány kikötőhelyei
Ziba (Zibbr) ós El Vidzs. V. ö. Burton, The gold
mines of M. and the ruined midianite cities (Lon
don 1878); u. a., The land of M. revisited (u. o.
1879, 2 köt).
Midianiták (midjaniták), őskori néptörzs
Észak-Arábiában; az Akabah-tengeröböl mind
két oldalán laktak, Midjantól, Ábrahám és Ketura
fiától származtak; hozzájuk menekült Mózes. A
birák idejében a M. többszörös betörésekkel zak
latták a zsidókat, mígnem Gideon a Menasse törzszsel legyőzte őket.
Midillü, Leszbosz török neve, 1. Müüene.
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Midin (mydin), midatoodn, midalein, Brieger
által a rothadó húsból előállított hullaalkaloidák

a. o.).
M i d i n e t t e (franc, ejtsd: midinett, a midi [délj
szóból), tréfás elnevezése Parisban a fiatal mun
kásnőknek, akik délben távoznak a műhelyekből.
Midjan, 1. Midian.
Midjaniták, 1. Midianiták.
Midloíhian, skót county, 1. EdinburgslúreMidolin, betűnem, 1. Middolin.
Midouze (ejtsd: midúz), 155 km. hosszú folyóGers és Landes francia départementokban. 43km.-nyire hajózható.
Midras (héber) a. m. magyarázat, kutatás;
szorosan véve az az irodalom, mely a biblia ma- •
gyarázásával foglalkozik. L. Zsidó irodalom.
Midriatikumok (mydriaticumok) a pupillát
tágító, miotikumok a pupillát szűkítő gyógy
szerek, amelyek a szembe csöppentve hatásukat
azáltal fejtik ki, hogy a pupillaszűkltő és pupilla
tágító izmokat izgatni, illetve bénítani képesek.
Használatuk különféle szembajok gyógyítása vé
gett szükséges. A fontosabb pupillatágító szerek
az atropin és scopolamin, amelyek tartósabb ésaz inkább érzéstelenítésre használt kokain, amely
hamar múló tágulást okoz. A leghasználatosabbpupillaszűkltő a pilokarpin ; izgató hatása miatt
a különben igen hatásos eserint ritkábban alkal
mazzák.
Midriazis és miozis (gör.), amaz a szembogár
tágabb, emez a szűkebb voltát jelenti. A szem
bogár v. pupilla rendes tagsága mintegy 4 mm.,
fiatal korban valamivel tágabb (45 mm.), bár
újszülött gyermeké szűk, öregebb korban is szű
kebb (3 mm.); közellátó szem pupillája általában
tágabb (5—6 mm.), a messzelátó szemé szűkebb
(2—3 mm.). Megszűkül a pupilla, ha a két szem
közelre nézésre alkalmazkodik és összenéz. Vilá
gosságban a szembogár szűk, homályos helyen
tág; teljes sötétségben, miként hirtelen föllobbanófényben történt fotografálások bizonyítják, leg
nagyobb tagságát éri el (8—9 mm.), ellenben al- j
vas közben megszűkül, valamint altatás folyamán
is. Kitágul az ijedt ember szemebogara, úgyszin
tén azoké, akik nehezen lélegzőnek. Kóros tágu- 1
lást és szűkülést okozhatnak a szem és a köz
ponti idegrendszer különböző betegségei. A pu
pilla teljes kitágítását okozzák a tágító szerek
(midriatikumok); megszűkítik a szembogarat a.
szűkítő szerek (miotikumok).
M i d s l i i p i n a n (ang., ejtsd: midsipmen), az angol
és északamerikai had tengerészetekben a tengerészhadapródok elnevezése.
M i d s o m e r N o r t o n (ejtsd: middszömmer norton),

város Somersetshire angol countyban, (191D 6119
lak., szép gót templommal s jelentős iparral és
kereskedéssel.
Midway-szigetek (ejtsd: middvé-), szigetcsoport;
a Csendes-óceánban, a Hawai-szigetektől észak
nyugatra. A csendes-óceáni kábelhálózat egyik
fontos pontja.
Miechow Mátyás, a szópművészetek s orvosi
tudományok doktora és krakói kanonok, 1518. az
ázsiai és európai Sarmatiáról kiadott művével
(Tractatus de duabus Sarmatiis, Bécs 1518, 4-r.„
számozatlan 58 lap) vált híressé, mint Orosz-
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•ország első leirója. Müve, melyet Thurzó Szaniszlónak ajánlott, tele van magyar vonatkozás
sal. Németre fordítva még azon évben kiadta
Mair J. vonEckh.fTractatvonbaidenSarmatien,
Augsburg 1518, kis 4-r. 32 és 6 levél).
• Mieohowitz, falu Oppeln porosz kerületben,
<ioio) 9201 lak., ezüst-, ón-, ólom- és vasérc
bányákkal.
Mieczyslaw, 1. Miciszláv.
Mielck, Ernst, finn zeneszerző, szül. Wiborgban 1877 okt. 24., megh. Locarnóban 1899 okt. 22.
Noha csak huszonkét évet élt, sok ós értékes
munkát irt, a finn faji muzsika egyik jelentékeny
művészi reprezentáló ja. Müvei: Vonósnégyes
(g-moll), Macbeth-nyitány, finn szimfónia, drámai
nyitány, finn fantázia, finn snite. V. ö. W. Manke,
B. M. (1901).
Mielec (ejtsd:: mjeieo), azugyanily nevű galíciai
kerületi kapitányság (896 km^, 76,989 lak.) szék
helye a Wisloka ós vasút mellett, (1910) 6138 lak.,
nagy sertésvásárokkal.
Mielin (myelin), a velőshüvelyü idegrostokban,
az agy- és gerincvelő fehérállományában talál
tató anyag, mely nem egységes kémiai test, ha
nem valószínűleg több lipoid keveréke. L. IApoidok.
Mielin (ásv.), 1. Kővelő.
' Mieliniormációk, mielinalakok, a mielinnek
-\rfzzel való felduzzasztása által nyerhető, mikrosz
kópos nagyságú fantasztikus bunkóalakok.
Mielinliüvely a. m. velőshüvely, 1. Idegrend
szer.
Mielitisz (myelitis, gót.), 1. Gerincvelőgyuladás.
1
Mieloma (myeloma, gör.), csontvelőszövetből
álló, a csontvelőből kiinduló daganat. Rendszerint
több csontban egyszerre fejlődik, tehát multiplex
daganat, de a belső zsigerekben nem okoz át
tételeket. Miután a csontvelőből fejlődik, csontos
tokkal van körülvéve; puha, vöröses szövetből
áll. A daganat helyén az elvékonyodott csont
gyakran önként eltörik minden külerőszak nél
kül. A M. csontfájdalmakat okoz, részint e miatt,
részint a rosszindulatú daganat következtében a
•beteg elsorvad, kimerül és kimerülés következ
tében pusztul el. A M.-ás beteg vizeletében saját
ságos fehérje jelenik meg, az ú. n. Bence-Jonesféle fehérje (1. o.).
Mielomalacia (myelomalacia, gör.), a gerinc
velőnek helyenkint való ellágyulása. Ugyanaz a
•kóros folyamat, mint az agyvelőlágyulás (1. o.).
Mielomeningitisz (myelomeningitis, gör.), 1.
•Gerincvelöburokgyuladás.
Mielosz (myelos, gör.) a. m. velő, csontvelő,
'.különösen gerincvelő.
Mieres, község Oviedo spanyol tartományban,
a Léna vagyis Caudal és vasút mellett, (1910) 17,800
lak., szénbányák, vas-, kén- és cinóber-termelés.
Mereveit, Michiel Janszoon, hollandi festő,
szül. Delftben 1567 máj. 1„ megh. 1641 jún. 27.
Delftben nagy műhelye és iskolája volt, hol ez
reikre menő iópmásaiiészültek. A fenmaradtak
közül aránylag kevés vezethető egész bizonyos
sággal a mesterre vissza, legnagyobb részük ta
nítványok munkája. 1611-ban készült a delfti vá
rosházán levő lövészképe, 1617. a delfti kórházban
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levő kép, mely bonctani előadást ábrázol (Anató
mia), bár ezt M. rajza után fia, M. Pieter (1596—
1623) készítette el. Egyes képmásai egész Hol
landiában el voltak terjedve; sok arcképet ké
szített a nassau-orániai család számára (pl. Oráuiai Móric helytartó képe a budapesti Szépművé
szeti Múzeumban). Manap leginkább az amster
dami, hágai, berlini, müncheni, braunschweigi,
stockholmi, haarlemi, schwerini képtárakban é3
angol magángyűjteményekben láthatók. A buda
pesti Szépművészeti Múzeumban M. műhelyéből
is van két kép.
Mieris, hollandi festő-család. Tagjai: Frans
van M., az idősb, szül. Leidenben 1635 ápr. 16.,
megh. u. 0. 1684 márc. 12. Dou Gerardnak volt
tanítványa és az ő irányát folytatva, igen fino
man részletezve festette meg hatásos, színes
genreképeit, melyeknek tárgyait többnyire a fel
sőbb néposztályokköréből vette.Képei legnagyobb
számmal a müncheni és drezdai képtárakban és
a firenzei Uffizi-képtárban találhatók, de előfor
dulnak más nagy képtárakban is. Igen finom
müve a budapesti Szépművészeti Múzeumban
(Páiffy-gyüjt.) levő Hölgy tengelicével. — Fiai kö
zül Jan van M. (1660—1690) kevésbbé jelenté
keny, míg TfíifemvamJf.(szül.Leidonbenl662.,
megh. u. 0. 1747 jan. 27.) eleinte atyját követve
genreképeket festett, utóbb azonban inkább alle
góriái, mitológiai képeket (pl. Ámor megfenyítése, a budapesti Szépművészeti Múzeumban,
Pálffy-gytljt), melyek mind simábbakká, üre
sebbekké váltak. — Willeni fia, Frans van
M., szül. Leidenben 1689 dec. 24., megh. u. 0.
1763 okt. 22., szintén festő volt, de képeinél ér
tékesebbek történeti müvei, melyekhez maga ké
szítette a rajzokat. Ezek: Historie der nederlandsche vorsten (Hága 1732—35); Groot chartorboek der graven van Holland, van Zeeland en
herren van Vriesland (Leipzig 1753—56), Handvesten der stad Leyden (Leiden 1759).
Mieroslawski, Luiivyk, lengyel szabadság
hős, szül. Nemoursban 1814., megh. Parisban
1878 nov. 23. Részt vett az 1830—31-iki len
gyel felkelésben, melynek leveretése után Pa
risba menekült. 1845 végén Posenbe ment, hogy
azt fellázítsa a porosz uralom ellen. De elárultatváu, fogságba került s 1847 nov. 17. Berlinben
halálra ítélték. ítéletét fogságra változtatták,
melyből 1848. márc. szabadult ki. Ezután részt
vett az 1849-iki szicíliai és badeni forradalmak
ban. 1863 jan. 25. a lengyel nemzeti kormány
diktátorrá választotta, mire M. febr. 17. a harc
téren termett, de már 5 nap múlva Raziejowo
mellett az oroszoktól vereséget szenvedett és
visszatért Parisba. Legnevezetesebb müve: Histoire de la révolution de Pologne (Paris, 1—3.
köt. 1837, 4. köt. 1878).
Mtiers, latin növénynevek utón Miers Johu
angol botanikus utazó (1789—1879) neve. Fő
művei: Hlustration of South American plánta
(London 1846—57, 2 köt.); Contributiona to
botany (u. 0. 1851—71, 3 köt.).
Miersit (ásy.), 1. Jódargirit.
Mies, 1. (cseh. Stribro), az ngyanily nevű cseh
ker. kapitányság székhelye, (1910) 4579 lak., szen
es ólombányászattal. — 2. jf., folyó, 1. Berawu
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Miescher-iéle tömlők, I. Sarcosporidia.
Miesclieria (állat), 1. Sarcocystis.
Miess Frigyes, festő, szül. Brassóban 1854
aug. 21. Eleinte kereskedő volt, aztán festővé
képezte ki magát 1883-85-ig Bécsben s 1889-ig
Münchenben. 1894-ben állított ki először Rómá
ban (Emlékek), ahol tanulmányok céljából tar
tózkodott, majd ez évtől fogva a budapesti Mű
csarnok kiállításain is résztvett. A Szépművé
szeti Múzeum megvette Tavaszi hangulat, Ro
mán nő és Arckép c. olajfestményeit. Brassói
román nő templomban c. festményét a román
állam szerezte meg.
Mieszko, lengyel fejedelmek, 1. Miciszláv.
Miethe, Adolf, német fizikus, szül. 1862 ápr.
25. Potsdamban. Tanulmányait Berlinben és Göttingenben végezte. A berlini csillagvizsgálón,
majd a potsdami asztrofizikai intézetben műkö
dött, ahol a csillagászati fotográfiát tanulmá
nyozta. Behatóan foglalkozott optikai, főleg f otokémai vizsgálatokkal. Tudományos munkatársa
volt a Voigtlánder-féle optikai műintézetnek.
1889 óta a charlottenburgi műegyetemen a foto
kémia és spektrálanalizis tanára. Azóta főleg
a színes fotográfia kérdéseivel foglalkozott be
hatóan. Munkái: Photographische Optik ohne
mathematische Bntwickelungen (Berlin 1893);
Lehrbuch der praktischen Photographie (Halle,
2. kiad. 1901); Grundzüge der Photographie
(u. o., 3. kiad. 1903); Künstlerische Landschaftsphotographie (u. o. 1897); Dreifarbenphotographie nach der Natúr (u. o. 1904). Kiadja a kö
vetkező folyóiratokat: Das Atelier des Photographen; Vorlegeblátter für Photographen és
Zeitschrift für Eeproduktionstechnik.
Utiflorence (franc, ejtsd: miűoraSsz), vászonkö
tésű vékony selyemszövet, főleg bélésszövetként
használják.
Migaíovci, adók. Pozsega vm. pozsegai j.-ban,
' i9io) 3s0 szerb, tót ós horvát lak., u p. Rusevo,
u. t. Caglin.
Migazzi(ejtsd: — gáddzi, icalli és sonnenthurmi)
grófi család. Eredetére nézve Svájcból származó,
majd Tirolban honos család. Gróll rangot 1698.
nyert a család, mely az 1764—65. XL. t.-e. alap
ján honflusíttatott. Ekkor nyerték a honossá
got gróf M. Kristóf, bécsi bíbornok-érsek, római
birodalmi herceg, váczi püspöki helytartó és test
vére Gáspár, Trient és Eoveredo kapitánya,
valamint az utóbbi maradékai. A család tagjai
közül kiválóbb szerepet a honflu3Ított Kristóf Ját
szott. Szül. Innsbruckban 1714 nov. 23., megh.
1803 ápr. 15. A papi pályára lépve, 1751. mechelni
érseki koadjutor lett. 1752—1756-ig spanyol
országi követ volt. 1756-ban váczi püspök, 1761.
bécsi érsek lett, de a váczi püspökséget 1785-ig
megtartotta. 1761-ben bíbornokká nevezték ki. M.
főleg a váczi püspökségért tett sokat; húsz évi püs
pöksége alatt 600,000 forintot ruházott be egy
házmegyéjébe. A püspöki templom, a papnevelő
intézet, árvaház stb. örökítették meg nevét, úgy
hogy őt Vácz újjáalkotójának nevezték el. V. ö.
Wolf'sgruber, Christof Anton Cardinal Migazzi
(Saulgau 1890). A család utolsó férflsarja M.
Vilmos gróf, titkos tanácsos, szül. Pozsonyban
1830 febr. 26., megh. Aranyosmaráfem 1896 aug.
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28. Bars vmegye főispánja, majd országgyűlést
képviselő volt. 0 alapította a magyarországi halá
szati egyesületet.
Migazzi-vár, 1. Kismaros.
Migl Árpái, festő, szül. Budapesten 1863 ápr.
23. Parisban tanult festem Hébert, Bonnat és
Robert-Fleurytől s aztán végképp Parisban tele
pedvén le, ott leginkább arcképek és nagyobb
méretű életképek festésével foglalkozott.
Miglécznémeti (azelőtt: Miglécz), kisk. AbaujTorna vm. kassai j.-ban, (1910) 424 magyar lak.,
u. p. és u. t. Abaujszina.
Miglész, kisk. Zemplén vm. gálszécsi j.-ban,
(1910) 377 tót és magyar lak., u, p. Vécse, u. t.
Gálszécs.
Miglészpataka (azelőtt: Miglész), kisk. Gömör és Kis-Hont vm. nagyrőczei j.-ban, (i9io>
214 tót és magyar lak., u. p. és u. t. Jolsva.
Migliajo (miglajo, ol., ejtsd: miiyájo), a. m. ezer,.
a) mint kereskedelmi súly 1000 fontot jelent; b)
mint területmérték sokféle nagyságot mutat:
Szardiniában = 17'248 ár, Velencében = 30-23ár stb.
Mignard (ejtsd: minyár), 1. Nicolas (M. d'Avignon), francia festő, szül. Troyesban 1605., megh.
Parisban 1668. Pontainebleauban és Rómában
tanult, azután Avignonban (innen elnevezése) és
Parisban ólt. Kevésbbé jelentékeny festő, kinek
alig ismerjük néhány művét.
2. M., Pierre (M. le Romáin), francia festő,
M. 1. testvéröccse, szül. Troyesban 1612 nov.
7., megh. Parisban 1695 máj. 30. Vouetnak volt
tanítványa, 1635—57-ig Rómában élt és igen
kedvelt képmásfestő volt. Parisba visszatérve,
szintén képmásfestóssel foglalkozott, de leg
nagyobb műve a párisi Val-de-Gr&ce-templom
óriási knpolafestménye. Nagy dekoratív képeket
festett Saint-Cloudban, Versaillesban és egyebütt
is. Lebrun halála (1690) után a király első fes
tője, a gobelingyár igazgatója, az akadémia rek
tora, igazgatója és kancellárja lett. Képeinek
egy sorozata a párisi Louvreban látható, nagy
részt vallásos tárgyú képek. Legjelentékenyeb
bek közülük s a XVII. sz.-i francia festészet leg
kiválóbb, színes, eleven alkotásai közé tartoz
nak képmásai (saját arcképe, XIV. Lajos fiának
és családjának képe, Maintenon asszony arc
képe). A budapesti Szépművészeti Múzeumban
Kliót ábrázoló képe (1689) látható.
Rlignardise (franc, ejted: minyardíz), len- v.
pamutgalandok, amelyek fehérneműre való horgolások alapjául szolgálnak.
Migne (ejtsd: miny), Jacques Paul, híres kato
likus hittadós, szül. St.-Plourban (Auvergne) 1800
okt 28., megh. Parisban 1875 okt. 24. 1833—
1836-ig az Univers religieux lapot szerkesztette,
azután nagyszerű nyomdát alapított a Paris mel
letti Petit-Montrougebau, mely 1868. leégett. Itt
készültek a következő nagyszabású kiadványok:
Patrologiae cursus completus (1844—66, 387 köt.)
és Encyclopédie théologique (171 köt).
Mignerot, Marie-Louise, francia írónő, L
Gagneur.
Mignet (ejtsd: mínyé), Francois Auguste Marié,
francia történetíró, szül. Aixben 1796 máj. 8. r
megh. Parisban 1884 márc. 24. Ügyvédnek ké-
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szült, azután ellenzéki újságíró volt 1830-ig. A atyját pedig őrizet alá helyezte. De ez egy angol
júliusi forradalom után a külügyminisztérium hajóra menekült ós M.-nek száműzetésbe kellett
rendkívül gazdag levéltárának igazgatója lett. mennie. VI. János halála után, 1826 mára 10.,
1832-ben az Akadémia ötödik osztályának (Des M. bátyja, Dom Pedro brazíliai császár lemon
scienees morales et politiques) titkárává válasz dott a portugál trónról s azt leányára Máriára
tották, 1836. pedig az akadémia rendes tagja lett (Maria da Glória) hagyta azzal a kikötéssel, hogy
•és szellemes emlékbeszédeivel tűnt ki. 1848-ban M. legyen helyette a régens nagykorúságáig,
minden állását elveszítette és teljesen történelmi azután pedig vegye nőül. M. át is vette a régenstanulmányainak élt. A M. Tud. Akadémia 1858. séget 1828 febr. 26., de már jún. 30. magát
külső tagjává választotta, emlékbeszédet Trefort kiáltatta ki királynak. Uralmát a liberálisok ke
Ágost tartott felette (1885). Nevezetesebb müvei: gyetlen üldözésével kezdte meg. A külső hatal
Histoire de la Révolution franoaise (Paris 1824,2 mak közül azonban csak a pápa ós a spanyol ki
köt, 13. kiadása 1880); Notices et mémoires rály ismerték el, mire Dom Pedro császár 1831
aistoriques (1854, 8. kiad.); Négociations rela- jún. angol ós francia segítséggel megjelent Por
tives á la succession d'Espagne (1836 —44,4 köt.); tugáliában és 1833 júl. 28. Lisszabont is elfog
Antonio Perez et Philippe II (1881. 5. kiad.); lalta. Erre M. 1834 máj. 26. Evorában lemondott
Charles-Quint, son abdication etc. (1882, 10. a trónról, de alig hogy távozott, újra felújította
kiad.); Histoire de Marié Stuart (1884, 6. kiad., trónigényét. Ezután Németországban és Bécsben
magyarra Berzeviczy Edmund fordította, Pest élt. Az ó nevét viselte 1827—66-ig a 39. sz. cs.
1863); Rivalité de Francois I et Charles-Quint és kir. (debreczeni) gyalogezred. M. 1851. vette
<1876, 2. kiad.); Études historiques (1884, 5. nőül Adelheid löwenstein-wertheimi hercegnőt
kiad.). V. ö. Petit, Francois M. (Paris 1889); (szül. 1831., megh. 1909), kitől hat leánya és
•J. Simon, M., Michelet, Henri Martin (u. o. 1889); egyetlen fia született: M. braganzai lierceg
Tnfort, M. és müvei (Budapest 1885).
(szül. 1853), aki ezredesi rangot visel a 7. huszár
íáignoo (franc, ejtsd: minyón) a. m. kicsiny, ezredben. Ez utóbbinak két házasságából 11 gyer
kedves; Goethe Wilhelm Meisterében egyike a meke született, ezek közt három fia: Miguel,
legkedvesebb női alakoknak. — itf.-nak nevez Vizeu hercege (szül. 1878), Ferenc József (szül.
ték a XVI. sz. feslett életű francia királyainak 1879) és Eduárd (szül. 1907).
barátjait. — M. a cukrászaiban apró sütemény;
Migula, Walter, német botanikus, szül. 1863
a nyomdászatban betünem, 1. Betünemek.
nov. 4. a felsőszilóziai Zyrowában. 1893. tanár
JÜignonette (franc, ejtsd:minyonett)elnevezés lett az eisenachi erdészeti akadémián. Főkép a
sel a szövőfonó-iparban a finom kivitelt és a kis virágtalanokkal és élettannal foglalkozik, amely
méretet szokás jelezni. M.-csipke a legfinomabb téren jelentős müveket írt. Ilyenek: System der
minőségű kis mintázatú csipke; M.-szövet az apró Bakterien (Jena 1897—1900,,2 köt); Kryptogaszövött vagy nyomtatott mintákicai ellátott pa menflora von Deutschland, Österreich und der
mutszövet. Ezt a jelzést számos más tárgyra is Sehweiz (u. o. 1904 óta folyó mű); Biologie der
alkalmazzák.
Pflanzen (Leipzig 1908); Synopsis Characearum
Mignon-zongora, 1. Zongora.
(u. o. 1898); Rabenhorst Krj'ptogamenflorájában a
Migráció (migratio, lat.) a. m. költözés, ván Characeák kötete (5. köt., Leipzig 1889—1900).
dorlás. L. Madárvonulás.
Migulinszkaja Sztanica, falu az orosz doni ko
Migracionális elmélet (nőv.), Wagner R. ma zákok területén, a Don jobbpartján, 28,000 lak.,
gyarázata szerint abban áll, hogy az új fajok va nagy vásárokkal.
lamely faj bizonyos számú egyéneinek vándor
Mihailich Győző, mérnök, szül. Temesrékáson
lása vagy elhurcolása folytán keletkeznek, mi 1877 okt. 14. Budapesten befejezvén műegyetemi
alatt a többi a régi termőhelyen változatlan ma tanulmányait, 1899. a hídépítési tanszakon,
rad. Az új fajképzés okai az új életfeltételek és a Kherndl tanár mellett tanársegéd, majd adjunk
régi egyénekkel való kereszteződés kizárása.
tus, 1906. műszaki doktor lett, 1909. a vasbeton
M i g r a e n i n , 1. Migrenin.
szerkezetek magántanára, utóbb meghívott elő
M i g r a i n e (franc, ejtsd: migrén), 1. Fejfájás.
adója. Foglalkozott hidak és magas építési szer
Migrenin, migraenin, antipireticum composi- kezetek tervezésével (szolnoki közúti Tiszabíd,
íum, antipirin (85 sr.), koffein (9 sr.) ós citromsav temesvári ligetúti híd, újpesti víztorony stb.); 1907.
(6 sr.) összeolvasztása útján készült fehér, kris és 1908. szaktanulmányutat tett a nyugati orszá
tályos por. Migrénnél, influenzánál stb. alkal gokban. Irodalmi munkái: A csomópontok me
mazzák 65—1 g.-os adagokban. Gyógyszer rev kötése okozta mellékfeszültségek grafikai
könyvünkben antipyrinum coffeino-citricum né meghatározása (1906); Masszív hidak építése
ven hivatalos.
Németországban (1908); Konzolos vasbetonhidak
Migrén-kúp (ném. Migraine-Stift), tokba fog építése Magyarországon (1910). Munkatársa e
lalt kristályos mentől, melyet fejfájás, szaggatások Lexikonnak is.
Mihajlov, járási székhely Rjazan orosz kor
ellen használnak, még pedig úgy, hogy az illető
fájós testrészt a M.-pal bedörzsölik. L. Mentől. mányzóságban, vasút mellett, (19D7) 9162 lak.,
Miguel (ejtsd: migéi, a. m. Mihály), Maria Eva- fejlett háziiparral, különösen csipkeveréssel ós
risto, Dom M., portugál trónkövetelő, VI. János nagy gabonakereskedéssel.
Mihajlovszkaja Sztanica, falu az orosz doni
portugál király harmadik fia, szül. Lissabonban
1802 okt. 26., megh. Bronnbach kastélyban 1866 kozákok területén, a Khoper balpartján, tavaktól
nov. 14. Esküdt ellensége volt az alkotmányosság körülfogott területen, kb. 20,000 lak., nagy vá
nak s 1824 ápr. 30. elfogatta a kormány tagjait, sárokkal.
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Mihalcsics György (stolaci), cs. és kir. al
tábornagy, szül. Budakalászon (Pest vm.) 1854.
Az 1878-iM boszniai okkupációban mint altiszt
vett részt. Mikor a felkelők aug. Stolac várát be
kerítették, M. álruhában az ellenséges táboron
keresztülhatolt s elérve az osztrák-magyar had
sereg hadállását, a vár felmentését lehetővé tette.
Ezért az arany vitézségi érmet kapta s belépett
a tiszti iskolába. Fokozatosan emelkedve, 1909.
vezérőrnagy, 1915. altábornagy lett. Az 1914—
1915-iki háborúban az északi harctéren tanúsí
tott vitézségéért a Lipót-rendet és a német vas
keresztet kapte. 1913-ban magyar nemességet
kapott stolaci előnévvel.
Mihálczfalva, kisk. Alsó-Fehér vm. tövisi
j.-ban, (1910) 2317 oláh lak., vasúti megállóhely,
posta- és távbeszélőhivatal.
Miháld, kisk. Somogy vm. csurgói j.-ban, (1910)
1403 magyar lak., postahiv.; u. t. Zalaszentjakab.
Mihalesd, kisk. Hunyad vm. marosillyei j.-ban,
(1910) 487 oláh lak.; u. p. és u. t. Hunyaddobra.
Mihali Tivadar, román nemzetiségi politikus,
szül. Kisbúnyban (Szolnokdoboka vm.) 1855 máro.
15. Egyetemi tanulmányait Kolozsváron végezte,
1884. Dósén ügyvédi irodát nyitott s egyide
jűleg a román nemzetiségi mozgalmak egyik
irányitója lett. 1905-ben a nagyilondai kerület ro
mán nemzetiségi programmal képviselővé, 1906.
a román nemzetiségi párt elnökévé választotta
s ebben a minőségében egyike volt azoknak a
román politikusoknak, akik a nemzetiségi komité megbízásából 1913—14. a Tisza István
gróf miniszterelnökkel folyt paktum-tárgyalá
sokban részt vettek.
Mihalik, 1. Dániel, festő, szül. Tallóson (Po
zsony vm.) 1869 dec. 14., megh. Szolnokon 1910
jún. 16. A budapesti mintarajziskola elvégzése
után 1892. Münchenbe ment, s már eleve táj- és
állatképekkel foglalkozva, 1893. kiállította Buda
pesten első képét: A falu végét 1896-ban Buda
pesten telepedett le, ahol Szlányi Lajossal és
Olgyay Ferenccel szoros barátságban dolgozva
éveken át az akkor közismert «tájfestő-triászt» al
kották. 1898-ban megnyerte Budapesten a 4000 ko
ronás tájkép-dijat, ezután Parisba ment, ahonnan
1901. tért vissza, hogy egyik megalapítója legyen
a szolnoki művésztelepnek. 1903-ban a már Szol
nokon festett Zagyva medrére a Eáth-díjat,
1907. a Heretáblákra a Társulati díjat kapta.
Müveinek jó részéből gyűjteményes kiállítást
rendezett 1907. Budapesten az Urániában. V. ö.
Művészet, 1910. évf.
2. M. Gyula, iparművészeti iró és pedagógus,
szül. 1874 márc. 26. Budapesten, ugyanitt végezte
tanulmányait a Mintarajziskolában. Kaposvárott
voltrajztanár, ahol érdemes munkát végzett szép
művészeti gyűjtéseivel is. 1907 óta Budapesten
az Iparművészeti Múzeumban, 1910 óta az Ipar
művészeti Iskolán is működik. Nagyobbára a
textilművészetre vonatkozó cikkei művészeti
szaklapokban jelentek meg.
3. M. János (madunitzi), mérnök, szül. Aradon
1818., megh. Budapesten 1892.1844-ben a Ferenccsatorna mérnökének nevezték ki. Az 1848-iM
szabadságharc kitörésekor mérnökkari ezredes,
később pedig középitószeti felügyelő lett. Ebben a
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minőségben tervezte a bezdáni kamarazsilipet,
ahol először használták nálunk a betont. 1867ben a közmunka- és közlekedésügyi minisztéri
umba miniszteri tanácsosnak nevezték ki. M. ki
váló műszaki iró volt. Nevezetesebb munkái:
Praktische Anleitung zum Betonbau (Berlin 1858);
Praktische Anleitung zum Bau der Klinker-Strassen (u. o. 1858) és Entwurf zur Regulierung der
Donau von Nussdorf bis Theben (Pest 1865—66).
4. M. József (hernádszurdoki), művészettör
téneti író, szül. 1860 okt. 25. Hernádszurdokon
(Abauj-Torna vm.) Előbb tanár volt s egyszers
mind archeológiai és művészettörténeti tanul
mányokkal foglalkozott. 1897-ben kinevezték az
Orsz. magyar iparművészeti múzeum őrévé, majd
igazgató-őrévé; 1901. a kassai múzeum minisz
teri biztosává, 1907. múzeumi és könyvtári or
szágos felügyelővé. 1914-ben magyar nemessé
get nyert. A Magyar Tud. Akad. 1906. tagjai so
rába választotta. Számos tudományos értekezésen
és cikken kívül főbb müvei: Kassa város ötvös
ségének története (Budapest 1899); A kassai mú
zeum gyűjteményeinek leíró lajstroma (Kassa
1903); A sárosvármegyei múzeum (u. o. 1906);
A krasznahorkai Ereklyemuzeum (u. o. 1904 és
1912); A kassai Szent Erzsébet-templom (I. köt.,
Budapest 1912); Az ötvösség (u. o. 1913); A zo
mánc (u. o. 1913).
Mihaljevci, adók. és pk. Pozsega vm. pozsegai
j.-ban, (i9io) 512 horvát és szerb lak.; u. p. ós u. t.
Pozsega.
Mihálka, kisk. Máramaros vm. huszti j.-ban,
(i9io) 784 rutén lak., vasúti megállóhely; u. p.
Szeklencze, u. t. Handalbustyaháza.
Mihálka (növ.), 1. Chaerophyllum.
Mihalkó, község, 1. 1 elsőmihályi.
Mihalkovics Géza, anatómus, szül. Pesten 1844
jan. 31., megh. Budapesten 1899 júl. 12.1869-ben
boncolástani tanársegéd lett s ez állásban 3 évig
működött. 1872-ben a sebészetre tért át s még ez
évben megkapta a Schordann-féle utazási ösztön-.:
díjat az anatómiában való kiképezésre a külföl
dön. 1873-ban a strassburgi egyetemek tanárse
gédje, majd magántanár lett. A budapesti egyete
men 1875-ben a fejlődéstan nyilvános rendkívüli
tanárává nevezték ki s intézetet kapott az üllöi-uti
orvoskari telepen, 1878. nyilvános rendes tanárrá
léptették elő. Tanársága idején is csaknem egész
Európát beutazta tanulmányi szempontból. Az agy
velő fejlődéséről írt munkáját a Magyar Tudomá
nyos Akadémia 1882. a nagy díjjal jutalmazta.
1883. az orvosegylettől Általános boncolástanáért
a Balassa-féle jutalomdíjat nyerte, 1893. pedig az
Agyvelő morfológiája című munkájáért a Mészá
ros-féle jutalomdíjat kapta. A Magyar Tudomá
nyos Akadémia 1879. levelező, 1886. rendes tagjai
sorába választotta, azonkívül rendes tagja lett
egyéb honi tudományos társulatoknak is ós az In
ternationale Monatsehrift állandó munkatársa.
Irodalmi tevékenysége az anatómiának, szövet
tannak és fejlődéstannak több szakát karolta fel
és több önálló tudományos felfedezéssel gaz
dagította a tudományt. Azonkívül kézi tanköny
veket irt magyar nyelven. Nevezetesebb mun
kái: Sebészi kottán (Pest 1868); Adatok a
madárszem fésűjének szerkezetéhez és fejlődésé-
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hez (M. Tud. Akad. értekezései, III. köt., XI.
szám, 1873; németül Archív für mikrosk. Ana
tomie 1874); Anatomie u. Histologie der Hoden
(Arbeitenausdemphysiol.LaboratoriuminLeipzig
1873); Wirbelsaule und Hirnanhang (Centralblatt
f. d. med. Wissensch. X. köt., 1874. és Archív f.
mikrosk. Anat. XI. köt. 1875); Az agy fejlődése
(M. Tud. Akad. Évkönyvei, XV. köt., II. Budapest
1877, németül Leipzig 1877); Általános bonctan
(Budapest 1881); Vizsgálatok a gerinces állatok
kiválasztó és ivarszerveinek fejlődéséről (M. T.
-Akad. külön kiadványa, Budapest 1884,380 old.;
németül Krause's Internationale Monatschrift für
'Aiiat. u. Eníwicklungsf., II. köt., 1885); Avis des
expériments sur l'examen complómentaire du caúavre de Tisza-Dada (Scheuthauerrel és Belkivel
együtt, Internationale Monatschrift für Anatomie
-u. Physiologie,Leipzig 1887, IV. köt.); Aleiróem•berbonctan és tájbonctan tankönyve (Budapest
1888); A központi idegrendszer és érzékszervek
•morfológiája (u. o. 1892); A lierecsövék szöveti
•szerkezete (Kovács tanár jubileumi dolgozataiban,
ja. o. 1894); Az ewiher anatómiája és szövettana
(1898); Az ember és a gerinces állatok fejlődés
tana (1899). M. mellszobrát Ligeti Miklóstól
.1901 jún. 2. leplezték le az anatómiai intézet
kertjében.
Mihalovich, 1. József, bíbornok, zágrábi érsek,
szül. Torontáltordán 1814 jan. 16., megh. Zágráb
ban 1891 febr. 19. Pappá szentelték 1836.1837-ben
püspöki szertartó ; 1844-ben titkár. Hazafias ma
gatartása miatt 1849. másodhelynöke a csanádi
püspöknek. A szabadságharc lezajlása után 12 évi
börtönre, hivatalainak, elmeinek és vagyonának
elvesztésére Ítélték és a lipótvári börtönbe zár
tak. 1852-ben visszanyerte ugyan szabadságát,
• de hivatalt nem vállalhatott és négy évig rend
őri felügyelet alatt állott; végre Torontáltordán
újra a lelkipásztorkodás terére lépett. 1861-ben
újra kanonok, 1870. címzetes püspök ós még abban
.az évben zágrábi érsek. Nemsokára v. b. titkos
^tanácsos és 1877. bibornok. Szelid, oko3 fellé.pése folytán a kezdetben bizalmatlan horvát nép
; teljes rokonszenvét bírta.
• 2 . M. Ödön, zeneszerző, szül. Pericsancén
(Szlavónia) 1842 szept. 13. Budapesten Mosonyi
Mihálynál tanult, Lipcsében (1865) Hauptmanné3
Jadassohn alatt végzett elméleti tanulmányokat,
[ Münchenben Bülownál fejezte be zongora-studiu. mait. Számos kimagasló művésszel érintkezett;
többek közt Wagnerrel ós Liszttel. A nyilvános
ság előtt mint zongorázó és mint saját műveinek
dirigense szerepelt. Visszatérve hazájába, itt a
modern szimfonikus és zenedrámai stílus úttörője
lett, apostola a Weitnarból kiindult programm• zenének. Először az állami operaiskola, utóbb az
Orsz. m. kir. zeneakadémia igazgatója; ezt az
^intézetet európai magaslatra emelte. Operai: Hagbarth és Signe (bemutatója 1882 Drezda), Toldi
[ szerelme (szövege Arany nyomán Csiky Gergely
étől), Eliana, Wieland der Schmied; a legutóbbi
' mű Wagner szöveg-vázlatára készült, előadásra
;nem került. Ezenkívül írt szimfóniákat, szimfó"nikus költeményeket {A sellő, Gyulai Pál verse
'nyomán, Pán halála, Reviczky Gyula verse nyoI mán, Hero és Leander, Bonde du Sabbat, Szel
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lemek hajója), dalokat magyar és német ver
sekre, többek közt Bndrődi Sándor kurucénekeirer
magyar királyhimnuszt (if j. Ábrányi Kornél szö
vegére) stb. 1898 óta minisztori tanácsos, 1910. a
pro litteris és artibus tulajdonosa. A magyar ze
nei frázisnak szimfonikus elmélyítése körül első
rendű érdemeket szerzett.
Mihály főangyal (héberül Michael a. m. Ki
csoda mint az Isten ?) Már a fogság utáni zsidók
nagy tiszteletben tartották, mint nemzetük védő
jét. Szent János apostola jelenések könyvében őt
nevezi a sárkány, vagyis a sátán legyőzőjének
és a keresztény egyház őt tiszteli fővédője gya
nánt. Az angyaloknak a teremtés után való láza
dása óta ő áll az Istenhez hü angyalok élén, azok
kal folyton küzd a gonoszság ellen ós ezért a
mennyei seregek fejedelmének is nevezik. Már a
IV. sz.-ban templomokat építettek Szt. M. fő
angyal tiszteletére. Ünnepe szept. 29. Az egyházi
művészet is megtisztelte őt sok jeles alkotással,
melyek közül kiválnak del Sartónak (Firenze),
Raf aelnak (Louvre) és Signorellinek (Sixtusi ká
polna) M.-t ábrázoló híres festményei. A lengyel
nemzet s az erdélyi egyházmegye védőszentje
gyanánt tiszteli. Szent Mihály napja a magyar
szegődések, szerződések stb. kötésénél nagy sze
repet játszott.
Mihály, több uralkodó és fejedelmi személyi
ség neve:
[Havasalföld.] 1. M. vajda (MiluiilViteazul),
Havasalföld (1593—1601) és Moldva (1600) feje
delme, Péter (Petraseu) fejedelem (1553—57) ter
mészetes fia. IV. Sándor fejedelem alatt krajovai bán volt, majd ennek halála után, mint a
Basszarába-család utolsó sarja foglalta el 1593.
Havasalföld trónját. A töröknek nagy ellensége
volt s megszakítva azzal való hűbéres viszonyát,
1595 máj. 20. Áron moldvai fejedelemmel együtt
Báthory Zsigmond erdélyi fejedelemmel lépett
szövetségre, elismerve annak fenhatóságát is. B
szövetság értelmében együtt harcolt az erdélyi
hadakkal a tergovisti és gyurgyevói gyözelmeB
csatákban. A Báthory Zsigmond lemondását kö
vető erdélyi zavarokat a maga nagyravágyó ter
veinek kivitelére akarta felhasználni s 1598.
Rudolf császárral ós magyar királlyal kötött szer
ződóst, melyben elismerte azt urának. B szövet
ségre támaszkodva támadta mog a gyanútlan
Báthory Endre bíborost, ki 1599 máro. 20. fog
lalta el Erdély trónját s akit M. álnokul hitege
tett hűsége felől. Seregében sok ezer székely és
magyar hajdú volt s ezeknek köszönhette, hogy
1599 okt. 28. Sellenberk és Szt. Erzsébet közt
(Nagy-Szsben közeiébon) kemény harc után le
győzte Báthory Endrét, kit menekülése közben a
csiki székelyek megöltek, levágott fejét pedig
M.-nak küldték. E győzelme után mint Rudolf
helytartója és főkapitánya vette kezébe Erdély
kormányát. A nemesség és a városok meghódol
tak neki, de hadai rettenetes rablásokat vittek
végbe s ő maga is óriási zsákmányt szerzett ma
gának. Szerencséjében elbizakodva, 1600 máj.
Moldvába nyomult s elkergetvén Moghila Jere
miást, megszerezte ennek fejedelemségét is. De
hatalma tetőpontján érte el a bukás. Az erdélyi
nemesség megsokalva rablásait, elpártolt tőié,
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Rudolf király pedig, kinek nem tetszett M. önálló császárné fiává fogadta 1041 dec. ós trónra emelte.
viselkedése, Básta György szatmári kapitányt De mivel a császárnét kolostorba záratta, a nép
küldötte az erdélyiek segítségére. Básta és az er felkelt ellene és 1042 ápr. letette a trónról. Meg
délyi nemesség egyesült serege aztán M.-t Miriszló vakítva kolostorban végezte életét.
melle tt (Nagy enyed közeiétien) 1600 szeptember 18. 7. VI. M., Stratiotikos, kelet-római császár
teljesen megverte és Erdélyből kiszalasztotta. (1056—1057). Theodora császárnő választotta
Ugyanekkor visszajött Jeremiás fejedelem is utódjának s 1056 ang. 30. lépett trónra. De már
Moldvába lengyel segítséggel, söt M.-t Havasal 1057 aug. 31. megbuktatta őt Komnenos Izsák.
földről is kiűzte Jeremiás öccse, Simon. M. most
8. VII. M., Dukas Parapinakes (a zsugori),.
Magyarországba menekült s Váradon élt egyideig. keletrómai csa's2ár(1071—1078),X.Konstantinos
Innen 1601 tavaszán Prágába ment Rudolfhoz, Dukas császár üa. Mostohaatyja, Romanos Diokinek kegyeit újból megnyerte és kieszközölte, genes császár veresége és elfogatása után 1071.
hogy a császár Bástával együtt újból Erdély kor császárrá kiáltották ki. Ő küldött 1074.1. Géza
mányának átvételére küldte. Básta és M. egye magyar királynak koronát, mely a mai szentsült hadai a harmadízben is visszatért Báthory korona alsó részét alkotja. Miután hadvezére,,
Zsigmond seregét Nagy-Goroszló mellett 1601 Nikephoros Botaniates fellázadt ellene, önként le
aug. 3. legyőzték ugyan, de a két vezér közt mondott és Ephesos püspöki szókét foglalta el.
csakhamar kitört a régi egyenetlenség. Básta
9. VIII. M, Palaiólogos, kelet-római császár
nem tűrte M. rettenetes dúlásait, de meg azzal is (1261—82), III. Alexios (Angelos) császár uno
gyanúsította, hogy titokban a törökkel cimborál, kája, szül. 1224., megh. 1282 dec. 11. 1259-ben
ezért vallon zsoldosaival a Torda melletti tábor IV. Laskaris János nicaeai császár társuralko
ban 1601 aug. 19. M.-t saját sátorában megölette. dója lett. 1261 júl. 25. visszafoglalta Konstanti
Emlékét Bukarestben lovasszobor őrzi s az újabb nápolyt az utolsó latin császártól, II. Balduintól.
román történetírás benne látta a dákoromán ál Nemsokára megvakittatta IV. Jánost és egyediili
lam első megvalósítóját, mint aki az összes ura lett a birodalomnak. Erélyes uralkodó volt és
románoktól lakott országokat egyesitette hatalma tíikeresen harcolt Anjou Károly és a velenceiek
alatt. De M.-t egyáltalában nem ilyen nemzeti ellen.
ségi eszmék vezették hódításaiban,
mert Erdély
10. IX. M., kelet-római császár (1295—1320).
magyar igazgatását, alkotmán5Tát tiszteletben II. Andronikos császár fia, az előbbinek unokája,
tartotta, seregének és tisztjeinek javarésze ma szül. 1277. Atyja 1295. uralkodótársává fogadta,
gyarokból állott, ő maga is jól tudott magyarul de még atyja életében, 1320 okt. 12. meghalt.
s az «elnyomott» oláhság érdekében semmit sem
[Lengyeiország.Ul. M,lengyelkirály(1669—
tett. V. ö. Szádeczky Lajos, M. havasalföldi vajda 1673), Wisniowiecki Jeremiás vajda fia, kinek őse,
Erdélyben 1599—1601 (Budapest 1883, 3. kiad. Korybut litván herceg, Jagelló testvéröccse volt;
1893); Jonnescu-Gion Gheorghe, M. ellenségei szül. 1638., megh. Lembergben 1673 nov. 10. A
(románból fordította Veress E., Kolozsvár 1893). János Kázmér király lemondását követő hét hó
[Kelet-római birodalom.] 2. I. M., Shan- napi interregnum után a lengyel köznemesség
gabé, kelet-római császár (811—813). Nikepho- 1669. őt választotta meg királynak. Szerencsét
íos császár veje volt s annak eleste után 811 okt lenül harcolt a törökök és kozákok ellen. 1672-ben
2. foglalta el a trónt. A bolgárok 813 jún. 22. a buczaczi békében le kellett mondania Podoliáról
megverték Drinápoly mellett, mire Örmény Leo a törökök, Ukrajnáról pedig a kozákok javára.
megfosztotta trónjától és kolostorba záratta, hol M. neje Eleonóra, I. Lipót császár és magyar ki
843. halt meg.
rály nővére volt.
3. II. M-, a Hebegő, kelet-római császár (820—
[Oroszország.] 12. M. (Mihail Nikolajevics),
829). V. Leo császár meggyilkolása után az össze orosz nagyherceg, I. Miklós cár negyedik fia, szüli.
esküvők ültették trónra. Uralkodása alatt foglal Szent-Pétervárótt 1882 okt. 13. (ó-n. sz.), megh.
ták el az arabok Kréta szigetét és kezdték meg Cannesban 1909 dec. 5. (ó-n. sz.). Az orosz tüzér
Szicília meghódítását.
ségben a táborszernagyi rangig emelkedett s
4. III. M., kelet-római császár (842-867), 1863. Kaukázus helytartója lett. 1877-ben az:
Theophilos császár fia, az előbbinek unokája. ázsiai orosz hadsereg fővezérévé nevezte ki IL
Előbb anyja Theodora, azután nagybátyja Bar- Sándor cár, 1877 nov. 18. elfoglalta Earsz várát
das kormányozták helyette a birodalmat, míg ő és 1878 febr. 21. bevonult Erzerumba. A háború
kicsapongásokba merült. 857-ben megfosztotta után tábornaggyá nevezték ki s újra Kaukázua
Ignatiost a patriarehai méltóságtól és helyébe helytartója lett. 1881—1905-ig a birodalmi ta
tudós tanítóját, Photiost ültette. Ez lett a nyugati nács elnöke volt. M. 1857. vette nőül Cecilia,
és keleti egyház elszakadásának kezdete. Ke (Olga Peodorovna) badeni nagyhereegnőt (szül.
gyence Basüios 866. megölte Bardast s nemso 1839., megh. 1891.), Mtől következő gyermekei
kára őt is megölette 867 szept. 24.
születtek: Miklós nagyherceg (1. Miklós, 6.);
5. IV. M., a Paphlagoniai, kelet-római császár Anasztázia nagyhercegnő (szül. 1860), III. Frigyes(1034—1041). III. Romanos császár halála után Ferenc mecklenburg-schwerini nagyherceg öz
annak neje, Zoe császárné hozzá, mint régi ked vegye 1897 óta; Mihály nagyherceg (szül. 1861),.
veséhez ment nőül s császárrá kiáltatta ki 1034. ki Merenberg Zsófia grófnővel kötött 1891. morAz uralkodást betegeskedése miatt egészen báty ganatikus házasságot; György nagyherceg (szül.
1863); Sándor nagyherceg (1. Sándor), ki 1894.
jára, János eunuchra bízta.
6. V. M., Kálapkates (ahajóács), kelet-római cső- j Xénia nagyhereegnőt, II. Miklós cár húgát vette
szár (1041—1042), az előbbinek unokaöccse. Zoe | nőül; Szergiusz nagyherceg (szül. 1869).
Révai yagy Lexik&na. Xffi. köt.
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13, M. (Mihail Alekszandrovics), orosz nagyIverceg, III. Sándor cár harmadik fia, II. Miklós
eár testvéröccse, szül. Szent-Pétervárott 1878
nov. 22. (ó-n. sz.). Miután bátyja, György nagy
herceg 1899. meghalt, ő volt az orosz trón örököse
II. Miklós cár fiának, Alexej nagyhercegnek szü
letéséig (1904). M. 1911 okt. 16. Bécsben morganatikus házasságot kötött Wulfert tábornok
elvált feleségével, Seremeterszkvj Natáliával,
amiért az udvarnál kegyvesztett lett. Az 1914-iki
háború kitörése után azonban tábornokká ne
vezte ki a cár s parancsnoki állást kapott.
fSzerbia.l 14. M., Obrenovics, Szerbia feje
delme (1839—42 és 1860—68), Obrenovics Milos
fejedelem második fia, szül. Kragujeváeban 1823
szept. 4., megh. Belgrádban 1868 jún. 29. Báty
jának, Milánnak halála után 1839. a török szul
tán kinevezte őt Szerbia fejedelmévé, de orosz
barát politikája és a súlyos adók miatt 1842. fel
kelés tört ki ellene s ő Zimonyba menekült.
Számkivetésének ideje alatt nagyobbára Bécsben
és Berlinben élt, majd 1844—50-ig nagy utazá
sokat tett. 1858 dec. Karagyorgyevics Sándor elüzetése után atyjával, Milossal együtt visszatért
Szerbiába s annak halála után 1860 szept. 26.
újból Szerbia fejedelme lett. Igazságosan és böl
csen uralkodott, mégis áldozatul esett az Omladina-párttól felbérelt Radovánovics testvérek me
rényletének, kik őt a topcsideri parkban orvul
agyonlőtték. A gyilkosságban való részvétel gya
núja miatt letartóztatták a Temesváron tartóz
kodó Karagyorgyevics Sándor ex-fejedelmet, de
a Kúria felmentette őt az ellene emelt vád alól.
M. neje Hunyady Júlia grófnő volt, ki később
Arenberg herceg neje lett. Minthogy házassága
gyermektelen volt, a szerb trónon unokaöccse,
Milán követte. Belgrádban lovasszobrot emeltek
emlékének.
Mihály, több magyar főúr neve. 1. M. herceg,
Taksony vezér kisebbik fia, a X. sz. közepén szül.
Talán maga Szt. Adalbert keresztelte meg. Éle
tének körülményei ismeretlenek. Piai Vazul és
Szár László. — 2. M., erdélyi vajda 1209—12.
közt. — 3. M., Gertrúd királyné gyilkosának,
Simon bánnak testvére, 1212. maga is bán. — 4.
M., Apa v. Opud fia, Dienes nádor testvére, fő
pohárnok és főlovászmester s Fejér vm. főis
pánja II. Endre uralkodásának vége felé. — 5. M-,
varasdi főispán 1241. IV. Béla gyermekeit a ta
tárok elől biztos helyre vitte, utóbb pedig Várasd
és Potony (Pettau) végvidékét oltalmazta a go
nosztevők ellen. Ezért a király 1244. négy falu
val jutalmazta meg. — 6. M., III. András nádora
a Szentemagócsok nemzetségéből. — 7.M., ugyan
akkor a zágrábi püspökség élén állott. — 8. M.,
esztergomi érsek. A Bő-nemzetségből származott.
1287—95. erdélyi prépost, 1296—1303-ig zágrábi
püspök. Mint püspök véres harcokat vívott Güssingi III. Henrik és Gárdon nevű főurak ellen. III.
András halála után I. Károlyhoz csatlakozott s
elősegítette ügyét. 1303-ban esztergomi érsek lett
és szókhelyét fegyverrel foglalta el a Vencel
pártiaktól ; azonban vissza kellett vonulnia az
öreg Vencel elől s fájdalommal nézte Esztergom
pusztulását. Abban, hogy ezt 1304 őszén a cseh had
járatban megboszulja, a halál megakadályozta.

Mihályfi

Mihály, 1. Magyarországi M. mester, 1. Michael de Vngaria.
2. M., Pannóniai, 1. Pannóniai Mihály.
Mihály, 1. Psellos (a dadogó jelzővel), ÍÓ20-ban
Konstantinápolyban született. Ott tanította a
filozófiát. Leghíresebb müve volt Synopsis in
Aristoteles logicam (görögül és latinul kiadta
Ehinger, Augsburg 1597), ebből csinálta Petrus
Hispanus a Summulae logicales c. híres logikai
tankönyvet, melyben a Barbara, Celarent stb.
szillogizmus jelzések először fordulnak elő. Zené
ről is írt.
2. M., Aüaliates, bizánci jogtudós a XI. sz.ban; egy jogtudományi gyűjteményen kívül meg
írta az 1034-79. évek történetét is. Mind a kettőt
kiadta Bekker (Bonn 1853).
Mihály (JovanovióM-), szerb metropolita, szül.
Kragujeváeban 1826., megh. 1898 febr. 18. A
belgrádi papi szeminárium tanára volt. 1859-ben
Milos fejedelem szerbiai érseknek és balgrádi
metropolitának nevezte ki. Oroszországnak nagy
barátja volt s pánszláv irányban működött. 1888.
Milán király megfosztotta állásától, mivel nem
akarta a királyt feleségétől elválasztani. Ekkor
Oroszországba száműzetésbe ment. Milán király
lemondása után 1889. visszatért Szerbiába és
visszahelyezték a nietropolitai méltóságba.
Mihálydi, község, 1. Nyírmiháldi.
Mihály- és György-rend, 1. Szent Mihály- és
Szent György-rend.
Mihályfa, kisk. Zala vm. sümegi j.-ban, (1910)
796 magyar lak., postahivatal, u. t. Sümeg. —
L. még az összetételek alatt (Kemenesmihályfa
stb.).
Mihályialva, kisk. Nagy-Küküllő vm. medgyesi j.-ban, (1910) 736 oláh, magyar és német
lak., postaügynökség, 11. t. Nagyselyk. — L. még
az összetételek alatt (Alsómihályfalva stb.).
Mihályfi, 1. Ákos, egyetemi tanár, egyházi író,
szül. Szepetneken(Zalavm.) 1863 szept. 2.1879-ben
a ciszterci rendbe lépett. Pappá szentelték 1886.
1887-ben a ciszterci rend növendékeinek lelki
igazgatója, egyszersmind a hittudományok ta
nára a rend (1889 óta Budapesten lévő) teológiai
intézetében. 1906-ban a lelkipásztorkodástan ta
nára lett a budapesti tudomány-egyetemen, 1914.
címzetes prépost. Alelnöke a kat Írók és hírlap
írók Országos Pázmány-Egyesületének. Önálló
művei: Szűz Mária az ószövetségben (1890);
A katolikus társadalomról (1894); Szvorényi
József emlékezete (1895); A papnevelés története
és elmélete (2 köt. 1896); Katolikus egyetemek
(1898); Ünnepnapok (Beszédek, 1906); A kat.
egyetem kérdése hazánkban (1912); Egyházi be
szédek (1912); Az igehirdetés (1912). 1891 óta
szerkesztője a Kathölikus Szemle 0. folyóiratnak,
V. ö. Szabó Otmár, A magyarországi ciszterci
írók és müveik. A ciszterci rend millenniumi
Emlékkönyvében (Bpest 1896).
2. M. Károly, szülész, szül. 1856 jól. 27. Szini
pályáját 1875. kezdte vidéken, 1880. szerződtet
ték a budapesti Nemzeti Színházhoz, melynek
azóta elsőrendű s 1909 óta örökös tagja. Sze
relmes, hősi s legutóbb jellemszerepet játszik s
közvetlen, meleg előadásával sok sikert aratott.
Főbb szerepei: Romeo, Hamlet, Armand (Kamé-
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liás hölgy), Fernando (Folt, amely tisztít), Giustiniani (Bizánc) sfb.
Mihálygerge, kisk. Nógrád vmegye szécsényi
j.-ban, (1910) 560 magyar lak., u. p. ésu. t. Litke.
Mihalyháza, kisk. Veszprém vm. pápai j.-ban,
(i9io) 1190 magyar lak., postaügynökség, u. t.
Mezőlak.
Mihályi, nagyk. Sopron vm. kapuvári j.-ban,
(i9io) 1310 magyar lak., postahivatal, u. t. Magyarkeresztúr-Zsebeháza. — L. még az összetételek
alatt (Alsómihályi stb.).
Mihályi, 1. Ignác, zeneíró, szül. Kalocsán 1843.,
megh. u. o. 1886. A zongorában Székely Imrének
volj; tanítványa, a zeneszerzésben Spán Nándor
nak. Legnépszerűbb művei: Cserebogár-ábránd;
Balaton háborgása. B mellett irt számos szalonzongoradarabot, népdalt és ábrándot.
2. M. Viktor, gyulafehérvári gör. kat. érsekmetropolita, szül. Joódon (Máramaros vm.) 1841
máj. 19. Teológiai tanulmányait Rómában vé
gezte. Ezután a szamosujvári papnevelőintézet
tanára s tanulmányi felügyelője, 1869. érseki
titkár és szentszéki ülnök, 1874. lugosi püspök
lett. 1894-ben gyulafehérvári és fogarasi érsekké
és metropolitává nevezték ki. 1910-ben meg
kapta a v. b. t. tanácsosi méltóságot, Mint főrendi
házi tag élénk politikai tevékenységet fejtett ki
a román nemzetiségi kérdés megoldása körül.
Mihalyik Szidor, pedagógus, szül. Baraeskán
(Bars vm.) 1837 mára 27., megh. Abonyban 1901
szept. 21.1855-ben az Újépületben mint politikai
fogoly egy évi fogságot szenvedett. 1865-ben a
vakok budapesti intézetének felügyelő tanárává és
1878. az intézet igazgatójává nevezték ki. Nagy
tevékenységet fejtett ki az intézet országosltása,
a vakok zene- és ipari oktatása érdekében. M.
vezette be a Braille-írás használatát és ő alapí
totta a Vakok orsz. önképző-, segélyző- ésnyugdljegyletót is. A vakokról (Buda 1870) címen
megjelent könyve az első magyarnyelvű ily
irányú szakmunka.
Mihálykó János, evang. lelkész, szül. Eper
jesen 1593. Wittenbergből hazatérve eperjesi ma
gyar prédikátor lett. Később, körülbelül 1613-tól
a Thurzók udvari lelkésze volt Szepes várában.
Több műve jelent meg: Az örök életnek szép és
gyönyörűséges nyári idejéről való könyvecske
(Zaderus Jakab után németből fordította, Bártfa
1603); Keresztybl istenes és ájtatos imádságok
{Pázmány állítása szerint az övéből van kiírva jó
része, u. o. 1609. Több kiadást ért, melyek kö
zül ismeretes egy csepregi, egy lőcsei és még egy
bártfai); Hét prédikáció az isten fiainak örök
életekről (Pollio Lukács után németből fordítva
u. o. 1612).
Mihály-rend, 1. Szent Mihály-rend.
Mihálytelek, kisk. Zólyom vm. breznóbányai
j.-ban, (i9io) 665 tót lak., u. p. és u. t. Erdőköz.
Miheleny, kisk. Hunyad vmegye bródi j.-ban,
(i9io) 680 oláh lak., u. p. és u. t. Kristyor. Régente
Mihályfalva volt a neve. 1784-ben a Hóra-lázadás itt szedte első áldozatait a Csiszár-családból.
Innen a Vulkán (1264 m.) tetőre lehet kirándulni.
Mihelő, község, 1. Méhelő.
Blilii (lat., a. m. nekem), állat- v. növényfajok
latin neve után írják és azt jelenti, hogy azt a
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nevet az illető cikk vagy mű szerzője adta. Ha
két vagy több szerző van, nobis-t használnak.
Mihirakola (a. m. Mithra szolgája. A bizán
ciaknál Gollas). A fehér hunnok (hűna) királya,
ki apja, Toramana után 515 felé kezdett ural
kodni s 30 éves uralma alatt elérte tetőpontját a
fehér hunnok hatalma, mely Turkesztántól kezdve
benyúlt Kelet-India északi részeibe is. De ural
kodása vége felé a hinduk M.-át kiszorították
Indiából, csakhamar ezután az altáji turkok vé
get vetettek a fehér hunnok hatalmának.
Mihóka (nüv.), 1. Chaerophyllum.
Miholec, adók. Körös vm. körösi (krizeycii)
j.-ban, (1910) 857 horvát lak., u. p. Sveti Petar
Orehovec, u. t. Gornja Rijeka.
MiholeőkoPodvinje, adók. Belovár-Körös vm.
körösi (krizevcii) j.-ban, (1910) 240 horvát lak.,
u. p. Sveti Petar Orehovec, u. t. Gornja Rijeka.
Miholjac donji, község, 1. Alsómiholjácz.
MiholjaiSki Porec, adók. Veröeze vm. alsómiholjáczi (donjimiholjaci) j.-ban, (1910) 235 hor
vát lak., u. p. és u. t. Alsómiholjácz (Donji Mi
holjac.
Miholjanec, adók. Belovár-Körös vm. gjurgjevaci j.-ban, (1910) 932 horvát lak., u. p. és u. t.
Virje.
Miholjsko, adók. Modrus-Piume vm. vojnici
j-ban, (1910) 1225 szerb lak., u. p. Krstinja, u. 1
Vojnic.
Mihovljan, politikai és adók. Várasd vmegye
zlatari j.-ban, (1910) 2070 horvát lak., postahiva
tallal, u. t. Zlatar. Hozzátartozik Sutinsko fürdő
(1. 0.).
Mihráb (arab), a kibla (1.0.) irányát jelző fülke
a dzsámikban és mecsetekben; ez elé áll az imát
vezető imám.
Mijaci, adók. Pozsega vm. pakraci j.-ban, (1910)
1307 szerb lak., u. p. Buckó Kamensko, u. t.
Pakrac.
Mijako (Miáko), város Japánban, 1. Kiotó.
Mijares (ejtsd: miharesz, v. Mülares), 134 km.
hosszú folyó Spanyolországban. Teruel tarto
mányban ered, Almazora és Villareal közt a Föld
közi-tengerbe torkollik.
Mijaszk (Mijaszkij Szávod),oi08z város az
orenburgi kormányzóság Trojck kerületében, a
Mijasz folyó és vasútvonal mentén, (1907) 17,030
lakossal.
Mijatovics, Gsedomil, szerb államférfiú, szül.
1842 okt. 6. Belgrádban. 1866-ban abelgrádi főis
kolán a közgazdaságtan és pénzügytan tanára
lett. 1869-ben a pénzügyminisztériumban osztály
tanácsos, 1873 óta több ízben pénzügyminiszter,
1880. külügyminiszter, 1883-87 és 1895-1900-ig
londoni követ volt. A balkáni háború idejében
angolországi összeköttetései révén sokat hasz
nált hazájának. Szépirodalmi téren is működött
s több történeti müvet írt, melyek közül legneve
zetesebb Brankovics Györgyről szóló kétkötetes
munkája (Belgrád 1907). — Neje: M. Elodia
(családi nevén Loth) amerikai yankee-családból
származott s 1863. Lipcsében ismerkedett meg
férjével, kinek oldalán szerb írónővé vált. Sok
kiváló munkát fordított szerbre, de ennél neve
zetesebbek angol nyelven kiadott munkái: Tbe
history of Serbia (1872); Serbian folklóré (szerb
47*
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népmesék, 1874); Kossovo (kosszovói hősdalok,
1881); Marko Kraljevic (hősdalok).
Mijl, előbb a mérföld, most a kilométer hol
landiai neve.
Mik., latin növénynevek után Mikan Johann
Christian (1769—1844) prágai tanár nevének rö
vidítése. Irt a brazíliai flóráról és faunáról: Deleotus florae et faunae brasiliensis (Wien 1820—23)
címen.
Mika ((ásv.j, a. m. csillám.
Mika, két előkelő magyar úr neve a XII. 63.
második felében s a XIII. sz. elején. Egyik, kinek
virágzása III. István és III. Béla korára esik, a
Ják-nemzetségből származott s II. Endre uralko
dásának első éveiben szerepelt. Csepán bánnak
volt az apja. A másik, a kit ((Szakállas M.»-nak
neveztek, 1198—99-ig mint bihari főispán tűnik
föl; mint ilyen, az Imre király és öccse Endre
herceg közti viszálykodások alatt elfogatta Elvin
váradi püspök egyik papját, ki a lázadók levélhordója volt; a püspök ezért kiátkozta, Imre
király azonban a hűtelen Mog helyébe nádorrá
és bácsi főispánná tette (1190-1202). Endre trónra
léptével, mint Imre több más párthíve, ő is eltű
nik egy időre; 1209. ismét bihari főispán lett.
1211. Halicsban harcolt s ez alkalommal meg is
sebesült; 1212. újra bihari főispánnak említik az
oklevelek, s az volt 1222-ig.
Mika, 1. Károly, botanikus, szül. Brassóban
1855 febr. 24., megh. Sopronban 1902 jan. 26.
1876—81-ig a kolozsvári egyetemen a növény
tani tanszék mellett tanársegéd, 1881. a pancsovai
reálgimnázium, 1884. a soproni állami főreális
kola tanára lett. Önálló munkái: A sphaerokrystallokról (növénytani tanulmány, 1878); Egy új
szöllöbetegség Kolozsvár
és Torda környéltén
(1879); Á vizsla parforce idomítása (Budapest
1894). Átdolgozta Diezel müvét: Az apróvad
vadászata (diszmü, 1899).
2. M- Sándor, történetíró, M. 1- testvéröccse,
szül. Brassóban 1859 febr. 12., megh. Budapesten
1912 máj. 1. 1883—86 ig magántanár a kolozs
vári, 1897 óta a budapesti egyetemen, 1886. a
brassói főreáliskola, 1892. a budapesti VII. ker.
főgimnázium, 1895. a tanárképző-intézeti gya
korló főgimnázium, majd az Eötvös-kollégium
tanára. Történelmi tanulmányai, melyek részint
a középkor, részint az erdélyi fejedelemség tör
ténelmébe vágnak, jórészt folyóiratokban jelen
tek meg. Önálló munkái: Az investitura kér
dése Erdélyben (1884); Weiss Mihály (1893); A
hűbériség és keresztes hadjáratok kora (1900,
a Nagy Képes Világtört. 5. köt.).
Mikádó, a japáni császárnak idegeneknél szo
kásos elnevezése. A japániak ezt az elnevezést
csak költeményeikben s ünnepélyes alkalmakkor
használják, egyébként a császárt tenno (a. m. az
ég királya) vagy tenshi (a. m. az ég fia) elneve
zéssel illetik.
Mikádó-festékek, 1. Stilbenfestékek.
Mikagrdfia, a színes kőnyomás alkalmazása
csillámlemezekre; az ablakfestészet utánzata.
Az ú. n. diafán (1. o.) szorította ki.
Mikalaka, község, 1. Mikeláka.
Mikale(^lí?/te?e/),1265m.magasmeredf'khegyfok a kisázsiai Ióniában, Efezus és Milotosz va
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rosok közt. Közelében Kr. e. 479 szept. 25., a piateái csata napján, a görögök (Leotychidos és Xanthippos) a perzsák hajóhadát tönkretették. Két
séges, hogy M. nevű város is létezett-e; ellenben
a hegyfok É.-i lábánál emelkedett a panionion,
a 12 ióniai város szövetségi temploma. M. most
Szamszun Dagh.
Mikauesd, kisk. Hunyad vm. marosillyei j.-ban,
(1910) 383 oláh lak.; u. p. és u. t. Zám.
Mikania W. (ntfv.),, a Compositae (Fészkesek)
család csöves virágú génusza; 120-150 faja több
nyire brazíliai. Legtöbbjük felfutó, levelük át
ellenes. Fészkük sokadmagával különféle virág
zatban állhat, rendesen 4 virágú, murvái száma
is 4, néha 1 kis külső murvája is van. Amerikán
kívül is előfordul a forró övben a M. scandens
Willd. A M. guaco H. B. K. (guako) füve, nedve
és szára Amerika forró vidékein univerzális or
vosság, különösen a kígyó- és a skorpiómarás
biztos orvosságának tartják, sőt mérgezést elhá
rító hatást tulajdonítanak neki. Hasonló haszná
latú a M. cordifolia W., a M. officinalis pedig
a váltóláz és gyomorbaj gyógyítószere.
Mikció (mictio, lat.) a. m. vizelés.
Mikes bán, I. Micsk bán.
Miké, kisk. Somogy vm. nagyatádi j.-ban,
(1910) 1143 magyar lak., postahivatal; u. t. Kadar
kút.
Miké, Erdélyi János (1. o.) Írói álneve némely
flatalabbkori dolgozata alatt.
Miké Sándor (altorjai), az erdélyi királyi
kormányszék levéltárának igazgatója, szül. az
aranyosszéki Szentmihályfalváu 1795 jan. 12.,
megh. 1867 máj. 24. Összeállította az erdélyi or
szággyűlésen 1540—1744-ig hozott törvénycik
keket, Erdély hivatali személyzetét 1692-1848.,
az erdélyi nemzetségek és családok leszármazási
tábláit. Munkáinak nagy része kéziratban maradt.
V. ö. Jakab Elek, Egy levéltárnok emléke (Szá
zadok, 1867).
Mikeás (Miclw), próféta, aldnek beszédei a
«12 kis próféta* könyvében foglalnak helyet
Móreset városából való és Ézsajás próféta korá
ban élt. M. ben Jimla szintén próféta volt Ákháb
király idejében.
Mikebuda, Irsához tartozó puszta Pest-PilisSolt-Kiskun vm. monori j.-ban, (1910) 717 magyar
lak., régészeti leleteiről ismeretes.
Mikefa, kisk. Zala vm. novai j.-ban, (1910) 502
magyar lak.; u. p. és u. t. Nova.
Mikefalva, kisk. Kis-Küküllö vm. dicsöszentmártoni j.-ban, (1910) 549 magyar és oláh lak.r
vasúti állomás, posta- és telefonhivatal, a Hiliiá
Gál-család ösi kastélyával.
Mikeháza, kisk. Szolnok-Doboka vm. dési
j.-ban, (i9io) 565 oláh és magyar lak.: u. p. és
u. t. Dés.
Mikeláka (azelőtt: Mikalaka), nagyk. Arad
vm. aradi j.-ban, (1010) 4313 oláh és magyar lak.,
vasútállomás, postahivatal, u. t. Arad. Minthogy
Arad szomszédságában van, tisztviselők kitelepü
lése által lakossága rohamosan gyarapodik (Újmikelaka telep).
Mikéné (Mykene), ősrégi város a Poloponnesosban az argoszi síkság északi szögletében; a
monda szerint Perseus alapította, később Pelops
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atódai voltak az urai s így lőtt Aganiemnon szék
helye. A dór vándorlás után elvesztette jelentő
ségét, mindazáltal az argosziak Kr. e. 463. telje
sen elpusztították. Romjai, melyek Charvati falu
mellett állanak, igen jelentékenyek; legneveze
tesebbek a ciklopszi várfalak, az oroszlánkapu, a
várban az aknasírok, a falakon kívül a méhkasnlakú kupolasírok, melyeket régebben kincses
házaknak tartottak. Ezek az aknasírok kivételé
vel már az 1822-iki francia ásatások óta isme
retesek, de csak a Schliemanntól, majd később
az athéni archeológiai társulattól vezetett ásatá
sok (1876—1878) tárták fel M. hajdani fényét és
gazdagságát. Előkerült kilenc kupolasíi', hat akna
sír, igen sok más sír, házfalak, építészeti töre
dékek, sírkövek, terrakották, agyagedények,
arany álarcok, arany ékszerek, melyek ma az
athéni nemzeti múzeum M.-termében vannak
összegyűjtve. E sírleletek magas fejlettségű mű
vészetről tanúskodnak, mely Blő-Ázsiából kiin
dulva és Kis-Ázsiában új motívumokkal gazda
godva M.-ben, szintúgy más görög vidéken, a
szigeteken, főleg Krétában, az égéi tenger mellé
kén otthonra lelt. E művészet jóval megelőzi a
dór vándorlást 8 első legjelentékeny leihelye
ittáu a ilf.-i kultúra nevet kapta, ma azonban
Inkább Égéi kultúrának nevezik. Több százados
fejlődés mutatható ki benne s virágzása a Kr. e.
XV. sz.-ra tehető. A tudósok még nem dönthettek
el végleg, vájjon e kultúrát korai görög (protohellenikus) vagy görögöt megelőző (praehellenikua) műveltségnek kell-e tartani. V. ö. Schliemann, Mykenai (Leipzig 1878); Schuchardt,
Sclüiemann ásatásai (Budapest 1892); Bécsey,
M. (a «Görög földöns c. műben, Budapest 1895);
Furtwüngler u. Löschke, Mykenische Vasén (Ber
lin 1886); Tszundas, M. és a M.-i kultúra (új
görög nyelven, Athén 1893); Perrot et Ghipiez,
Histoire de Tart (6 köt, Paris 1893); Láng Nánuor, Kréta és Hellas (Budapest 1913).
Mikéuéi kultúra, 1. Mikéné.
Mikepérc3, nagyk. Hajdú vm. központi j.-ban,
UDioi 2321 magyar lak., vasútállomás, posta- és
távbeszélőhivatal.
Mikes, kisk. Torda-Aranyos vm. tordai j.-ban,
U9io) 1350 oláh lakossal, postaügynökség, u. t.
Tordatúr.
Mikes-család (zabolai gróf), székely eredetű
család, melyet 1693. bárói, 1696. grófi rangra
emeltek. A család leszármazása a XV. sz.-ban élt
Miklóstól szakadatlanul jön le. A család ősi bir
tokai Pápolcz, Zágon és Zabola, melyekről előne veiket vették. A család tagjai Erdély történe
tében kiváló szerepet vittek. M. Pált, Thököly
párthívet, Pogarason a császári hadak vezére ki
végeztette. — Nevezetesebb tagjai a családnak:
1. M. János gróf, szombathelyi püspök, szül.
"Zabolán (Háromszék vm.) 1876 jún. 27. A hittu
domány okát az innsbrucki egyetemen elvégezvén,
1899 jún. 29. pappá szentelték. Segédlelkész volt
Gyergyóalfaluban, 1901. ugyanitt és 1906. Székeiyudvarhelyen plébános és főesperes. Mindkét
helyen nagy áldozatokat hozott a hívek erkölcsi
ós anyagi jó voltáért. Székely udvarhelyen iskolai
eólokra nagy alapítványt tett. 1911 nov. 15. óta
szombathelyi püspök.
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2. M. Kelemen (zágoni), prózaíró, szül. Zágonban (Háromszék vm.) 1690 aug., megh. Ro
dostóban (Törökország) 1761 okt. 2. Kora ifjú
ságában II. Rákóczi Ferenc udvarába került, 8
híven szolgálta fejedelmét előbb mint apród,
majd mint bejáró, végül mint főkamarása. Anynyira szerette urát, hogy noha nem volt kény
telen, megosztotta vele a bujdosás keserű kenye
rét. Elkísérte Lengyelországba, Franciaországba,
hol megismerkedett a francia irodalommal és
kultúrával, pár év múlva Törökországba, hol
1717 okt. 10-től majd egy fél századot töltött.
Eleinte a Boszporusz partján laktak, közel Kon
stantinápolyhoz, majd 1720 óta a Márvány-ten
ger partján, Rodostóban. Egyhangúan teltek
napjaik, s mialatt a fejedelem újabb meg újabb
terveket szőtt, hogy a nyugati hatalmak és a
török segítségével visszaállíthassa az erdélyi fe
jedelemséget, M. az ő humoros józanságával
eleinte még csak remélt, de később beletörődött
a megváltozhatatlanba. Amíg szeretett fejedelme
élt, nem is folyamodott kegyelemért, bár édes
anyja ki tudta volna eszközölni, ura halála után
pedig már hiába folyamodott. Csendes életét
csak nagy ritkán zavarta meg nagyobb esemény,
így szerelme Kőszeghy Zsuzsi iránt, aki azonban
nem hozzá, hanem az özveggyé lett Bercsényi
grófhoz ment nőül (1726), majd 1735. a fejede
lem halála, s 1738. az oláhországi expedíció,
mikor a török a magyar kolóniát Rákóczi József
vezérlete alatt lóra ültette s Erdély szélére
rendelte, hogy velük az uralkodót megfélemlítse.
Több mint kétévi táborozás után visszaérkezett
Rodostóba s folytatta a régi unalmas életet.
Sorjában kidőltek mellőle a bujdosók, mindjobban
magára maradt, 1758. ő lett a kis kolónia feje, s
hívő lélekkel a vallás vigaszában keresett eny
hülést. Utolsó éveiben egy kis derűt vitt szo
morú sorsába a királynő kegyelme, ki megengodte, hogy erdélyi rokonaival levelezzen.
M.-t az unalom már korán rávette az iroga
tásra. Vagy 17 kötetre való vallásos és erkölcs
tani munkát fordított franciából (egy-kettő ki
vételével a Nemzeti Múzeumban), egyháztörté
neti munkákat, prédikáció-gyűjteményt, elmél
kedéseket, melyek csak mint vallásos szellemének
és az erkölcsi kérdések felé hajló irodalmi irányá
nak emlékei jellemzők, irodalmi vagy nyelvi
értékük nincs. Jelentősebb a Mulatságos napok
c. novellagyüjteménye, melyet Gomeznó Lesjournées amusantes e. francia regényéből dolgozott
át magyarra (1745), s a keretéül szolgáló elbeszé
lést magyar viszonyokra alkalmazta. (Megje
lent 1879.). Legnevezetesebb műve a Törökor
szági Levelek (a cím modern). 207 levélből álló
sorozat ez, M.-nek egy állítólagos, Konstantiná
polyban lakó nénjéhez, P. E. grófnéhoz intézve;
az első partraszállásuk napján 1717 okt. 10., az
utolsó 1758 dec. 20. kelt, úgy hogy törökországi
tartózkodásának egész idejét átfogják. Mivel M.
a bujdosók sorsának minden mozzanatáról s a
maga élményeiről híven tudósítja nénjét, e levél
sorozat tárgyilag is beesés kútfő az emigráció
belső életére vonatkozólag, mint Saussurenek,
Rákóczi udvari nemesének újabban ismeretessé
vált törökországi levelei, melyeket M. ismert
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és fölhasznált. Olyan elevenek, közvetetlonok Heine, Tennyson műveiből; az Akadémia meg
M. levelei, olyan frissen örökítik meg pilla bízta Shakespeare apokrif darabjainak lefordításá
natnyi benyomásait, hogy hosszú ideig való val. Prózai műfordításai: Wilde Oscar, Dickens
ságos, elküldött leveleknek tartották. Ma azon Charles, Kipling Rudyard, Wells H. G., Ibsen
ban már igazolódott, hogy a ekedves néne» csak Henrik, Shaw Bernhard, Kleist Heinrich több
képzelt alak, a levél csak irodalmi forma volt munkája; tudományos művek: Darwin Charles j
M. számára, melyet valószínűleg a korában Fajok keletkezése (1912); Arrhenius: Világok
divatozó francia útilevelek (Dumont, De la Croix) keletkezése; Snyder Charles: A modern termé
nyomán választott, s a sorozat valójában emlék szettudomány ; Palanto: A szociológia vázlata
irat, melyen M. hosszú időn keresztül, talán egész (1913); Romáin Rolland: Beethoven élete (1913).
törökországi életén át dolgozott. A levelek tárgya Számos ifjúsági müvet új átdolgozásban bocsá
igen változatos; az emigráció s a saját sorsán tott közre.
kívül beszámol az őket érdeklő európai és török
Mikeszásza, kisk. Kis-Küküllő vm. hosszú
országi eseményekről, beleszövi megfigyeléseit aszói j.-ban, (i9io) 1553oláh és magyar lak., vasút
és reflexióit, reprodukálja történeti és szépiro állomás távíróval, postahivatal.
dalmi olvasmányait, melyek mind a francia iro
Mikevágasa (azelőtt: Micsák), kisk. Sáros vm,
dalom termékei voltak. A legnagyobb varázsa e girálti j.-ban, (1910) 105 tót lak., u. p. és u. t. Girált.
leveleknek őszinteségük, bizalmasságuk, mely- I Mikháza, kisk. Maros-Torda vniegye nyárádlyel M. szeretetreméltó egyéniségét, mély ke szeredai j.-ban, (1910) 664 magyar lak., n. p. Dedélyét, változó hangulatait a maguk közvetet- ményháza, u. t. Nyárádszereda.
lenségében szólaltatja meg s amellett tiszta, ne
Mikkelsen, Mnar, dán sarkutazó, szül. Brönmesen egyszerű, természetes előadással, ami stí derslevben 1880. Részt vett 1899. és 1900. a
lusunk akkori nehézkessége ós latinossága idején Grönland keleti partjának kikutatására szerve
tüneményszerű volt. A levelek nagy része, külö zett expedícióban, 1901—02. a Ferenc József-föld
nösen a régibbek, kitűnően van szerkesztve, s a kikutatását célzó amerikai expedícióban. 1906-ban
levélforma csalódásig híven utánozva. Frissesé- tíz társával Alaskából az amerikai Jeges-tenger
gükből ma sem vesztettek, s fölfödözésük óta kutatására indult; de szeptemberben a Fíaxman(1794) nemcsak a szakembereknek, hanem a köl sziget mellett hajója befagyott. A telet a partvi
tőknek és a művelt közönségnek is kedves olvas dék térképezésére használta föl, 1907 tavaszán
mányai. Az eredeti kéziratot csak a véletlen men pedig szánon 800 km.-nyi utat tett E.-ra s meg
tette meg az elkallódástól. Thaly valószínű föl állapította, hogy a Point Barrowtól É.-ra nincse
tevése szerint Rákóczinak egy öreg Horvát nevű nek szigetek, amint azt az utazók állították. Mire
szolgája őrizte meg. Tőle került Bécsbe, a magyar visszatért, hajója már elmerült. Nagy erőfeszíté
újság szerkesztőihez, s azoktól Kultsár István sek közt folytatta útját az amerikai szárazföldön
hoz, aki 1794. kiadta (újabb kiadásai: Toldytól s 1908. visszatért Kopenhágába. 1909-ben ismét
1868, Abaíitól 1880, a Képes Remekírókban 1905, Grönlandba ment, hogy a Mylius-Erichsen expe
a Magyar Remekírókban 1906, s díszes emlék- díció tagjainak holttestét megtalálja, de célját
kiadásban, Bdvi Illés Aladár szép akvarelljeivel nem érte el s 1910. Norvégiába tért vissza. Mun
kája : Conquering the Arctic Ice; magyarra A
1906, mely az eredetit betűhíven közli). A kézirat sarkvidék
Robinsonja c. Ballá Ignác fordított*
az egri érseki liceum könyvtárának tulajdona.
(Budapest 1913).
IroiMcm. M. teljes életrajzát munkásságának belátó is
mertetésével Toncs Gusztáv írta meg: M. K. élete c. önMiklauzics Adolf, jogi író, szül.' Lékán (Vas
4116 kötetben 1877. Ezenkívül a nevezetesebb dolgozatok : vm.) 1880 ápr. 30. Jogi tanulmányait a budapesti
Toldy, Magyar államférfiak és írók II. és Abafi életrajzai,
Önállóau 1878; Beöthy, Szépprózai elbeszélés I.; Császár egyetemen végezte. 1902-ben állami szolgálatba
•Elemér, M. Törökországi Leveleinek keletkezése, Irodalom- lépett. 1914 óta mint pénzügyi titkár a pénzügy
tört, Közi. 1895: Dézsi Lajos, M. fordításairól, u. o. 1904; minisztériumban szolgál. Főbb munkái: Az wj
Beöthy Zsolt, Négyesy László, Thaly Kálmán, Szily Kál
mán, Erődi Béla tanulmányai, az emléL'kiadásokban: Ktirthi adótörvények magyarázata (Budapest 1909); A
Menyhért, M. kiadatlan munkái, Egri gimn. ért. 1907; Ki közigazgatási végrehajtási eljárás zsebkönyve
rály György, A Törökországi Levelek forrásaihoz, Egy. (u. o. 1913). E Lexikonnak is munkatársa.
Pfiilol. Közi. 1909; M. fordításai, u. o. 1912 és M. levél
Mikleus, adók. Verőcze vm. slatinai j.-ban,.
fórmája, Irodalomtörténet 1913; Márki, II. Rákóczi Fe
renc, III: köt.
(i9to) 979 horvát, szerb és magyar lak., vasút
Mikes Lajos, író, szül. Budapesten 1872 aug. 8. állomás távíróval s ugyanott postahivatal.
MikleuSka, adók. Belovár-Körös vm. kutinai
A filozófiát és jogot Pozsonyban és Budapesten
hallgatta, itt az államtudományok doktorává j.-ban, (1910) 791 szerb lak., u. p. és u. t. Kutina.
Miklóirtás (azelőtt: Miklőlázur), kisk. Bihar
avatták. 1895-ben a hírlapírói pályára lépett s kü
lönböző lapoknak (Fővárosi Lapok, Pesti Napló, vm. magyarosokéi j.-ban, (1910) 603 oláh és ma
Magyar Nemzet) volt munkatársa és szerkesztője, gyar lak., postaügynökség, távbeszélő.
Miklós, szentek: 1. Fliie M., 1. Műe. - 2. M.,.
közben évekig előbb a Franklin-társulat, majd a
Révai testvérek r. t. irodalmi titkára. 1913 óta a mirai püspök, megh. 345—352 között dec. 6.
Tolnai Világlexikona szerkesztője. Első kötete, Igen népszerű szent keleten és nyugaton, amit a
Költemények 1895. jelent meg; főképen azonban tiszteletére emelt számos templom és kápolna
műfordítással foglalkozik. Verses műfordításai: bizonyít. Számos életleírása történelmi érték nél
Byron Káinja, Shakespeare Othellója, Byron kül szűkölködik. Az a keresztény szokás, mi
Child Haroldja; ennek 1896. megjelent első éneke szerint névnapja (dec. 6.) éjjelén a szülők gyer
alapján a Kisfaludy-'Pársaság megbízta az egész mekeiket titokban megajándékozzák, azon a le
<M)osz lefordításával. Fordított Goethe, Lenau, gendán alapszik, hogy M. egy családnak 3 leá-
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nyát, kik szegénységük miatt erkölcstelen" életet
akartak kezdeni, elegendő pénznek ablakon való
bedobása által tisztességes házassághoz juttatta.
Testét 1087 óta Olaszországban, Bari nevű vá
rosban őrizik, Emléknapja dec. 6. — 3. Tolentinoi M; szül. 1246 körül S. Angeloban, megh.
1306 szept. 10. Tolentinoban. A neki felajánlott
kanonokságot visszautasítva, mint szerzetes és
buzgó népmisszionárius működött Cingoliban, az
utolsó 30 évben Tolentinoban. IV. Jenő avatta
szentté 1446. Emléknapja szept. 9. — 4. Iranü
M., v. zarándok M. (peregrinus), szül. Sterionban (Achaja), megh. 1094 júl. 2. Traniban. Mi
után folytonos Kyrie eleison kiáltozásai miatt
anyja és a szomszédos szerzetesek őrültként bán
talmazták ós elűzték, gyermekseregtől körülvéve
hasonló kiáltások között vándorolt Dél-Olasz
országban. II. Orbán avatta szentté 1098.
Miklós, pápák: 1. I. M., a Szent és Nagy
(858 ápr. 24.-867 nov. 13.). Előkelő római csa
ládból származott. 858-ban került a pápai trónra.
Állhatatosan védelmezte Ignác konstantinápolyi
patriarchát Photius ellenében. Erélyesen szállt
sikra a ker. házasságjog mellett II, Lothár ki
rállyal szemben, amiért őt ennek fivére, II. La
jos ostrom alá fogta. János ravennai érseket, ki
alattvalóival zsarnokoskodott, megalázta. Alatta
tértek az egyházba a bolgárok, akikhez 106
Responsa híres iratát intézte. Bölcs és erélyes
uralkodása szerezte meg neki a Nagy melléknevet.
2. II. M. (1059 jan. 24.-1061 júl. 19. (27).
Ellenpápáját, X. Benedeket (1. o.) a sutrii zsinat
letette. Több zsinaton egyházi reformok létesíté
sén fáradozott, amelyeknek érdekében követeket
küldött Felső-Olasz-, Francia- és Németországba.
Legnevezetesebb az 1059-ki húsvéti zsinaton ki
bocsátott dekrétuma a pápaválasztás szabályo
zásáról (1. Pápa). Ez a rendelete Németország
ban visszatetszést szült és egy német zsinat
1061. összes intézkedéseit érvényteleneknek nyil
vánította, de ő ezt a normannok fejével, Guiskard Róbert herceggel kötött szövetséggel ellen
súlyozta.
3. III. M. (1277 nov. 25.—1280 aug. 22.), a
híres Orsim-család tagja. A Habsburgi Rudolf és
Anjou Károly között való viszályokat kiegyen
lítette és előbbinek közbenjárása folytán a szent
széknek összes időközben elrablott birtokait viszszaszerezte. Túlságosan hódolt a nepotizmusnak.
4. IV. M. (1288 febr. 22.—1292 ápr. 4.). Ferenc-rendi szerzetes, azután a rend generálisa,
később bibornok és püspök volt. Az Anjouk és
Aragonok között létrehozta a békét. Akkon el
este (1291) után keresztes hadat akart szervezni,
de sikertelenül. A tatárokhoz hittéritőket kül
dött ; Róma városát nagy építkezések által gaz
dagította.
6. V. M. nevet viselt XXII. János ellenpápája,
Pietro Rainalducci minorita, akit Bajor Lajos
ültetett 1328 máj. 12. a pápai székbe, de csak
hamar lemondott és enyhe fogságban élt Avignonban haláláig. Megh. 1333 okt. 16.
6. V. M. (1447 mára 6.-1455 márc. 24). A hu
manizmus pápája. Okos engedékenységével és
buzgóságával megszüntette a baseli zsinat (1. o.)
előidézte zavarokat, megkötötte 1448. a bécsi
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konkordátumot, 1449. megsemmisítette a zsinat
ellen hozott büntetéseket, mire ellenpápája V.
Félix lemondott és a zsinat V. M.-t elismerte.
1452-ben megkoronázta III. Frigyest Róinában.
Konstantinápolynak á törökök által való elfog
lalásakor 1453. hiába fáradozott a keresztény
hatalmak egyesítésén. Mint a művészetek és tu
dományok barátja, számos restaurációt végzett
Rómában. Tudósok és írók vették körül és meg
alapította a vatikáni könyvtárt. Az egyház megdicsőítése a szellem és művészet cselekedetei
vel volt célja pápaságának és ebben igén sokat
tett.
Miklós, több uralkodó és fejedelmi személyiség
neve:
[Montenegró.] 1. I. M. (Nikita Pétrovics
Nyegos), Montenegró királya, Petrovies Mirko
hercegnek, Daniid fejedelem öccsének fia, szili.
Nyegosban 1841 okt. 7. (szept. 25.) Iskoláit Trieszt
ben és Parisban végezte s nagybátyjának, Da
nilónak meggyilkoltatása ntán 1860 aug. Í4. fog
lalta el Montenegró fejedelmi székét. Nemsokára
a törökökkel keveredett háborúba, kik 1862 szept.
13. Cetinjét is elfoglalták s őt lealázó béke elfo
gadására kényszerítették. De III. Napóleon és
I. Ferenc József közbenjárására a szultán enge
dett a súlyos feltételekből. M. ezután nagy buz
galommal fogott hozzá kis országa kormányzá
sának javításához és műveltségének emeléséhez.
B munkájában II. Sándor orosz cár részéről bő
séges támogatásban részesült. 1876-ban újra há
borúba keveredett a törökökkel s «z alkalommal
több győzelmet vívott ki felettük. A berlini kon
gresszus 1878. Antivari és Dulcigno partvidék
kével növelte országát. M. ezóta egyre emelke
dett tekintélyben családi összeköttetései révén is.
A Bosznia és Hercegovina ánnexióját követő
1908—1909-iki háborús válság idején M. Szerbia
mellett foglalt állást ós ö is háborúval fenyegetődzött monarchiánk ellen. 1910 aug. 28. uralko-'
dásának félszázados jubileumán felvette a ki
rályi címet, If. Miklós cár pedig kinevezte orosz
tábornaggyá. 1912-ben ő is belépett a Török
ország ellen alakult balkáni szövetségbe és első
nek üzente meg a háborút (1912 okt. 8.) Hadai
elfoglaltak néhány szomszédos török várost, majd
Szkutari ostromára vonultak. Itt azonban óriási
veszteségeket szenvedtek s csak a szerbek hat
hatós támogatásának köszönhették, hogy Szku
tari parancsnoka, Esszád pasa 1913 ápr. 23. sza
bad elvonulás feltétele mellett átadta a várost.
M. azonban nem tarthatta meg a nagy áldo
zatok árán elfoglalt helyet, melyet fővárosa^
nak szemelt ki, mert Ausztria-Magyarország
indítványára a hatalmak egyetórtőleg követel
ték Szkutari kiürítését, ami 1913 máj, 5. ineg
is történt. A bukaresti békekötés tetemesen
növelte Montenegró területét (L Montenegró).
1914-ben a világháború kitörésekor M.f mint
Szerbia szövetségese, aug. 7. Ansztria-Magyarörszágnak, aug. 11.- pedig a Német birodalom
nak megüzente a háborút. (L. Világháború.)
M. jeles költője is nemzetének. Legnevezetesebb
drámája: A Balkán cárnője a szerb színpadok
kedvelt darabja s németre is lefordították. M.
1860 nov. 8. vette nőül Vukotics Milenát (szül.
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1847.), Vukotics Péter vajda és szenátor leá vében számított Ausztria hálájára, Poroszország
nyát, kitől a következő gyermekei születtek: jóindulatára, III. Napóleont nem sokba vette s
Zorlta hercegnő (szül. 1864. megh. 1890), ki csak Anglia támogatását akarta megnyerni. De
1883. Karagyorgyevics Péter herceghez, a jelen Anglia féllé ceny volt Oroszország hatalmára és
legi Péter szerb királyhoz ment nőül; Milica inkább Franciaországgal szövetkezett M. ellen,
hercegnő (szül. 1866) Nikolajevics Péter orosz kinek követe, Mencsikov herceg oly követelőén
nagyherceg neje 1889 óta; Anasztázia hercegnő lépett fel 1853. a szultánnal szemben, hogy a há
(szül. 1867) előbb Rornanovszky György herceg, ború elkerülhetetlenné vált. Az Al-Dunáig nyo
1907 óta pedig Nikolajevics Miklós orosz nagy muló orosz hadak azonban Ausztria ellenséges
herceg neje; Danii o trónörökös (1. o.); Heléna magatartása miatt kénytelenek voltak az oláh
hercegnő (szül. 1872) III. Viktor Emánuel olasz fejedelemségeket elhagyni, mire a francia é:s
király neje 1896 óta; Anna hercegnő (szül. 1874) angol hadak 1854. Krim-félszigetén kötöttek ki
Battenberg Ferenc József herceg neje 1897 óta; és Szebasztopolt vették ostrom alá. (L. Krimi há
Mirko herceg, Grahovo és Zeta nagyvajdája ború). Ausztria hálátlansága roppantul felhábo
(szül. 1879); Xénia hercegnő (szül. 1881); Vera rította M.-t, a Krímben szenvedett veszteségele
hercegnő (szül. 1887); Péter herceg, Zachlum pedig egészen megtörték s még a háború befeje
nagyvajdája (szül. 1889).
zése előtt meghalt. Szent-Péterváron (1859) és
[Oroszország.] 2.I. M. (Nikoláj Pavlovics), Kijevben (1896) lovasszobrot állítottak emléké
orosz cár (1825—55), I. Pál cár harmadik fia, nek. M. 1817. vette nőül III. Frigyes Vilmos
szül. Gacsinában 1796 júl. 6. (jún. 25.), megh. porosz király leányát, Saroltát, ki az ortodox val
Szent-Pótervárott 1855 mára 2. (febr. 18.) Báty lásban az Alexandra Feodorovna nevet kapta
jának, I. Sándor cárnak halála után, — minthogy (szül. 1798., megh. 1860), s kitől a következő gyer
másik bátyja, Konstantin nagyherceg már régeb mekei születtek: II. Sándor cár (1. o.); Mária
ben lemondott trónöröklési jogáról, — 1825 dee. 1. nagyhercegnő (született 1819., meghalt 1876),
6 foglalta el Oroszország trónját. A trónralópése Leuchtenberg Miksa herceg neje, a Rornanovszky után kitört dekabrista felkelést (1. Dekabristák) család ősanyja; Olga nagyhercegnő (szül. 1822.,
kegyetlen szigorúsággal nyomta el s egész ural megh. 1892), Károly württembergi király neje;
kodása alatt kérlelhetetlen ellensége maradt min Alexandra nagyhercegnő (szül. 1825.,megh. 1844),
den alkotmányos ós szabadabb törekvésnek (a Frigyes hessen-kasseli fejedelem neje; Konstan
Vas-cár). Ellensége volt minden idegen befolyás tin nagyherceg (szül. 1827., megh. 1892, 1. Kon
nak ; az orosz ifjak külföldi iskoláztatását eltil stantin, 14.); Miklós nagyherceg (szül. 1831.,
totta, Kijevben egyetemet alapított. Az orosz megh. 1891., 1. M. 4.); Mihály nagyherceg (szül.
egyházat teljesen hatalma alá hajtotta, a kato 1832., megh. 1909,1. Mihály, 12.). V. ö. Lacroix,
likusokat és protestánsokat pedig üldözte. Len Histoire de la vie et du regne de Nicolas I. (Paris
gyelországnak a bécsi kongresszuson 1815. biz 1864—75, 8 köt., befejezetlen); Thouvenel, Nico
tosított alkotmányát semmibe sem vette. Ezért las I. et Napóleon III. (u. o. 1891); ScMemami,
tört ki aztán 1880 végén Varsóban a lengyelek Die Ermordung Pauls I. und die Thronbesteigung
felkelése, melyet 1831. M. vezérei, Díbics és Nikolaus' I. (Berlin 1902) és Geschichte Russlands
Paszkijevics vertek le (1. Lengyelország törté unter Nikolaus I. (u. o. 1904,1. köt.).
nete), mire Lengyelország teljes elnyomása kö
3. II. M. (Nikoláj Alekszandrovics), orosz cár,
vetkezett. Egy újabb lengyel felkeléstől való fé Hl.Sándor cár legidősebb fla, szül.Szent-Pétervárott
lelem és az abszolutizmus elvének fentartasa 1868 máj. 18. (máj. 6.). 1890—91-ig nagy utazá
késztette később M.-t arra, hogy a magyar sza sokat tett Nyugat-Európában és Kelet-Ázsiában.
badságharc leverésére Ausztriának felajánlja se Ez alkalommal 1891 máj. 23. Otszuban egy fana
gítségét. 1849 máj. 21. találkozott Varsóban Fe tikus japáni merényletet követett el ellene és fején
renc József császárral s ezután Paszkijevics könnyebb sebet ejtett. Atyja halála után 1894
alatt jún. közepén 200,000 főnyi sereget küldött nov. 1. foglalta el a trónt, koronázása pedig 1896
hazánk ellen. Seregét a duklai hágóig kísérte s ott máj. 26. volt Moszkvában. Belső politikájában
megáldotta. A világosi fegyverletétel után köz fentartotta a hagyományos abszolút kormány
benjárt az osztrákoknak kiszolgáltatott magyar rendszert, mellyel csak 1905 niárc. 3. kelt nyilat
honvédtábornokok érdekében, de csak Görgey kozatában szakított, amikor egy birodalmi gyűlés
számára tudott kegyelmet kieszközölni. M. külső (duma) összehívásával némi alkotmányos élet
politikája a török hatalom letörésére irányult. kezdetét helyezte kilátásba. A lengyelekkel szem
Ezért támogatta még Metternich akarata ellenére ben engedett az erőszakos oroszosítás politikájá
is a szabadságukért harcoló görögöket. A nava- ból, de Finnország alkotmányosságának meg
rinói csatóban (1827 okt. 20.), melyben a török nyirbálása 1898 óta az 6 beleegyezésével történt.
flotta megsemmisült, az oroszok is részt vettek, Külső politikájában a világbéke elveit hangoz
1828. pedig Moldvát és Oláhországot szállották tatta s 1898 aug. 24. a hatalmakhoz jegyzéket
meg az oroszok s a Balkánon is áthatolva, a szul intézett a világbéke fentartasa és az általános
tánt 1829 szept. 14. a drinápolyi békére kényszerí leszerelés érdekében. E törekvésének eredménye
tették. E békében M. azt a jogot kapta, hogymint lett az első hágai békekonferencia összeülóse
a Balkán keresztény népeinek fővédnöke, bár 1899 máj. 18. E bókeszeretete azonban éles ellen
mikor beavatkozhatott Törökország belső ügyeibe. tétben állott az orosz politika hagyományos hó
Az 1848—49-iki forradalom leverése után M. el dító törekvéseivel Kelet-Ázsiában, Perzsiában és
érkezettnek látta az időt a törökök végleges ki a Balkánon. A kelet-ázsiai hódító törekvések az
űzésére és Konstantinápoly elfoglalására. E ter orosz-japánt háborút idézték fel (1903—1901>,
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melyben Oroszország óriási vereséget szenvedett.
Azóta megint a Balkánon igyekezett régi befo
lyását helyreállítani s az 1912-13-iki balkáni há
ború első sorban az orosz diplomácia müve volt.
Mikor 1914. a sarajevói borzalmas merénylet
után az Osztrák-magyar monarchia erélyes jegy
zéket intézett a szerb kormányhoz, M. a háború
párt nyomása alatt Szerbia mellé állott s ezzel
f őokozója lett a világháború (1. o.) kitörésének. M.
1894 nov. 26. vette nőül Alix hesseni hercegnőt
(szül. 1872 jún. 6. [máj. 25.]), ki az ortodox vallás
ban az Alexandra Feodorovna nevet kapta. E há
zasságából következő gyermekei születtek: Olga
nagyhercegnő (szül. 1896), Tatjána nagyhercegnő
(szül. 1897), Mária nagyhercegnő (szül. 1899),
Anasztázia nagyhercegnő (szül. 1901) és Alexej
trónörökös (szül. 1904 aug. 21. [júl. 30.])
í' 4. M. (Nikoláj Nikolajevics), orosz nagyher
ceg, I. Miklós orosz cár harmadik fia, szül. 1831
aúg. 8. (júl. 27.), megh. 1891 ápr. 25. (13.). Az
•orosz hadsereg mérnökkarában 1860. tábornok
Üett, 18P6. pedig lovassági főfelügyelőnek s a
.gárdaezredek főparancsnokának nevezték ki. Az
.1877—78-iki orosz-török háborúban a dunai orosz
főhadsereg parancsnoka volt. Eleinte szerencsé
vel harcolt, 1877 júl.-aug. azonban Plevna előtt
isúlyos vereségeket szenvedett, úgy, hogy csak
névleg maradt meg fővezérnek. Később kiderült,
hogy a háború folyamán elkövetett szállítási
visszaélésekben része volt. Ezért 1880. megfosz
tották rangjától, sőt 1882. pazarlásai miatt gond
nokság alá helyezték. 1890-ben visszakapta mél
tóságát, de nemsokára elmebajba esett és meg
hált. Nejétől, Alexandra oldenburgi nagyherceg
nőtől (szül. 1838., megh. 1900) két fia született:
Miklós nagyherceg (1. M. &.) és Péter nagy
herceg (szül. 1864), aki 1889. Milica montenegrói
.hercegnőt vette nőül.
5. M. /Nikoláj Nikolajevics), orosz nagyher
ceg, M. 4. idősebbik fia, szül. Szent-Pétervárott
1856 nov. 18. (6.). A katonai pályára lépve, kitün
tetéssel végezte el a vezérkari tiszteket képző
J*íikoláj-akadémiát. Az 1877—78-iki orosz-tö
rök háborúban Radetzki tábornok mellé volt
beosztva s annyira kitüntette magát a Sipka
szorosnál ós Plevna előtt, hogy a Szt. György
rendet érdemelte ki, I. Vilmos német császár
pedig a Pour le méri te érdemrendet adomá
nyozta neki. A háború után hat évig a gárda
ezred parancsnoka volt s ő képezte ki II. Mik
lós cárt a lovaglásban. 1890-ben a gárda-lovashadosztóly élére került, 1895. pedig főhadsegéd
ós a lovasság főfelügyelője lett kiterjedt ha
táskörrel. II. Vilmos császár 1897-iki szentpé
tervári látogatása alkalmával a 10. magdebnrgi
huszárezred tulajdonosává nevezte ki. 1905 júl.
6. az újonnan alakított honvédelmi tanács el
nökévé nevezte ki a cár, de ezen állásáról 1908
augusztusban le kellett mondania, mert nyers
modora és zsarnoki természete miatt összeütkö
zésbe jutott a tanács tagjaival. M. 1907 máj. 12.
Jaltában nőül vette Anasztázia hercegnőt, Mik
lós montenegrói fejedelem leányát, ki 1906. vált
«1 első férjétől, Romanovszky György hercegtől.
Az 1909-iki annexiós válság óta M. volt az orosz
üáború-párt vezére s mikor 1914 aug. elején ki
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tört a világháború, a cár M.-t nevezte ki a Né
met birodalom és Ausztria-Magyarország ellen
mozgósított orosz hadsereg főparancsnokává. L.
Világháború.
6. M. (Nikoláj Mihajlovics), orosz nagyher
ceg, történetíró, Mihály nagyherceg (1. Mihály,
12.) legidősebb fla, szül. Carszkoje-Szelóban 1859
ápr. 26. Az orosz hadseregben tábornoki rangot
visel, de főkép történelmi tanulmányokkal fog
lalkozik. Az orosz császári történeti társaság el
nöke, az Institut de Francé tagja s a berlini egye
tem díszdoktora (1910). Nevezetesebb müvei: A
Dolgorukij hercegek, I. Sándor cár tanácsadói,
kormánya első éveiben (oroszul, Szt-Pétervár
1902,2. kiad.); Sztroganov Pável Alekszandrovics
gróf (u. o. 1903,3 köt, franciául Paris 1905); Les
relations diplomatiques de la Russie et de la
Francé 1808—12 (u. o. 1905-08, 6 köt); Portraits russes des XVIII. et XIX. siécles (u. o. 1910,
5 köt).
Miklós, több magyar egyházi és világi főúr
egyedül ismert neve:
1. M. püspök, I. Andrásnak 1051. megmagya
rázta a III. Henrik császár hajóhadával a Dunán
előnyomult Gebhard regensburgi püspöktől el
fogott levelet s ő írta helyette a császár nevé
ben azt a másikat, mely visszatérésre szólította
fel a hajóhadat. Talán ő az a M. püspök, kit a
tihanyi apátság alapító levele mint alkanoellárt
említ.
2. M. úr, a palotások hadnagya, 1058. értesül
vén a Béla herceg élete ellen vetett cselről, Várkonyban titkon figyelmeztette az I. András király
elé lépő herceget, hogy ha élete kedves, a kardot
s ne a koronát válassza. így mentette meg a
herceg életét.
3. M. herceg, állítólag Kálmán király fla volt,
amit azonban egyesegyedül Bonflni tekintélyén
indulva állítanak. A Thuróczynál N. siglával
említett herceget valószinüleg önkényesen ke
resztelték el Nicolausnak.
4. M., Ügrin érsek testvére a Csák-nemzet
ségből, fejér-, sopron- és csanádvármegyei birto
kos, 1214. Komárom, 1222—24-ig Csanád, 1228.
Bihar vm. főispánja. Pozsonyvármegyei f őispáiiságát 1211—12-ig viselhette, mert az 1224-iki
M. novú pozsonyi főispán Borcs fiával, az 1233—
1234-iki pedig a tárnokmesterrel volt azonos. Ó
lehetett az a M. ispán, ki más magyar urakkal
I. Frigyes német császár keresztes hadához csat
lakozva, 1191. részt vett Alckon ostromában. Elő
ször Görögországból házasodott, míg második
neje francia leány volt. II. Andrástól sok jószágot
kapott adományban, de ezek egy részét a vár
javak megvizsgálására kiküldött bizottság 1230.
visszavette.
6. M., tárnokmester II. András idejében, főkép
a zsidókat ós izmaelitákat pártolta, amiért Róbert
esztergomi érsek 1232 febr. 26. egyházi átokkal
fenyegette. Főrésze volt abban, hogy a király
1233 aug. 20. a beregi erdőben kibékült a pápái
követtel s a papsággal.
6. M., szebeni prépost, IV. Béla alkaneellárja,
1241. a mohi csatában esett el, előbb azonban
maga is levágott egy előkelő mongolt. Zsebében
a mongolok megtalálván a királyi pecsétet, azzal
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erősítették még á király nevében költött levelet,
íhély
otthonmaradásra biztatta a magyarságot.
:
7. M., Obiosk fla, 1241. Dalmáciába kisérto a
menekülő IV. Bélát. Trauból átment Rómába,hogy
az esztergomi s kalocsai érsek és a győri püspök
megerősítését kieszközölje. Béla és Velence közt
békét észközölt; követségben járt Galiciában és
Bölgárországban, ahol fogságot is szenvedett.
Mindezért 1244. a hontvármegyei Kovárszeget
kapta IV. Bélától.
8. M., a Kán-nemzetségből, erdélyi nagypré
post; 1272-ben esztergomi érsekké választották,
mire azonnal elfoglalta az érseki széket. 1274
március elején a káptalan Benedek (aradi, majd
budai) prépostot választotta helyette, mit a király
helybenhagyott, de M.-t is megtartotta kegyelmé
ben. 1277-ben őt küldte az erdélyi szászok ellen,
kik a gyulafehérvári székesegyházat felgyújtot
ták s odaégettek 2000 embert. A királyhoz, mint
annak alkancellárja, még akkor is hű maradt, mikór 1279 máj. 5. Fülöp pápai legátus megígérte fölmentését az egyházi átok alól, ha leteszi az alkancellárságot, a politikától visszavonul ősi birto
kaira s teljes kárpótlást ad az egyháziaknak s
világiaknak okozott sérelmekért. Nem fogadta el
a kegyelmet s követte urát a kunok közé. 1280.
halálos ágyán kibékült az egyházzal, de a legátus
a bélpoklosok temetőjébe vitette s a nép közt híre
méiivén, hogy teljes bűnbocsánatot ad annak, ki
holttestére követ dob, a nép egész halomra való
kövét dobott reá. A legátus tiltakozott az ellen,
mintha ezt ö akarta volna.
9. M., pécsi püspök. Mint Lajos király neve
lője nagyon megnyerte tanítványa szeretetét. A
királyi kápolna ispánja és Lajos király titkos
kancellárja volt. Mint pécsi püspök a jámborság
hírében halt meg 1360.
10. M., egri püspök, 1. Dörögdi.
Miklós (bochniai), XV. sz.-beli képíró. Száremzáshelye a lengyelországi Bochnia; 1466. szanziepa Jakab festő mellett dolgozik Bártfán, az
ottani plébánia-templom oltárképein, majd 1468—
1470 körül elkészíti a ma is meglévő bártfai
przsébet-oltár 8 szárnyképét, 1474—76 között
Bedig megfesti a kassai Szt. Erzsébet-székesegy
ház főoltárának képeit, melyekből az Árpádházi
Szt. Erzsébet életét feltüntető 12 ábrázolás a ma
gyarországi csúcsíveskori festészet legkiválóbb
emlékei közé tartozik. B képek egyikén s kassai
sírkövén látjuk mesterjegyét: /A. Megh. Kassán
a XV. sz. 80-as éveinek legvégén.
Miklós, 1. Andor, hírlapíró, szül. Budapesten
1880 jan. 21. Tanulmányai végeztével hírlapíró
lett. Hosszabb időn át volt a Pesti Napló dolgozó
társa, majd közgazdasági rovatának szerkesztője.
1910. megindította Az Ést című napilapot, mellyel
a bcralevard-lap új típusát teremtette meg s rövid
idő 'alatt a modern hírszolgáltatás eszközeivel a
világsajtó számottevő tényezőjévé emelte; a lap
nak alapítása óta felelős szerkesztője.
2v M. Elemér (miklósvári), író, M. 4. fla, szül.
Alacskán (Borsod vm.) 1882 jún. 4. Főiskolai ta
nulmányait a budapesti és genfi egyetemen vé
gezte; 1903-ban középiskolai tanári oklevelet
srórzett, majd a budapesti községi felsőbb leány
iskola tanára tett. 1911-ben Budapest székes
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fővárosnál tanácsjegyzövé választották. Művei:
Rózsás szalmakalap (Budapest 1900); Petőfi
és Béranger (u. o. 1903); Versek (u. o. Í907);
Irodalmi nevelés (u. o. 1908). Ezenkívül számos
verse és tanulmánya jelent meg szépirodalmi
folyóiratokban.
3. M. Gyula (miklósvári), orsz. borászati
kormánybiztos, szül. Fínkén (Borsod vm.) 1832
nov. 26., megh. Budapesten 1894 máj. 2.1848-ban
beállott katonának s a szabadságharcot mint
honvédtiszt küzdötte végig. Később szondrői fő
szolgabíró, majd 1875. országgyűlési képviselő
lett. Közben, 1876. országos borászati kormány
biztossá nevzték ki. Ez állásában rendkívül nagy
szolgálatokat tett a magyar bortermelés előmoz
dítása körül, különösen a fllloxera által elpusz
tított szőllők helyreállításával. A Kecskeméten
általa létesítatt szőllőtelepen 1895. márvány
emléket állítottak tiszteletére.
4. M. Ödön (miklósvári), politikus és nemzet
gazda, a főrendiház tagja, M. 3. fla, szül. Finkén
(Borsod vm.) 1857 dec. 14. Budapesten 1879. mér
nöki oklevelet nyert. 1879-ben az Egyesült-Álla
mokban a gabonaelevátor-intézményt tanulmá
nyozta ; 1880. a főváros meghívta az elevátor
építésének műszaki felügyelőjéül. Részt vett az
összes gazdasági mozgalmakban, a gazdasági
egyesületek működésében. 1892-ben a szirmabessenyői kerület orsz. képviselőjévé választotta
s ezt a kerületet három cikluson át képviselte,
1893-ban földmivelésügyi államtitkár lett, amely
állásától 1895 végén visszavonult. 1897-ben ki
nevezték az 1900-iki párisi nemzetközi kiállítás
magyar kormánybiztos-helyettesévé. 1906-ban a
főrendiház tagjává nevezte ki a király. Számos
közgazdasági tárgyú cikkén kívül nevezetesebb
munkái: Budapesttől Chicagóig (1894); A ter
mény záloghiteléről (1898); Magyarország^ és
társországai az 1900. évi nemzetközi kiállításon
(1903); Összegyűjtött munkái (Budapest 1909).
Miklós, népmese-világunkban rendszerint a
nagyon erős hősflú neve, aki legkisebb testvérei
között. Kis Miklós a neve az Olombarát e. me
sében (Merényi, Sajóvölgyi népmesék 1. sz.).
Királyfi, Miklós az Aranygyűrűben (u. a. Dunamelléki népm. I.), w.Szép Miklós (Sajóvölgyi népm.
II.). Életsorán legtöbbször a király udvarában
szolgál, mint kocsis ; csodatetteket visz véghez,,
sárkányokat g5'őz le, végül elveszi a király leg
kisebb lányát. Szilády Áron a mondai Toldi
Miklóssal hozta kapcsolatba (1. jegyzeteit Rosvái
Toldijához).
MiklÓ3-cár hegység, Bulatovics (1896-98) katatásaival fölfedezett hegység Közép-Afriká
ban, átlag 2000 méter magas, környéke fölé kb.
1000—1500 m.-rel emelkedik, leginkább gnájszés gránitból áll. A hegység vízválasztó a Szobát
és az Omo (Rudolf-tó) közt. II. Miklós orosz cár
ról nevezték el.
Miklósfalu, község, 1. Miklóshalma.
Miklósfalva, kisk. Udvarhely vm. udvarhelyi
j.-ban, (1910) 285 magyar lak.; u. p. Székelyudvar
hely, n. t. Bögöz. — L. még Zólyommiklós.
Miklósii János (Vüágosván), Révai Miklós
(1. o.) álneve, amely alatt Verseghy Ferenc ellen
egy vitairatot tett közzé.
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Miklóshalma (azelőtt: Miklós falu), nagyk.
Mosón vm. rajkai j.-ban, (IÜIO) 1820 német és ma
gyar lakossal, vasútállomás, postahivatal; a. t.
Zurány.
Miklósháza (azelőtt: Nikolincz), kisk. KrassóSzörény vm. jámi j.-ban, (1910) 1223 oláh lak.;
u. p. Tyukó, u. t. Rakasd.
Miklósi, kisk. Somogy vm. igali j.-ban, (1910)
793 német és magyar lak., postaügynökség;
u. t. Nágoes.
Miklosieh, Franz von, jeles szlavista, kiváló
nyelvész és etnológus, szül. Radmescsakban (Stá
jerország) 1813nov. 20-, inegh Bécsben 1891 máre.
7. Eleinte a tanári pályának szentelte magát.
1838-ban Bécsbe ment ós ügyvédkedni kezdett.
De megismerkedett ós megbarátkozott Kopitarral (1. 0.), kinek közbenjárásával ós rábeszélésére
1844 az udvari könyvtár tisztviselői sorába lé
pett. Nemsokára Bopp összehasonlító nyelvta
nának bírálata (Wiener Jahrbüehor 1844) reá
terelte a nyelvészek figyelmét. 1848-ban előbb
rendkívüli, majd (1850) rendes tanára lett a szláv
nyelveknek a bécsi egyetemen s ezen állásában
működött egész 1885-ig ; 1851. a bécsi akadémia
tagja lett, s később a böleselettörténeti osztály
nak titkára. 1881. az osztrák urakházának tag
jává nevezték ki. Tanulmányai érdekében ismé
telten nagy utazásokat tett a szlávok lakta vidé
kekon (1856. Dalmácia és Montenegró, 1836. és
1842. Olaszország, 1851. Konstantinápoly, 1852.
Franciaország), 1872. a Magyar Tudományos Aka
démia is megválasztotta kültagjául. Művei közül
minket legközelebb érdekelnek: Die slavischen
Blemente im Magyarischen (1871., 2. kiadás
1884., magyarra fordította, Szarvas Gábor a Ma
gyar Nyelvőrben 1882); Die Sprache der Bulgaren in Siebenbürgen (1856); Über die Wanderungen der Rumunen (1879); Die Bildung der
Ortsnamen ans Personennamen im SÍ. (1864);
Die Fremdwörter in don sl. Sprachen (a bécsi
akadémia emlékiratai 15. köt.). Egyéb fontosabb
munkái: Etymologisches Wörterbuch der sl.
Sprachen (1886); Lexieon linguae palaeo-slovenicaé (1850, 2. kiad. 1865); Vergleichende Grammatik der sl. Sprachen (ezzel alapította meg a
szláv összehasonlító nyelvtudományt [négy köt.,
az 1., 3. ós 4. megjelent második kiadásban 1879.,
1876 és 1883]); Formenlehre der altelowenischen
Sprache (1850, 2. kiad. 1854, 3. kiad. 1878);
Albanesische Forschungen (3 köt., 1871). Rend
kívül becses még: Über die Mundarten und Wanderungen der Zigeuner Europas (1874—77,12 fü
zetben) ; Beitrage zur Kenntnis der Zigeunermundarten (1874—78, 4 füzet).
Miklosik József, festő, 1. Miklóssy.
Miklóslaka, kisk. Alsó-Fehér vm. marosújvári
j-ban, (1910) 617 oláh lak.; u. p. Magyarcsesztve,
u. t. Marosújvár.
Mikjóssy (Miklosik) József, festő, szül. Szlovinkán 1792 máre. 20, megh. Eperjesen 1841
doc. 1. Eleinte Szt. Bazil-rendü szerzetes volt,
1814. Bécsbe került, ahol kántora lett az odavaló
gör. kat. hitközség Szt. Borbála-templomának,
ideje legnagyobb részét azonban a bécsi akadé
mián töltötte, ahol Krafft volt a mestere. 1823ban Eperjesre tért vissza, ahol udvari festője
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lett a gör. kat. püspökségnek s mint ilyen, számos egyházi képet és ikonosztázt festett (Abaujszántó, Izdoba, Réső, Szobos, Fias, Eperjes, Várgony, Mucsohy, Végpetri stb.). Egyik főműve Kováts Jánosnak, az eperjesi egyházmegyei könyv
tár alapítójának arcképe (1831), amelyet a Ma
gyar Nemzeti Múzeum számára festett, 8 melyet
Kovátsch József bécsi rézmetsző metszett rézbe.Móg néhány arcképen kívül életképeket is fes
tett, novellisztikus tartalommal, ezek hollétét
azonban eddig nem sikerült kinyomozni. V. ö.
Művészet 1914.
Miklóstelek, község, 1. Pdlffytdek.
Miklóstelke, kisk. Nagy-Kiiküllő vm. seges
vári j.-ban, (i9io) 353 német és cigány lak.'.; ti. p.
és ü. t. Szászkeresztúr.
Miklósvágása, kisk. Sáros vm. eperjesi jv-ban*
(1910) 354 rutén és tót lak.; u. p. és 11. fc Margit
falva.
Miklósvár, kisk. Háromszók vm. M.-i j.-ban,
(1910) 697 magyar lak.; u. p. és u. t. Nagyajta.
A hajdani Miklós várszéknek székhelye volt. — .
L. még Majsamiklósvár.
Mikiósvbigye (azelőtt: Niklova), kiski Sáros
vm. bártfai j.-ban, (1910) 345 rutén lak.; u.- p. és
u. t. Alsópagony. — L, még Szentmiklósvölgye.
Miklósy, 1. Ilona, írónő, szül. Budapesten 1876
jan. 21. Már 14 éves korában a szini pályára lé
pett atyja, M< Gyula színigazgató társulatánál,.
s tíz évig szerepeit a vidéki színpadokon, főkópen
drámákban és vígjátékokban. 1900-ban férjhez
ment Gombos Ferenc Albin tanárhoz (1.0.). Azóta
az irodalmi téren dolgozik, regényeket, elbe
szélésekét, a színpadi életre vonatkozó cikke-,
ket ír a fővárosi napi és szépirodalmi lapokbaj
Fontosabb elbeszélő müvei: Három szőke aszszony (1805); Viola (1906); Az utolsó felvoúús
(1912); Illye'sházy Kata házassága (1913); 3<ohanka, egy szinészgyerek élete (1914).
2. M. István, a hajdudorogi gör. kat. egyház
megye első püspöke, szül. 1857. Zemplén vm.
Rákócz községében. A teológiát Budapesten vé
gezte. 1884-ben áldozópappá szenteltetvén, mun
kácsi püspöki titkár, majd sátoraljaújhelyi plébá
nos és itt előbb kerületi esperes, később zemplén
vármegyei káptalanon kívüli főesperes lett. 1913
ápr. 21. nevezték ki hajdudorogi megyés püspökké.
1914 febr. 24-ón Debreczenben, ahol az új püspök
ség ideiglenes székhelye volt, bombamerénylotet követtek el ellőne; a merényletnek, mely a
román túlzók izgatására vezethető vissza, többon
áldozatul estek, M. azonban sértetlen maradt.
Miklous, adók. Belovár-Körös vm. cazmai
jj-ban, (1910) 854 horvát lakossal; n. p. és u. t.
Cazma.
Miklucho-Maelay, Nikoláj Nikolajevics, orosz
utazó, szül. 1846. Ukrajnában, megh. Szt.-Péter
váron 1888 ápr. 4. (16). 1866-ban Haeckellel Ma
deirába, a Kanári-szigetekre, 1869. Marokkóba
ment. Sokat utazott, tanulmányozta a pápuákat,
köztük 16 hónapot töltött; majd a Fíüppi-sziger
tekon, Hongkongban ésBataviában, azután ismét.
Új-Guineában kutatott. Sydneyben zoológiai álló-'
mást és muzeumot alapított; gazdag etnográfiai
gyűjteményeket vitt Szt.-Pétervárra i?, ahol uta
zásairól szóló munkájának befejezése .előtt inog-,
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hsdt. V. ö. Finsch, Nikolaus von M. (Deutsche az agyagfalvi székelygyűléson, decemberben az
erdélyi dikasztériumok ama folyamodványát ter
Geographisehe Blatter, 11. köt. Bremen 1888).
MÍkluSevei, adók. és pk. Szerem vm.vuko vári jesztette az uralkodó elé, amelyben a jogsérelmek
j.-ban, (i9io) 800 rutén és szerb lak.; u. p. Cakovci, és nemzetiségi bujtogatások megszüntetését kér
vényezték. 1849—1860-ig teljes passzivitásban
a. t. Gjeletovci.
Mikó, kisk. Zemplén vm. mezölaborczi j.-ban, volt, de a kulturális és gazdasági téren mindent
(i9io) 410 rutén lak.; u. p. Havaj, u. t. Mező- elkövetett, hogy Erdély haldokló magyar társa
dalmi életébe szellemet ós elevenséget vigyen.
laborcz.
Mikó (hídvégi) grófi család, Erdélynek egyik 1861-ben az októberi diploma után az erdélyi fő
legrégibb székely eredetű s a hídvégi Nemes-csesr kormányszék elnökévé nevezték ki, de állásáról
Iáddal egyazon törzsből származó ösi nemzetsége, azonnal lemondott, mihelyt Schmerling politiká
melynek oklevelekből névszerint ismert törzse jával a középponti képviselet kérdésében nem
Akadás volt, ki Sébus név alatt is előfordul. értett egyet. 1861—65-ig ismét visszavonult az
Ennek fla, Vince, comesnek neveztetik, ki Hid- aktiv politikától, de akkor is sokat tett az Unióvóget, Aranypatakát és Erősdöt nyerte birtokul. mozgalom irányában. 1867-ben az AndrássyVince három fla közül egyik Mikó nevű, kitől kablnet közlekedésügyi miniszterévé nevezték ki.
•a M. -család, Domokos nevűtől pedig a Nemes-osa.- Hivatali működésén kívül igen nagy tevékeny
Iád származott. Többen viseltek főkirálybirói hi séget és áldozatkészséget fejtett ki társadalmi
vatalt Háromszékben. Az ősi nemes családból Pál téren. Buzdításával és példaadásával felrázta Er
lesz gróffá 1755. s ennek testvére MiklSs Vll'2. dély közvéleményét a haladás, a művelődés és a
A család Hágában 1876. M. Imre grófban (1. nemzeti munka minden megnyilatkozási formája
alább) halt ki, nőága 1912. özv. Esterházy Já- iránt. 1843—75-ig elnöke volt a Kolozsvári Nem
nosné, szül. M. Júlia grófnőben. — Nevezete zeti Színház felügyelő bizottságának; 1840-től
haláláig az erdélyi református egyház fögontlsebb tagjai a családnak:
1. M. Ferenc, szül. 1585., megh. 1635 júl. 15. noka, s a nagyenyedi kollégium mecénása volt,
Bethlen Gábor odaadó híve, ki öt 1622. főudvar- de támogatta a többi ref. iskolákat is. Legnagyobb
ihesterré, majd kincstartóvá tette. 1616—24-ig alkotása volt az Erdélyi Múzeum megalapítása
nagyfontosságú követi küldetéssel járt Konstan 1859., de főrésze volt a kolozsvári egyetem léte
tinápolyban, a moldvai vajdánál, a budai vezór- sítése körül is. Emellett mint író, gyűjtő, műértő,
basáhál és II. Ferdinándnál. 1625-ben a berlini tudós és mecénás egyaránt fénylő nevet vívott ki
udvarba megy követségbe, hogy Bethlen Gábor magának. Kiadta az Erdélyi Történeti Adato
számára feleségül kérje Brandenburgi Katalint, kat, Bod Péter munkáit, megírta Benkő József
akivel Bethlen nevében meg is kötötte a házas élete és munkái e. könyvét, kiadta Debreczeni
ságot. 1626-ban M. hozza Brandenburgi Katalint Márton Kióvi csata c. eposzát, kisebb-nagyobb
Kassára, ahol a fényes fejedelmi menyegzőt tar tudományos cikkeket írt a Bud. Szemlében,
tották. Bethlen Gábor végrendelete egyik végre Kolozsvári Közlönyben stb. Mellszobrát Kolozs
hajtójává tette. Fejedelme halála után (1629) várt a botanikus kertben 1889 jún. 10. leplezték
«löbb Brandenburgi Katalin, majd Bethlen Ist le, 1905 szept. 4. pedig Zabolán emléktáblával
ván fejedelemsége érdekében működött s az jelölték meg szülőházát. V. ö. Kemény Gábor b.
<5zvegyet lemondásra birta. Ó megy követségbe Emlékbeszéde (Pesti Napló 1877, 31. sz.); Erd.
Váradra a fejedelemmé választott I. Rákóczi Prot. Közlöny (1876. évf.); Vasárnapi Újság
György meghívására (1630 nov.), ki aztán szin (1876, 29. sz.); Erdélyi Pál, Gr. M. Imre omlétén több Ízben bízta meg diplomáciai küldetéssel kezete (Kolozsvár 1911).
•és akitől ezért kapta 1633. a kolózsmonostori
Mikó János, magyar üvegfestő, csupán bécs
airadalmat. Ö építtette a csíkszeredai várat, amely újhelyi működéséről tudunk. Ott szerepel már
róla Mikő-Újvárnak neveztetett. 1635-ben az 1451., s talán ugyanott halt meg 1478. Bécsúj•ő közbenjárására állíttatott helyre a székelyek helyt fenmaradt néhány üvegfestményo. V.rü.
;ama régi kiváltsága, hogy a székely örökségben Báth, Az Iparművészet Könyve II. és Arch. Ér
magszakadás esetén nem a kincstár, hanem a tesítő, új foly. IX. köt.
rokonok örökölnek. Irt egy Históriát a maga
Mikodermin (mycodermin), hideg légáram
életében történt erdélyi dolgokról (1594-1613), ban szárított sörélesztő, mit újabban furunknlómelyet Kazinczy Gábor adott ki a Mon. Hung. zis, ekcéma, csalánkiütés esetén jó sikerrel vétet
Hist. Magyar Tört. Emlékek VII. kötetében (Pest nek naponta 3—4 kávéskanállal levesben, bor
1863). Életrajzát megírta Nagy János a Keresz ban. Fehérfolyás ellen hüvelyáztatásokat végez
tény Magvető 1875. évf.
nek vele.
Mikóia, Alsóferenezfalvához tartozó kis fürdő
2. M. Imre gróf, államférfiú, szül. Zabolán
^Háromszék vm.) 1805 szept. 4., megh. Kolozsvárt telep Zala vmegye csáktornyai j.-ban, u. p. Bot
1876 szept 16. Jogi tanulmányainak befejezése tornya, u. t. Muraszerdahely.
Mikóíalva, nagyk. Heves vmegye péteevásári
után az erdélyi guberniumhoz került, hol 1837.
főkormányszéki tanácsos, 1847. pedig erdélyi j.-ban, (1910) 1136 magyar lak., u. p. és u. t. Bél
kincstárnok lett. Nem vett ngyan tevőleges részt apátfalva.
az 1848-as mozgalmak előkészítésében, de nem
Mikóháza, kisk. Zemplén vmegye sátoralja
-csatlakozott az erdélyi konzervatívoknak ama újhelyi j.-ban, (i9io) 589 magyar ós tót lak.,
osoportjáh02 sem, amely Jósika Sámuel báró kan postahivatal, u. t. Pálháza.
cellár vezetése alatt távol tartotta magát minden
Mikola, kisk. Szatmár vmegye szatmárnémeti
aienizetl mozgalomtól. 1848 októberében részt vett j.-ban, (i9io) 1896 magyar lak., vasútállomás táv-
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Íróval, postahivatal. — L. még az összetételek alatt Mikovec,^ adók. Belovár-Körö3 vmegye körösi
(Füzesmikola stb.).
(krizevcii) íj.-ban, (1910) 560 horvát lak., u. p.
Mikola Sándor, tanár és író, szül. Péter- Sveti Petar Orehovec, u. t. Gornja Rijeka.
hegyen (Vas vm.) 1871 ápr. 16. A budapesti ág. ov.
Mikovec, Ferdinánd Bfetislav, cseh archeoló
főgimnázium tanára, 1911 óta az Uránia folyó gus és író, szül. 1826 dec. 23. Bürgsteinban,
irat szerkesztője. Müvei: Mathematikai szünórák megh. 1862 szept. 22. Prágában. 1850-ben alapí
(Pozsony 1903); A középiskolai mathematikai totta s haláláig szerkesztette a ma is fennáll6
tanítás reformja (Beké Manóval, Budapest 1909); Lnmir c. szépirodalmi lapot, amely körül az
Az infinitezimális számítások elemei a közép 50-es és 60-as évek legjobb cseh írói csoporto
iskolában (társszerző: Bátz L., 1910); A fizikai sultak. Irt több régészeti munkát és tragédiát.
alapfogalmak kialakulása (1911); AbhandlunMikovinyi Sámuel, térképész, szül. Abelován
gen über die Reform des mathematisehen Unter- (Nógrád vm.) 1700-ban. 1723-ban Jenában udvari
richts in Ungarn (Beké Manóval, Leipzig 1911); térképész, majd a berlini akadémia tagja, végül
A függvények és az infinitezimális számítások magyar királyi építész lett. Horányi szerint Seleleméi (társszerző: Bátz L., 1914).
meczbányán, Budán, Pozsonyban hidraulikus gé
Mikolapatak Msk. Máramaros vm. sugatagi peket, másutt utakat és hidakat épített. 1747-ben
j.-ban, (i9io) 1155 oláh lak., u. p. Barezánfalva, lecsapolta a tata-füzitői mocsarakat. Az Ő tervei
u. t. Aknasugatag.
szerint kezdték meg 1749 ápr. 13. építeni a
Mikolcsány, kisk. Gömör- és Kis-Hont vm. budai királyi várpalotát. III. Károly megbízá
nagyrőczei j.-ban, (1910) 195 magyar lak., n. p. sából elkészítette Bél Mátyás Notitia Hungáriáéc. munkája számára Magyarország egyes me
Licze, u. t. Licze-Gicze.
Mikológia (mycologia, gör.), a gombákkal fog gyéinek a térképét, de csak néhány jelent még,
a többi elveszett. Apróbb önálló művei közül kettőlalkozó tudomány (1. Gombák).
Bél könyvében van lenyomtatva, egy a kör
Mikolt, 1. Edikó.
Mikon, ógörög festő Kr. e. 460 körül, Polyg- négyszögüsítéséről szól (Bécs 1739) s egy a tér
notos kor- és munkatársa. Az athéni tarkacsar képkészítésről (Pozsony 1735). BélHungariája szá
nokban megfestette az amazonok csatáját, u. 0. mára rézmetszeteket is készített. V. ö. Századok
Panainosszal a marathoni csata népszerű képét. 1874; Művészet 1912.
Theseusnak és a Dioszkuroknak templomait e
tSiköze(mykose, tréhalóze). Néhány gombában,
hősök életéből vett festményekkel díszítette.
az anyarozsban (secale cornutum) és a keleti treMikonosz (Mykonos), a Kikládok egyike; a halában előforduló cnkorf eleség, melynek képlete:
8 km. !széles M.-i csatorna választja el Tinosztól, CJJELJJO,, -(- 2H,,0. A nádcukortól főleg abban
86 km területtel, (1907) 4589 lak. M. sziklás szi különbözik, hogy alkoholban könnyebben oldódik
get, amelynek legmagasabb csúcsa a Hagiosz és hogy a poláros fény síkját nagyobb mértékben
Iliász. Főhelye M., (1907) 4403 lak., a sziget Ny.-i elhajlítja, mint a nádcukor.
részének közepén, jó kikötő mellett fekszik. A
Mikózis (mykosis, gör. JXÜXÍ)5 a. m. gomba), az.
görög mondák szerint itt folyt le a harc a gigá orvostudományban tulajdonképen olyan beteg
szok és istenek közt.
ség, melyet növéuyi élősdiek okoznak; össze
Mikorey, Franz, német karmester és zene kevertek azonban ezekkel olyanokat is, ame
szerző, szül. 1873. Münchenben. M. Maxnak, a lyeket nagyjában gombaalakú, szétterjedő felső
hírneves tenoristának(185')—1907) afla. 1902-ben résszel biró daganatok keletkezése jellemez. B
a dessaui színház karnagya lett. 1912-ben a Nép két csoport között semmi közösség sincs. A leg
opera Wagner-ciklusát vezényelte Budapesten. nevezetesebbek az utóbbiak között a M. fungoiMüvei: Zongoraverseny, Zongoraötös, Frühlings- des vagy Alibert-féle granulóma, mely tetőpont
gesánge (tenorhangra, zenekarkisérettel).
ján a bőrön szétszórva fellépő, egész ökölnyi,
Mikor repül a disznó ? (lat. quando sus vörös, gömb- vagy tortaalakú daganatokból áll,
volat ?) Erdei kártételnél a szárnyas állatokat amelyek kifekélyesedhetnek, de megint eltűn
le lehet lőni, ha nem lehet behajtani. A régi jog hetnek, néha nagy viszketéssel, fájdalommal
szerint ezt a szabályt a disznókra is alkalmazták, járó bőrlobokat okozhatnak, egészben véve azon
ban inkább a fehérvórüséggel rokon folyama
azért volt az a tréfás cenzúrai kérdés: M.
Mikosíalva (azelőtt: Mikusócz), kisk. Tren- tokat keltenek ós néha évtizedekig is elhúzód
csén vm. puhói j.-ban, (1910) 902 tót lak., u. p. hatnak. Gyógyításuk belső kezelésekkel ésröntgenezássel történik.
Vöröskő, u. t. Puhó-Koe8kócz.
Mikra-Kaimeni, sziget, 1. Szantorin.
Mikosszéplak (azelőtt: Széplak), kisk. Vas
Mikrakusztika (gör.) a. m. hangerősítő.
vm. vasvári j.-ban, (1910) 1008 magyar lak., u. p.
Mikro... (gör.) a. m. kicsiny. Az itt nem talált
és u. t. Baltavár.
Mikószalatna, kisközség Arad vmegye boros- szók Micro... alatt keresendők. — M. továbbá
sebesi j.-ban, (1910) 523 oláh lak., u. p. és u. t. összetételekben a. m. milliomod. Pl. M.-farad =
egy farad (1.0.) milliomod része. — M.-müliméter
Dézna.
Mikószilvás, kisk. Alsó-Fehér vmegye maros vagy mikron (ji) azonban a milliméternek csak
újvári j.-ban, (i9io) 494 oláh lak., u. p. ős u. t. ezredrésze.
Mikrobák (gör.), 1. Baktérium.
Marosújvár.
Mikrobarométer (gör.) a. m. barométerpróba
Mikóújíalu (Biikszád-Űjfalu), kisk. Három
szék vm. sepsi j.-ban, (1910) lí-70 magyar lak., (1. 0.).
Mikrobiológia (gör.), az élettan egyik ága,
kik kőipart űznek (épületkövek, lépcsők stb.);
mely a csak mikroszkóppal látható' szervezetek
postahivatal, u. t. Málnásfürdő.
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életműködésével foglalkozik. A M. az életfolya
matokat mikroszkóp segélyével figyeli ínég.
Mikroblefáxia (gör.), a szemhéjak világra hoífott kicsiny volta, ami az arcnak föltűnő hibája.
Mikrotromit (ásv.), az embolitnak egyik variétása.
Miki-ocita (mykrocita, gör.), a rendesnél
(6—9 JA; 1 |JL a milliméter ezredrésze) kisebb
vörös vértestecske. Ott fordulnak elő, ahol a
makrociták (1. o.). EhrMch a vörös vórtestecskék
hasadási eredményének tartja (schizocyta).
Mikrof arad (rövidítése mi), a farad milliomodrésze, a kapacitás
egysége elektromos mérések
nél, értéke 10—15 cm—i sec—2- Egy km.- hosszú
tengeralatti kábel kapacitása körülbelül 0 2 M.
Mikioíelzit (ásv.), 1. Porfir.
Mikrof ita (mikrophyta, J»ÖV.), 1. Mezofiták.
Mikrofon (mikrophon, görög), neve onnan
származik, hogy felfedezésének első idejében kis
hangrezgések megnagyltására használták. Mai
alakjában a M. a telefonkészülékek legfontosabb
«leme és arra szolgál, hogy segélyével a beszéd
hangrezgéseit
elektromos áram
ingadozásokká
alakíthassuk át.
A 51.-nak legfon
tosabb alkotó
része egy szén- v.
fémlemez (1. ábra
D), amely mögött
szóntömb Cfoglal
helyet. A 0 szén
tömb és D lemez
között szénré
szecskék vannak
1. ibra. Berliner-féle mikrofon. alkalmazva, ame
lyek kihullását F
nemezgyűi'ű gátolja meg. Az elekti jmos áram
forrás az indukciós tekercs primer csévéjén át
egyrészt a D lemezhez, másrészt a K szorító ut
ján a C széntömbhöz van kapcsolva. Amidőn
az S tölcsérbe belebeszólünk, a levegőrezgések
nek hatására a lemez is mozgásba jön és így a
széntömbhöz a rezgés irányához képest jobban
vagy kevésbbé szorítja a szénrészecskéket, a na
gyobb vagy kisebb nyomás következtében az
ellenállás megváltozik és az egyenáramú telep
ből különböző erősségű áram folyik. Az áram
erősség ingadozása meglehetősen megfelel a lemez
rezgéseinek és így a beszéd hangjainak is. Az
áramingadozásokat az indukciós tekercs szekun
dér csévéjébe áttranszformálva, azok a vonalon
mint elektromos áramok terjednek tova, a telefon
hallgató lemezét a megérkezési állomáson rez
gésbe hozva, a beszédet hang alakjában kapjuk
vissza.
A M.-t Hughes 1878. még szénpor nélkül, csupán
csak laza kontaktusú szénpálcával készítette ós
hangnagyításra használta. Az első gyakorlati ala
kot1877. Edison készítette; vele majdnem egyide
jűleg találta fel Berliner is az ő M.-ját. A Berliner
mikrofonnál a széntömb körgyűrüs kivágásokkal,
az úgynevezett Deckert-féle M.-nál a széntömb
négyszögletes széncsúcsokkal bir és a feltaláló
szénpor helyett grafitot használ. A 8, ábra a köz
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ponti teleppel bíró telefonközpontok körzetében
használt M.-t tünteti fel. Mind a három mikrofon a
m. kir. posta jelenlegi szabványa. A jelenlegi
M,-oknak nagy hátrányuk az, hogy a mozgásban
lévő lemez alap
rezgését megváltoztatják,ugyanis
a szerint, hogy a
szénrészecskék
mikőp rendeződ
nek el, a lemez
alaphangja más
és más lesz és így
példát hozva fel:
a lemez a beszéd
egyik pillanatá
ban a 600 rezgés
számú hangokat
adja erősebben
vissza, a másik
percben pedig a
600 rezgésszámú
hangokat megábra.
gyengítve, ellen
ben a 800 rezgésszámmal biró hangokat megerő
sítve továbbítja. Ez a hangtorzítás néha oly mér
téket ér el, hogy a beszéd érthetetlen lesz, Ily
esetben a M. megkopogtatásaáltal az esetleg össze-

tapadt szénrészecskékot
szétválaszthatjuk ésaM.
működése ismét rendes
lesz. Mindenesetre kívá
natos lenne, hogy a M.
alaphangjainak befolyá
sát kiküszöbölhessük,
erre vonatkozólag azon
ban ma még nem talál
ták meg a megoldást
A M.-ok általában kis áramerősséggel dolgoz
nak; nagyobb áramerősségnél a finom szénrészecskék elhamvadnak, elégnek és a beszédet
egyáltalán nem adják vissza. Megfelelő híítés
által elérhetjük azt is, hogy a M.-on nagyobb
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áramerősséget bocsáthatunk át ós ennek meg rendesen messzelátó (hipermetropiás) vagy sza
felelően a telefonvonalra kiinduló áramfeszült- bálytalan, látóképességük gyenge.
'.":•.'
séget is tetemesen megnövelhetjük. Rendes
Mikrogameta, 1. Gameta.
körülmények között a kiinduló telefonáram fe
Mikrogiria (mikrogyria, gör.), az agy velőnek
szültsége 1 Volt, hűtött M.-nál azonban a 30 fejlődési rendellenessége, midőn az agyvelőtekerVoltot is eléri és így a beszélgetési távolság hűtött vények keskenyek, kicsinyek, gyakran szabály,
M. segélyével 1000 kilométerről 2000—3000 talanok. Rendesen az agyvelő kicsinységével
kilométerre is felnövelhető. Az 3- ábra a m. kir. (mikrenkefália) és kisfejüséggel (mikrokefália)
posta kísérleti állomása által szerkesztett hűtött együtt fordul elő. Rendszerint gyöngeelméjüsóM.-t tünteti fel. A hűtött M.-ok a kiinduló áram get okoz.
nagyobb feszültségénél fogva jó szigetelésű áram
Mikroglosszia (gör.), a nyelv kicsisége.
kört igényelnek. Leginkább Svédországban van
Mikrogoniométer. így nevezik a mikroszkó
nak elterjedve, a hol az Egnér-Holmström-féle pot, ha szögek mérésére használják. E végből a
M.-okat használják.
megmérendő szög csúcspontját az okulár fonál
Mikroíotográfia (gör.), a mikroszkópban látott keresztjének középpontjával fedésre hozzák, az
kép fotográfiája. Ha bármely mikroszkóp oku tán a szög szárait egymásután ugyanazon fonál
lárja elé annak tengelyében egy fotográfiai kam lal engedik egybeesni. Az asztalka elfordulását
rát állítunk fel, képet nyerünk a homályos leme a körbeosztáson olvassák le s ezzel meg is van
zen, amely rendes módon fotografálható. Köny- határozva a keresett szög. A pontos beállítást
nyébben ós pontosabban dolgozhatunk speciális mikrométarcsavarokkal eszközlik.
M.-i készülékekkel, amelyeket a Zeiss, Leitz és
Mikrográiia (gör.) a. m. mikroszkopikus tár
más gyárak állítanak elő. Kisebb készülékeknél gyak leírása. Továbbá a. m. apró írás, a kallia górcső és kamra függélyesen vannak elhe gráfiából kivált, kuriózumszámba menő művé
lyezve. Pontosabb műszereknél a fényforrás (erős szet, amely a könyvnyomtatás föltalálása után
ívlámpa, mészfény, gázizzófény, Nernst-lámpa), különösen Nürnbergben virágzott. Legrégibb em
továbbá a górcső és a kamra vízszintesen fekvő lékei a Miatyánk, egyes zsoltárok, amelyeket
síneken (optikai padon) úgy állítható be, hogy a apró hártyalapokra C3ak nagyító üveggel olvas
tengelyek egybe essenek és minden rázkódtatás ható, apró betűkkel írtak le s gyűrűbe foglalva
(járó-kelők, kocsirobogás), ami óletlenséget okoz viseltek. Később a rajz vonalait ilyen apró betűs
hatna, kikerültessék. Finomabb készülékek apo- írással pótolva, alakokat, sőt képeket is ábrázol
chromát-lenesókkel dolgoznak (1. Apochromát). tak a M.-val s a szöveg tártaimba rendszerint az
A megvilágításhoz használt kevert fény zavaró így megörökített alakok életrajza volt. Újabban
színeinek a kiküszöbölésére plan-parallel-üveg- ismét fölkapták s nálunk is készültek arcképek
falu küvettákba öntött színes folyadékok szolgál M.-val, így Ferenc József királyról, Kossuth
nak. Ilyenek a pikrinsav-oldat, vagy rézvitriol, Lajosról stb. L. még Fotomikrográfia.
káliumbikromát és kénsav keveréke (ZettnowMikrogránit, kőzet, porftros szövetű gránit,
féle szűrő). Minél rövidebb a megvilágító fény amely többnyire a nagyobb gránittömzsökben
hullámhossza, annál részletdúsabb a rajz. Ezen mint telér fordul elö; hozzá hasonló a granofir.
alapszik a Zeiss által hegyikristályból készí
Mikrokardia (gör.), a szív veleszületett kicsi
tett «monokromát»-objektív, mely az ultraibolya sége.
színre átjárható, míg a közönséges üveg azt el
Mikrokefália (mikrokephalia, gör.), kicsinynyeli. A különösen rövid hullámhosszúságú suga vagy törpefejtiséget jelent. Azáltal jön létre,
rakat itt kadmium-elektródok közt átugró elek hogy az agyvelő fejlődésében ismeretlen kóros
tromos szikrák adják. A homályos lemez ultra okok következtében megakad s úgy az agyvelő
ibolya képe természetesen nem látható, de a be súlya, mint a koponya űrtartalma alig éri el a
állításnál fluoreszcencia által előtüntethető. Inten normálisnak '/s-át, 1ji-ét Jellemző reá a minden
zív fénnyel mozgó dolgokat (baktériumok, apró méretében igen kicsiny agykoponya, rézsútos hom
állatok, vérsejtek stb,) kinematografálni is lehet. lok, előreálló s az agykoponyához viszonyítva
Ilyenkor a fotográfiai kamra helyét a kinemato- nagy arc (1. az ábrát a 762. old.). Ezért madár
gráf-készülék foglalja el (mikrokinematográfía). fejű embereknek is nevezik. Az irodalomban is
Régebben M.-kat úgy is készítettek, hogy besö meretes legkisebb felnőtt M. koponya űrtartalma
tétített szobában, a bedeszkázott ablak kivágá 350—370 cm3. A M.-ok rendesen hülyék, imbosába tett és heliosztát segélyével direkt napfény cilisek, beszédképességük gyenge, szellemi mű
nyel megvilágított preparátum kópét egysze ködésük igen alsórendű. Vogt után sokáig a maj
rűen góreső-objektiwel érzékeny lemezre vetí mokra való visszaütésnek tartották. Ki van mu
tették (Nap-M.). M.-nak nevezik a nagy képek tatva, hogy veleszületett és öröklődhetik. Előidéző
ről készült igen kicsiny képeket is, amelyeket okát a méhen belüli élet alatt a magzat fejóro
nagyítóval kell nézni (mikrofotoszkóp-térképek, gyakorolt nyomásban (méhizmok, koponyában
okiratok). V. ö. Neuhauss, Lehrbuch der M.; lévő víz) keresik. Ha a M. kisebb fokú, demimiKaiserling, Lehrbuch der M.
krokefáliának (félig törpefejüség) nevezik. Ezek
Milcrofotoszkóp (gör.), Vollbehr által szer nél a szellemi működés már kevésbbó korlátolt.
kesztett nagyító-lupa fotográfiai úton készített V. ö. Vogt, Studien über das Hirngewicht der
Idioten (1906) és Über die Mikrokephalen ader
apró térkéjek szemlélésére táborban.
Mikroftalmusz (mikrophthalmus, gör.), a Affenmensehen (1867).
Mikrokéinia (gör.) a kémiának az a fejezpte,
azomgolyónak a rendesnél kisebb volta, amely
fejlődési hibától ered. Az ily szemek fénytörése amely olyan anyagok felismerését és meghaíá-
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rozását tanltja, amelyek csupán a mikroszkóp se
gítségével vehetők észre. A M. fontos segéd
eszköze a fiziológiai, hisztológiai és különösen a
kőzettani vizsgálódásoknak. A megvizsgálandó
anyagot a mikroszkóp tárgylemezére helyezzük
és megcseppentjük a kívánt kémiai reagenssel,
mire vagy azonnal, vagy csak az oldódás, ill.
beszáradás után, jellemző és biztosan felismer
hető mikroszkopikus kristályok keletkeznek. Kü
lönösen fontosak a mikrokémiai módszerek a
szilikátkőzetek ásványainál, amelyek csak folysavban oldódnak. Ezeknek megvizsgálása céljá
ból a tárgylemezt vékony kanadabalzsam-réteg
gel vonjuk be, reáhelyezzük a vizsgálandó anya
got, ezt megcseppentjük folysavval ós a készít
ményt magára hagyva, lassan beszáradni en
gedjük. Ilyenkor több fémnek, pl. kálium- és
nátriumnak igen jellemző alakú fiuoszilikátja

Mikrokefál.

(K,Si08 és ría^iOs) keletkezik. V. ö. Behrens,
Die mikrochemische Analyse. L. Kémiai analízis.
Mikrokémiai módszerek, 1. Mikrokémia.
Mikrokinematográfia, 1. Mikrofotográfia és
Kinematográfia.
Mikrokíin (ásv.), a kálium-földpát egyik faja,
amely mimetikusan egyhajlású. Alakja egészen
megegyezik az egyhajlású rendszerbeli ortoklászéval, de számtalan, vékony ikerlemezkéből
tevődik össze, mely lemezkék mind háromhajlásnak. Optikai tulajdonságaira nézve eltér az
ortoklásztól, egyéb fizikai meg kémiai sajátsá
gaiban nincs eltérés, úgy hogy az ortoklász és
M. heteromorf ásványoknak tekinthetők. Vékony
csiszolatban mikroszkóp alatt poláros fényben
igen jellemző a M.-ra nézve a rácsszerü szerke
zet, ami onnan van, mert két irányban szövődtek
össze vékony ikerlemezkéi; gyakran még az orto
klász és albit-földpát lemezkéi is hozzájárulnak
(M.perthit). Szép M.-kristályok ismeretesek Nor
végiából (Arendal), Arkansasból (Magnet Cove)

Mikrométer

stb. Egyik drágakőnek is használt változata a szép
zöld színű amazonkö (amazonit). Számos gránit
nak ós szienitnek elegyrésze. L. még Fóldpát.
Mikrokokkusz a. m. kis kokkusz, 1. Bakté
rium.
Mikrokozmosz (gör.), 1. Mákrokozmosz.
Mikrokristályos szövet, a porflrok alapanya
gának a szövete, amelyben a mikroszkóp segít
ségével a kőzetalkotó elegyrészek biztosan meg
határozhatók.
Míkrolepidoptera (ásv.), 1, Apró pillék ós
Lenkék.
Mikrolit (ásv.), a vulkáni kőzetek alapanyagá
ban és elegyrészeiben mikroszkópos kicsinységü
kristályegyének, amelyeknek miiétét már nem
igen lehet meghatározni. A kristálykeletkezés
nek úgyszólván első stádiumai, növekedésükben
megakadályozta őket az anyagnak gyors megme
revedése. Leggyakrabban találni őket vulkáni üve
gekben és pedig a legkülönfélébb alakokban és
viszonyok között. Majd egészen rendetlenül, majd
pedig egyenes vonalakban helyezkedtek el, majd
a megmerevedés előtt izzón folyós anyag hullám
zását követik. Néha az elegyrészekben egészen
szabályos övekben helyezkednek el ós az illető
ásványi elegyrész öves, héjas szerkezetének le
hetnek okozói. Alakjukat illetőleg majd tű-, majd
pálcika-, tüske-, csillag-, fonal-, csavar- stb. ala
knak, ami szerint azután más-más a nevük. Belonit, krisztallit, trichit, longulit, glóbulit, margarit, mind megannyi nevei egyes különös alakú
M.-nak.
Mikcoliter (röv. X), a liter milliomodrésze—
0001 ml (milliliter).
Mikrológia (gör.) a. m. szőrszálhasogatás.
Mikromelia (gör.), a végtagok veleszületett ki
csisége.
Mikromer (gör.), 1. Fanerormr.
Mikromérleg, igen csekély súlyú tárgyak mé
résére való mérleg.
Mikrométer (gör.). Igen kicsiny hosszak mé
résére szolgáló eszköz. Ide szá
mítandók ama berendezések is, \
melyeknek célja finom mérőesz
közök egyes részeit igen keve
set mozgatni s ezt az elmozdulást
megmérni. A finom elmozgatás
igen gondosan készített csavar
segítségével történik. Nagyobb
elmozdulások pontos megméré
sére noniust v. verniert (1. Noniws) szoktak használni. Kis
1. ábra.
vastagságok mérésére a M.-csavart az 1. ábrában látható alakban alkalmazzák.
B rámában az a csavar forgatható; a forgás
nagysága a K-n lévő
körosztás segítségével
megmérhető. A leméren
dő tárgyat a és & közé
helyezzük és a-t addig
csavarjuk, míg a lemé
rendő tárgy a és 6-vel
éppen érintkezik. Azután
kivesszük a tárgyat és a-t addig csavarjuk, mig
a és & érintkeznek. Az a csavarvég akkor éppen
a lemérendő vastagsággal tolódott el. A JK"körön
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leolvashatjuk, mennyit kellett eközben a csavart
Mikropan, 3 rn. magas szállítható orgona pe
forgatni. Kis vastagságok mérésére szolgál még dállal és két manuállal. Knecht Kristóf tübingeni
az ú. n. M.-körző (2. ábra). Két emelő a közös hangszergyáros szabadalma.
pont körül foroghat; az egyik karhoz c beosztott
Mikroperthit, 1. Perthit.
kör van erősítve. A lemérendő tárgyat 6-nél be
Mikrophon (gör.), 1. Mikrofon.
csípjük ; az emelő másik vége c-nél a hosszabb
M i k r o p h t k a l m u s (gör.), 1. Mikroftalmusz.
karnak megfelelőleg többet mozdul el; ez elmoz
MikropUj ta (nBv.), 1. Mezofiták.
dulás a c körön leolvasható.
Mikropia, 1. Mikropszia.
Mikroszkóppal vizsgálandó tárgyak méreteinek
Mikropile (mikropyle, gör.), 1. Magkezdemény
meghatározására az üveg-M. szolgál. Vékony és Pete.
üveglemezre egyenesekbői álló hálózatot karcol
Mikropszia (mikropia, gör.), a makropszia
nak, melyben két egymásra következő egyenes Vio ellentéte, az a látásbeli tévedés, amikor valaki a
v. 710(1 mm.-re fekszik egymástól. Az üveg-M.-t v. tárgyakat a szokottnál kisebbeknek látja. Előfor
a lemérendő tárgyra helyezik, v. pedig magában a dulhat az alkalmazkodás megbénulásakor, a mi
mikroszkópban van, és pedig ott, hol az objektív a vagy betegségek következtében v. pupillatágító
tárgy képét szolgáltatja. Mindkőt esetben a háló szerek használatakor áll elő.
zat a mérendő tárgy képével együtt nagyítva je
Mikropszichia (gör.) a. m. kislelkűség, csüglentkezik a látómezőben. Csillagászati s egyéb gedts'ég.
távcsöveken alkalmazzák az ú. n. okulár- v. fonalMikropyle (gör.), 1. Magkezdemény és Pete.
M.-t: a távcső okulárjában kifeszített egy v. több
Mikrosoma (növ.), 1. Milcroszóma.
pókháló v. finom platinafonal v. üvegre karcolt
Mikrospóra (microspora, növ.), a heterospórás
párhuzamos vonások. A fonalak az objektív szol harasztnövények hím jellegű spórája, melyből a
gáltatta képpel egy síkban vannak, úgy hogy hím előtelep (1. o.), azaz a mikroprothallium kelet
a vizsgálandó tárgy képével együtt láthatók a kezik. Ezen az előtelepen fejlődnek ki a hím sza
látómezőben. A fonalak M.-csavar segítségével porodási szervek, az antheridiumok. A M. mikroeltolhatók, az eltolás nagysága a M. -csavaron sporangiumban jő létre nagyobb számmal. A ma
leolvasható.
gasabb rendű növények virágporszerve, pollené
Mikrométercsavar, 1. Mikrométer.
megfelel a M.-nak. A M. párja a makrospóra (1. o.).
Mikrométer-körző, 1. Mikrométer.
ííikvospoia,nQÍam. (microsporangium, növ,), a
Mikrometria, mérés a mikrométerrel (1. o.).
heterospórás harasztnövények Mm szaporodási
Mikromielia (gör.), a gerincagy velő veleszüle szerve, melyben a mikrospóra (1. o.) keletke
tett kicsisége.
zik. A magasabb rendű növények pollenzacskója,
Mikromilliméter a. m. mikron (1. o.).
antherája megfelel a M.-nak.
Mikron (gör.), fizikai és csillagászati mérések
Mikrosporon, közös szó többféle, egymás
nél használatos hosszmérték, a milliméternek ez sal rokonságban nem lévő parányi fonalas gomba
redrésze, vagyis O'OOl mm. Jele a görög u (ml) megjelölésére. A legelsőt közülök a m agyar Gruby
betű, úgyhogy pl. 52 )i=52 mikron = 0'052 milli Dávid 18Í3. fedezte fel (M. audouini). A M. furméter. A mikron ezredrészét = O000001 mm.-t fur-t Eichstedt fedezte fel 1846. a Pityriasis ver(milliomodrész milliméter) mülimikronnák neve sicolor bőrbetegségnél (1. o.).
zik. Jele fia.
Mikroszeizmológia (gör.), a földrengéstannák
Mikronézia, az ÉNy.-i ausztráliai Mariána-, az a tudományága, amely a mikroszeizmikus
Karolina-, Pelau- és Marshall-szigetek gyűjtőneve. mozgások (1. Földrengés) tanulmányozásával fog
Mikronéziaiak. Mikronézia (1. o.) lakossága az lalkozik.
fijabban néprajzilag különválasztott Taszmánia
Mikroszkóp (gör., 1. a képmellékletet), régeb
PS Gilbert-szigetek kivételével. A nép Melanézia ben górcsőnek nevezett optikai műszer, melynek
és Polinézia elemeiből tevődik össze, helyenkint segítségével kis tárgyakat nagyítva lehet látni.
még ki sem alakult, azért a szín ós testalkat lé A legegyszerűbb M. egy gyűjtőlencse (lupe, na
nyegesen eltér. Legsötétebb a Pelau ós Karolina- gyító), mely a tárgynak egyenes helyzetű, nagyí
szigetek, legvilágosabb a Gilbert-szigetek népe. tott képét adja, ha az a lencse ós gyújtópontja
Átlag alacsonyabbak, mint a melanéziaiak, a között van. Az összetett M. két lencserendszerből
koponya hosszasabb, hajzatuk a polinéziaiakkal áll, melyet az 1. ábrán a z o i és cd lencsék he
szemben dúsabb, sötétbarna, sima. Mielőtt a gyár lyettesítenek. Az ab gyűjtőlencse rövid gyújtó
ipari szöveteket ismerték, jellemző volt a fűszá távolságú s ez az xs tárgynak BS nagyított va
lakból kötözött, vagy pandanus-levelekből ké lós képét szolgáltatja; ez a lencse (illetve lencse
szített kurta szoknya és a társadalmi osztályok rendszer) az objektív (tárgylencse). Az BS képet
szerint változó, csupán a mellre ós törzsre terjedő a cd nagyitón, az ú. n. okuláron (szemlencse) át,
tetoválás. Szervezetük feudális. Pejlett müizlé- nézzük, miáltal megnagyítva BS'-ben látszik..
sük kagylóékszerek csiszolásában, fúrásában, Az összetett M. objektivje több lencséből áll, me
gyékényszövósben nyilvánul. Csonteszközeikkel lyek közös fémhüvelj'be vannak foglalva. A leg
ügyes hajókat, cölöpházakat építenek. Jó tenge jobb rendszer a Zeiss-íéleapochromát-objektív^
részek, sőt sajátos térképeik is vannak. Pálma melynek a tárgyhoz legközelebb eső lencséje fél
bort készítenek. V. ö. Graebner, Kulturkreise gömb, siklapjával a tárgy felé fordítva (2. ábra)*.
Oceaniens (Berlin 1905); Rraemer, Ostmikro- Az ilyen rendszer mentes a gömbidom miatti éa
nősien und Samoa (Stuttgart 1906).
színi eltéréstől és éles képet láttat. Az objektív a,
Mikroorganizmus (gör.), a legkisebb állati v. M. leglényegesebb alkatrésze. Az okulár rendeseit
növényi élet; szorosabb értelemben: baktórium. két síkdomború lencséből áll, melyek szintén köRévai Nagy
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zös fómhüvelybe vannak foglalva (3. ábra). Az sejtek rugalmasságának a M.-pal való tanulmá
összetett M. formáját a 4. ábra tünteti fel. Erős nyozására alkalmasak; 11. hevítő készülék, melyfémalzaton fémoszlop nyugszik, mely a M. csövét lyel a preparátumot áramló víz segélyével melegí
tartja (f). A felső részen van az okulár (a), az teni lehet (hevítő M.) A M.-ban való képkeletke
alsó végén a csőhöz csavarva az objektív (b). zés elméletét Abbé dolgozta ki. Kimutatta, hogy a
Ez alatt van a tárgylemezt tartó asztalka, mely kópkeletkezéshez nem elég az, hogy a preparátum
finomabb műszereken forgatható és finom csavar egy pontjából kiinduló sugarak ismét a kép egy
ral eltolható. Középső kerek nyílása alatt van a pontjában találkozzanak, lianem még az ú. n.
forgatható tükör, melynek egyik oldala gyengén sinus-feltételnek is ki kell elégítve lennie. E
homorú, másik oldala sík. Ez a fényt a prepará szerint a preparátum egy tengelymenti pontjából
tumon át a M. csövébe küldi. Az újabb műszere kiinduló sugaraknak a M.-on való átlépés előtt és
ken az asztalka nyilasa és a tükör között az Abbe- után olyan szögeket kell a M. tengelyével alkotféle világító készülék, a kondenzor, foglal helyet niok, hogy sinusaik viszonya állandó legyen. E
(5. ábra), mely két v. három gyűjtőlencséből áll. föltételnekteljes mértékben alig lehet eleget tenni,
Ezek a fényt úgy törik, hogy a fénykúp, mely a de a tétel a M.-szerkesztésre nézve irányadó. E
vizsgálandó tárgyra esik, lehetőleg nagy nyílású sinus-feltételből vezette le Abbé a numerikus
legyen. Köralakú diafragmákkal a világítás sza apertúra fogalmát, mely a M. teljesítőképes
bályozható. A csövet tartó oszlopon csavarok ségére rendkívül fontos. Ha ugyanis a preparátum
vannak, melyekkel a csövet durván B aztán fino nak a M. tengelyébe eső pontjából sugárkúp esik
man lehet beállítani. Újabban nagyon használják az objektív legszélső lencséjére és a szélső sugár
a revolver-objektlvtartókat (6. ábra), melyeken a M. tengelyével w szöget alkot, míg a prepará
3—4 objektív úgy van megerősítve, hogy forga tum éa a lencse közötti közeg törésmutatója n
tással bármelyik hozható a tárgylemez fölé. Ké akkor az n. sinu szorzat a numerikus apertúra.
szítenek olyan M.-okat is, amelyek csöve hajlít Ha a közeg levegő, akkor n—1 és mivel sinu
ható (Hartnack-féle, 7. ábra), továbbá binokulá értéke egynél nagyobb nem lehet, az apertúra
ris M.-okat, amelyeken egyszerre két szem is vizs értéke az egységnél kisebb. Ha azonban a prepa
gálhatja a tárgyat és pedig vagy egy észlelő két rátum ós a lencse között olyan közeg van, mely
szemével (8. ábra), v. két észlelő egy-egy szem nek törésmutatjja nagyobb az egységnél (pl. víz,
mel (9. ábra). Az első esetben sztereoszkópikus olaj), akkor az apertúra értéke nagyobb az egység
hatást kivannak elérni; evégből egy objektív nél (cédrusolajra nézve 1'5). Ez azimmerziós lencse
fölé teljes visszaverődésű prizmákat alkalmaznak. esete. Ekkor olyan sugarak is juthatnak az első
Kristályoknak polarizált fénnyel való megvizsgá objektlvlencsébe, melyek a levegőben való törés
lása céljából a M. csövébe Nikol-féle hasábokat miatt a lencsére már nem esnének. Abba továbbá
illesztenek be; a többi berendezés nem változik. kimutatta, hogy a preparátumban lévő finom közök
AZ'állvánnyal, tárgyat tartó asztalkával, beállí optikai rács módjára hatnak s a rajtuk áthaladó
táshoz való csavarokkal és fényvető tükörrel, fény már nem követi az egyenes ü'ányú terjedés
valamint 20—100-szoros nagyítást eszközlő len törvényét, hanem fényelhajlási tünemények áll
csékkel ellátott egyszerű U.-őkat dolgozó v.prepa- nak elő. Ezekből magyarázza a képkeletkezést.
níío'M.-oknakis nevezik (10- ábra). A napállító Ezüstözött üveglemezre finom párhuzamos karco
tükörre szerelhető M.-ot, mely kis preparátumok kat vésett ós kitűnt, hogy kép csak akkor kelet
vetítésére való, nap-M.-ii&k nevezik (11. ábra). kezik, ha a M. tengelyének irányában haladó fény
Ezeknél a nagyítás a felfogó ernyő távolságával sugarakon kívül az oldalt elhajlított fénysugarak
változik. Napfény helyett elektromos fényt is le is közrehatnak. Mennél szűkebb résen át jut a
het alkalmazni a vetítésnél, v. pedig Druinmond- fény az objektívhez, annál szélesebbek az elhaj
fóle fényt (hidrooxigén-M.). Vetítés helyett a lási sávok s így Abbé megállapíthatta azt a leg
M.-al fotográfiai fölvételeket is lehet eszközölni. kisebb rést, iíletve a preparátumnak legfinomabb
Érdekes Lendl Adolf hazánkfia kettős M.-ja is, struktúráját, melyet a M. még feloldani képes,
mely két, egymásba tolt M.-ból áll s amellyel ig-en vagyis, melynek képe a M.-ban még létrejöhet.
jelentékeny nagyításokat lehet elérni. (L. Ultra- A 900-szoros nagyítás jelenti eszerint a M. tel
mikroszkóp). A M. f ontosabb mellékkészülékei: jesítőképességének határát. Baktériumok vizsgá
1. monokromatikus fényvetésre való fényvető latakor ugyan még 2000-szeres nagyításokra is
(Hartnacktól); 2. Engelmann és Bollett mikro- törekszenek, de ez már csak kényelmesebb látást
spoktrál objektívje és Dippel spektropolarizátora. jelent, de a struktúrának to rabbi szétbontását
3. a M.-i rajzoló készülékek; 4. fókuszmórő,amely- már nem idézi elő. Zsigmondy és Siedentopf az
lyel a tárgyak mélységméreteit határozzák meg ; ú. n. ultramikroszkóppal (1. o.) még túlmentek
5. szögmérők, melyekkel kisebb M.-i kristályok az elméletileg megállapított határon, amennyiben
szögei mérhetők; 6. mikrométerek (okulár-éstárgy- a vizsgálandó anyagul szolgáló átlátszó közeget
mikromóterek), amelyekkel a M.-i tárgyaknak (rubinüveg, kolloidális anyagok, baktériumokat
ezredrész milliméterekben való mérése történik; tartalmazó folyadék) oldalról igen erősen meg
7. az apertométer (Zeisstől), mellyel a lencsék nyi világították, úgy, hogy az erős és jellemző elhaj
lasi szögét mérik; 8. M.-i elektródok, a M.-i tár lási tüneményeket idéz elő. A különben már nem
gyak elektromozására; 9. M.-i gazométerek, me látható legapróbb részecskék ezáltal legalább
lyekben alsóbb lények és sejtek mozgásait tanul megkülönböztethetők, ha igazi képkeletkezé9ro
mányozzák különféle gázokban; 10. a Thanhof- nem is adnak alkalmat.
fer-íéle mikrosztátok (nyomásmérők), melyek na
M.-i szövettani technika. A M.-i készítmények
gyobb nyomások hatásának, főleg a szövetek és előállítására való eszközök: ollók, kések, csipte-
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tök, tük, borotva, ú. n. mikrotómok, tárgyüveg,
amelyre a preparátum kerül, fedőüveg, amellyel
a folyadékba beágyazott tárgyat letakarják; ola
jok, lakkok, sokféle szesz és festőszer. Ha a tár
gyat frissen vizsgálják, az állatból vagy növény
ből ollóval pici darabkát levágnak és folyadék
ban
a tárgyüvegre helyezik. A folyadék lehet
8
/4°/0-os konyhasóoldat, gyenge ecetsav, vlz stb.
A fedöüveg a tárgyat megvédi és szétnyomja.
Kőzetekből v. csontból vékony csiszolatokat ké
szítenek. Pontosabb vizsgálatok céljából az állati
•és növényi szöveteket kellően kezelik. így a víz
tartalmat borszeszben vagy krómsavsók oldatai
ban kivonják, miáltal a preparátum megkeménye
dik. A fixálás a Plemming-, Zencker-, Perényi- és
Tellyesnitzky-féle fixáló folyadékokban történik,
melyek a szövetek szerkezetét nem módosítják,
sőt egyes finomabb szöveteket erősítenek. A kon
zerválás célja, hogy a fixált anyagok szerkeze
tüket meg is tartsák. B végből a fixáló folyadé
kokat vízzel kivonják s aztán konzerváló folya
dékba helyezik a tárgyat. Erre igen jó a 60—
96%-os alkohol, továbbá a formalin gyenge ol
dataiban. A beágyazás célja, hogy a fixált, kon
zervált, festett vagy festetlen anyag merevülő
anyagokba helyezve, finom metszetekké alakít
tassák. A metszetek vastagsága 0002—0'015 —
020 mikromilliméter. Beágyazó anyagok: viasz,
eelloidin, paraffin és sok más. A celloidin-beágyazáskor a celloidin-táblákból késsel lefara
gott forgácsokat alkohol és éter egyenlő mennyi
ségű keverékében feloldják. Két oldatot készíte
nek, egy sürüt és egy ritkábbat. A beágyazásra
szánt, már víztelen darabokat előbb abszolút alko
holba, aztán abszolút alkohol és éter egyenlő ke
verékébe, végre celloidinoldatba teszik. Az oldat
nak jól át kell járnia a darabokat s azért ezeket
nagyságuk szerint órákig, napokig, hetekig hagy
ják abban. A sűrft oldatban való állás után a ké
szítmény még 50—70°/o-os alkoholba kerül, ahol
tetszés szerinti ideig maradhat, de már 2—3 nap
múlva is fölmetélhető. A paraffinos beágyazás
hoz 45 O és 50 C° mellett olvadó kétféle pa
raffint olvasztanak egybe. A megkeményedett
készítményt órákra vagy napokra abszolút alko
holba, aztán kloroformba teszik s ebben addig
hagyják, míg az edény fenekére száll. Erre klo
roformban oldott paraffinba teszik és végül me
legben folyósított paraffinba, nagyság szerint
^2—2í órára. Legutoljára tiszta paraffinba ol
vasztják be; kihűlés után a készítmény fölme
télhető. A metszésre való műszereket mikrotómoknak nevezik, melyek némelyike bonyolult
szerkezetű gépezet. A metszeteket rendesen meg
festik. Gyakran alkalmazott festék a karmin,
melynek ammonia-kális-vizes-alkoholos oldatát
használják Használják az anilin-festőszereket és
a berzsenyfa-kivonatot is. Az arany és ezüst, sőt
a palladiumoldatok, továbbá az oszmiumsav nem
csak mint fixáló szerek, hanem mint festőszerek
is nevezetesek. A festést úgy eszközlik, hogy a
metszetet beledobják a festékoldatba és a színe
ződés beállta után mosófolyadékba (ecetsavas,
sósavas víz, alkohol, abszolút alkohol, tiszta víz
8tb.), hogy a festék egyes szövetrészekből kimen
jen, másokban pedig megmaradjon; ez az ú. n.
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differenciálódás. Aztán újra vízteleníteni kell a
metszetet, ami abszolút alkoholban történik; erre
itatóspapirossal szárítják és felvilágosító olajba
teszik (ilyenek: a terpentin-, szegfüolaj, bergamottolaj; ilyen a xilol is). Az olajból való kivé
tel után a metszetet balzsamban zárják el (ka
nadabalzsam, hegedügyanta-oldat stb.) a tárgyés fedőüveg közé, amelyek között a metszet évek
hosszú során át eltehető és vizsgálható. Lehet
kettős, hármas festést is alkalmazni. Friss, fa
gyasztott készítményeket a fagyasztó mikrotómokkal állítanak elő.
Irodalom. Thanhoffer Lajos, A M. és alkalmazása, 2. kiad.
1894; u. a., A szövetek és szervek szerkezete és azok
vizsgáló módszerei 1894; Behrens, Kossel és Schieferdeoker, Das Mikroskop u. die Methoden d. mikroskopisehen
Untersuchung. 1889; Apáthy, Die Mikrotechnik d. thierisehen Morphologie. 1896; Hager-Mez, Das Mikroskop n.
seine Anwendung. 11 kiad., Berlin 1912; E. Abbé, Die
Lenre von der Bildentstehnng im Mikroskop (kiadta 0.
Lummer), Bi*aunschweig 1910; Abbé, Abhandlungen über
die TUeorie des Mikroskops, Jena 1903; Kaiser, Die Tech
nik des modernen Mikroskops, 2. kiad., "Wien 1905 ; Behrens,
Tabellen zum Gebrauch bei mikr. Arbeiten, 4. kiad., Leipzig 1908; Bó'hm-Oppel, Taschenbnch der mikr. Technik, 6.
kiad., München 1908; Enzyklopadie der mikr. Technik. 2.
kiad., Berlin—Wien 1910; Lee-Mayer, Qrnndzüge der mikr.
Technik, S. kiad., Berlin 1907; Rawitz, Lehrbuch d. mikr.
Technik, Leipzig 1907.

Mikroszkóp (Microscopium), Lacailletól be
vezetett csillagkép a déli égen 37 apró csillaggal.
Mikroszkopikus könyv, 1. Kolibri-könyvMikroszkópi rajzolókészülék, optikai készü
lék, amelynek segítségével egyszerre látjuk a
mikroszkópi képet ós a mikroszkóp mellett el
helyezett rajzoló felületet, amelyen ily módon a
mikroszkópi kép körvonalait direkt megrajzol
hatjuk. A legújabb az Abbe-féle M., amelyben
a szemlencse fölött két derékszögű prizmából
álló üvegkocka van elhelyezve. Ezen keresz
tül látjuk a mikroszkópi képet, míg a rajzoló fe
lületet a prizmákkal szemben ferde szög alatt
elhelyezett nagyobb tükör vetíti a megfigyelő
szemébe.
Mikroszóma (no'v.), a citoplazmában kisebbnagyobb számban levő, igen különböző vegyüle
tekből álló szemeeskék.
Mikrotóm (gör.) a. m. kismetsző; a mikrosz
kópi vizsgálatoknál használt készülék, amelynek
segítségével a vizsgálandó állati vagy növényi
szervek- és szövetekből megfelelő kezelés után
vékony (egész '/l000 (O'OOl) mm. vastagságban)
metszeteket készíthetünk. A többnyire lágy szer
veket a metszés előtt alkohollal v. bizonyos nehéz
fémsók oldataival v. fagyasztógéppel megkemé
nyítjük, azután celloidinba v. paraffinba ágyaz
zuk és a beágyazó masszával együtt metszük.
Miksa (lat. Maximüianus; ném. Maximilián,
röv. Max), több uralkodó és fejedelmi személyi
ség neve.
Országok
Magyarország és a rómainémet császárság 1.
Magyarorsz.ésAnsztria2—6.
Baden 7.
Bajorország 8—13.

szerint :
Köln 14—15.
Mexikó 16.
Német birodalom 17—18.
Szászország 19.

[Magyarország és a római-német c s á 
szárság.] 1.1. M. magyar király, mint római
német császár e néven II, szül. Bécsben 1527
júl. 31., mint I. Ferdinánd és Anna, II. Lajos nő
vérének fia, megh. 1576 okt. 12. V. Károly fel-
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ügyelete alatt nevelkedett Spanyolországban és elfoglalására, de Krakó közelében vereséget szen
nagy műveltségre tett szert. Határozottan a pro vedett és ellenségeinek fogságába került. Sza
testantizmushoz szított, bár 1560. Hosius bíbor- badságát csak a lengyel trónról való lemondása
noknak sikerült M.-t a katolikusokhoz közelebb után kapta vissza. A német lovagrend nagy
hoznia. 1549—51-ig Spanyolország alkirálya, mestere lett 1590. A 15 éves török háború folya
1552. Magyarország helytartója. 1562-ben római mán 1596. a császári seregek fővezérévé nevez
császár lett, 1563 szept. 8. magyar királlyá ték ki s a töröktől visszafoglalta Vácot és Hat
koronáztatott, apja halála után pedig elfoglalta vant, de Eger elestét (1596 okt. 13.) nem tudta
,'i trónt 1564 júl. 26. Mikor János Zsigmond er megakadályozni. Ezután a felvidéki magyar ne
délyi fejedelem az 1562. kötött béke ellenére mesi haddal és Báthory Zsigmond erdélyi sere
elfoglalta Nagybányát és Szatmárt, M. Schwendi gével egyesülve, Mezőkeresztesnél ütközött meg
Lázárt küldte ellene, aki vissza is foglalta a két III. Mohammed szultán seregével (okt. 25—26.)
várost több más hellyel együtt. Á porta rosszalta s két napi küzdelem után a félig kivívott diadal
M. eljárását és segítségére ment János Zsigmond után nagy vereséget szenvedett. 1597-ben újból
nak. A béke létrehozására tett hasztalan kísérlet fővezér lett s visszafoglalta a töröktől Pápát
után M. 1566 febr. 2. összehívta az országgyűlést, (aug. 20.). A Báthory Zsigmond lemondását kö
melyen a sérelmek orvoslása fejében a rendek vető zavarokban az erdélyi rendek Miksát kíván
segélyt szavaztak meg a török ellen. Az ekként, ták kormányzójuknak, de ez a terv nem valósult
Sehwendi ós Salm vezérlete alatt felállított nagy meg.
hadserege azonban óvatosságból Gyöméi tovább
3. M. Xav. Ferenc József, osztrák föliercegy
menni nem mert s azalatt a török fősereg Szu- magyar kir. herceg, kölni választófejedelem, L
lejmán szultán vezérlete alatt Szigetvárat szept. M. 15.
havában Zrínyi Miklós hősies védelme dacára el
•4. M. osztrák főherceg, magyar királyi her
foglalta. Az 1567 jún. 1-jére hirdetett országgyű ceg (az Este-ágból), IV. Ferdinánd, modenai her
lésen nagy sérelmeket hoztak fel a zsoldos kato ceg harmadik fla, szül. 1782 júl. 14., megh. Bécs
nák garázdálkodása jószágok jogtalan elkobzása, ben 1863 jún. 1. Az osztrák hadseregbe lépve a
a bécsi kancellária és kamara túlkapásai miatt. táborszernagyi rangig emelkedett, 1835. a német
Végül mégis felajánlottak 150,000 aranyat adóul, lovagrend nagymestere lett. A várépítés terén,
ami M.-t is engedékennyé tette, mert Szulejmán újrendszerü tornyok építésével (1. Miksa-tornyok}
utóda, Szelim hajlandó volt a békére és erre pénz tűnt fel.
kellett. A béke 1568 febr. 17. jött létre olyképen,
6. Ferdinánd M. József, osztrák főlwrceg,
hogy úgy M. mint János Zsigmond megtarthassák magyar kir. herceg, Miksa néven Mexikó csá
eddigi birtokukat, a határok azonban épségben szárja, 1. M. 16.
tartandók, M. pedig 8 éven át minden év elején
6. M. Jenő Lajos, osztrák főherceg, magyar
30,000 aranyat fizet. János Zsigmond ezzel királyi herceg, Ottó főherceg ifjabbik fia, szül.
nem volt megelégedve s azon volt, hogy M.-t Bécsben 1895 ápr. 13. Jogi tanulmányokat foly
az országból kiszorítsa és helyette ő legyen a tat ; zászlós az 1. sz. dzsidásezredben.
magyar király. A terv azonban felfedeztetett és
[Baden.] 7. M. badeni herceg, prezumtiv trón
M. az 1569 aug. 1. tartott országgyűlésen az örökös, szül. 1867 júl. 10. Badenben. Egyetlen fla.
összeesküvés fő embereit, Dobó Istvánt ós Ba Vilmos badeni hercegnek (szül. 1829., megh.
lassa Jánost elfogatta. Erre Békés Gáspár 1570. 1897.) Leuchtenberg (Bomanovszky) Mária her
az erdélyi fejedelem megbízásából M.-hoz ment cegnővel (szül. 1841., megh. 1914.) kötött házas
követségbe és új szerződóst hozott létre aug. 16. ságából. 1900 júl. 10. nőül vette Mária Lujza
E szerint János Zsigmond lemond a királyi cím braunschweig-lüneburgi hercegnőt, Ernő Ágost
ről ; Erdély, Bihar, Középszolnok, Kraszna és cumberlandi herceg leányát (szül. 1879.). Gyer
Máramaros felett uralkodik; a törököt közös mekeik : Mária Alexandra hercegnő (szül. 1902.)
ellenségnek tekintik és e szerződést titokban és Bertold Frigyes herceg (szül. 1906.).
tartják. János Zsigmondnak 1571 márn. 14
[Bajorország.] 8. M. bajor herceg és választó
történt halála után Báthory István lett Erdély fejedelem (1597—1651), V. Vilmos bajor herceg
fejedelme, aki szintén elfogadta e szerződést. fla, szül. Münchenben 1573 ápr. 17.,megh.Ingol1572 febr. a rendek megválasztották M. fiát, Ru stadtban 1651 szept. 27. A jezsuiták tanítványa
dolfot, aki szept. 8. megkoronáztatott. Kevésbbé volt az ingolstadti egyetemen, hol Ferdinánd
volt szerencsés másodszülött fiával, Ernő főher stájer herceggel, a későbbi császárral szoros ba
ceggel, akit hiába próbált lengyel királlyá vá rátságot kötött. Atyja lemondása után 1597. fog
lasztatni, előbb Henrik francia herceg, majd lalta el Bajorország trónját s mint a protestánsok
ennek távoztával Báthory István ellenében. Ez kérlelhetetlen ellensége lépett fel. 1609-ben a né
alatt a törökök, felhasználva az 1572-iki horvát met katolikus fejedelmektől alapított Liga élére
országi pórlázadás véres elnyomatását, a béke állott. Mint a Liga feje segítette meg 1620.
ellenére több várat elfoglaltak.
II. Ferdinánd császárt a felkelő csehek ellen s
{Magyarország és Ausztria.] 2. M. osztrák részt vett a fehérhegyi csatában (1620 nov. 8.).
főherceg, magyar kir. herceg, II. (I.) Miksa német Szolgálataiért Felső-Ausztriát kapta zálogba,
császár és magyar király negyedik íla, szül. 1558 1623. pedig a Pfalzi Frigyestől elvett választó
okt. 12., megh. 1618 nov. 2. Báthory István ha fejedelmi méltósággal ruházta fel a császár. Ké
lála után 1587. a lengyel nemesség egy része sőbb azonban benne is aggodalmat keltettek.
királynak választotta Wasa Zsigmonddal szem-; II. Ferdinánd győzelmei s az 1630-iki regensbargi.
ben. M. el is indult egy sereggel a lengyel trón gyűlésen ő vitte keresztül Wallenstein elbocsáí..
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tatását, amiért ez M. engesztelhetetlen ellensége
lett és Gusztáv Adolf támadása idejében nem
segítette. 1632. máj. kénytelen volt Münchenből
menekülni, hová Gusztáv Adolf vonult be. Wal
lenstein bukása után ismét élénk részt vett a 30
éves háborúban. M. 1647 márc. fegyverszünetet
kötött a franciákkal és svédekkel. De fél év
múlva megint III. Ferdinánd császár mellé állott,
mire másodszor is menekülnie kellett székváro
sából. Az 1648-iki vesztfáliai békében FelsöPfalzot kapta. I. Lajos bajor király 1839. mű
vészi lovasszobrot emelt emlékének Münchenben.
M. első felesége Erzsébet, lotharingiai hercegnő
volt, második neje Mária Anna főhercegnő, II.
Ferdinánd császár leánya (szül. 1610., megh.
1665.), kitől két fia született, utóda Ferdinánd
Mária és Miksa Fülöp. V. ö. Schaching, Maxi
milián der Grosse (Freiburg in Breisgau 1876).
9. M. Emánuel, bajor választófejedelem (1679—
1726), Ferdinánd Mária választófejedelem fia, az
előbbinek unokája, szül. 1662 júl. 11., megh. 1726
febr. 26. Atyját 1679. követte az uralkodás
ban. Lipót császárt és magyar királyt buzgón
támogatta a törökök elleni háborúban. Részt vett
1683. Bécs felmentésében és Buda 1684-iki siker
telen ostromában. 1686-ban Lotharingiai Károly
mellett mint második fővezér Buda alá vezette
21,000 főből álló seregét s a Gellért-hegy felől a
vár déli oldalát vette ostrom alá. Bajor katonái
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10. M. József, bajor választófejedelem (1745—
1777), Károly Albert választófejedelem (a ké
sőbbi VII. Károly császár) fia, szül. 1727 márc.
28., megh. 1777 dec. 30. Atyja halála után 1745
jan. lépett a trónra s 1745 ápr. Füssenben kibé
kült Mária Teréziával, mire visszakapta orszá
gát, melyet osztrák és magyar hadak tartottak
megszállva. A hétéves háborúban Mária Teré
ziát támogatta a poroszok ellen. 1757-ben meg
alapította a müncheni tudományos akadémiát.
Minthogy Mária Anna Zsófiával, III. Ágost
lengyel király leányával kötött házassága gyer
mektelen maradt, benne kihalt a Wittelsbachcsalád ifjabbik — bajor — ága. Országát és mél
tóságát Károly Tivadar pfalzi választófejede
lem örökölte. V. ö. Schreiber, Max Joseph III.
(München 1863).
11. M. József, bajor választófejedelem (1799—
1806), majd bajor király (1806—1825), Frigyes
Mihály pfalz-zweibrückeni fejedelem ifjabbik fia,
szül. Mannheimben 1756 máj. 27., megh. Nymphenburgban 1825 okt. 13. Bátyjának, II. Ká
rolynak halála után 1795. Zweibrücken fejedelme
lett. 1799 febr. 16, pedig Károly Tivadar vá
lasztófejedelem halála után Pfalzot és Bajor
országot örökölte. 1805-ben Napóleonhoz csatla
kozott, kitől a pozsonyi békében 1805. Tirolt
kapta, 1806 jan. 1. pedig annak engedelmével fel
vette a királyi címet. Közvetlenül a lipcsei csata
1686 szept. 2. a Palota-kapu felől törtek a várba előtt, 1813 okt. 8. azonban elpártolt Napóleontól.
s dicsőséges részük volt a vár elfoglalásában. A bécsi kongresszuson lemondott Tirolról és Salz
1687 aug. 12. Lohtaringiai Károllyal együtt győ burgról, de ehelyett a Rajnán túl Pfalzot kapta.'
zött a harsányt (az ú. n. második mohácsi) csa 1808-ban megalapította a müncheni művészeti
tában. 1688-ban önálló fővezér lett s három heti akadémiát. 1815 máj. 16. alkotmányt adott orszá
ostrom után 1688 szept. 6. visszafoglalta Bel gának. M. első neje Wilhelmina hessen-darmgrádot a töröktől. Itt súlyos sebet is kapott és stadti hercegnő (megh. 1796), második neje Ka
kénytelen volt a fővezérséget letenni. 1691-ben rolina badeni hercegnő volt (megh. 1841). Első
Itáliában, 1692. pedig mint a spanyol Német házasságából születtek: I. Lajos király (1. Lajos,'
alföld helytartója harcolt a franciák ellen. A spa 14), Auguszta hercegnő, Beauharnais Jenő, Napó
nyol Habsburg-ház várható kihalásának esetében leon mostoha fiának neje (szül. 1788., megh. 1851),
az európai udvarok M. fiát József Ferdinánd her Karolina Agosta (1. o.) I. Ferenc osztrák csá
ceget, ki anyja, Mária Antónia után Lipót császár szár és magyar király negyedik felesége. Második
unokája volt, jelölték a spanyol trónra. De a her nejének gyermekei voltak: Erzsébet Ludovika
ceg 1699. fiatalon elhalt s M. ezóta mindjobban (szül. 1801., megh. 1873) IV. Frigyes Vilmos po
elhidegült a Habsburg-háztól. A spanyol örökö rosz király neje, Amália (szül. 1801., megh. 1877)
södési háború kitörésekor XIV. Lajos pártjára János szász király neje, Zsófia (szül. 1805., megh.
állott. De a höchstádti csatában 1704. a fran 1872) Ferenc Károly osztrák főherceg neje, Fe
ciákkal együtt oly vereséget szenvedett a szö renc
József királyunk anyja, Mária (szül. 1805.,
vetséges seregektől, hogy saját országát is el
vesztette. I. József császár 1706. megfosztotta megh. 1877) II. Frigyes Ágost szász király neje,
Őt a választófejedelemség! móltóságtól. Az 1707-iki Ludovika (szül. 1808., megh. 18S2) Miksa bajor
ónodi gyűlés után II. Rákóczi Ferenc M.-nak herceg neje, Erzsébet királynénk anyja. V. ö. V.
szánta a magyar koronát, de e tervből a tren- Lerchenfeld, Geschichte Bayerns unter Maximi
cséni csatavesztés és M. vonakodása miatt nem lián Joseph (Berlin 1854).
12. II. M. József, bajor király (1848-1864),
lett semmi. Országát és méltóságát csak a badeni
bókében 1714. kapta vissza. M. első nejénok, I. Lajos királyfia, az előbbinek unokája, szül. 1811
Mária Antóniának halála után 1694. Szobieszki nov. 28., megh. 1864 márc. 10. Atyjának lemon
János lengyel királynak leányát Kunigundát dása után 1848 márc. 20. lépett trónra. 1859-ben
vette nőül, kitől utóda, Károly Alberecht vár alkotmányos minisztériumot nevezett ki, de a
lasztófejedelem (1. Károly, 14.) és Kelemen Ágost kormányügyekkel betegeskedése miatt keveset
kölni érsek születteS.7. ö. Staudinger, Geschichte foglalkozott. Sokat utazott s kiváló tudósok ós
des Kurbayerischen Heeres unter Kurfürst Max művészek társaságát kereste. 1875-ben nagyszerű
II. Ktuanuel (München 1905); M. levelei Belgrád emléket emeltek neki Münchenben. M. neje,Mária,
ostromáról (Ung. Revue, 1895); Szádeczky Lajos, Vilmos porosz herceg leánya volt (szül. 1825.,
Napló Budavárának 1684-iki ostromáról (Tört. megh. 1889), két fia született: II. Lajos (1. Lajos,
Tár XIII. 1890).
15.) ós Ottó (1. o.) királyok. V. ö. Söltl, Maximilián
II. (Angsburg 1867. 2. kiad.).
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13. M. József, bajor herceg (Herzog in Bayern), ségekkel kellett megküzdenie. Az ország északi
Pius herceg fia, szül. Bambergben 1808 dec. 4., részeiben Juarez elnök (1. o.) hívei egyre szapo
megh. Münchenben 1888nov. 15.1838-bannagyobb rodtak, Bazaine tábornagy pedig nagyon is érezkeleti utat tett. Utazását megírta Wanderung tette vele, hogy reászorul a francia segítségre.
nach dem Orient 1838 (München 1840, 2. kiad!) M. párthívei sem értettek egyet s tekintélye mind
c. művében. Phantasus álnév alatt később több inkább hanyatlott. Uralmára végzetes csapás volt
drámai műve és novellája jelent meg. 1828-ban az, hogy III. Napóleon az Egyesült-Államok fenye
nőül vette Ludovikát, I. M. bajor király legifjabb getésére 1866. visszavonta Mexikóból seregét. A
leányát, kitől a következő gyermekei születtek : magára hagyott császárt hívei is elhagyták, deLajos herceg (szül. 1831), ki lemondott elsőszü mégsem tudta magát rászánni arra, hogy Euró
löttségi jogairól, Heléna (szül 1831) Tinim Taxis pába visszajöjjön. 1867 tavaszán elhagyta fővá
Miksa herceg neje, Erzsébet, I. Ferenc József rosát ós kicsiny seregével Queretaro erősségébe
osztrák császár és magyar király neje (1. Erzsé vonult. Itt Lopez ezredes árulása folytán Escobet, 13.), Károly Tivadar herceg (1. Károly, 16.), bedo köztársasági tábornok kezébe került ((867
Mária (szül. 1841II. Ferenc nápolyi király öz máj. 15.). Juarez elnök parancsára ezután hadi
vegye, Matild (szül. 1843) Lajos bourbon-sziciliai törvényszék elé állították, mely őt jún. 14. ha
herceg, trani-i gróf özvegye, Zsófia (szül. 1847., lálra Ítélte. Hasztalan volt az európai konzulok
megh. 1897) Ferdinánd alenconi herceg neje, a ós az Egyesült-Államok követének közbenjárása,.
1867 jún. 19. két tábornokával együtt (Miramon
párisi jótékonysági bazár égése alkalmával vesz ós
Mejia) agyonlőtték. Férfias bátorsággal halt
tette el életét, Miksa Emánuel herceg (szül. 1849., meg.
Holttestét Tegethoff tengernagy hozta haza
megh. 1893).
a Novara hadihajón s 1868 jan. 18. helyezték el
[Köln.] 14. M. Henrik, kölni érsek és választó a kapucinusok sírboltjába. Neje Sarolta még 1866.
fejedelem (1650—88), VI. Albrecht bajor herceg hagyta el Mexikót, hogy III. Napóleontól ós IX.
fla, szül. 1621 okt. 8., megh. 1688 jún. 3. Nagy Pius pápától segítséget kórjen férje számára. De
bátyjának, Ferdinánd hercegnek halála után fáradozása sikertelen volt s férje tragikus halála
1650. ő lett kölni érsek és választófejedelem, után gyógyíthatlan elmebajba esett. Azóta Bouazonkívül bírta még a lüttichi és hildesheimi choute kastélyban (Brüsszel mellett) tölti napjait.
püspökségeket is. XIV. Lajos szövetségébe lé M. kiváló író is volt; összegyűjtött munkái (Aus
pett és 1672—74-ig támogatta azt a hollandiak meinem Lében, Reiseskizzen, Aphorismen, Qeés spanyolok elleni háborújábau.
dichte) halála után jelentek meg (Leipzig 1867,
15. M- Xav. Ferenc József, kölni érsek és vá 7 köt.), Polában, Triesztben és Hitzingben (Bécs
lasztófejedelem (1784—1801.), Lotharingiai Fe mellett) szobrok hirdetik emlékezetét. V. ö. Félix
renc császár és Mária Terézia magyar királynő Prinz zu Salm-Salm (M. hadsegéde). Queretaro,
legifjabb fla, szül. 1756 dec. 8., megh. Hetzen- Blátter aus meinem Tagebuch in Mexikó (Stutt
dorfban (Bécs mellett) 1801 júl. 27. 1780 okt. a gart 1869, 2 köt.); Prinzessin Félix zu Salmnémet lovagrend nagymestere lett. 1784-ben Salm, Zehn Jahro aus meinem Lében 1862—72:
kölni érseknek és münsteri püspöknek válasz (u. o. 1875. 3 köt.); Basch (M. háziorvosa), Erintották. Ö alapította 1786. a bonni akadémiát. A nerungen aus Mexikó (Leipzig 1868); Gaulot, La
francia forradalmi háborúk alatt 1794. elvesztette vérité sur l'expédition du Mexique (Paris 1889—
országát s 1800. Bécsbe vonult. V. ö. Seida, Ma 1890, 3 köt.); Svhmit, Ritter von Tavera, Geximilián Franz, letzter KurfUrst zu Köln (Nürn schichte der Regierung des Kaisers Maximilián I.
und die französische Intervention in Mexikó
berg 1803).
[Mexikó.] 16. M., Mexikó császárja (1864— 1861—67 (Wien 1903, 2 köt.) és Die mexikani1867.), osztrák főherceg, Ferenc Károly főherceg sche Kaisertragödie (u. o. 1903, 2. kiad.); Pawmásodik fla, szül. Bécsben 1832 júl. 6., megh. loivszky, M. császár szerencsétlen expedíciójának
Queretaróban 1867 jún. 19. Az osztrák haditen leirása (Budapest 1882, 2. kiad. 1894).
gerészetbe lépve 1854. ellentengernagy és teuge[Német birodalom..] 17. I. M. római-német
. részeti főparancsnok lett. Nagy érdemeket szer
zett az osztrák hadi flotta fejlesztése körül. 1857. császár (1493—1519), III. Frigyes császár fla,
a Lombard-velencei királyság kormányzójának szül. Bécsújhelyben 1459 márc. 22., megh. Welsnevezték ki, mely állásáról az 1859-iki szeren ben 1519 jan. 12.1477 aug. 18. nőül vette Merész
csétlen háború után mondott le. Közben nagyobb Károly burgundi herceg leányát Máriát s ezzel
utazást tett nejével, Sarolta belga hercegnővel, megszerezte a Habsburg-háznak a gazdag bur
I. Lipót király leányával (szül. 1810 jún.), kit gundi örökséget (Németalföld, Franche Cointó,.
1857 júl. 27. vett nőül. Hazatérve miramarei Artois). Neje azonban korán elhalt (1482 márc..
(Trieszt mellett) kastélyába vonult, hol műgyűj 27.). M.-naksok harcot kellett folytatnia VIII. Ká
teményét rendezte és úti élményeit írta meg. Itt roly francia királlyal, ki M. második jegyesét
kereste fel őt III. Napóleon francia császár aján Bretagnei Annát vette nőül, M. leányát Margitot
latára 1863 nyarán egy mexikói küldöttség, mely pedig, ki nejének volt szánva, haza küldte.
felajánlotta neki ez ország császári koronáját. 1486-ban a német fejedelmek római királlyá
még atyja életében. 1490-ben Mátyás
M., miután ül. Napóleon biztosította őt hathatós választották
halála után visszafoglalta Bécset és
támogatásáról, elfogadta a felajánlott koronát s királyunk
Alsó-Ausztriát s az 1463-iki szerződésre hivat
1864 ápr. lemondva az osztrák és magyar koro kozva,
Magyarország koronájára is pályázott. Denára való igényeiről, Miramareból új országába a választáson Ulászló cseh király győzött, mire
indult. 1864 jún. 12. vonult be Mexikóba a francia M. 1490. őszén hazánkba rontott s 1490 nov. 16.
hadak védelme alatt, de csakhamar nagy nehéz
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Székesfehérvárt is elfoglalta. A következő évben
elvesztette ugyan összes bódításait, mégis ked
vező békét kötött II. Ulászlóval Pozsonyban
(1491 dec), mely szerint magának és utódainak
biztosította a magyar trónt. Atyja balála után
1493 aug. 19. vette át Németország kormányát s
nemsokára nőül vette Sforza Bianca milanói
hercegnőt, kinek kezét Mátyás király természe
tes fia Korúin János számára szerette volna
megszerezni. 1495-ben fényes birodalmi gyűlést
tartott Wormsban, s itt akarta a bomladozó
Német-birodalmat új intézményekkel (állandó
hadsereg, birodalmi törvényszék) megerősíteni.
De szándéka meghiúsult. Ezután Itáliára fordí
totta figyelmét és itt akart hódításokat tenni.
Egymásután részt vett a velenceiek ellen alakult
cambrayi (1508) ós a franciák ellen alakult Szent
Ligában (1512), de nem sok eredménnyel. Annál
szerencsésebb volt abban, hogy fiának Szép Fülöp
nek Kat. Ferdinánd leányának, Johannának kezé
vel megszerezte Spanyolországot, unokáit, Fer
dinándot és Máriát pedig 1515. eljegyezte II.
Ulászló gyermekeivel, Armá-val és II. Lajossal
s így előkészítette a Habsburg-ház uralmát Ma
gyar- és Csehországban. Örökös tervezgetések
közt érte őt utói a halál. M. rendkívül művelt,
sokoldalú, tevékeny, lovagias gondolkodású ós
bátor fejedelem volt. Nagy pártfogója volt a tudó
soknak ós művészeknek, kiket maga köré gyűj
tött. Nagy népszerűségnek örvendett ós sok nép
monda őrizte meg emlékét (Martinswand). Ö maga
is irt (Weisskunig, saját regényes életrajza, Die
Baumeisterei, Die Gártnerei stb.); ólményeit pe
dig naplóformában jegyezte fel. Kortársai az
xUtolsd lovagnákv nevezték. Holttestét Bécsúj
helyen temették el, unokája I. Ferdinánd király az
innsbrucki főtemplomban nagyszerű síremléket
állított emlékének, melynek egyik ezüst domborművén Székesfehérvár ostroma is látható. M.-nak
csak első nejétől maradtak gyermekei: Szép
Fülöp (1. Fülöp, 18.) és Margit (1. Margit, 13.).
Természetes gyermekei közül 14 ismeretes. V. ö.
ülmann, Kaiser Maximilián I. (u. o. 1884—91, 2
köt.); Höfler, tíberden Plán Maximilians Ungarn
und Böhmen an das Eeich zu bringen (Oest.
Ge&ch. Archív XII.); Karge, Friedrioh III. und
Max I.-s ungarische Politik und ihre Beziehungon zu Mosknu 1486—1506 (Isin. Századok 1893);
Gömöry Gusztáv, I. M. 1490. évi hadjárata (Had
tört, közi., 1891); Kápolnai Pauer István, I. M.
császár Bécs és Székesfehérvár elfoglalására
vonatkozó 1490. évi feljegyzései (Századok 1885).
18. II. M., római-német császár, magyar és
cseh király (1564—76), 1. Miksa 1.
[Szászország.] 19. M., szász herceg, György
szász király harmadik fia, szül. Drezdában 1870
nov. 17. Először jogot tanult, azután egy ulánusezredben szolgált. 1896 júl. 26. pappá szentel
ték s 1900. a freibnrgi kat. egyetem tanára
lett Svájcban. 1912 óta a kölni érseki szeminá
riumban a liturgiát tanítja. Mint teológiai iró ki
váló nevet szerzett magának, de 1910. végén egy
cikkével, melyben a Nyugati és Keleti Egyház
egyesítésének lehetőségót tárgyalta, magára
vonta a Vatikán neheztelését. M. erre vissza
vontaállításait ós alávetette magát a pápa ítéle
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tének. Nevezetesebb munkái: Verteidigung der
Moraltheologie des heiL Alphonsus von Liguori
gegen die Angriffe Róbert Grassnianns (Nürnberg
1901, 7. kiad.); Praelectiones de liturgiis orientalibus (2 köt., Freiburg i. Br. 1908—13). Az
1914-iki világháborúban mint tábori lelkösz vett
részt és megkapta a vaskeresztet.
Miksa Emánuel, bajor választófejedelem, 1.
Miksa, 9.
Miksa-féle bányarendelet (ném. Maximilia•nische Bergordnung), Miksa királynak 1573 febr.
16. kihirdetett bányarendelete, mely hazánkban
a régi bányajog átalakulására korszakot alkotó
befolyással volt. Eredetileg csak a hót felsőma
gyarországi bányaváros — Körmöcz-, Új-, Selmeoz-, Besztercze-, Libet-, Baka- és Bélabánya
— számára szólt, később — különböző időkben
— Magyarország egyéb bányavidékeire s Er
délyre iskiterjesztetett.Ezabányarendeletkétségldvül haladás volt ugyan, amennyiben a bánya
ügy szabályozását egységesebb és rendszeresebb
alapokra fektette, de alkotmányos szempontból
több kifogás alá esett, nemcsak azért, hogy nem
az akkor szokásos latin, de német nyelven ada
tott ki, hanem s főleg azért, mert a bányászati
főúri jogot nem a hazai törvények, hanem az
alsó-ausztriai főhercegek privilégiumai alapján
határozta meg, s emellett nem a törvényhozás
összes tényezőinek közreműködésével jött létre.
Az 1723. CVTIÍ. t.-c. azérta M.-et számos utólagos
pótrendeletoivol együtt csak a bányabiróságok
magántörvónyének (leges privatae) tekinti, midőn
azt rendeli, hogy: «judicia Montanistica secundum
privatas eorundem Leges, in suo esse manebunt»..
Miksa József, bajor fejedelmi személyiségek,,
1. Miksa, 10-13.
Miksa József-rend, bajor katonai érdemrend,.
melyet Miksa József bajor király 1806 jan. 1..
alapított. Három osztálya van : nagykeresztesek,
commandeurök ós lovagok.
Miksa-rend. Tudomány- és művészetekért osz
togatott bajor rendjel, melyet II. Miksa bajor
király 1853 nov. 28. alapított. 1886 dec. 18. alap
szabályai megváltoztak. Nagymestere a király.
Miksa-tornyok v. Linzi tornyok, a linzi sánc
táborban mint védő erődök (1828—36) használtat
tak; nevüket feltalálójuktól Miksa főhercegtől (1.
Miksa, 4.) kapták. Két v. három emeletesek vol
tak, legfelül haubicokkal, a középső emeleten
nehéz ágyuütegekkel fölszerelve; a poroszok is
alkalmazták, de a vontcsövű ágyuk használata
óta nem felelnek meg többé a modern várvédelem
követelményeinek.
Miksavár, kisk. Zala vm. csáktornyai j.-ban,
(i9io) 468 horvát lak., vasúti megállóhely, posta
hivatal, u. t. Csáktornya,
Miksi, kisk. Nógrád vm. losonczi j.-ban, (19 u»
386 magyar lak.; u. p. és u. t. Losoncz.
Miksófalva, előbb önálló község, 1909. Kisbicscse (1. 0.) községbe kebelezték.
Mikszáth Kálmán, író, szül. Szklabonyán (ké
sőbb Kürtabony, ma Mikszáthfalva, >Jógrád vm.)
1849 jan. 16., mogh. Budapesten 1910 máj. 28.
Gyermekkorát szülőfalujában élte, s környezeté
nek jellemző alakjai oly mélyen bevésődtek em
lékezetébe, hogy későbbi novelláinak több hősét
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róluk mintázta. Gimnáziumi tanulmányait Rima
szombatban és Beszterczebányán végezte, a jogot
Pesten. Utána egy ideig vármegyéjében hivataloskodván, alkalma nyílt bepillantani a megyei
életbe s közelről megismerni a vármegye urait
s a dzsentrit. Megfigyeléseit már ekkor értékesí
tette rövidebb elbeszélésekben (első köztük: A mi
a lelket megmérgezi, 1871), s mivel a megyénél
nem boldogult, az ügyvédkedéshez pedig nem
volt kedve, szüleitől örökölt birtoka meg bérbe
volt adva, épen írói alkotásaival akarta meg
keresni kenyerét. Fölment tehát Pestre, ott két
évig (1874—75) szerkesztette a Magyar Néplap
c. hetilapot s irogatott elbeszéléseket a napilapokba,melyeknekjelességétsemaszerkesztök,sem
mikor Elbeszélések c. alatt összegyűjtve kiadta,
a közönség, nem ismerte föl. A Kecskeméthy
Auréltól és Ábrányi Kornéltól népszerűvé tett ál
név, Kákay Aranyos, s később Scarron álnév
alatt írt politikai karcolatai (Még újabb -fény- és
árnyképek, 1878) sikerével sem lóvén megelé
gedve, elhagyta a fővárost és elment Szegedre,
a Szegedi Napló főmunkatársának. Az ottani vi
szonyok között visszanyerte lelki ogyensúlyát, s
a szegedi árvíz, meg a Szeged újjáépítésére szer
vezett királyi biztosság, Tisza Lajossal az ólén,
hálás anyagot nyújtott tollának. Karcolatai és
rajzai (Az igazi humoristák, 1879; Tisza Lajos
és udvara, írta egy ismeretlen, 1880) intimitásuk
kal nagy föltűnést keltettek, amit országos szen
zációvá fokozott az 1881. megjelent Tót atyafiak.
Újszerű volt e kis elbeszélések tárgya, hangja,
műfaja. A magyarországi népéletnek egy addig
figyelembe nem vett körét dolgozta bennük föl,
finom megfigyeléseit pompás humorral s érzelmes
melaneholiával, könnyed, fordulatos, sokszínű elő
adással kerekítette csattanós elbeszélésekké, meg
teremtvén vele a magyar rajzot, ezt a kisebb,
vázlatszerű, kerek szerkezetű műfajt, mellyel
íróink a külföldiek nyomán már régebben kísér
leteztek, de melyet stílben ós szellemben Beöthy
Zsolt nyomán csak M. tett igazán magyarrá. M.
rajzai, melyek a magyar népélet érdekes alakjait
egy-egy kis idill-, dráma- vagy regényszerű tör
ténet keretében a jellemző vonások éles kieme
lésével léptették föl, sajátszerű bájt hoztak a ma
gyar prózai szépirodalomba, melynek Jókai óta
ily eredeti hangú, nemzeties és könnyű elbeszélője
nem volt és azóta sincs. M. a magyar rajznak
legnagyobb mestere. M., ki időközben nőül vette
Mauks Ilonát, 1881. fölköltözött Pestre, s előbb az
Ország-Világnál, azután a Pesti Hírlapnál, majd a
Vasárnapi Újságnál dolgozott. 1886 óta szerkesz
tette az Egyetemes Regénytái Almanachját, mely
nek bevezetései, ötletes csevegések, az ő tollából
kerültek ki, s fennállása alatt az Országos Hír
lapot, majd a Magyar Regényírókat, melyeknek
egyes köteteit rövid életrajzokkal vezette be. Már
1882. megjelent második nagyhírű kötete, A jó
palócok, s 1883. megkezdte A tisztélt házból c. or
szággyűlési karcolatait, melyekkel Jókai mellett
a legkedveltebb elbeszélőnkké és humoristánkká
emelkedett. Már korán megpróbálkozott a regény
írással is, de első nagyobbszabású müve (Nem
zetes uraimék, 1884) csak részleteiben sikerült.
' 887 óta mint képviselő a politikai életben is

—
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részt vett, de nagyobb tevékenységet e téren nem
fejtett ki, s mindvégig hü maradt a szépirodalom
hoz. Sem termékenysége, sem szellemének ereje
haláláig nem csappant meg, sőt érettebb korában
változatosabb és merészebb föladatokkal is meg
birkózott. Irt történeti elbeszéléseket, egy szati
rikus regényt, népies és ifjúsági elbeszélésekot,
élete végén egy nagy politikai regénybe kezdett,
s valamivel korábban megírta két nagy kötetben
Jókai életrajzát. Fő tárgyköre mégis a népélet,
a magyar paraszt világa, meg a vármegyei élet,
a vidéki kisnemesség és a dzsentri-osztály, mely
nek erényeit és hibáit, szegényedésót és pusztu
lását finom malíciával és gyöngéd iróniával, tle
sok szeretettel rajzolja humoros életképeiben s
vidám elbeszéléseiben; ez utóbbiak néha szinte
regényekké szélesednek, s ha müértékben nem is
érik el amazokat, első regényéhez, főkép szerke
zet tekintetében nagy emelkedést mutatnak. Kép
zelete itt is, mint rajzaiban és kisebb elbeszélé
seiben, nem elég gazdag, nem is mérhető össze
Jókaióval, de annál erősebb megfigyelő tehet
sége és érzéke a realitás iránt, valamint az az
adománya, hogy egy pár vonással jól talált kép
másban egy-egy osztály jellemző alakjait tudja
elénk állítani s bennük föltárja a magyar ka
rakter sokféle nyilvánulását. Alakjai, főként a
parasztok, a magyar prózairodalom legértékesebb
termékei közé tartoznak. Jelentősebb kötetei az
említetteken kívül: A frivol akta, Brézói lu
dak, A saját ábrázatomról (1882); Kavicsok
(elbeszélések, 1883); Az apró qentry és a nép
(30 kis elbeszélés, 1884); A tekintetes vármegye
(elbeszélések a megyei életből, 1885); A lohinai
fii (elbeszélés, 1885); Urak és parasztok (elbeszé
lések, 1886); A két koldusdiák (elbeszélés az ifjú
ság számára, 1886); A tisztelt ház (karcolatok,
jellemzések, 1886); Club és folyosó (ötletek és raj
zok az országgyűlésből, 1887); A beszélő kön
tös (hosszabb elbeszélés a török világból, 1889);
Magyarország lovagvárai (regék a magyar vá
rakról, 1890); Tavaszi rügyek (elbeszélések ax
ifjúságról, 1890); Pipacsok a búzában (18 elbeszé
lés, 1890); Országgyűlési karcolatok (1891); A
galamb a kalitkában (nagyobb elbeszélés, 1892);
Az eladó birtok, Páva a varjúval (2 elb., 1894);
Szent Péter esernyője (M. legkedvesebb, legnép
szerűbb regénye, 1895); Besztercze ostroma (tör
téneti regény, 1895); Kisértet Lublón (elbeszélé
sek, 1896); Prakovszky, a siket kovács (elbeszé
lés, 1897); A gavallérok, Ne okoskodj Pista
(2 elbeszélés, 1897); Új Zrinyiász (társadalmi és
politikai szatíra regényes keretben, melynek hőse
a föltámadt szigeti hős, 1898); Egy választás
Magyarországon, A demokraták (2 elbeszélés,
1898); Két elbeszélés (1898); Különös házasság
(regény 1900); A szelistyei asszonyok (nagyobb
elbeszélés, 1901); A fekete kakas (elbeszélés,
1901); Öreg szekér, fakó hám (elbeszélések, 1901);
A fészek regényei (elbeszélések, 1901); Akli
Miklós története (történeti regény, 1903); A pa
raszt kontessz (elbeszélések, 1905); Jókai Mór
élete és kora (1907); A Noszty fiú esete a Tóth
Marival (regény, 1908); Töviskes látogatóban
(elbeszélések, 1911); A fekete város (regény,
1911); Emlékezések, tanulmányok (arcképek az
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irodalom és közélet jeleseiről, 1913, az író 1906 —
Mikulicz, Johann von M.-Radecki, osztrák
1910. megjelent cikkeinek gyűjteménye). Össze- sebész, szül. Czernowitzban 1850 máj. 16., megh.
-gyüjtött munkái először 1889—96-ban 12 kötetben Boroszlóban 1905 jún. 14. Billroth tanítványa
« folytatólag 1900. 6 kötetben, másodszor 1903—- volt. 1882-ben Krakóban, 1887-90-ig Königs1908. 33 kötetben, harmadszor halála után 32 kö bergben, 1890-től haláláig Boroszlóban volt a se
tetben jelentek meg. Az utóbbi a jubileumi ki bészet tanára. M. főleg a zsigeri sebészettel és
adás, melyet az író negyven éves jubileumára az antiszepszissel foglalkozott. Tanulmányozta a
alakult országos bizottság megbízásából a Révai jodoform használhatóságot az izületek gümőkórTestvérek adtak ki. Ezt kiegészítik a Hátra jánál, különböző, főleg a hassebészetbe vágó ope
hagyott Iratok, melyek tartalmazzák részben a ráló eljárásokat inaugurált, foglalkozott a golyva
jubileumi kiadásból kimaradt, részben a még és Basedow-kór therápiájával stb. Több nagyobb
Isönyvalakban meg nem jelent dolgozatokat, me sebészeti gyűjtőmunka kiadásában vett részt,
lyeknek összegyűjtését az írónak utasításai sze így: Bergmann és Brunssal: Handbuch der prakrint s az ő felügyelete alatt Rubinyi Mózes vé tischen Clűrurgie (1899—901 4 köt.), 1902. II.
gezte, ki az Író halála után e köteteket sajtó alá kiadás; Naunynnal: Mitteilungen aus den Grenzrendezte. A hátrahagyott iratokból 1914. meg gebieten der Medicin und Clűrurgie stb.
jelent : A saját ábrázatomról (az írónak önma
Mikultschütz, falu az oppelni porosz közigaz
gára vonatkozó közleményei), Az igazi humoris gatási
kerületben, (1910) 13,823 lak., szesz- és
ták, Tudós írások, Az én ismerőseim, Az én ha téglagyártással.
lottaim, Szeged könyve (két kötet), Dekameron
Mikusócz, község, 1. Mikosfalva.
I/II. kötet). További 9 kötet sajtó alatt van. Mü
Mikva (héber), 1. Rituális fürdő.
veinek nagyrésze le van fordítva németre, több
Mila, isztriai város, 1. Muggia.
íraneiára, angolra, olaszra, dánra, svédre, oroszra,
Mila (héber), 1. Körülmetélés.
-tótra, szerbre, s főként Német- és Franciaország
Milán, 1. M-, Obrenovics, szerb fejedelem, Miiján, újabban Amerikában népszerűek. Irodalmi
érdemeit közéletünknek jóformán minden ténye los fejedelem idősebbik fia, szül. 1819 okt. 12.,
zője méltányolta. A Petőfi-Társaság 1881., a Kis megh. Í839 júl. 8. Atyja lemondása után 1839
faludy-Társaság 1882. rendes, az Akadémia 1889. jún. 13. jutott Szerbia trónjára, de nem egész egy
levelező, 1910. tiszteleti tagjának választotta s hónapi uralkodás után meghalt.
2. M., Obrenovics, szerb fejedelem (1868—82),
írói munkásságát 1907. a nagy jutalommal tün
tette ki; a Budapesti Újságírók Egyesülete 1896. majd király (1882 —89), Jefremovics Milos herceg
•elnökénekválasztotta; s midőn a nemzeti910. fia, szül. 1854 aug. 22., megh. Bécsben 1901 febr.
nagy fénnyel megünnepelte 40 éves írói működé 11. Parisban nevelkedett és Mihály fejedelem meg.
sét, a király a Szent István-renddel, a budapesti gyilkolása után 1868 júl. 2. lépett Szerbia trónjára.
•egyetem tiszteletbeli bölcseleti doktorsággal tün 1872 aug. 22. nagykorú lett, 1875 okt. 17. pedig
tette ki, a kormány szülőfaluját nevéről nevezte nőül vette Kesko Ivanovics Péter orosz ezredes
•el, s a nemzet visszaváltotta számára ősi birto leányát, Natáliát, kitől 1876 aug. 14. Sándor fla
kát. Halála után a főváros egyik terét is nevéről született. 1876 júl. orosz izgatásra hadat üzent a
nevezték el. V. ö. Beöthy Zsoltnak mesteri jellem töröknek, de Alexinác mellett a szerb sereg meg
zését Mikszáthról (Akadémiai Almanach, 1907); semmisült 1876 okt., mire csak angol közvetítés
Várdai Béla M.-életrajzát ós Rubinyi Mózes sel nyert békét. 1877 végén újból megtámadta a
könyveit: Mikszáth Kálmán stílusa és nyelve törököt s bár hadai nem küzdöttek szerencsével, a
(1910); Mikszáth Kálmán élete és müvei, biblio- berlini kongresszuson mégis Nis és Pirot kör
nyékét kapta Szerbia részére. 1882 márc. 6. a ha
-gráfíai függelékkel.
talmak beleegyezésével felvette a királyi címet.
Mikszáthfalva (előbb Szklabonya, majd Kürt- Ügyes kormányzó ós kiváló szónok volt, de meg
abony), kisk. Nógrád vm. balassagyarmati j.-ban, bízhatatlan jellemű. Ezért alattvalói előtt nem volt
U910) 823 tót és magyar lak., postaügynökség; népszerű s a hatalmakban sem keltett bizalmat.
u. t. Balassagyarmat. Mikszáth Kálmán szülő Belső kormányában eleinte a liberálisokra tá
helye, s ennek emlékére nyerte mai nevét 1910. maszkodott és szigorúan elnyomta a radikáliso
kat. 1885 végén háborút kezdett Bulgária ellen, de
Mikszáth írói jubüeuma alkalmából.
a szüvnicai vereség után csak az Osztrák-magyar
Mikulás, Miklós szent (1. o.) nevéhez fűződő monarchia közbelépése mentette meg a teljes
népies rémalak, mellyel december 6-án, Miklós megaláztatástól. Ezután kénytelen volt új alkot
napján a gyermekeket ijesztgetik. A rossz gyer mányt adni országának s a radikálisokra bízni
mekeknek virgácsot, a jóknak pedig ajándékokat a kormányt. Ez annyira elkedvetlenítette, hogy
hoz. Az álöltözókes alak hozzánk Németország 1889 márc. 6. fiának, Sándornak javára lemon
ból került át, ahol valamikor a germán mítosz dott és Parisba ment. Itt oly költekező életet élt,
főistene, Wotan helyébe lépett a kereszténység hogy 1891 szept. 3 millió frank fejében lemon
befolyása következtében. Wotan isten kettős: dott még szerb állampolgári jogairól is és megjutalmazó és büntető jelleme még ma is fölismer igérte.hogysoha Szerbiába nem tér vissza. 1892.
hető M. alakján, aki virgáccsal büntet és put felvette a Takova gróf címet. Nejétől még 1888
tonyába teszi a rossz viseletű gyermekeket, vi okt. 24. elvált botrányos előzmények után és fiát
szont ajándékokat oszt a jóknak. A germánság erőszakkal vette el tőle, 1893 márc. 7. azonban
északi vidékein kőt különálló alakká is lett, t. i. kibékült vele Biarritzban, bár ezután sem éltek
Nicolo-t, az ajándékos öreg püspököt kisen a többé együtt. 1894-ben visszatért Szerbiába, hogy
fenyítő Krampusz, ki idővel teljesen középkori az 1893 ápr. 14—15-iki államcsíny óta (melynek
ördögalakká változott át.

Milanesi
M. volt az értelmi szerzője) önállóan uralkodó fiát
támogassa. 1898 jan. 6. a szerb hadsereg fő
parancsnokává nevezte ki Sándor király. Két év
múlva azonban (1900 júl.) már meghasonlott
íiával, mert nem helyeselte annak Masin Drá
gával tervezett házasságát. Ekkor lemondott főparancsnoki állásáról ós Bécsbe ment, hol nem
sokára meghalt. Utolsó kivánsága szerint a krusedoli kolostorban (Szerem vm.) temették el. Sírja
fölé Ferenc József királyunk művészi síremléket
állíttatott. Krisztics Artemiziától született termé
szetes fia, Milán, ki kalandor életre adta magát,
az Obrenovics-család jelenleg egyedüli élő sarja.
Milanesi, Gaetano, olasz müvészettörténetiró,
szül. Sienában 1813 szept. 9.. megh. Firenzében
1895 márc. 12. Sienai városi könyvtáros volt,
azután Firenzében az állami levéltárban műkö
dött. Levéltári kutatásokon alapuló tanulmányai
val, anyagpublikációival erősen előmozdította az
olasz művészettörténet ismeretét. Nevezetes mü
vei : Documenti par la storia deli' arto sienese
(Siena, 1854—56), Vasari nagy művének kiadása,
mely M. bő jegyzeteivel 1878—1885. jelent meg
9 kötetben Firenzében Sansoniná! és mely még
ma is a mű leginkább használt kiadása; Michel
angelo leveleinek kiadása, Lettero di Michel
angelo Buonarroti c. a. (Firenze 1875).
Milano {ném.Maüand), 1. hajdan olasz her
cegség Felső-Itáliában, a Po északi partjától az
Alpokig terjedt. Megalapítója Qian Galeazzo
Visconti volt, ki 1895. Vencel német királytól
hercegi elmet kapott. A Visconti-család kihalása
után 1450. a Sfbrza-osaiúA birtokába jutott, de a
francia királyok (XII. Lajos és I. Ferenc), mint
a Visconti-családnak nöi ágon leszármazottjai
szintén igényt tartottak reá és rövid időre elfog
lalták (1499—1512 és 1515—1525). A Sforzacsalád kihalása után V. Károly császár 1645.
fiának, Fülöpnek ajándékozta s azóta M. spanyol
tartomány 1700-ig. Az utrechti békében 1713.
VI, Károly császár kapta meg és osztrák tar
tomány maradt 1797-ig. Ekkor a Napóleontól
alapított cisalpini majd itáliai köztársaságba
olvadt be. 1815—1859-ig megint osztrák birtok
volt, mint a Lombard-velencei királyság (l.o.)
nyugati fele.
2. M., olasz tartomány Lombardia compartimentóban Como, Novara, Piaeenza, Pavia,
Bergamo és Cremona közt, területe 8163 km2, (191S)
1.779,523 lak. A tartomány járásai Abbiategrasso, Gallarate, Lodi, M. és Monza.
3. M., fővárosa M. olasz tartománynak és já
rásnak. Termékeny síkságon, az Olona és 3 ha
józható csatorna mellett; fontos vasúti gócpont.
A Martesana csatorna az Áddával és Póval, a
Grandé a Ticinóval, a Pavia a Ticinóval és Pó
val köti össze. (1913) 625,288 lak. M.-nak van a leg
nagyobb ipara az összes olasz városok közt. Ki
válóbb iparágai: a gép-, papiros-, bőr-, szeszgyár
tás, vegyészet, selyem-, pamut- és vászonszövés,
szappan-, gomb-, porcellán- és kaucsukárú-kószitós, bútor- és nyomdaipar. Jolentékeny mezőgaz
dasági terménykereskedelme van. M. érsekség, a
prefektura, felebbviteli törvényszék és a 3. had
testparancsnokság székhelye. Közművelődési in
tézetei : az egyetem filozófiai fakultásával egyenlő

Milano
rangú irod. akadémia, a kereskedelmi «<?yetem,
műszaki főiskola, állatorvosi akadémia is gaz
dasági főiskola; Academia di Belle Arti (1776.
alapított tud. akadémia), 1760. jezsuita, majd
1773. állami csillagvizsgálója; zenekonzervató
rium ; középiskolák, nép- és polgári iskolák; a
Brera palotában a régiségtár, az érdekes képtár
(Rafael, lombardiai ós velencei mesterek képei
vel), gazdag Ambroziana-könyvtár (1609 óta),
éremgyüjtemény és ókori művek gipszutánzatai,
bronztárgyak és képgyűjtemény; a Poldi-Pezzoli által 1879. a városnak ajándékozott régisógés műtárgyak múzeuma; a képtár a Palazzo Borromeóban; a Museo Civico paleontológiái, etno
gráfiai és zoológiai gyűjteményekkel; a Museo
Artistico; végül az állandó mükiállltás. M. óvá
rosa részben szűk és rendezetlen utcákból áll;
külvárosait a kapukról (Porta Volta, Garibaldi,
Nuova, Umberto stb.) nevezték el. A forgalom
középpontja a Piazza del Duomo, ehhez csatla
kozik ÉNy.-íelé a Piazza de' Mercanti, a régi M.
középpontja, amelyet azelőtt 5 kapuval el lehe
tett zárni. Nagyobb terei a Scala, Leonardo da
Vinci szobrával Magúitól, a San Fedele a Manzoni-emlékkel, a Piazza Cavour, Cavour bronz
szobrával Tabacchitól, Mentanánál 1867. elesettek
emlék8zobrá val Luigi Bellitől, a Beccaria.Beccari a
szobrával Granditól, aVárosháza udvarán III. Na
póleon lovas szobra áll. A Vecchia Piazza d'Annin
van a 30,000 néző befogadására alkalmas lóversenytér, vele szemben áll az Arco del Sempione diadalkapu, amelyet I. Napóleon kezdett
meg és Ferenc császár 1838. fejezett be. A Giardini pubblici a Porta Venezia ós Nuova közt
kedvelt sótahely. M. leghíresebb épülete a hatal
mas székesegyház (148 m. hosszú, 88 m. szóles,
tornya 108 m. magas, területe 11,700 m»), külső
falain legalább 2000 márványszobor és szobrocska
van; áíiítólag 1386. kezdték építeni gót ízlés
ben; román homlokzatát Pellegrino Pellegrini
dei Tibaldi tervei szerint I. Napóleon korában
fejezték be; rajta számos építőművész dolgozott.
1906-ban a főhomlokzat bejárói elé két hatalmas
értékes bronzkaput építettek. A dómnál régibb a
San Ambrogio-templom, a IV. sz.-ban alapítot
ták, benne 9 császárt koronáztak meg a vas
koronával. A San Lorenzo, M. legrégibb temp
loma ; a Santa Maria delle Grazié, szép kupolával,
a mellette lévő klastrom (most lovaskaszárnya)
Leonardo da Vinci «Az utolsó vacsora* képével,
amelyet 1908. Carenaghi Luigi sikerülten restau
rált ; a San Lorenzo melletti ókori Porticus 16
korintusi oszloppal; a Brera, egykoron jezsuita
kollégium, jelenleg Palazzo di scienze, lettere ed
arti, számos gyűjteménnyel, udvarán Canovától
I. Napóleon szobra, amely mint római imperátori
ábrázolja; kórháza (Ospedale maggiore) 4000 be
teg számára; a hatalmas Galleria Vittorio Bmanuele árucsarnok (építették 1865—1867); a ki
rályi palota (1772-ből) Appiani, Luini és Hayez
freskóival; az érseki palota; a Galeazzo Alessi
tervei szerint 1555. épített Palazzo Marino (1861
óta városháza); a Casa Taverna (most Ponti)
szép portaiéval; a Palazzo Borromeo gyűjtemé
nyekkel; az igazságügyi palota stb. Színházai
közül a legjelentékenyebb a Piermarini által
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1778. épített Teatro álla Scala, a nápolyi San
Történele. M.-t Tifcus Livius szerint Kr. e. 603
Oarlo-szinház után Olaszország legnagyobb szin- j körül a gallok alapították Mediőlanum (1. o.) néháza, 3600 nézöhellyel, a Teatro della Canobiana | ven. 569-ben Kr. u. a longobárdok kezére jutott.

és a Manzoni-szinház. Jótékonysági intézetei
igen számosak. Nagy temetője szép síremlékek
ben gazdag és 1876 óta halotthamvasztója is van.
Monzával villamos vasút köti össze.

A longobard uralom alatt hanyatlott, de a Karó
iingok alatt újra fölvirágzott. 777-ben püspök-;
sége (alap. 374.) érsekség lett. I. Ottó császárrá
koronáztatasa óta (962) M. a német császárság-'

Milanói csipke

hoz tartozott. Mint a lombard város-szövetség
feje gyakran küzdött a császárok ellen. Barbarossa Frigyes először 1158. megadásra birta,
1161 máj. 29-től 1162 máro. 4-ig újból ostro
molta és feltétlen megadásra birva, templomai
kivételével leromboltatta. 1167. újra fölépült. A
legnanói csata után visszanyerte függetlenségét,
az 1183-iki konstanzi békében a császárt hübérurául elismerte. Ekkor önkormányzatát újjászer
vezte ; a közigazgatás élén a konzul állott. A
guelf és gbibellin pártok versengése M.-ot egyes
hatalmas családok hatalmába juttatta. A della
Torre-családot VII. Henrik fosztotta meg a podestai hatalomtól és a Viscontiak lettek császári
helytartókká. 1275-ben rövid ideig Habsburgi
Rudolf volt M. ura. Ettől kezdve M. is a M.-i her
cegség sorsában részesült. 1545-ben Don Antonio
Leyva volt az első spanyol helytartója. 1714-ben
osztrák birtokká lett ós Mantovával az osztrák
Lombardiát alkotta. 1796-ban elfoglalta Napóleon
és a Cisalpin-köztársaság székhelyévé tette. 1805
máj. 26. itt tette fejére Napóleon a vaskoronát.
1815-ben M. visszakerült Ausztriához. 1848 ta
vaszán összeütközések keletkeztek katonaság és
polgárság közt s márc. 18. kitört a forradalom.
Radetzky márc. 21. heves küzdelem után kénytelen
volta várost elhagyni, de aug. 6. visszafoglalta. Az
1849-iki és 1853 febr. 6-iki fölkelést az osztrákok
gyorsan elfojtották. 1859 jún. 5. a magentai csata
után az osztrákok végleg elhagyták M.-t és a
villafrancai bókében IÜ. Napóleonnak engedték
át, aki azután egész Lombardiával együtt Piemontnak adta át.

Mlles

néndez y Pelayo rendezett sajtó alá. A katalán
irodalmi törekvéseknek is tevékeny előmozdítója
volt.
Milazzo (ejM: müaozo), nagy forgalmú kikötő
város Messina szicíliai tartományban, vasút mel
lett, (191D 16,569 lak., halászat, olaj-, bor-,
déligyümölcskivitel, kénes ásványvízforrás. M.
az antik Mylae, amelynél C. Duilius Kr. e.
260. a karthagóikat, Agrippa Kr. e. 36. Sextus
Pompejus hajóhadát és 1860 júl. 20. Garibaldi a
nápolyiakat győzte le.
Milchhöfer, Artúr, német archeológus, szül.
Schirwindtben 1852 márc. 21., megh. Kiéiben
1903 dec. 7. 1895-ben egyetemi tanár Kiéiben.
Főművei: DieMuseen Athens (Athén 1881); Die
Befreiung des Prometheus (berlini Winckelmannféle programm, 1882); Die Anfánge der Kunst
in Griechenland (Leipzig 1883); Übersieht der
Sehriftquellen zur Topographie von Athén (Curtius E., Stadtgeschichte von Athén, Berlin 1891
e. müvében); Archaol. Studien (Körtevei és Furtwánglerrel, 1893); Untersuehungen über die Demenordnung des Kleisthenes (Berlin 1892); Das
archaol. Skulpturenmuseum d. Universitat Kiél
(1896); Über die Graberkunst der Hellénen (1899) ;
Die Tragödien des Áschylus auf der Bílhne (1900).
Mildenburg, 1. Miltenberg.
Milder-Hauptmann, Anna Pauline, világhírű
operaénekesnö, szül. Kostantinápolyban 1785
dec. 13., megh. Berlinben 1838 máj. 29. Salieri
tanította. 1803-ban fellépett a bécsi udvari opera
házban. Ö kreálta a Fideliót. 1816—29-ig a berlini
opera primadonnája volt. 1836-ban visszavonult
Irodalom. Cusani, Storia dl M., Sí. 1860; Komussi, II a színpadtól.
-duomo di M., u. o. 1902, 43 táblával; Bonfadini, M. nei suoi
Mile (ang., ejtsd: máji) a. m. mérföld. 1 angol
aiomenti storicl, 3 kot, u. o. 1883—86; Beltrami, Eeminiscenze di storia e d'arte nella cittá di M., Fiume 1891— mérföld = 1609'3295 m.
1892; Romussi, M. ne suoi monumenti, M. 1893; MediolaMilej (azelőtt: MüejegyMzszeg), kisk. Zala
aum, 4 köt., 1881; Schubring, M. und die Certosa von Pavla, vm. novai j.-ban, (1910) 374 magyar lak.; u. p.
•Stuttgart 1904.
Nagylengyel, u. t. Zalaegerszeg.
Milanói csipke, tűvel varrott csipke.
Milena, montenegrói királyné, Vukotks Péter
Miiarit (asv.), kálium-kalcium-aluminium-hidro- vojvoda leánya, szül. Cevóban 1847 ápr. 22.
szilikát HKCajAl^SijO;),.; színtelen v. halvány (ó-n sz.); férjhez ment 1860 okt. 27. (ó-n. sz.) Mik
zöld apró hatszöges fennőtt oszlopok alakjában lós (Nikita) montenegrói fejedelemhez, aki 1910.
az Alpok némely gránitjában (Val Giuf és Ta- a királyi címet vette fel (1. Miklós, 1.).
-vetsch) fordul elő.
Miles (lat.) a. m. katona; M. gloriosus a. m.
Milas Nikodém Miklós, szerb egyházi író, szül. dicsekvő katona, Plautus egyik vígjátékának köz
Sebenicóban 1845 ápr. 4.1890-ben teológiai ta mondásossá lett címe.
nár Zárában, azután isztriai gör. kel. püspök.
Miles Mátyás, tanácsos, szül. 1639,: megh. 1686.
1912-ben megvált székétől és nyugalomba vo Előbb a medgyesi gimnázium igazgatója, majd
nult. Fontosabb önálló munkái: A dalmáciai metro- Kemény János fejedelem titkára, végre taná
pólia története (Zára 1870); A gör. kel. egyház csos Nagyszebenben. 1670-ben Siebenbürgischer
kánonai (u. o. 1875); Codex canonum ecclesiae Würg-Engel cím alatt tartalmas krónikát adott
Africanae (Zára 1883); Das Synodal-Statut d. ki a magyar és erdélyi történetről. Számos egyéb
griechisch orientál. Metropolie (Mainz 1885); A műve kéziratban van a Magyar Nemzeti Múzeum
sarajevói metropolia (Újvidék 1886); A latin ban és a szász nemzeti levéltárban Nagyszebenben.
nyelv szüksége a görög keleti teológiában (Bel
Miles (ejtsd: májisz), Nelson Appleton, amerikai
grád 1889); A római propaganda (Szt.-Pétervár hadvezér, szül. Westminsterben (Massachusetts)
1890). Legismertebb munkája Crkveno Prava 1839 aug. 8. A polgárháborúban (1861—64) az
(Egyházjog, Zára 1905).
északiak oldalán harcolt s dandártábornokságig
Milá y Fontanals, Manuel, spanyol irodalom emelkedett. Később az indiánus-felkelések leve
történész, szül. Villafránca del Panades-ben 1818 résével szerzett nagy érdemeket. 1895-ben az
ináj. 4., megh. Barcelonában 1884 júl. 16'., mint Egyesült-Államok haderejének főparancsnokává
flgyetemi tanár. Főbb müvei: De los trovadores nevezték ki. Az 1898-iki spanyol háborúban Porto«n Espana (Barcelona 1861); Delapoesiaheroica- Rico szigetét foglalta el. 1903-ban lemondott a
popular castellana (1874); Principios de litera- fővezérségről, mert összeütközésbe jutott a hadi
tura generál, etc. (1874). Müveiből 8 kötetet Me- kormánnyal.
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Miletic (ejtsd: —tíos), 1. István, horvát író, szül. palotán 1903 febr. 15. 1863-ban a kiskunfélegy
Zágrábban 1868 márc. 24., msgli. Münchenben házi algimnázium, 1871. a temesvári állami fő
1908 szept. 8. 1894—99-ig intendánsa volt a hor reáliskola, 1880. a budai reáliskola tanára lett.
vát nemzeti színháznak, melynek fellendítése Önálló munkái: Gizella magyar királyné élete
körül kiváló érdemeket szerzett. Jeles költő és (1875); Chronologiai adatok a magyar királyok
drámaíró volt. Drámái: Diogenes (Zágráb 1887); tartózkodásáról Temesvárott (1875); Temes és
Gróf Palizna (u. o. Vienao 1892); Boleslav (n. o. Arad vármegyék történelmi és régészeti emlékei
1894); Tomislav (n. o. 1902). Horvátra lefordí (1876); Temesvár hadászati jelentősége (1877);.
totta Byron Manfrédját. Intendansi makódósérői Torontál vármegye történelmi és régészeti em
Hrvatsko Glumiste (Horvát színművészet) című lékei (1877); Bem délmagyarországi hadjárata
(1882); Katona József családja, élete és ismeret
munkájában (u. o. 1904) számolt be.
2. M. Szvetozár, szerb nacionalista politikus, len munkái (1886).
szül. Mossorinban (ma Mozsor, Bács-Bodrog vm.)
Milford, számos északamerikai város neve -T
1826., megh. Verseczen 1901 febr.4.1848—49-ben említendő: M. Massachusetts állam Worcester
harcolt a magyarok ellen s noha a Bach-korszak countyjában, (1910) 13.055 lak., vasúti csomópont,
közös elnyomása sok tekintetben kiábrándította a élénk iparral.
bécsi politikából, sohasem tudott teljesen rálépni, a
Milford Haven (ejtsd: müiford hévn), város Pemkiegyezés után sem, a magyar állameszme alap brokeshire walesi countyban, (1911) 6399 lak., vas
jára. Programmját 1869. a válaszfelirati vitában müvekkel.
fejtette ki s mint a legtöbb nemzetiségi politikus,
Milhau. francia város, 1. Millau.
ő is föderalista elveket vallott. Demokratikus
Milhoífer Sándor, gazdasági író, szül. Kecs
eszméi miatt bizonyos jóindulatú elnézést tapasz keméten 1869 márc. 25. Gazdasági tanulmányait
talt maga iránt a Ház minden oldalán, de mikor a debreczeni és keszthelyi gazdasági akadémián
megalapította az Omladinat s az újvidéki Zastava végezte. Mielőtt saját gazdaságának vezetését
c. lapban izgató cikkeket közölt, valamint a Kaszi- átvette, az ország különböző vidékeinek gazda
panovics-féle nagyszerb összeesküvésben (1876) sági viszonyait és módjait tanulmányozta. 1904
való részvétele miatt, képviselői immunitása elle óta jogakadémiai m. tanár Kecskeméten. A kü
nére, 1876 aug. 6. elfogták és öt évi fogságra lönböző szak- és napilapokban megjelent solc
ítélték. A fogházból kikerülve teljesen megtört s százra menő cikkén kívül mintegy száz kötet
könyvet, ilL önálló tanulmányt irt. A modern
visszavonult a politikától.
Mileto, város és püspöki székhely Catanzaro gazdálkodás hirdetője. Munkái: A kettős terme
olasz tartományban, (mi) 6137 lak., 1783. föld lésről (1896); A mezei munkásviszonyok ha
rengés pusztította el, ugyanakkor elpusztult a zánkban (1898); A magyar búza minősége (1897);
kalábriai Eoger által alapított Szentháromság- A járadékbirtokok hazai viszonyaink között
(1902, akadémiai dictóretet nyert); Magyarország
apátság, valamint a XI. sz.-beli székesegyház.
Miletos, ókori város Kis-Ázsia DK.-i partján, közgazdasága (3 köt., 1904, akadémiai díját
fajtáink javítása (1900, a földa Meander torkolatánál, a mai Palatia falu mel nyert); Baromfi
miniszter díját nyerte el); A ta
lett. Az iónok gyarmata volt, melyet Néleus veze mlvelésügyi
(1897); A birtokkategóriák hatása
tése alatt alapítottak, mely csakhamar virágzó lajkimerülés
különös tekintettél a népesedésre (1902) s egy
kereskedővárossá lett s 70-nél több gyarmatot hosszú sorozat (49 önálló munka) a régi népek
alapított. Délre a várostól feküdt Apolló didy- gazdálkodásának gyakorlatáról, amelyet A régi
mai híres szentélye, melyet a Branchidák papi JEgyiptom mezőgazdasága (1896) c. nagyobb ta
családja gondozott. A perzsák Kr. e. 494. elfog nulmány nyitott meg. Egyéb művei: Az egylalták. Szülöttei mély nyomokat hagytak a bölcse gyermekrendszer Magyarországon (1903); Die
letben (Thales, Anaximander, Anaximenes) és tör Pflanzenproduktion in Ungarn (1903); A művé
ténelemben (Kadmos,Hekataios és Dionysios logo- szet hatása (1900); Báró Eötvös József (1903);
grafusok), sőt a róla elnevezett mondás elbeszé Gróf Széchenyi István (1902) stb.
lések révén (Milesiaka) lényegesen hozzájárult a
görög regény kialakulásához. A perzsa pusztulást
Miliare, Magyarország régi vízrajzáhan, ne
alig heverte ki, midőn Nagy Sándor idejében újra vezetesen Jornandes VI. sz.-beli gót püspök ira
elhamvadt, s azóta hanyatlott, noha fontos ipar taiban, a FeMr-Körös neve.
Miliareiise ([iiXtaprfoiov görög szótól szárma
cikkei (gyapjú, rózsa és tajtkő) az egész ókoron
meg
át megtartották jelentőségüket. Második virág zik). Nagy Konstantin az arany solidusnak
_e
zását a római császárság korában érte. 1899 óta felelően verette ezüstből. A M. ,V <l font volt s
a németek rendszores ásatásokat folytattak M. az arany font T7Vw -0d részét érte.
helyén, melyek folyamán napfényre kerültek
Hliliaria (köleshimlő) alatt a régibb bőrgyó
a város falai, óriási színháza, emeletes dór csar gyászok egy sereg olyan folyamatot értettek,
nokokkal övezett tanácsháza, thermái, vízveze amelyek a bőrt számtalan kölesnyi vörös götéke, Athene, Asklepios, Apolló Delflniosz szen böcskével vagy fehér, átlátszó hólyagocskával
télyei stb. Ezekről Wiegand tájékoztat a berlini borítják. Újabban megkülönböztetnek M. crystudományos akadémia jelentéseiben 1901 óta. ta.llinát, mely a verltékpórusok eldugulásánál
V. ö. Wiegand, Milet I.; Wilski, Karte d. Mile- ezek mellett keletkező átlátszó tűszúrásnyi hósischen Halbinsel (1906, II.); Énackfuss, Das lyagocskákból áll és fellép nagyon izzadó, pl.
lázas embereknél és M. sudaminát, mely kövé
Rathaus zu M. (1908).
Miletz János, történelmi és archeológiai író, rek, csecsemők bőrén keletkező számtalan, vö
szül. Tápiógyörgyén 1841 szept. 8., megh. Rákos rös, viszkető göböcskéből áll és felhevülésnél,
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izzadásnál, de fertőző, lázas folyamatoknál is telességének él. SvájcnakM.-ja van s Angliában
mutatkozik. Mint betegség lényegtelen és szárító is a toborzott hadak mellett jelentékeny erőt kép
visel a M. M.-nak vehetők a nemzetőrségek, nép
porok alkalmazását kívánja meg.
felkelő hadak, területi csapatok, mint pl. a svéd
Miliarium (lat.), 1. Milliarium.
Milicevic (ejtsd: csevics), Milán, szerb író, szül. Ri- indelta, a hollandi sutterig stb.
panjban 1831 jún. 16., megh. Belgrádban 1908 nov. Militia Jesu Christi (lat.), 1. Domonkosok.
16. Tanító volt, majd állami szolgálatba lépett s
Militics (azelőtt: Ráczmilüics), nagyk. Bács1861. a közoktatásügyi, később a belügyminiszté Bodrog vm. hódsági j.-ban, (mo) 3862 német,
rium hivatalnoka lett. 1886-ban a belgrádi nem magyar ós szerb lak., vasúti megállóhely, posta-,
zeti könyvtár igazgatója, utóbb az államtanács távíró- és távbeszélő-hivatal. — L. még Nemestagja s 1896. a szerb tudományos akadémia elnöke. müitics.
Miliőm L. (növ.), a Gramineae (Pázsitfűfélék)
Számos pedagógiai és etnográfiai munkát írt. Ne
vezetesebb munkái: Knezevina Srbija (A szerb család génusza; 5—6 faja Európában, Ázsiában,
fejedelemség, 1876) s ennek függeléke, a Kra- Észak-Amerikában. A M. effusum L. (zilált káljevina Srbija (A szerb királyság, 1884); Pomenik safű, kölesperje) 60—120 m. magas, évelő, bu
(Emlékkönyv), mely Szerbia jeles fiainak életét gája szétterült, ágai lefelé is fordulnak. Erdős,
ismerteti (I. köt. 1880, II. köt. 1888). Szépirodalmi bokros vidéken gyakori, kitűnő takarmány.
téren is működött s több elbeszélése jelent meg. Magva a köleséhez hasonlít, a madár eszi.
Milium (grutum), főleg az emberi arcbőrön,
Milícia, 1. Militia.
Milicz (Miiidus, csehül Milic), Jan, egyik különösen a szemek körül előforduló tüszúrásnyi
előfutára a Husz-f éle vallásjavításnak, szül. Krem- vagy kissé nagyobb, gyöngyházszinű göböcske,
sierben (Morvaország), megh. Avignonban 1374 mely elzáródott f aggyumirigyek clszarusodott és
jún. 29. Előbb IV. Károly császár titkára, azután rétegezetten beszáradó váladékából, vagy lefíi1363. pap és kanonok Prágában. Minden méltó ződött hámcsapocskákból keletkezik és némely
ságáról lemondott és szigorú életet élve, bűn betegségnél ezerszámra lép fel, itt-ott azonban
bánatot hirdetett Prágában és környékén. Na a legegészségesebb embernél is mutatkozik. Lé
ponkint prédikált a népnek, a papoknak la nyegtelen folyam ateltávolltására tűvel felsza
tin nyelven. Népies szónoklataival lényegesen kítjuk a borító hámot és kinyomjuk a terméket.
Milius (Bonfininál Aemilius) Gyula, Mátyás
hozzájárult a nép és papság erkölcsi romlottsá
gának megszüntetéséhez. Rómában, ahol V. Or király és II. Ulászló humanista orvosa, a dunai
bánt a maga részére megnyerni igyekezett, az tudós társaságnak tagja. Nemes származású olasz
inkvizíció fogságba ejtette, de csakhamar enge volt (Aschbach szerint nápolyi) és már fiatal korá
délyt nyert a Prágába való visszatérésre, hol ban foglalkozott költészettel; Mátyás orvosa
«gyik templom lelkésze lett. De miután itt újból lévén, 1476. elkísérte Bécsújhely falai alá s a
eretnekséggel gyanúsították, elment a pápához király halála után II. Ulászló szolgálatába lépett
mint magyar királyi udvari orvos (Regis Pannó
Avignonba, ahol meghalt.
Mílieu (franc., ejtsd: miijö), tulajdonkópen a. m. niáé archiater). 1497-en túl nyoma vész; költe
valaminek a közepe; aztán a kör, a társadalmi vi ményei közül is csak egyetlen epigramma maradt
szonyok, amelyek közt valaki nevelkedett vágy reánk (kiadta Ábel Jenő, Magyarországi huma
éi, meg a mindennapi élet mindama külső körül nisták és a dunai tudós társaság. Akad. értek.,
Budapest 1880).
ményei, melyek körülveszik.
Miljana, adók. Várasd vm. klánjeci j.-ban, (1910)
Milieu, Pic du (ejtsd: pik dn miijő), csúcs a Pire
1552 horvát lak.; u. p. Zagorska Sela, u. t. Desinic.
neusokban, 1. Maladetta.
Miljanovac, adók. Pozsega vm. daruvári j.-ban,
Milieu-elmélet, 1. Esztétika.
(i9io) 388 szerb ós német lak.; u. p. Badljevina,
Militaris (lat.) a. m. katonai.
Militarizmus (a latin miles [katona] szóból). u. t. Daruvár.
Miljevci, adók. Verőcze vm. slatinai j.-ban,
Ezzel a szóval szokták jelezni egye3 államok
nak, különösen a nagyhatalmaknak azt a politi (i9io) 701 horvát és szerb lak.; n. p. ós u. t. Novakáját, amellyel haderejüket, katonai berendezé Bukovica.
Miljutin, Dimitrij Alexejevics, gróf, orosz had
seiket, fegyveres felkészültségüket esetleg a pol
gári intézmények rovására, s polgáraik nagy ügyminiszter és katonai iró, szül. Moszkvában
személyes és anyagi megterhelése árán is, mór 1816 júl. 10., megh. Jaltában 1912 febr. 7. Mint
téken túl fejlesztik. Az antimilitárizmus ezzel fiatal tiszt részt vett a kaukázusi háborúkban,
szemben az az irányzat, amely a túltengő M. el 1845. a katonai akadémia tanára lett, 1856. pe
len küzd. Az antimilitaristák különösen Francia dig a kaukázusi hadsereg vezérkari főnöke. 1862
országban fejtettek ifci nagy, hadseregellenes iz jan. hadügyminiszterré nevezte ki II. Sándor
cár. E hivatalában teljesen átreformálta az orosz
gatást.
Militello in Val di Catania, város Catania szi hadsereget, leszállította a szolgálati időt, 1874
cíliai tartományban, vasút mellett, (IBÍÍ) 11,232 pedig behozta az általános védkötelezettséget.
Sándor trónralépőse után 1881 máj. megvált
lak., bortermelés, gyümölcs- és selyemkereskedés. III.
mert nem helyeselte a cár. rideg
Militia (lat.), eredetileg általában katonaság. hivatalától,
abszolutisztikus elveit. Számos hadtudományi és
Franciaországban és Spanyolországban a tobor hadtörténeti
munkát írt. (Pl. Szuvorov tábornok
zottaktól megkülönböztetendő, a besorozottakat 1799-iki felső-itáliai hadjáratát).
nevezték M.-nak. A keretrendszeren alapuló olyan
Milkó Izidor, író, szül. Szabadkán 1855 febr. 1.
katonaság ez, amely a rövid kiképzési időn kívül
csak gyakorlatra vonul be, különben polgári kö Tanulmányait szülővárosában és a budapesti
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egyetem jogi karán elvégezve, Szabadkán tele los ; a beteg állatok teje és húsa az embert is meg
pedett meg s ott előbb árvaszéki ülnök volt, majd, betegíti.
hogy az irodalomnak élhessen, lemondott hivata
Mill, 1. Hugh Róbert, angol meteorológus,
láról. Irodalmi hajlamai már korán ébredtek s szül. 1861 máj. 28. Thursóban (Skócia). A British
1875 óta mint a fővárosi újságok munkatársa rainfall évkönyveinek ós a Symons' Meteorologisok tárcacikket Ír, részint novellákat és útiraj cal Magazine-nak kiadója. Számos fizikai föld
zokat, részint társadalmi kérdésekről komoly ta rajzi értekezést írt.
nulmányokat s 1882. szerkesztette a Bácskai
2. M-, James, angol történetíró, filozófus és
Közlönyt. Tagja a szegedi Dugonics-Társaság közgazda, szül. 1773 ápr. 6. Northwater Bridgenak. Önálló müvei: Mindenütt és sehol (tárcák ben, megh. 1836 jún. 23. Edinburghban teoló
és rajzok, 1880); Divatok (novellák és rajzok, giát tanult; Londonban letelepedvén, egészen az
1883); Egy kritikus albumából (aforizmák, 1886); írói pályának élt, később pedig az India HouseRómai mozaik (emlékek és útijegyzetek, 1895); ban vállalt hivatalt. Főbb művei: History of Bri
Egy carriére története (elbeszélések, 1896); Mo tish India (1818—19, 6 köt., újabb kiadás 1872,
soly (20 vidám történet, 1897); Úriemberek 10 kötetben); Elements of political economy (Lon
(jegyzetek a társaságból, 1899).
don 1821); Analysis of tho phenomena of tho
Milkói püspökség Moldvában, a mai Románia humán mind (1829, új kiadás 1878, 2 kötet, John
É.-i részében, a Milkov folyé mellett ismeretlen Stuart Mill becses jegyzeteivel).
időkbenkeletkezett. Első okleveles nyomát 1096-ra
3. M., John Stuart, angol filozófus és köz
teszik; kétségtelen azonban, hogy Lőrinc milkói gazda, M- 2. fia, szül. Londonban 1806 máj. 20.,
püspöknek a kezdi, orbói és sepsi székek papjai megh. Avignonban 1873 máj. 8. Apja teljesen
hoz a keresztes háború érdekében írt levele nem mellőzte fia nevelésénél a vallásoktatást; a fiú
ekkor, hanem később kelt; 1226. Róbert eszter már 14 éves korában oly korai érettséget tanú
gomi érsek az akkor megtért kunok püspökévé sított, hogy Bentham, kinek főműve döntő hatás
Theodorik milkói püspököt tette, kit ezentúl a sal volt fejlődésére, érintkezett vele. 1820. Fran
kunok püspökének neveztek. Intézkedését 1234 ciaországba ment tanulmányai befejezése végett.
a pápa is megerősítette. A tatárjáráskor elpusz Mint 17 óves ifjú alapította az «utilitariánusok»
tult, de Bogdán vajda Nagy Lajosnak Ígéretet társaságát, melyben a hasznosság elvét vitatták,
tett, hogy katolikus lesz és a püspökséget Moldva innét terjedt el az utilitariánus név. 1823—58-ig
és Bukovina számára helyreállítja. VI. Sándor a keletindiai társaság tisztviselője, 1866—68-ig
pápa 1501. Pál püspöknek megengedte, hogy az alsóház tagja volt. Nagy hatással volt rá TayEsztergomban lakjék s ott kanonoki stallumot lornó, ki férje halála után 1851. felesége lett. Fő
vállaljon. A püspökség helyreállítására a XVIII. műve Logikája: System of logic, ratiocinative
sz.-ban tett kísérletek nem sikerültek. V. ö. Benkő and inductive, melyet 1832. kezdett meg, 1841.
József, Milkovia (Bécs 1871, 2 köt.); Enauz, A fejezte be és 1843. adta ki. Azóta igen sok ki
milkói püspökség(M. Sión, V.,1867,401—415. old.). adásban és fordításban közkézen forog (magya
Milkowicz (ejtsd: —vics), Vladimír, osztrák tör rul: A deduktív és induktív logika rendszere
ténetíró, szül. Polanczykban (Galícia) 1857 aug. mint a megismerés elveinek és a tudományos ku
27. A csernoviczi egyetemen a kelet-európai tör tatás módszerének előadása, írta M. Az eredeti
ténelem rendkívüli tanára 1898 óta. Nevezete VII. kiadás után a M. Tud. Akadémia megbízásá
sebb müvei: Geschichte des serbo-kroatischen ból ford. Szász Béla, Budapest 1874—77.). E mű
Stammes, Polens und Russlands (Helmolt Világ ben főleg az induktív kutatás módszereit kutatja,
melyek szerinte a tudományos kutatásnak egye
történelme 5. kötetében, Leipzig 1905).
Milkowski, Zygmunt (írói nevén Teodor T. dül jogos módszerei. E tekintetben M. könyve ma
Jez), lengyel emigráns-író, szül. Szaracejában is egyike a legteljesebbeknek. M. szerint minden
(Podolia) 1824., megh. Lausanneban 1915 jan. tudásunk a tapasztalatból származik, a priori
Vérbeli összeesküvő és forradalmár volt, min tudás egyáltalán nincs, a matematika is ta
dig kész harcolni a szabadságért. Részt vett az pasztaláson alapszik. A szellemi tudományokat
1848-iki magyar szabadságharcban, úgyszin M. három osztályba sorozza: pszichológia, eto
tén az 1863-iki lengyel fölkelésben. Regényei lógia és szociológia, melyek szintén csak induktív
vel is valóságos propagandát űz, rámutat, hogyan módon alkothatók meg. Az erkölcstan vezérelve
kell az elnyomott nép függetlenségét kivívni s olykép rendezni be az emberi életet, hogy mentül
a nemzeti érzést diadalra juttatni. Regényeinek kevesebb baj, mentül több élvezet (szellemi és
tárgyát a Balkán-államok, Magyarország és sa anyagi) érje az embereknek mentül nagyobb kö
ját hazájának történetéből meríti. Szandor Ko- rét. Comte pozitivizmusával megismerkedvén,
wacz (Kovács Sándor, Vilna 1861) c. regényé egy ideig annak buzgó híve lett, de Comte politiká
nek hősében, a félig elszerbesedett Kovácsban jával nem tudott megbarátkozni, és egy külön mű
a magyar nemzeti öntudat ébredését rajzolja, ben (Auguste Comte and the positivism, London
hogy példát adjon honfitársainak. Legismertebb 1865) igen élesen bírálta. Mint nemzetgazdaság
munkái: Uskoki (Az uszkok, Varsó 1870); His- iam író is kiváló. Fő műve: Principles of political
torya o prapradziadku i o prapravnuku (Vilna economy, Angliában nagyon el van terjedve.
1864) etb. Újabb munkái kevésbbó népszerűek. Politikai müvei közül keresett: Considerations
Willt-siclcncss (ang., tejbetegség), Észak- on representative government (1861) és Essay
Amerikában a lovak és szarvasmarhák lényegé on liberty (1859). A politikában a radikális esz
ben ismeretlen betegsége, mely bizonyos legelőkre mék híve, a nőkérdésben a nők szavazási jogá
járó állatokat támad meg és 2—8 nap alatt halá nak lelkes védője (Subjection of women, 18691
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Halála ufcán jelent meg önéletrajza: Autobiogra- ban vár, 1565-től a protestánsok egyik erősségephy, 1873. és vallási értekezéseinek egy kötete volt. 1629-ben Richelieu a várat leromboltatta.
1874. Fontos levelezése Comte-tal. M.-t előkelő Északkeletre a Dourbie völgyében a Montpellier- k
egyénisége, erős ítélete, nagy tudása és mély Vieux néven ismert, erózió által létrehozott, vár
gondolkodása az angol szellemi életnek ogyik romokhoz hasonló sziklaképződmények vannak,
legkiválóbb alakjává avatja. Magyar fordításban amelyek igen látogatottak.
még következő művei jelentek meg: A képvise
MUIe (lat.) ezer. Pro müle vagy per mille
leti kormány, fordította Jánosi Ferenc (Pest 1867); ezrelék, ezer után járó, a százalék tizedrésze.
A. szabadságról, ford. Kállay Béni (u. o. 1867); Jele: °/oo.
Rektori beköszöntő beszéd, ford. György Endre
Milleüori-üveg, 1. Velencei üveg.
(Budapest 1874); A nemzetgazdaságtan alapelvei
Millelieurs (franc, ejtsd: miiflör), illatszer,
stb., ford. Dapsy László (u. o. 1875): A nő, ford. melynek a bergamott-olaj adja meg alapjellegét.
Egei F. (u. o. 1876). V. ö. Taine, Le positivisme
Milleker, 1. Bódog, régész és történész, szül.
anglais, étude sur Stuart M. (Paris 1864); Littré, 1858 jan. 14. Verseczen. Tanulmányai végezté
A. Comte et Stuart M. (1864); Bain, J. S. M., a vel 1883. szülővárosában népiskolai tanító lett.
oriticism (1882); Lauret, Phil. de J. S. M. (u. o. Ő szervezte a verseczi városi muzeumot ós
1885); Watson I., J. S. M. and Spencer (Glas könyvtárat, melyeknél őri tisztséget visel. Irt
gow 1895): Douglas, James Stuart M. a study of magyar és német nyelven mintegy 40 önálló
his philosophy (1895).
munkát. Ezek közül nevezetesebbek: Versecz
JHill., latin növénynév után Miller Philip ne városa története (2 köt., magyar, német és szerb
vének rövidítése. Szül. Middlesexben 1691, megh. nyelven, 1886) ós ezenkívül megírta még 13 verChelseaben mint a botanikus kert kertésze 1771. seczvidéki község történetét; Dél-Magyarország
Kertje akkorában Európában a leghíresebb volt. régiségleletei a honfoglalás előtti időkből (1.1897,
Kertészlexikonában (The Gardeners Dictionary, II. 1898, III. 1906-9); A vattinai östelep (1905);
London 1731—39, 2 köt., halála után Martyn Dél-Magyarország az őskorban (1894); Déladta ki 1803—1807, 4 kötetben) sok új növényt Magyarországa rómaiak alatt (1893).; A ver
seczi gör. kel. szerb püspökség múltja (Í890); A
ismertetett.
Millais (ejtsd: miiiész), John Everett, angol festő, délmágyar-országi selyemipar története (1883);
szül. Southamptonban 1829 jún. 8., megh. Lon Dél-Magyarország középkori földrajza (amely
donban 1896 aug. 13. Igen fiatalon a londoni mű nek első része 1913. jelent meg).
vészeti akadémiának lett tanítványa, 1848. azon
2. M. Rezső, geográfus, M. 1. fia, szül. 1887
ban Hunt Holmannel az ú. n. prerafaelita szövet ápr. 17. Verseczen. Egyetemi tanulmányait Buda
ség megalapítója. E realista, archaizáló irány pesten, Parisban, Berlinben és Göttingenben vé
fő müvei: Lorenzo és Izabella, Keats költeménye gezte. 1909-ben Izland-szigetén végzett vulkanonyomán (1849, liverpooli képtár), mely óriási fel lógiai kutatásokat, majd 1911 és 1913-ban Kistűnést keltett, A galamb visszatérése (oxfordi Ázsia kevéssé ismert belsejének felkutatásával
képtár), Ofélia (1852) ós A szabadonboosájtási foglalkozott. 1912-ben a budapesti tudomány
parancs (1853) a londoni Taté Galleryben, A huge egyetementanársegéd, 1914. a Magyar Földrajzi
notta búcsúja (1852); Krisztus szülei házában, stb. Társaság titkára és a debreczeni tudományegye
Utóbb, eltérve a prerafaeliták szigorú elveitől, a temen a földrajz nyilvános rendkívüli tanára lett.
régi hollandi festők, Velázquez és az aDgol kóp- Számos tanulmánya jelent meg szakfolyóiratok
másf estés tradícióinak hatása alatt színes, hatásos ban. Önállóan megjelent müve: A vulkánizmus
képeket, különösen kitűnő arcképeket festett. theóriái (Szeged 1910). E Lexikonnak is munka
Nevezetes müvei: Szt. Ágnes napjának előestéje társa.
(1863); Tüzhalálra Ítélt eretneknő megmentése;
Millenkovich, Stephan von, német író, 1. Milow
Az orléansi szűz; Hamupipőke ; Az utolsó rózsa;
Millennáriusok a. m. chiliasták, 1. GhiliasRaleigh Walter gyermekkora; Igen vagy nem ?; musAz északnyugati átjáró (London 1874,Tate Gallery), Millennium (lat.) a. m. ezerévi időköz. A magyar
továbbá képmásai: A westminsteri herceg, Glad- nemzet a honfoglalás ezredik évfordulójának em
stone, Disraeli, Newman bíboros, Bright John, lékét 1896. ünnepelte meg. Külön törvényt alko
Salisbury, Waring Charles, Irving Henry, Marquis tott és ennek szövegét kőbe vésve az országház
of Lorne, Bischoffsheimné, Landseer festő lovon, kupolacsarnokában is elhelyezték. Az ezredéves
a Yeoman of the Gard (a két utóbbi a Taté Gallery emlékünnep alkalmából határozta el a törvény
ben). Halála évében M. a londoni művészeti aka hozás a Budapesten, az Andrássy-út végén fel
démia elnöke lett. V. ö. Euskin, Note on somé of állított emlékmű elkészítését; ezenkívül a hon
the principal pictures of Sir Everett M. (London foglalásban és a magyar állam megalapításában
1886), továbbá Armstrong (u. o., új kiad. 1897), nevezetes szerepet vitt hét helyen külön emlék
Spielmann (u. o. 1898), Baldry (u. o. 1890), műveket állítottak, amelyeket az 1896. év folya
Millais (u. o., új kiad. 1901 és 1905) monográfiáit. mán nagy ünnepségek közt avattak föl, nevezeteson: Pusztaszeren, Munkácson, Pannonhalmán,
Millares, folyó, 1. Mijares.
Millau v. Milhau (ejtsd: müy6), város, M. járás Nyitra mellett a Zobor-hegyen, Dévényben, Brassó
székhelye Aveyron francia départementban a fölött a Czenk-hegyen és Zimonyban. A M. al
Tarn és vasút mellett, (1911) 17,673 lak., kesztyű- kalmából 500 állami népiskolát állítottak föl.
gyártás, gyapjúfonás, bőr- és gépgyártás, mező A budapesti ünneplések 1896 máj 2. kezdődtek
gazdasági termelés, szénbányák; Notre-Dame- az ezredéves országos kiállítás (1. Kiállítás) meg
temploma a XVI. sz. végéről való. A középkor nyitásával, az egész királyi család jelenlétében.

MUlepedes
Május 3. volt a királyi család és a külföldi kép
viseletek jelenlétében az ünnepélyes hálaadó is
teni tisztelet a budavári koronázó templomban.
Az ünnepek fénypontja volt a koronázás évfor
dulóján, jún. 8. rendezett hódoló menet; az ország
összes törvényhatóságaitól küldött díszes bandé
riumok kíséretében a szent koronát az új ország
háznak akkorra elkészült kupolacsarnokába vit
ték s itt a törvényhozás két háza együttes díszgyű
lést tartott, ezután pedig a törvényhozás tagjai
a koronát visszakísérve, a királyi pár elé vonul
tak. Ugyancsak a M. alkalmával nyitották meg
a király,Magyarország és Ausztria kormányainak
ós parlamentjeinek, valamint a szomszéd országok
királyainak jelenlétében a Vaskapu-csatornát. Az
ezredéves ünnepet országszerte megünnepelték,
sok helyen maradandó alkotásokkal, jótékony
intézmények alapításával, az egyes törvényható
ságok történetük megiratásával és kiadásával.
Az ünneplés a kiállításnak okt. 31. történt bezá
rásával fejeződött be.
Millepedes, az Ászkarákok (Isopoda) és fő
leg a száraz állapotban orvosságként gyógyszer
tárakban árusított Armadillo offieinalis régi neve.
Milleporidae (áiiat), a Tömlősök (Goelenterata) állatkörének Hydrozoa osztályában a Hydrocoralliae alrend egyik családja, melynek fajai
szabálytalan fa- v. levél-forma nagy telepeket al
kotnak. Az egyének tömegesen együtt élnek, és
közösen készítik az erős, tömör mészvázat, amely
az egyes egyének részére számos nyílás által van
áttörve. Ezeket az üregeket kis harántlemezkék
egymás fölébe sorakozott kamrácskákra osztják.
A tapogató egyének kamrácskái vagy szabály
talanul elszórtak v. pedig egy evőegyén kamrácskája körül szabályosan sorakoznak. A tapogató
egyéneknek tapogatóik vannak. Az evőegyének
4—6 rövid, körben fekvő tapogatót viselnek. E
családba egyetlen élő nem tartozik, a Millepora.
Fajai a tengerekben élnek, érzékenyen csalánoznak s a koráll-szigetek felépítésénél is közremű
ködnek. L. Koraitok.
Miller Ferdinánd Jakab, történet- és irodalom
történeti író, szül. Budán 1749 dec. 15., megh. Pes
ten 1823 nov. 22.1776-ban nagyváradi akadémiai
tanárrá, 1782. egyszersmind könyvcenzorrá, 1803.
Széchenyi Ferenc gróf gyűjteményeinek Őrévé,
1808- pedig a magyar nemzeti múzeum igazgató
jává nevezték ki. Főbb művei és kiadványai:
Comites Biharienses (Nagyvárad 1791); Fragmenta veteris typographiae Magnó Varadinensis
(Pest 1803); Pristaldus (u. o. 1805); Epistolae
archiepiscoporum Georgii Strigoniensis et Pauli
Colocensis e comitibus Széchenyi (2 rész, u. o.
1807); Epistolae Ferdinandi I. et Maximiliani II.
(u. o. 1808); Catalogus manuscriptorum bibliothecae nationalis Hungaricae Szeehenyiano-regnieolaris (Sopron 1813—14); Regestrum bursae
Cracoviensis hungarorum (Buda 1821). Életrajza:
Tudományos Gyűjt. 1824, VII.
Miller, 1. Ferdinánd von, német szobrász, szül.
Münchenben 1842 jún. 8-Ferdinánd von M. (18131887) ércöntőnek volt fia és ő is, mint öccse Ludicig
von M. (1850—1912) atyjának műhelyében dol
gozott, honnan a monumentális szoboröntvények
hosszú sora került ki. Szobrászatot Berlinben,
Révai Nagy Lexikona. XIII. köt

Millerit
Münchenben és Drezdában tanult. Hosszú időt töl
tött Észak-Amerikában, melynek különböző vá
rosai számára sok emlékművet készített Nagyobb
müvei: I. Vilmos császár lovasszobra Metzben,
Luitpold régensherceg szobra Berchtesgadenben,
és lovasszobra Bambergben, I. Lajos bajor király
lovasszobra Regensburgban, stb.
2. M., Joaquin (tulajdonképen Cincinnatus
Heine M.), amerikai költő, szül. 1841 nov. 10.
Indiana államban, megh. 1913 febr. 18. San Fran
ciscóban. Jogi tanulmányokat végzett, majd Lon
donban élt egyideig, végül New Yorkban telepe
dett le. Leghíresebb munkája: Songs of the
Sierras (1871) és Songs of the Sunlands (1873) c.
verskötetek. Legismertebb regénye The baroness
of New York (1877). Költői müvei összegyűjtve
utoljára San Franciscóban jelentek meg (1902).
3. M., Johann Martin, német költő, szül.
Ulmban 1750 dec. 3., megh. mint székesegyházi
lelkész és hitszónok u. o. 1814 jún. 21. Göttingenben 1770 óta teológiát tanult és tagja volt az
ottani költőkörnek. Főműve Siegwart, eine Klostergeschichte c. regénye (Leipzig 1776, 2 k.),
Goethe Wertherjének (1774) utánzása, mely rend
kívüli népszerűséget nyert (magyarra fordította
Barczafalvi Szabó Dávid, 1786; Kazinczy F. is
lefordította Szegvári címen, de megsemmisítette
e művét). Jobbak és igazabbak költeményei (Gedichte, 1783), melyek regényeit túlélték. V. ö.
Kraeger, Joh. Mart. M. (Bremen 1893); Lázár
Béla, Siegwart (Irodalomtört. Közi., II. 1893).
4. M., Wilhelm von, német kémikus, M. 1.
testvéröccse, szül. Münchenben 1848 dec. 9., megh.
u. o. 1899 márc. 1. 1883 óta a müncheni műegye
temen az általános kémia tanára volt. Az általa
itt alapított elektrokémiai laboratórium európai
hírű. Jelentős sikereket ért el az organikus fes
tékek terén. Pontosabb müve : Knrzes Lehrbucb.
der analytischen Chemie.
5. M., William, 1. Adventisták.
Millerand (ejtsd: miiraS), Alexandre, francia
politikus, szül. Parisban 1859 febr. 10. Mint ügy
véd és radikális újságíró jutott 1885. a képviselő
házba, hol a szocialista párt vezérei közé emel
kedett. 1899 - 1902-ig kereskedelmi miniszter volt
Waldeck-Rousseau kormányában. A munkásság
érdekében több üdvös törvényt fogadtatott el, de
mérsékelt magatartása miatt a szélső szocialistá
kat magára haragította. 1909 júl. közlekedésügyi
miniszter lett Briand első kormányában, de 1910
nov. visszalépett a vasúti sztrájk kitörése miatt.
1912 jan. Poincaré kormányába lépett mint had
ügyminiszter. Egy év múlva azonban Du Paty
de Clam alezredes rehabilitálásával oly visszatet
szést keltett a pártok közt, hogy 1913 jan. 11. ki
kellett lépnie a kormányból. 1914 aug. 27. a
Viviani-kabinetben újra elvállalta a hadügyi tár
cát. 1915 aug. havában heves támadásokkal illet
ték a parlamentben a hadsereg ellátása és a lőszerszállitások körül történt visszaélések miatt.
Mille-rayes (franc, ejtsd: miire), vonalas sávú
szövetminta.
Miller-féle kristályj elek, a paraméter-viszony
számok reciprok értékei. L. Paraméter.
Millerit (nikkelkovand, ásv.), nikkelszulfld: NiS,
kristályai romboéderesek, de többnyire csak rend49
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Milliomos

kívül finom tű vagy hajszál (hajkovand) alakú
Millevoye (ejtsd: miivoá), Cliarles, francia költő,
egyének alakjában fordulnak elő, amelyek pók szül. Abbevilleben 1782 dee. 24., megh. Neuillyháló módjára össze-vissza vannak fonva, fémes ben 1816 aug. 12. Jeles elégia-költő; legnépsze
fényű, sárgaréz-szinü. A nikkel- és kobalt érc- rűbb versei: Chute de feuilles és Le poéte moutelérekben fordul elő a Cseh-Szász-Érehegy- rant Főleg Lamartine-ra hatott. Müveinek leg
ségben, továbbá a kőszónhegység agyagvaskő jobb kiadása Lacroixtól (Paris 1880, 3 köt). V. ö.
gumóiban (Saarbrücken, Dortmund). Fontos nik P. Ladoué, M. (u. o. 1913).
kelérc.
M i l l i . . . (lat), a móterrendszerben mint előMilleriták, 1. Adventisták.
szócska ezredrészt jelent, pl. milliméter = ^Ly
MiUérole (ejtsd: miierói), francia folyadék m., milligramm = T ^ g.
mérték, különösen bormérték Marseilleben. Ér
Milliampére, elektromos mértékegység igen
téke különböző: olajnál 63,437 1., bornál 59-7071. kis áramerősségekre = O'OOl ampere.
MiHésinie (franc, ejtsd.- —zim) alatt az órMilliárd, csak pénzügyekben használt neve ezer
mészetben a verés idejét vagy annak évszámát milliónak.
értik.
Milliarinm (miliarium, lat.), a régi római
Millesimo (ejtsd: —zímo), falu Genova olasz tar országutakon minden 1000 (kettős) lépésre fel
tományban, a Bormida di M. mellett, (1911) 1594 állított mérföldkő (mille passus a. m. 5000 római
lak. Ókori római híddal. Itt 1796 ápr. 13. és 14. láb, 1478-7 m,), melyen a nagy városoktól való
Napóleon az osztrákokon győzelmet aratott
távolságot is jelezték. M. aureum (arany mér
MÜlet (ejtsd: mije), 1. Aimé, francia szobrász, földkő) a római fórum fölött az itáliai országuta
szül. Parisban 1819 szept 27., megh. u. o. 1891 kat sorolta fel; Augustus állította az általa épí
jan. 14. Dávid d'Angersnak és Viollet-le-Ducnek tett utak emlékére Kr. e. 20. Alapköve még most
volt tanítványa, festészettel is foglalkozott Ne is helyén áll.
vezetesebb müvei: Ariadné; Kassandra Pallas
Millien (ejtsd: miijen), Achille, francia költő,
Athéné oltalmát kéri (mindkettő Paris, Musée du szüL Beaumont-la-Ferriére-ben (Niévre) 1838
Luxembourg); rózsaszirmokat tépő leányt ábrá szept 4. A falusi élet költője, telve meleg közvet
zoló síremlék a párisi Montmartre-temetőben; lenséggel. Kötetei: La moisson (1860); Poémes
Vercingetorix emlókszobra Alisc-Ste.-Eeineben, de la nuit (1863); Poémes et sonnets (1879) ;
Chateauhriandé St-Maloban, Papinó Bloisban. Étrennes nivernaises (1895); Aux champs et au
2. M., Jean Frangois, francia festő, született foyer (1900). V. ö. Dubourg, Chez A. M. (Nevers
Gruchyben (Cherbourg mellett) 1814 okt. 14., megh. 1900).
Barbizonban 1875 jan. 20. Művészi tanulmányait
MilUer (franc, ejtsd: mUjé), az 1000 kg-os (1
LangloisdeChevrevillecherbourgifestőnélkezdte tonnás) tengeri szállítmány neve.
meg, 1837. Parisba ment, ott egyideig DelarocheMilligramm (jele mg) = a gramm ezredrésze.
nak volt tanítványa, szorgalmasan tanulmányozta
Milliméter (jele mm) = a méter ezredrésze.
aLouvre régi mestereit ós hogy megélhessen,
Millin (ej tsi:miieö),AubinLouis, francia régiségBoucher és Fragonard modorában édeskés, pász buvár.szül. Parisban 1759 júl. 19., megh. n. o. 1818
tori képeket, néhány történeti képet is festett. Az aug. 14. A forradalom alatt kiadta az Atmanac
1848-iki Salonban lépett föl a Gabonahányó (Le républicain c. naptárt az 1793. évre, de ké
vanneur, Paris, Louvre) első képével, mely ere sőbb ő is börtönbe került. Kiszabadulása után
detiségének bélyegét viseli magán és amelyet, előbb a közoktatásügyi minisztériumban, azután
miután 1849. Barbizonba költözött és az ott élő mint a történelem tanára működött, végre pedig a
festőkhöz csatlakozott, a parasztság életéből me régiségek és érmek őre lett a nemzeti könyvtárnál.
rített képek hosszú sora követett. M., ki 20 éves Ó indította meg a Magasin encyclopédique (Paris
koráig maga is mezei munkával foglalkozott, az 1795—1816,122 köt); az Annales encyclopédiques
addig divatos, humoros v. szentimentális paraszt (1817—18, 12 köt.); a Dictionnaire des beauxképek helyett a röghöz kötött nép fáradságos, arts (1806, 3 köt.) és a Monuments antiques inémunkás életét kérlelhetlen valószerűséggel, de dits (1802—1804, 2 köt.) c. műveket. Főmunkái:
amellett megkapó erővel, szinte monumentális Antiquités nationales (1790—98, 5 köt.); Intromódon ábrázolta. Képeinek tájképi részei és ön duction á l'étude des médailles (1796); Peintures
álló tájképei a barbizoni mesterek hatását mu des vases antiques (1808—10, 2 köt., új kiad.
tatják. Legkiválóbb müvei, melyek közül nem 1891) és Galerié mythologique (1811, 2 köt.),
egy világhírűvó vált: A magvető; Pihenő aratók Voyage dans les départements du midi de la
A kalászszedő nők (Les glaneuses, 1857,Louvre); Francé (1807—11, 5 köt.) és a Histoire métalAz esti harangszó (Angelus, 1859, Louvre); A; lique de la révolution francaise (1806), melyet
halál és a favágó (1. a képmellékletet); A kapás Millingen folytatott (London 1818) s melyhez
ember (L'hommeálahoue); Apásztornő(Gardeuse 1822. pótlék járult.
de moutons, 1864); Favágók; Boreas; November
Millió = ezerszer ezer.
est (Berlin 1870, Nationalgalerie); Gyermekét
Milliomos az az egyén, akinek vagyona a
etető anya (1860, marseillei múzeum), stb. Rajzai milliót meghaladja. Külön fogalom manapság a
nak, litográfiáinak, rézkarcainak hosszú sora ha multimilliomos, akinek vagyona a 10—20 mil
talmas rajzoló művészetét mutatja. V. ö. Sensier liót is meghaladja. A legvagyonosabb emberek
(Paris 1881); l'riarte (u. o. 1884); Cartwright vagyonát ma kb. 2000 millióra becsülik. Ennyi
(Ijondon 1896); Midiéi (Paris 1895); Gensel (Bie- felett rendelkezik az amerikai J. Rockefeller és
lefeld—Leipzig 1902); Marcel (u. o. 1903); Tom- az angol A. Beit. Utána Amerika leggazdagabb
son (London 1903) monográfiáit.
emberei A. Carnegie, K. W. Vanderbilt, I. J.
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Astor stb. Európában leggazdagabb embereknek
íartják J. B. Robinsont, Bothschüdot, a West
minstert herceget Angliában, Bothschüdot ós Lebaudyt Franciaországban, Kruppot, Siemensét,
Mendelssohnt, Bleichrödert, Hohenlohe Kraft
herceget Németországban, Bothschüdot, Schwarzeriberg herceget, Montenuovo herceget Ausztriá
ban, Esterházy herceget és Dréher Antalt Ma
gyarországon. A két milliárdnyi vagyon nagysá
gát legjobban azzal lehet jellemezni, hogy annak
4°/0-os kamatja több, mint napi 200,000 korona.
Miliőm, város Cnmberland angol eountyban,
<ü9ii) 8612 lak., vas- és acélmüvekkel.
Millon-féle kémszer az oxifenil gyök felisme
résére szolgál; minden vegyület (a fehérjék is),
amely oxifenil gyököt tartalmaz, a M.-rel főzve
lazacpiros színű lesz. A M. merkuro- és merkurinitrát salétrom- és salétromossavas oldata.
Millöcker, Kari von, német operettszerzö, szül.
1842 ápr. 29. Bécsben, megh. 1899 dec. 31. Ba•denben (Bécs mellett). 1866-ban a pesti német
színház karmestere volt, 1869—83-ig a Theater
&n der Wiené. M. a bécsi operett legszerencsésebb
reprezentálóinak egyike. Nevezetesebb müvei,
melyek nagyrészt nálunk is színre kerültek:
Der Bettelstudent (1882); Gasparono (1884); Der
Dieb (1886); Der Vizeadmiral (1886); Die sieben
Sch-waben (1887); Der arme Jonathan (1890);
Das Sonntagskind (1892); Der Probekuss (1894);
Nordlicht (1896). 21 operettet írt és sok bohózat
hoz zenét.
Millport, kikötő és tengeri fürdő a Bute skót
•eountyhoz tartozó Great Cumbrae nevű szigeten,
<i9ii) 1614 lak.
Millstatt, község Spíttal karintiai kerületi
kapitányságban, a róla elnevezett s a Lieserbe
lefolyó tó (12 km. hosszú, 1—1V2 km. széles,
142 m. mély) partján, (1910) 1002 lak. Kedvelt
nyaralóhely.
Millvüle (qjtaa: miiivüi), város New-Jersey észak
amerikai állam Cumberland countyjában, a Maurice River és vasút mellett, (1910) 12,451 lak.,
üveg- és gépgyárak.
Milly-gyertya, 1. Gyertya.
Milman (ejtsd: műimen), Henry Hart, angol költő
és történetíró, szül. Londonban 1791 febr. 10.,
megh. Sunninghillben 1868 szept. 24. 1817-ben
pap lett, 1821—31-ig a költészet tanára volt Ox
fordban, 1849. a londoni Szt. Pál-templom dékánja
lett. Irt tragédiákat (Fazio 1815) és egyéb költői
műveket, melyek összegyűjtve is megjelentek
(London 1839). Leghíresebb történeti müvei: History of the Jews (1830); History of Christianity
(1840); History of Latin Christianity (1854—55).
Milna, kikötőhely Brazza szigetén, Dalmáciá
ban, (1910) 3944 lak.
Milne fejtsd: mün), John, geológus és szeizmológus, szül. 1850. Liverpoolban, megh. 1913 júl.
31. Sbideben, Wight szigetén. Mint bányamér
nök Newfoundlandban működött. 1876-ban a to
kiói egyetemen a bányászat és ásványtan ka
tedráját vette át. Itt nagy tevékenységet fej
tett ki a szeizmológiai megfigyelések fejlesztése
körül. 1883-ban megalapította Tokióban a szeiz
mológiai társaságot, megteremtette a 968 meg
figyelő állomást felölelő hálózatot s külön mű
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szereket talált fel a mikroszeizmok regisztrálá
sára. Robbantásokkal mesterségesen előidézett
rengéseket is tanulmányozott. Hazájába vissza
térve, Shideben saját földrengési obszervató
riumot alapított. A modern szeizmológiának ő a
megteremtője. Értekezései leginkább a Transaetions of the Seismological Society of Japán
ban jelentek meg. Egyéb müvei: Earthquakea
and other earth movements (1886, 4. kiad. 1898);
The miners handbook (1894, 3. kiad. 1898); Seismology (1898); Crystallography. Burtonnal együtt
adta k i : Volcanoes of Japán (Yokohama 1892).
Milne-Edwards (ejtsd: miin-edvár), 1. Alphonse,
francia zoológus, M. 2- íla, szül. Parisban 1835
okt. 13., megh. u. o. 1900 ápr. 21.1865-ben tanár
a párisi gyógyszertani főiskolán s 1891. a múzeum
igazgatója lett. 1880—83-ban résztvett a Travailleur és Talisman tengeri expedíciójában a
Földközi-tengeren s a keleti Atlanti-óceánon.
Főbb munkái: Recherches anatomiques, zoologiques et paléontologiques sur la famille des
chevrotalns (1864); Expéditions scientiflques du
Travailleur et du Talisman (1888—98, 5 köt).
2. M., Henry, francia természetbúvár, szül.
Brüggóben 1800 okt 23., megh. Parisban 1885
júL 28. 1841-ben a múzeumhoz került, 1862. a
zoológia tanára, 1864. a múzeum helyettes igaz
gatója lett Főbb müvei: Éléments de zoologie
(Paris 1840—43,4 köt., Állattan cimen magyarra
fordította Nagy Péter, Kolozsvár 1847); Histoire
naturelle des crustacés (Paris 1834—41, 3 köt.);
fiával Alphonse-zal: Recherches pour servir á
l'histoire naturelle des mammiféres(u. o. 1868—74,
2 köt.) és Lecons sur la physiologie et l'anatomie
comparóe de í'homme et des animaux (u. o. 1857—
1883,14 köt). Kiadta Lamarck főművét is (His
toire naturelle des non-vertébrés, Paris 1836—
1845,11 köt.).
Milne-öböl, mély öböl Új-Guinea DK.-Í végé
ben, az angol birtokokon.
Milner, Alfréd, viscount, angol államférfiú,
szül. Bonnban 1854 márc. 23. Nagyatyja Angliá
ból német földre vándorolt, de ő megint vissza
tért Angliába és ott végezte tanulmányait
1887-ben Goschen lord magántitkára lett, 1889.
pedig Egyiptomba küldték pénzügyi államtitkár
nak. 1897-ben mint az angol kormány főbiztosa
Dél-Afrikába ment s ő vezette a búrokkal a tár
gyalásokat, melyeknek megszakadása 1899 őszén
a háború kitöréséhez vezetett. 1901-ben ő lett
a gyarmatokká alakított búr államok első kor
mányzója. Ó és Kitchener lord kötötték meg
1902 jún. 2. a búr vezérekkel a végleges bókét.
Érdemeiért 1901. peerré nevezték ki, 1902. pe
dig a viscount címet kapta. Kormányzói ál
lásáról 1905 febr. mondott le. Politikai irata:
England in Egypt (1899, 6. kiad.). V. ö. Iwan
Mutter, Lord M. and South-Africa (London 1902).
Milnrow (ejtsd: münró), gyárváros Lancashire
angol eountyban, (1911) 8584 lak.
Milo, sziget, 1. Müosz.
Milo, Titus Annius, Kr. e. 57. római nép
tribunus, 54. prétor, a szenátus és a nép közt
kitört viszályban élénk részt vett, a nemesek el
len banditacsoportot szervezett, mely 52. ellen
felét, Clodiust (1. o.) verekedés közben megölte.
49*
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M.-t Cicero védte, mindazáltal száműzték Massiliába, honnan még Caesar sem hívta vissza.
Emiatt elkeseredve, 48. önként tért vissza, de az
alsó-itáliai villongások közt életét vesztette.
Milohó (azelőtt: Milochő), kisk. Trenesén vm.
vágbeszterczei j.-ban, (1910) 622 tót lak., vasúti
megállóhely, n. p. és u. t. Vágbesztercze.
Milói Venus, a késő hellenisztikus görög szob
rászat egyik legbecsesebb eredeti alkotása a pá
risi Louvreban. A nyomaveszett talapzat fölirása
szerint valószínűleg Alexandros nevű művész ké
szítette. L. Aphrodité.
Milon, híres görög atléta a dólitáliai Krotonban Kr. e. 510 körül, ki 32 diadalban volt nyer
tes. Erejét jelzi a hagyomány, hogy négy éves
bikát vitt át az olympiai versenytéren. Egy fa
törzs szétrepesztése közben keze a repedésben meg
rekedt, s ebben a tehetetlen állapotában oroszlán
tépte szét. Ezt ábrázolja Puget híres M.-szobra a
párisi Louvreban.
Milonit (mylonit, gör. mylos a. m. malom),
nagy nyomás folytán (dinamomotamorf úton) ke
letkezett, erősen összezúzódott breeciaszerű kőzet,
amelynek feltűnő törmelékes v. kataklázos szövete van. A szerint nevezik el, hogy milyen kő
zetbőlkeletkezett ; így van gránit-, szienit-, gnájszmilonit.
Miloradovics, Michail Andrejevics, gróf, orosz
tábornok, szül. Szent-Pótervárott 1770., megh.
u. 0.1825 dec. 26. Előbb Szuvorov alatt harcolt
a törökök és lengyelek ellen, 1799 óta részt vett az
összes francia háborúkban s különösen Austerlitz,
Borodino, Bautzen, Kulm ós Lipcse mellett tűnt
ki. 1818-ban Szent-Pétervár katonai kormány
zója lett s mint ilyen esett áldozatul az 1825 de
cemberi dekabrista felkelésnek.
Milos Obrenovics, szerb fejedelem (1817—39.
és 1858—60.), szül. Dobrinje faluban 1780 körül,
megh. Belgrádban 1860 szept. 26. Atyja Teso
parasztgazda volt, aki egy jobbmódú gazdának,
Obrennek özvegyét vette másodszor nőül. M.
testvéröccseivel Jovánnal{szül. 1787.) és Jefrém
mel (szül. 1790.) együtt mostohatestvérénél, Mi
lánnál szolgált, ki a szerb felkelés kitörésekor ke
rületi parancsnok lett. Ennek 1810. bekövetkezett
halála után M. felvette az Obrenovics családnevet.
1813-ban egy felkelés élén kivívta azt, hogy a
törökök elismerték Pozsega, Kragujevác és Rudnik kerületek főnökének. Az 1815-iki felkelés
után egész Szerbia főhadvezére lett s miután
Kara Györgyét (1. 0.) megölette, 1817 nov. 6. a
szerb főpapok és előkelők Szerbia fejedelmévé
választották. Móltóságát 1827. örökletessé tette
családjában, mihez 1830. a szultán is hozzájárult.
Zsarnoki uralma ellen több felkelés tört ki, végre
1839 jún. 13. le kellett mondania idősebbik na,
Milán javára. Ezután Bécsben, majd olaszországi
birtokán élt s mindent elkövetett elvesztett trón
jának visszaszerzésére. Karagyorgyevics Sándor
fejedelem elüzetése után végre 1858 dec. 23. ismét
meghívták Szerbia trónjára, de nem egész két évi
uralkodás után meghalt. A trónon ifjabbik fia,
Mihály (1. Mihály, 14.) követte.

Milovanovlcs

M. vulkánikus eredetű s még ma is működő vul
kánokban gazdag sziget, amelynek két részét kes
keny földszoros köti össze. Fővárosa Plaka vagy
Easztro Plaka (1200 lak.). Egykori fővárosa, Me
los, a kikötő K-.i végében, magaslaton terült el; rom
jaiból fenmaradtak a jelenlegi fővárostól távolabb'
egy poligonális körfal, egy színház maradványai,
mellette asziklába vésettsírok és a régi kikötő em
lékei. Az amfiteátrumnál (1823) egy paraszt találta
meg a Milói Venus néven ismert szobrot, amelyet
Marcellus juttatott a Louvreba (1. Aphrodité).
A sziget legrégibb lakói feniciaiak voltak; későb- ,
ben Lakoniából dórok vándoroltak be. Kr. e. 416.
az athéniek foglalták el. 1204—1537-ig velencei,
azután török s végre görög birtok lett. 1661
aug. 20. a velenceiek itt a török flottán győzelmet
arattak.
Milota, előbb Stájerország kormányzója, Dürnkrut ós Stillfried közt 1278 aug. 26. Ottokár cseh
király morva hadait vezette, de a magyarok oly
erővel törtek reá, hogy meg kellett futamodnia, mi
azután eldöntötte a csata sorsát.
Milota, kisk. Szatmárvm.fehérgyarmatij.-ban,
(1910) 1008 magyar lak.; u. p. Tiszabecs, u. t_
Tiszaújlak.
Milotai Nyilas István (Melotai), ref. püspök,,
szül. Milotán (Szatmár) 1571., megh. Gyulafehér
várt 1623. Debreczeni tanár, nagykállói, szatmári
lelkész, 1614—18-ig a tiszántúli egyházkerület
püspöke, majd Gyulafehérváron udvari prédikátor
volt. Kiváló munkásságot fejtett ki a protestáns
oktatásügy fejlesztése körül, valamint az egy
házi irodalom terén is. Munkái: Deaeternapraedestinatione Dei (Heidelberg 1602); Assertiones
verae etc. (Debreczen 1615); Szent Dávidnak
húzódik Soltara stb. (Kassa 1620); Agenda (Ko
lozsvár 1621. s még 6 kiad.); Speculum Irinitatis stb. (Enyedi György ellen, Debreczen 1622);
Exequiarum Caeremonialium . . . (Kolozsvár1624). 1911-ben szülőfalujában szobrot állítottak
emlékezetére. V. ö. Kiss Kálmán, A szathmári:
ref. egyházm. tört. (Kecskemét 1878).
Milotay István, író, szül. Nyírbátorban (Sza
bolcs vm.) 1883 máj. 3. Jogi tanulmányait Debreczenben, Kolozsvárott és Budapesten végezte.
1907-ben a Budapesti Hírlap belső munkatársa
iéit, miután már előbb gyakran irt szépirodalmi
közleményeket különböző lapokba, 1913 óta az.
Új Nemzedék c. politikai, szépirodalmi és köz
gazdasági hetilap szerkesztője. Önállóan megje
lent szépirodalmi müve: Neked kedves (elbeszélé
sek, 1912). Publicisztikai dolgozatait a horvát
kérdésről és a magyar nemzeti élet problémáiról
összegyűjtve 1914. adta ki.
Milova, kisk.Arad vm. máriaradnai j.-ban, (1910)
626 oláh és magyar lak., nagy kőbányákkal ós
erdei iparvasúttal; vasúti megálló, u. p. és u. t.
Konop.
Milovanovics, Müován, szerb államférfiú, szül.
Nisben 1863., megh. Belgrádban 1912 júl. 1. Jogi
tanulmányait Parisban végezte s hazatérve, a
nemzetközi jog tanára lett a belgrádi főiskolán.
1890-ben a külügyminisztériumba lépett s nagy
része volt az Ausztria-Magyarországgal kötött
Milosz (Milo, az ókorban Melos), a Kikládok
egyike a görög szigettengerben, 148 km2 terület kereskedelmi szerződés megkötésében. Az állam
tel, (1907) 4864 lak. Kényelmes, biztos kikötővel. szolgálatból kilépve, mint radikális újságíró mű-
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ködött Milán ex-király titkos uralma ellen. Ezért
belekeverték a Milán ellen intézett merénylet
pőrébe s két évi fogságra Ítélték. M.-nak sikerült
külföldre menekülnie s csak 1900. tért vissza
Szerbiába Sándor király meghívására. Ezután
több miniszteri tárcát viselt, 1902—1907-ig pe
dig követ volt Rómában. 1908 jún. Velimirovics
kormányában- külügyminiszter lett s a Bosznia
•és Hercegovina annexióját követő válság idején
ügyesen védte Szerbia érdekeit, de látva a nem
zetközi nehézségeket, békés irányba terelte a
háborút követelő szerb közvéleményt. 1911 júl. a
lelépő Pasics helyébe ö állott az új kormány élére
s vezette azt haláláig.
Milow, Stephan (családi nevén Millenkovich),
német költő, szül. Orsován 1836 márc. 9.,
megh. Mödlingben 1915 márc. 12. 1852-ben
osztrák tiszt lett, majd gazdálkodó s író. Müvei:
Gedichte (Heidelberg 1865); Elegien (Stuttgart
1867, 3. kiad. 1868); König Erich (Norden 1879,
2. kiad. 1888); Arnold Frank (Leipzig 1885, 2.
kiad. 1907); Prauenliebe (u. o. 1893); Jenseits der
Liebe (u. o. 1907); Drei Novellen (u. o. 1908);
Abendrot (Stuttgart 1912); Erste und letzto Liebe
(Temesvár 1913).
Milrels, Portugália pénzegysóge = 1000 reis
= 53322 korona értékben. Vernek aranyérmeket
1, 2, 5 és 10 M. értékben.
Milspe, gyárváros az arnsbergi porosz köz
igazgatási kerületben, (1910) 5137 lak., vas- és
acélmüvekkel.
Miltenberg, az ugyanily nevű járás székhelye
a bajorországi Unterfranken kerületben, (1910)
•4050 lak., gombkészitéssel, kőbányával. Fölötte
a régi M. v. Milderíburg kastély kép-, éremgyüjteménnyel ós könyvtárral.
Miltiades, Kimon fia, Kr. e. 524. athéni archon,
£18. aPeisistratidák támogatásával a thrák Chersonesoson a dolonkusok kényura lett, elfoglalta
Imbrost és Lemnost, 515. részt vett Dareios kisérőjeként a skythák ellen való hadjáratban és el
akarta vágni a dunai hld lerombolásával Dareios
visszatérő útját. Az ión lázadás leverése után
ezért neki is menekülni kellett s 493. visszatért
Athénbe. Kényúri szerepe miatt itt bevádolták,
de a nép felmentette. A Datis és Artaphernes ve
zérlete alatt betörő perzsák ellen őt is hadvezérré
választották s a marathoni győzelem (490 szept.
10.) főleg az ó dicsősége. A következő évben ő ve
zette a büntető sereget a perzsáknak meghódoló
szigetek ellen, de Páros sikertelen ostromáért
ellenségei 50 talentum hadiköltség megtérítésére
Ítélték. Az ostrom alatt kapott sebébe csakhamar
meghalt, a hagyomány szerint börtönben.
Miltiades (ol. Milziade; helytelenül Melchiades), szent, pápa (310 (11). júl. 2.—314. jan. 11.).
313 okt. zsinatot tartott a Lateránban, mely Donatust (1. Donatisták) kárhoztatta. Emléknapja
dec. 10.
Miltiz, Kari von, pápai kamarás, szül. 1490.
régi meisseni családból; a Majna folyóba fuladt
1529 nov. 20. Trierben és Meissenben kanonoki
javadalmakat bírt, 1515. Rómába ment, ahol pápai
jegyző és kamarás lett. X. Leo 1518. III. Bölcs
Frigyeshez küldötte az arany rózsával s egyúttal
megbízta, hogy Luthert engedékenységre bírja.
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1521-ben visszatért Rómába, 1522-től haláláig
Mainzban és Meissenben élt.
Milton (ejtsd: miitn), John, angol költő, szül. Lon
donban 1608 dec. 9., megh. Bunhill Fieldsben,
(London mellett) 1674 nov. 8. Előkelő birtokos
családból származott; atyját, mert protestáns
hitre tért át, nagyatyja kitagadta. Az atyja, szin
tén John, pénzügynök volt. A költő otthon gon
dos nevelésben részesült; 1624. Cambridgebe, a
St. Paul's Schoolba került. 1632-ben elhagyta
Cambridget és mint magister artium visszatért
atyjához, s otthon az irodalomnak élt. Első kísér
letei 15 éves korából, cambridgei tanuló-éveiből
valók. A Hymn on the Morning of Christ's Nativityt 1629. irta. Hat évig élt atyjánál Hortonban,
folytatta tanulmányait és itt írta első híresebb
költői alkotásait. Ez időszakból való nevezetesebb
művei: a Comus (1634) félig drámai, félig lírai
álarcos játék. A Lycidas az angol irodalom egyik
legjelesebb elégiája, barátjának, Edward Ring
nek halálára. A L'Allegro ós II Penseroso (1645)
c. két költeménye a XVIII. sz. leíró költészetét
vezette be. 1638-ban anyja halála után száraz
földi útra indult, s Francia- ós Olaszországban
megismerkedett kora leghíresebb embereivel. 15
hónapi távollét után visszatért hazájába. A ki
rály és a parlament közti háború kitörése idejé
ben, 1641. élénk részt vett a politikai életben.
Síkra szállt a püspöki uralom ellen és a katoli
cizmust azzal vádolta, hogy a vallás köpenye
alatt zsarnoki teokrácia elérésére tör. 1643-ban
megnősült, de neje, Mary Powel egy hónap után
elhagyta. 1643—45-ig a válásról irt több mun
kát. Mikor a presbiterek jutottak uralomra, elren
delték a cenzúrát. M. megírta erre híres Areopagiticáját, melyben a parlamenthez fordul, s vé
delmébe veszi a gondolatszabadságot Ez időben
kezdte History of Britain (1645—49) c. munkáját
is, melynek hat kötete jelent meg. 1649-ben a
köztársasági párt uralomra jutásával az állam
tanács titkárává nevezték ki. Ebben az időben
jelentek meg művei közül az Iconoclastes (1649)
és a 3 Defensiones contra Salmasium. Még ko
rábbi az On the Tenure of Kings and Magistrates,
I. Károly király megöletésének védelme. Az Ico
noclastes célja volt, hogy ellensúlyozza a király
szenvedéseit és lemondását előadó Icon Basiliket,
mely széles körökben szánalmat ébresztett a ki
rály sorsa iránt. II. Károly felszólítására azután
Salmasius megírta a Defensio regist, mire M. a
Defensio pro populo anglieano e. munkájával
felelt, melyet még két Defensio követett. A meg
feszített munka következtében 1652. megvakult.
A restauratióval szomorú napok virradtak M.-ra.
Bár megmenekült, de sok nélkülözés után vakon,
visszavonultan töltötte életét. Családi élete nem
volt boldog. Második nejét két évi házasság után
veszítette el; harmadszor is megnősült. Utolsó
éveiben írta meg, leányainak diktálva, világiro
dalmi remekét, az Elveszett paradicsomot (Paradise Lost), a legkiválóbb keresztény eposzt. A
Paradise Regained rövidebb és nem oly sikerült,
mint az előbbi, tárgya a Megváltó kísértése a
sátán által. Elete végéről való a görög dráma
szabályai szerint írt bibliai drámája, a Sámson
Agonistes is. Műveinek számos kiadása közül ki-
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emeljük Mitfordét (1851 és 1862), Massonét
Milyas, a kisázsiai Lykiának régi neve; a
(Globe Edition, 1901). V. ö. D. Mosson, Lives of Seleukidák idejében a Cabalia (1. Kabalia) ós
M. (1880, 1881, 6 köt.); A. Stern, Milton und Pisidia határán elterülő fensíknak a neve.
seine Zeit (Leipzig 1877—79); Garnett, M. (1899);
Mimas, Saturnus bolygó legbelsőbb holdja,
Mullinger and Masterman, The Age of Milton melyet Herschel W. fedezett fel 1789.
(1897); Macaulay, M. (ford. B. P., Budapest
Mimeográi (gör.), Edison által föltalált sokszo
1876); W.Maleigh,M. (1900).Magyarul megjelent: rosító készülék. Hegyes fómvesszővel finoman
Elveszett paradicsom (ford. Bessenyei Sándor, szemcsés acéllemezre tett viaszos papirosra* ille
Kassa 1796, Jánosi Gusztáv, 1890); József elada- tőleg ennek viaszrétegébe írunk. Amint a vessző
tása. Egy próbatétel M. szerint, Hunyady Ferenc az acéllemez szemcséin tovasiklik, a viasz az írás
által (Pozsony 1795); Elvesztett és újra vissza egész helyéről az alatta lévő finom selyempapi
nyert paradicsom (ford. Bessenyei Sándor, Deb- rossal együtt a lemezről eltávolodik, úgy nogy
reczen 1874).
lyukasztott sablónfólót nyerünk. Ha már most
Milton Regis vagy Milton next Sittingboume, e sablont festékkel behengereljük, úgy hogy a
város Kent angol countyban, (1911) 7478 lak., festék az alatta lévő papiroslapra átnyomódjék:
osztrigatelepekkel.
kész a kívánt lenyomat. Egy ilyen sablonról kö
Milutinovic (ejtsd: —vics), Szima, szerb költő és rülbelül 3000 kózirati vagy 1500 írógépirásos
iró, szül. Sarajevóban 1791 okt. 14. (3.), megh. nyomatot készíthetünk, 600—1000-et óránkint.
Belgrádban 1848 jan. 11. (1847 dec. 30.). Belgrád
Miinesis, 1. Mimézis.
ban a fejedelmi iroda titkára volt. 1815-ben részt
Mimetezit (ásv.), ólomarzenát-klorid:
vett a törökök elleni lázadásban. 1820-ban kiván
Pb8As208Cl,
dorolt Oroszországba, hol a cártól kegydíjat ka hatszöges rövid oszlopos vagy táblás kristályok,
pott. 1827—31-ig Cettnjóben II. Péter Nyegos izomorf az apatittal. Viaszsárga vagy sárgazöld
vladikának tanítója volt, majd Szerbiába költö (ú. n. zöld ólomérc). Lelőhelye: a Cseh-Szászzött. M.-csal kezdődik a nemzeti nyelvű szerb Erchegység bányahelyei, Zacatecas Mexikóban,
irodalom, melynek a XIX. sz. első felében ő volt Phönixville Pennsylvaniában. A kampylit (kamlegkiválóbb képviselője. Nevezetesebb munkái: pilit) kevés foszforsavat és krómsavat is tartal
Serbijanka (Leipzig 1826, 4 kötet, lírai és epi maz, kristályai hordószerüleg ki vannak dombo
kus költemény-gyűjtemény); Nekoliko pjesme rodva, narancssárga, lelőhelye Cumberland.
(Néhány költemény, u. 0.1826); Zorica (Reggeli
Mimetikus kristály, 1. Mimézia.
fény, Pest 1827); Dika Crnogorska (Montenegró
M i m e t i s m u s a. m. mimicry (1. 0.).
dicsősége, dráma, Cetinje 1835); Karagyorgye
Mimézia (gör.), az ásványtanban, illetőleg a
(dráma, Belgrád 1843) stb. Megírta továbbá szerb krisztallográfiában az a jelenség, amidőn vala
nyelven Montenegró történetét (Pótervár 1835) mely kristály külsőleg sokkal magasabb szimmet
és Szerbia függetlenségi harcának történetét is riát mutat, mint ama lemezek, melyeknek iker
(Leipzig 1837).
összenövéséből az illető kristály előállott. Vannak
Milvány (azelőtt: Milván), kisk. Kolozs vm. ugyanis kristályok, melyek számtalan lemezkék
hidalmási j.-ban, (1910) 728 oláh lak.; u. p. Hid- ből úgy nőttek össze, hogy külsőleg az össze
almás, u. t. Magyarzsombor.
növésnek semmi nyomát sem árulják el, amel
Milvius-hid (Pons Müvius, ma Ponté Molle), a lett pedig az összenőtt egyének a lemezkéknél
Tiberis hídja Róma északi határában; itt fogatta magasabb szimmetriájú kristálykomplexumot al
el Cicero a gallusokat, s így fedezte fel a Catilina- kotnak. Az ilyen kristálynak mimetikus kristály
f éle összeesküvést; itt aratta nagy Constantinus a neve, maga a jelenség pedig a M.
híres győzelmét 312. Maxentius fölött.
Mimézis (mimesis, gör.), a. m. utánzás. AristoMiTrus Cuv. (ánat), 1. Kánya.
teles művészetelméletének főfogalma. — M. a
Milwaukee (ejtsd: müvaoki), székhelye M. county- retorikában 1. Ethopoiia.
nak, Wisconsin északamerikai államban, a MichiMimicry (mimikri), az élő lényeknek az a
gan-tó Ny.-i partján, a M. folyó torkolatánál, a tulajdonsága, hogy némelyek alakban, színben,
Menomonee és Kannickinnic folyókkal való össze mustrázatban sokszor a részletekig és a teljes
folyásánál, vasút mellett, (i9i*i 417,054 lak., megtévesztésig menő pontossággal élettelen tár
területe 56 kmJ, hatalmas gyárváros, sör-, liszt-, gyakat (leveleket, ágakat stb.), továbbá vala
bőr-, gép-, dohánygyárak, vas- és acélművek, milyen berendezés (pL méreg, kellemetlen, undo
amelyek több mint 50,000 munkást foglalkoztat rító íz és szag stb.) által védett szervezeteket
nak és 150 millió dollár értékű árút termelnek. utánoznak. A M. létrejöttét a darwinisták a ter
Hullámtörőkkel védett kitűnő kikötőjében a for mészetes kiválogatódással (selectio) magyaráz
galom fő cikkei: gabona, liszt és fa. Az eleváto zák. Ezzel szemben újabban egyre többen hang
rokban 3 millió hl. gabona számára van hely. Ki súlyozzák, hogy ez a magyarázat merőben téves,
válóbb épületei: a vám- és postapalota, a tör mert a különböző színeket, mustrázatokat és vál
vényszéki épület, a kereskedelmi kamara háza, tozatos formákat nem a véletlen változásokból
a Szt. Pál-templom, a kiállítási épület természet kiinduló természetes kiválogatódás hozta létre,
rajzi múzeummal, a Layton képtár, a nyilvános hanem belső fiziológiai okok, melyek a hasznos
könyvtár (50,000 kötet) és a városháza. Katolikus ságra való minden tekintet nélkül hozták létre
érsek és anglikán püspök székhelye. Közelében a M. jelenségeit is. V. ö. Méhety L., A M. elve és
van a National Soldiers' Home 2400 invalidus jelentősége (Állattani Közlemények, II., 1903) és
számára, szép parkkaL M. 1835. alapíttatott. V. ö. id. Entz Géza, Az állatok színe ós a M. Termé
Conrad, History of M. (Chicago 1906, 2 köt.).
szettud. Közlöny, 37. köt, 1905).
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M. a növények sorában ritkábban fordul elő és
itt is, mint az állatok közt, a hasonlóság révén
bizonyos előnyök biztosításában áll. Pl. az árva
csalánnak hasonlósága a csalánhoz a növényevő
állatok ellen szolgál védelmül. A Scorpiurus faj
hüvelye vagy százlábúhoz vagy féreghez hason
lít, minélfogva a madarak megragadják, tovább
viszik és észrevévén tévedésüket, elhullatják. A
Ricinus magja bogárhoz hasonlít, a Jatrophaé
szintén.
Mimika (gör.), a művészi előadásban az arc
játék, mely a kedélyállapotok megfelelő változá
sait az arc különböző kifejezésével adja vissza.
A klasszikus görög színpadon a M. ismeretlen
volt, mert álarcban játszottak, ellenben fontos
volt a szónoklásnáL ahol külön tanították. Az
újkori színjátszásnál természetszerűen igen fon
tos és egyes színészeknek nagy erejük van a
M.-ban, melyhez azonban az arc mozgékonysá
gának természeti adománya is szükséges (Moliére, Megyeri). A XIX. sz. végén aM.-nakkülön
való tanítása kissé modorossá tette a művészetet,
viszont legújabban a természetesség nevében, de
annak rovására, némely színész túlságosan el
hanyagolja a M.-t.
Mimikri, 1. Mimicry.
Mimikus (gör.), minden, ami a mimikára (1. o.
vonatkozik vagy hozzá tartozik.
Mimikus idill, 1. IőM.
Mimir, a skandináv mitológia alakja, őskori
óriás; ő őrzi az Yggdrasill kőrisfa alatt levő for
rást, amelyből Odin is bölcseséget merít. A ger
mán hősmondában M. művészi tehetséggel meg
áldott kovács, Sigfrid és Wölund mestere.
Mimnermos, a görög szerelmi elégia meg
teremtője a kisázsiai Kolofonból a Kr. e. VI. sz.
első felében. Elégiáit, melyekben az élet rövid
ségén és Hanno fuvolás lány által nem viszon
zott szerelmén kesereg, mintául vették az alexan
driai kor költői. Töredékei Bergknél (Poetae lyrici
Graeci 2, 25 skk.). V. ö. Wilamowitz, Sappho
und Simonides 1913, 276 s k. 1.
Mimodráma (gör.), 1. Némajáték.
Mimograioszok (gör.) a. m. mimusírók, 1.
Mimus.
Miiiiosa L., érzőké (QST.), a Leguminosae (Hü
velyesek) család génuszaaMimosoideae alesaládban; 350 faja trópusi növény, a legtöbb Ameri
kában. Füvek, felfutó cserjók vagy fák, sok faj
tövises; levelük rendesen 2-szer szárnyasán van
kifejlődve. Viráguk apró, 2 ivarú vagy poligám,
csészéje rendesen é—5 hasábú, a párta forrtszirmú, piros v. fehér, porzói hosszú szálon nyúl
nak ki a virágból, számuk egyező a pártahasá
bokéval v. kétszer annyi. Hüvelyük lapos, a fel
nyitásnál kopácsai elválnak a varratoktól. A M.
pudica L. (szemérmes érzőké) tövises. Levele te
nyeresen 2-szer szárnyas, sok levélpárral (Lábra).
Virágai hosszúnyelü, tömöttgömbvirágzatban áll
nak a levél hónaljában. Hüvelye hullámos szélű
(sertékkel fedett). Hazája Brazília, de más forróövi
vidékeken is elterjesztették. Levele, gyökere,
magva népies orvosság, de nevezetesebb levele
ingerlékenységéről, ezért üvegházban gyakran
látni. A levélkék este maguktól v. nappal érin
tésre azonnal összecsukódnak, először az érintés
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helyén, majd csakhamar az egész levélen. Ezt az
állapotot a 2. ábra mutatja. Az ingert vezető
sejtek a szár, a levélnyél és lemez edénynyaláb
jainak háncsrészében vannak olyképen elren
dezve, hogy külsőleg idegrendszerre emlékeztet
nek, mely a levélizületeknek egy megfelelő szö
vetével is összefüggésben áll. Rövid idő múlva

1. ábra.
2. átira.
A Mimosa pudica levele.

a levél ismét visszatér rendes helyzetébe. A virág
árusoknál kapható «mimóza» nem M., hanem
Acacia-faj. Számos ausztráliai Jkf.-faj szolgál
tatja a cserzésre alkalmas M.-kérget.
Mimosaiélék (n»v.), 1. Hüvelyesek.
Mimosa-kérgek (növ.), egyes Mimosa- és Acaciafajok kérge, melyet cserző- és feketítő-anyagnak
használnak. L. Cserzőnövények.
Miuiosoideae (n«v.), 1. Hüvelyesek.
SUinulus L. (n6v.), a Scrophulariaceae (Táto
gatok) család génnsza; 59 faja legnagyobb szám
mal Amerikában honos, különösen Észak-Ame
rika nyugati részén, de Dél- és Kelet-Ázsiában,
Kelet-Afrikában is ól néhány. Felálló cserjék és
füvek, levelük átellenes. Viráguk jókora nagy,
csészéje csöves, szögletes, 5 fogú, pártája rende
sen élénk színű, 2 ajkú, 5 karélyú. Szép kerti nö
vények: M. cardinalis L., kaliforniai, virága
skarlát- v. téglaszín piros v. sárga s a különböző
változatokon tarkázott. Alsó ajka felül sárgaszőrű. M. luteus L., ószakamerikai, virága jó
nagy, sárga, néha torka és eresze bíborpirossal
pettyegetett. Európában több helyen elvadult. M.
Moschatus Dougl. északamerikai (de Peruban,
Chilében is), virága kicsi, sárga, illatos. Erős
pézsmaszagáért kedvelt cserépnövény. A kerté
szek M. hybridusa több faj kereszteződéséből
származott, M. duplex pedig a pártaszerü csé
szével bírók összefoglalása.
Mimus (gör.), jelentette a régi görögöknél és
rómaiaknál az «utánzót», vagyis a színészt, de
egyúttal a mindennapi életből vett jelenetek hü
ábrázolását, tehát az életképet is. A Szicíliában
és Dél-Itáliában régtől divatos M.-t a szirakuzai
Sophron tette felolvasásra szánt irodalmi mű
fajjá. Nyelve ritmikus próza, formája dialógus.
E műfaj Platón dialógusaira is hatott, valamint
Teokritos idilljeire ós Herondas mimiambusaira.
Újabb papiruszleletek útján egy pár mimodráma
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töredékei jutottak napvilágra (v. ö. Crusius Herondas-kiadásában). A római M. eredetileg dévaj
mimikus tánc volt s mint szini előadások intermezzója az alsó-itáliai görög városokból jutott
be Eómába s ott énekből, táncból és párbeszédből
álló bohózattá fejlődött, melyben a színészek ál
arc és saru nélkül léptek fel és a női szerepeket
nők játszották. Tárgyuk rendesen pikáns házas
ságtörés vagy más obszcén botrányok. A rög
tönzésnek tág tere nyilt. Az érdek középpontja a
főszemély (arehimimus és archimima) volt, mint
nálunk az operett-primadonna. Öltözete többnyire
minimális volt. Három fő irodalmi képviselője
Gn. Matius, Laberius és Publüius Syrus. A csá
szári korban a legnépszerűbb színpadi műfajjá
nőtte ki magát. (L. még Pantomimus). V. ö. Fuhr,
De mimis Graecorum (Berlin 1860); Beich, Der
M. (u. o. 1902).
Miinns (állat), 1. Csúfolódó rigó.
Mimnsops L. (növ.), a Sapotaceae család génusza; 80 faja elszórtan fordul elő a forró övön
úgy a kontinenseken, mint a szigeteken. Pák, le
velük bőrnemű, oldalerei párhuzamosak, illatos
viráguk csomókban a levél hónaljában áll, pár
tája külső oldalán függelékei vannak. Bogyójuk
húsos, édes, több fajé ehető, így pl. a M. Mengi
L,, mely keletindiai és ceyloni, másutt ültetik. Az
ennek magvából nyert olajat festők használják,
más fajok olaját szintén értékesítik. Fájuk, kü
lönösen a Birmától Ausztráliáig elterjedt M.
Eauki L. tartós építőfa (vasfa). Jó minőségű
guttaperchát (1. o.) ad a guyanai M. balata Gártn.
(Sapota Muelleri Linden); Guyanában és az An
tillákon van elterjedve. L. még Balata.
Min vagyis Khem, a termékenység istene az
ókori egyiptomiaknál. Az ábrázolásokon múmiaszerű alakkal bír, szorosan egymáshoz simuló
tagokkal és fején Amon tollbokrétás koronájával,
míg a balkezével a penise után nyúl, hogy ily
módon istennek magából nemző erejére utaljon.
Tiszteletének székhelye Koptosz.
Mina, 1. valószínűleg az árja bevándorlás előtti
korból fenmaradt ind néptörzs, mely rokonságban
van a bhil-törzszsel; az Adzsmirtól Dzsamnáig
nyúló hegylánc vidékén lakik. Számuk körül
belül egy millió főre tehető. — 2. M., afrikai né
gertörzs, a Rabszolgaparton a Togo folyótól É.-ra.
Mina, 1. bizonyos meghatározott súly-és értékegység (mint pénz = 100 drachma = V6o talentom), melyet a régi görögök súly- és értékrend
szerükkel együtt Keletről vettek át. A M. súlya
és értéke a különböző görög államokban nagyon
eltérő volt. — 2. M., olasz folyadék- és gabonamér
ték különböző értékekben. Genovában = 118-34
1. Jelenleg 10 l.-nyi űrmértéket jelent.
Mina, 1. Francisco Espoz y M., spanyol fel
kelővezér, szül. Navarrában 1786 jón. 17., megh.
Barcelonábau 1836 dec. 26. Kitűnt 1808 óta a
franciák ellen folytatott guerilla-harcokban. Az
1820-iki forradalom kitörése után Kataioniában
a felkelők főparancsnoka lett s csekély hadere
jével vitézül védte magát. Végre Barcelonába
szorult, hol 1823 végén Moncey francia tábornagy
előtt kapitulálni volt kénytelen. Ezután Angliá
ban élt évekig és élményeinek megírásával fog
lalkozott. 1834 szept. Krisztina királyné vissza
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hívta és az északi spanyol sereg fővezérévé ne
vezte ki. De a beteges és öreg M. már 1835 ápr.
visszalépett. V. ö. Cuisin, Vie de M. (Paris 1823,
2 köt.).
2. M., Xavier, spanyol felkelővezér, M. 1.
unokaöccse, szül. Idozinban 1789., megh. Mexi
kóban 1817 nov. 11. Mint guorilla-vezér 1808—
1810-ig sok kárt okozott a franciáknak, 1810.
fogságba jutott, melyből csak 1814. szabadult ki.
1817-ben Mexikóba tört egy Észak-Amerikában
gyűjtött csapattal s több kisebb győzelmet vívott
ki az ellene küldött királyi sereg felett. 1817 okt.
27. azonban fogságba esett s a haditörvényszék
ítélete alapján agyonlőtték. V. ö. Robinson, Geschichte der Bxpedition des Generals Xavier M.
(Hannover 1824).
Minae j u r i s (lat.), olyan fenyegetés, amely
büntetőjogi vonatkozásában jogos v. megenge
dett. Aki ily fenyegetést használ valaki ellen, nem
követ el büntetendő cselekményt. Ilyen a bíróság
előtti beperléssel v. feljelentéssel fenyegetés jogos
követelés kikényszerítése végett. Az ilyen fenye
getés magánjogi kényszer hatályával sem bir.
Minaeusok, az ókorban gazdag törzs BoldogArábiában, mely tömjénnel kereskedett. Később
a sábaiak (1. o.) elnyomták.
Minahassa, Celébes (1. o.) legészakibb félszi
gete.
Minaj, kisk. Ung vm. ungvári j.-ban, (1910) 350
magyar lak.; vasúti megállóhely, u. p. és u. t.
Ungvár.
Minaret, helyesebben: manárat (arab), a. m.
világító torony, a mecsetek (1. 0.) oldalán emel
kedő karcsú, felső részében párkányzattal ellátott
torony, mely különösen arra szolgál, hogy a
mu'ezzin (1. 0.) onnan hívja a hívőket a kánoni
imákra. Egyiptomban maadné- (azaz ezán helyé
nek) nevezik a M.-et. Magyarországban a török
korból Egerben, Pécsett, Érden és Borosjenön
maradtak meg M.-ek. L. még Arab művészet.
Afinargent (ejtsd: —zsan, féleziist), ezüstfehér
színű és fényű kalapálható ötvény, melyet 1000
rész rézből, 700 rósz nikkelből, 50 rész volfrám
ból és 10 rész alumíniumból gyártanak.
Minas, departemento Uruguay délamerikai ál
lamban, területe 12,484 kma, (1912) 59,229 lak.,
mezőgazdaság, állattenyésztés. Fővárosa M., a
montevideói vasút (112 km.) végállomása, kb.
7000 lak.
Minas del Mundo, 1. Hellin.
Minas de Rio Tinto, közönségesen Bio Tinto,
bányavárosHuelvaspanyoltartományban.aSierra
Morenában, a Rio Tinto forrásvidékén, termé
ketlen környéken, (1910) 9960 lak. Híresek környé
kének rézbányái. 1873 óta a Rio Tinto Company
műveli, a bányákat Huelvával vasút köti öasze,
és így az ércek a bányákból a tengeri hajókra
szállíthatók. Évi termelése kb. 1 millió tonna érc,
20,000 tonna tiszta réz, a melynek legnagyobb
részét Angliába viszik. 1845. csak 844 lakója
volt, a bányaüzem M. fejlődése mellett a közeli
Nerva és Zalamea helységeket is városokká fej
lesztette.
Minas Geraes (ejtsd: minas zseráis), Brazília egyik
állama Sao Paolo, Rio de Janeiro, EspiritoeSanto,
Bahia és Goyaz közt, területe 547,855 km , (1913)
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4.850,000 lak. Felülete átlagos magassága 580
m., jelentékenyebb hegyláncok a Serra dos Aymores, de Sao Mareos, de Mantiqueira, ebben van
M. legmagasabb csúcsa, az Itatiaya (2712 m.),
a do Espinhaco (Itakolumi 1750 m.), utóbbitól
Ny.-ra füvei és bokrokkal benőtt területek (campos) vannak. A D.-i és K.-i vidékeken főleg
gnájsz és gránit van; a Serra de Espinhacóban
kristályos palák, itakolnmit-homokkő. Főfolyója
"a San Francisco, itt 430 km.-nyi hosszúságban
hajózható, alsó részében vízesései vannak, így
hajói nem juthatnak le a tengerre, nagyobb vizei
még a Doce, a Jequitinhonha és a Parana. Ég
hajlata forró, a magasabb fekvésű camposok és
a hegyek közt mérsékelt. Hó csak a magasabb
hegycsúcsokon esik. Termékei: cukornád, kávé,
maniok, banána, kukorica, bab, rizs, pamut, do
hány, burgonya és árpa, a fensikokon kalászos
növények is. Az állattenyésztés igen fejlett.
Aranyérc- és gyémántbányászata nagyon ha
nyatlott, de bányászásra érdemes ércekben gaz
dag. Az ipara fejletlen (nyergesipar, cigaretta
gyártás). A benszülött (botokud) lakosságból még
kb. 10,000 él. A lakosok nagy része keverék. Fő
városa Bello Horizonté, 40,000 lak. Fontosabb
helyek még Diamantina, Sao Joao d'el Bei és
Campanha.
minatio (lat.) a. m. fenyegetés (1. o.).
Minbar, a mecsetekben a kiblát (1. o.) jelölő
•fülkétől jobbra elhelyezett szószék, melyet a pré
dikátor a khutba (1. o.) alkalmával elfoglal. Alminbar-ból lett az Európában elterjedt Almemor
6ZÓ.

Minch (ejtsd: mincs), 1. North M., tengerszoros,
elválasztja a nyugati Hebridákat a keleti Hebridáktól és a skót szárazföldtől, szélessége 38—
72 km. — 2. Little M., az előbbinek folyta
tása délkeleti irányban, elválasztja a belső és
külső Hebridákat egymástól, 22—32 km. széles.
Mincha (héb.), a zsidók délutáni istentisztelete.
Mincho, japáni festő, 1. Cho Densu.
Mincio (ejtsd: mincsó), a Pó 80 km. hosszú bal
oldali mellékfolyója. A Garda-tóból Peschieránál
folyik ki, Grazienél a 11 km. hosszú Mantovaitóvá szélesül ki a medre és Govemolo mellett
torkollik. Mantovától kezdve hajózható, legfon
tosabb öntöző csatornája a Fossa Maestra. Sztratégiai szempontból fontos védelmi vonal, partjain
számos ütközet volt (Castiglione 1796., Solferino
1859., Custozza 1848. és 1866.). A Mincio eredeté
nek az Adamellóból jövő Sarca tekinthető (70
km. hosszú), amely a Garda-tóba ömlik.
Minckwitz, Johannes, német filológus és mű'forditó, szül. Lückersdorfban 1812 jan. 21.,
megh. Neuenheimben (Heidelberg mellett) 1885
dec. 29. Lipcsében 1861. egyetemi tanár lett. Főmüvei : Lehrbuch der deutschen Verskunst (1844);
Taschenwörterbuch der Mythologie aller Völker
(1852). Sikerültek műfordításai (Aeschylos, Sophokles, Euripides, Aristophanes, Pindarosból).
Mint költő Platen követője volt, kinek életrajzát
is megírta (1838).
JHincopies, nép, 1. Minkopik.
Mincsol, az északnyugati Kárpátok homokkőronulatának egyik , tagja Sáros vmegyében, a
Tarcza völgyétől É.-ra s a Poprádtól K.-re.
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Mészkőszirtéi emelkednek legmagasabbra, így a
M. hegy 1157 m.-ig, ez a hegycsoport legmaga
sabb tagja. A Litinye völgye a Csergő és Jávorcsoporttói választja el.
Mincus, Licdwig, német hegedűművész és
zeneszerző, szül. 1827. Bécsben. 1872-ben a
szentpétervári császári szinház balletkomponistája volt. 16 balletet írt, amelyek közül neveze
tesebbek : Camargo, A bajadér. 1866-ban Delibes-el együtt írta a La source c. tánckölteményt,
mely Naíla, a forrás tündére címen lett ismert
Európaszerte.
M. I. N. D., ritkábban használt magyar fordí
tása a Jézus-társaság jelmondatának: 0. A. M.
D. 6f. a. m. Omnia ad majorem Dei glóriám, Min
dent Isten nagyobb dicsőségére.
Mind, Gottfried, festő, szül. Lipcsében (Zó
lyom vm.) 1768., megh. Bernben 1814 nov. 7.
Körmöczbányán tanulta az asztalosságot, majd
kiköltözött Bernbe. Pestalozzi intézetében, ké
sőbb Freudenberger festőnél tanult rajzolni és
festeni. Macskajeleneteket olyan élethűen fes
tett, hogy Macskarafaelnek nevezték el. Festett
medvéket is. Rajzai közül sokat reprodukáltak.
V. ö. Der Katzenraphael (12 macskacsoport,
2. kiad. Berlin 1876); Wiedemann, Der Katzen
raphael (2. kiad. Leipzig 1887).
Mindanao v. Magindanao, a Filippi-szigetek
legdélibb és Luzon után legnagyobb szigete, az É.-i
sz. 5° 30'—9° 50' és a K.-i hosszúság 122°—
126° 40' közt, mintegy 98,000 km« területtel
és közel 500,000 lak. Szaggatott partjain a leg
nagyobb öblök: a Butnani a Surigao-félsziget
mellett, az Iligani, Sibugneyi, az Illanai és Liangani. A nagyobb hegységek: a sziget közepén
emelkedő hegylánc, amelynek legmagasabb csúcsa
az Apo-vulkán (3143 m.); ennek középső részei
ből kiágazik egy másik lánc Ny.-felé, amelyben a
Malindang-csúcs a legmagasabb (2615 m ) ; egy
harmadik a sziget K.-i oldalán húzódik végig és az
ürdaneta (1900 m.) csúcsban kulminál. Fő folyói a
Rio Grandé és Pulangui. Tavai közül jelentéke
nyebbek : a Daguin, a Laguna Saponga és a Malanao. A Filippi-szigetek termékein kívül meg
terem a szegfűszeg, a muskátdió, a bors, a cimmetfa stb. A lakosok különböző törzsekhez tartoz
nak; ilyenek a mamanuak, negritók, malájok, vi
zajak, a kikötővárosokban kínaiak is. Főhelye
lligan, az Iligani-öböl mellett.
Mindelheim, az ugyanily nevű járás szék
helye a bajorországi Sváb-kerületben, (1910) 4536
lak.,asztalosműhelyekkel, sörgyártással; Mayenbad nevű fürdővel.
Minden, 1. M., porosz közigazgatási kerület
Schaumburg-Lippe és Lippe közt, 5263 km* te
rülettel s (i9io) 736,128 lak., 11 járásból áll.
2. M. (M. in Westfalen, Preussisch-M-), a
hasonlónevü porosz kerület fővárosa, (1910) 26,464
lak., szivar-, üveg-, bőr-, lámpa-, sör-, szappan-,
cikória-gyártással, szeszégetéssel, kémiai ipar
ral, kelmefestőkkel. M. valószínűleg a római kor
ban keletkezett. 800 körül már püspökség. A
XIII. sz. közepén erődítményekkel vették körül.
1648-ban Poroszországhoz került. A 7 éves hábo
rúban a franciák több ízben megszállották, de az
1759. elvesztett M.-i csata után végkép elhagyták.
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Mindenevők (Omnivora), azon állatok gyűjtő egyházi beszédek (1878); Vasárnapi egyházi be
neve, melyek állati és növényi táplálékkal egy szédek (1878).
aránt élnek. Mindenevő állat pl. a disznó.
Minellius (Min-Elli), Jan, hollandiai filoló
Minden oroszok cárja, az a cim, melyet III. gus, szül. Rotterdamban 1625., megh. u. 0.1683.,
(Nagy) Iván moszkvai nagylejedelem 1470 körül mint az Erasmus-iskola rektora. Számos római
vett fel, amikor az utolsó bizánci császárnak, XII. klasszikushoz írt apró jegyzetei olyan népszerűek
Konstantinnak unokahugát, Zsófiát nőül vette. lettek, hogy sokan utánozták és kiadásaik hom
lokára írták: Ad modum Minelli.
Azóta állandó címe az orosz cároknak.
Mindenség, minden, ami van, egységbe fog
Mineo, város Catania szicíliai olasz tartomány
lalva, az egész világ, a világ egyeteme.
ban, vasút mellett, (1911) 8728 lak., ókori falmaMindenszentek (lat. Festum omnium sancto- radványokkal, várromokkal; közelében van a
rum), a kat. egyházban az összes mennybeli üd- Palici-tó (Lacus Palicorum), fenekéről szénsavasgázforrások emelkednek fel.
vözülteknek emléknapja nov. 1-én.
Mineráliák a. m. ásványok.
Mindoro, a Pilippi-szigetek egyike, Luzon kö
Mineralizáció, oldott ásványi alkatrészeknek,
zépső részétől D.-re, amelytől a 20 km. széles San
Bernardino-szoros választja el. A kis parti szige sóknak a szervezetben való leüllepedése, kicsapó
teket (Marinduque, Libagao stb.) is beleszámítva, dása. A korral járó folyamat; idővel ugyanis a
területe 11,073 km*, 172,711 lak. E-.i részében szervezet vízben mind szegényebb, szilárd alkat
emelkedik a Monte-Halcon (2702 m.). Partjain ta- részekben pedig mind gazdagabb lesz; a nehezen
galok, belsejében negritók laknak. Főhelye az É.-i oldható sók (mész, foszforsavas sók, stb.) tehát
parton levő Calapan. M-t 1569. Jüan de Salcedo lassanként kiválnak. L. Elmeszesede's.
Mineralógia, 1. Ásványtan.
fedezte föl.
Mineralurgia a. m. ásványnyerés, bányászás
Mindszent, nagyk. Csongrád vm. tiszántúli
j.-ban, a Tisza mellett, (1910) 1845 házzal és 10,057 ós feldolgozás.
magyar lakossal, a járási szolgabírói hivatal szék
Minerogénia, az ásványtannak (mineralógiáhelye, takarékpénztárral, vasúti- és gőzhajóállo nak) az a fejezete, amely az ásványok keletke
mással, posta- és táviróhivatallal ós telefonállo zését tárgyalja.
mással — L. még az összetételek alatt (CsehiMinerogén kőzetek azok, amelyek lényegileg
ásványokból és anorganikus anyagokból állanak.
mindszent stb.).
Ellentéte a zoogén és fitogón kőzet.
Mindszent-hava, 1. Október.
Minersville (ejtsd: májnerszvüi), város Pennsyl
Mindszenti Gábor, egy XVI. sz.-beli nevezetes
emlékirat szerzője: János király utolsó dolgairól. vania északamerikai állam Schuylkill countyjáSzapolyai Jánosnak belső udvari embere volt, ban, (1910) 7240 lak., kőszénbányákkal.
Minerva az itáliai népek ősi vallásában erede
elkísérte urát Budáról utolsó erdélyi útjára és
vele volt halála órájában is. M. az utolsó félév tileg egyszerűen az értelmes belátás védő szel
(1540 jan.—júl.) történetét írta meg, az egykorú leme volt. Mióta azonban az itáliaiak megismer
száraz krónikáktól nagyon elütő meleg közvet kedtek a görög Athena (L 0.) alakjával s meg
lenséggel. Müvecskéje nyomtatásban csak 1837. tudták, hogy ez is az ész munkájának isten
asszonya, M. alakja is átment azon a változáson,
jelent meg s újabban a Magyar Könyvtárban.
Mindszentkálla (azelőtt: MindszeníkáÚdkis- melyen a legtöbb itáliai istenség (1. Római mi
falud), kisk. Zala vm. tapolczai j.-ban, (1910) 917 tológia), t. i. lassanként a görög istennő minden
tulajdonságát (kivéve a harcban való szerepét)
magyar lak.; u. p. Kővágóörs, u. t. Köveskál.
Mindszent-öböl, 1. (Baia de Todos Santos), az itáliai istennőre is ráruházták. Ettől fogva az
öböl Alsó-Kalifornia Ny.-i partján. Szélessége 18 antik és modern nyelvhasználatban egyaránt M.
km. — 2. M. (Baia de Todos os Santos), 180 km. Athenával azonos értelmet nyert.
Minerváé Promontorium, előhegysége az
kerületű nagy öböl Brazília K.-i partján, Bahia
olaszországi Campaniának Capri átellenében,
mellett. Amerigo Vespucci fedezte föl 1502.
Mindszent-szigetek (franc. Les Saintes), ki Athena templomával. Jelenleg Pimta della Camsebb szigetcsoport a francia nyugat-indiai szi panella, világító-toronnyal.
Minerváé v o t u m (lat.), 1. Votum.
getek
körül Guadeloupetól D.-re. Területe 14'2
Minerva köve, L Calcidus.
km2, (1910) 1800 lak., sziklás és száraz sziget kávé
Minerva-madár vagy ludálmadár alatt álta
ültetvényekkel. Fő szigetei: Térre d'enÉaut (fő
helye Saintes), Térre de'n Bas és Ilet a Cabrit lában véve a baglyot értik. Nevét onnét vette,
mert Athena szobrain ábrázolják.
fogházzal, megerősített kikötővel.
Minervino Murge (ejtsd: mordzse), város és püs
Mindszenty Gedeon, kat áldozópap, vallásos
költő és szónok, szüL Jolsván (Gömör vm.) 1829 pöki székhely Bari olasz tartományban, vasút
okt. 8., megh. Egerben 1877 jún. 5. Pappá szentel mellett, (1911) 19,325 lak., középkori körfalakkaL
Minét, tánc, 1. Menuet.
ték 1862.1855-ben főegyházi szónok lett Egerben.
Minette, kétféle jelentésű elnevezés. Egyrészt
E minőségben egyszersmind az egri tanítóképző
tanára, i 859. igazgatója lett. 1866-ban a szenter a lamprofírok csoportjába tartozó telér-kőzet,
zsébeti plébániát kapta meg, ahol haláláig műkö amely lényegében ortoklász földpátból és csil
dött. Első költeményei a Családi Lapokban jelen lámból áll. Másrészt oolitos vasérc, amely Luxemtek meg s magukra vonták Toldy Ferenc figyelmét burg és Németország határán óriási mennyiség
is. Mint vallásosköltő első helyet vívott ki. Müvei: ben fordul elő és kitűnő nyers vasat szolgáltat.
M i n e u r (franc, ojtsd: minör) a. m. aknász. Ré
Költemények (1859); Ujabb költemények (1868);
Legújabb költemények (1877); Ünnepi és alkalmi gebben a hadmérnöki csapatnak az aknászszol-
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gálát teljesítésére szervezett alosztályába tartozó km. hosszú folyója, Lugo spanyol tartományban?
katona. — M. a tőzsdén az árfolyamok emelke a Sierra de Meidra Laguna de Puenmina hegyében,
désére spekuláló. Ellentéte a contremineur, az á ered, majd a spanyol-portugál határ mentén
la baisse spekuláló.
DNy.-nak folyik és Caminha mellett az AtlantiMineur (franc, ejtsd: min6r), zenei műszó, 1. óceánba torkollik. Salvatierránál az óceántól 31
km.-re csak kisebb hajókkal járható, mai torko
Minőre.
latánál homokzátony van. Főmellékfolyója a Sil,.
Minenszok, 1. Minaeusok.
a Pena Rubián ered, homokja aranyat tartalmaz,
Miiig, kínai dinasztia, 1. Kina (története).
Minghetti (ejtsd: mingetti), Marco, olasz állam és már az ókorban ismerték.
2. M. (EntreDouroe .M,), portugál tartomány ,_
férfiú, szül. Bolognában 1818 nov. 8., megh.
Rómában 1886 dec. 10. Szülővárosában mint libe mely a köztársaság északnyugati részét alkotja;
az Atlanti-ocán határolja. Területe 7226;
rális újságíró működött s 1848 márc. 10. köz Ny.-on
2
munkaügyi miniszter lett a IX. Pius pápától km , lakossága (1911) 1.289,066. A tartomány há
alakított kormányban. De már egy hónap múlva rom kerületre oszlik: Braga, Portó, Viana dokilépett a pápai szolgálatból, Károly Albert Castelo; fővárosa Portó.
Minia, 1. egyiptomi tartomány, 1. Minieh. —
szardíniái király seregébe lépett és végigküzdötte
az 1848—49-M lombardiai háborút. A háború 2. M-, város az egyiptomi Fajúm tartományban,.
után visszatért Bolognába, de f entartotta Cavour- (1907) 9561 lak.
Miniator, 1. Miniatura.
ral való összeköttetését és nagy része volt 1859.
Miniatura, tkp. vörös ólomoxiddal (lat. miabban hogy Romagna a szardíniái királysághoz
csatlakozott. 1860 oki Cavour kormányában a nium) festett írás v. kép, általában kéziratoknak,
belügyminiszteri tárcát vállalta, de már 1861 és ősnyomtatványoknak kezdőbetűkből (iniciálék),,
szept. visszalépett. 1862 dec. périzügyminiszter keret és lapszéli ékítményekből, valamint a szö
lett Farira kormányában, majd ennek lemondása vegbe foglalt v. egész lapot kitöltő képekből álló-után ő állott 1863. az új kormány élére. A III. díszítése. Az ily értelemben vett M. legrégibb emlé
Napóleonnal kötött 1864 szept. 15-iki egyezmény keit 3000 évnél régibb időkből egyiptomi sírokban,
miatt azonban Torinóban zavargások támadtak, találták s a papiruszra ezeken a képeket nádtollal
mire M. szept. 20. visszalépett. 1868-ban londoni, rajzolták s gyakran színezték is. A rómaiak kéz
1870. bécsi nagykövetnek nevezték M. 1873 júL irataikat vörös festékkel vonalozták, a fejezetek
másodszor is a kormány élére állott és a pénz címét, kezdő betűit és kezdő sorait is ezzel emel
ügyminiszteri tárcát is átvette. B minőségében ték ki; innen másolóik neve: rubrkator. A ró
megszüntette a deficitet és megalkotta a bank maiak a képes kéziratokat is ismerték, de ilyenek
törvényt. A képviselőházban azonban nem volt nem maradtak ránk. A M. legrégibb európai em
biztos többsége, azórt'1876 márc. újból lemondott. lékei a Kr. u.-i rv. sz.-ból valók, mint a Vergilius1895-ben Rómában, 1896. pedig Bolognában szob töredék a vatikáni könyvtárban, amelynek képei,
rot emeltek emlékének. Müvei közül említendők: még antik hatásra vallanak. A nyugatrómai bi
Della economia pubblica e delle sue attinenze rodalom zavarai miatt az V. sz.-tól kezdve a M.
collá morale e col diritto (Bologna 1858, 2. kiad. új és fényes virágzásra csak a bizánci művészet
1868); Le donne italiane nelle belle arti (Nuova ben (L 0.) jut. Minthogy a M. művészi fejlődésé
Antológia 1877); Stato e Chiesa (Milano 1878, 2. ben a festészetet követi, emlékeinek művészi fon
kiad.); Raflaello (Bologna 1885). Beszédeit (Dis- tossága nem egyszer ugyancsak nagy, mert a
corsi parlamentari) Pulié adta ki (Roma 1888—90, képírásnak olyan korszakairól is tájékoztatnak,
8 köt). Emlékiratai Torinóban jelentek meg (I miéi amelyekből falképek vagy más festmények nem
maradtak ránk. Valószínűleg keleti hatás alatt
ricordl, 1888—90, 3 köt.).
igen sajátos virágzást tükröztetett vissza a M..
Minghi-tau, hegytömeg, L Elbrusz.
MingréliafJÍMigrraíZ, «az ezer forrás országas), Írországban, ahol az V. sz.-ig visszanyúló előz
egykorönálló fejedelemség Kaukáziában.a Fekete mények után a VII. ós VUL sz.-ban bámulatos
tenger, a Rión folyó és a Kaukázus D.-i lejtője biztonsággal vont, egymásba fonódó cikornyás
közt; jelenleg Kutaisz orosz kormányzóság egyik vonalakból rótták össze a kéziratok ékítményeit
része. A nagyobbára sík vidék igen termékeny; s az állatokat és embereket ábrázoló képeket is,.,
arany- ós vasércbányái vannak. A lakosok, akik miáltal ezek is kalligrafikus jellegűek lettek. Irmagukat kadzariah-nak hívják, kb. 240,000-en, szerzetesek révén ezek a cikornyák Angliában és
a georgiai néptörzshöz tartoznak és görög kato a kontinensen (st.-galleni kolostor stb.) is elter
likusoké M. az ókori Kolchis, a középkorban Geor jedtek. Nagy Károly korában Achen s több francia
gia hübérállama volt. 1414-ben a Dadian-dinasz- város lesz a M.-festés jelentős színhelye s a csá
tiából való Giorgi fejedelem uralma alatt kivívta szár M.-festőit a yorki Alkuin irányltja, amint
függetlenségét 1803 óta Oroszországhoz tartozik. hogy az angol M., amely különösen a XIII. sz.-ban
Minhag (héber, a. m. életmód, szokás), a zsidók mutat pompás lendületet, ezután is nem egyszer
vallási, különösen ritusbeli szokásai, amelyek jelentős befolyással van a francia M.-ra. A Nagy
alapjában mindenütt azonosak, részleteikben, azon Károly korabeli M. iniciáléit állatalakokból szer
ban hitközségenkint is különfélék. Különösen keszti, ékítményei gyakran szalagftmadékot, ala
kétféle M.-ról szokás beszélni: az askenáz- (1. o.) kos képei különösen a ruharedözésben ós az archiés a szefárdról (1. o.). V. ö. Zunz, Die Ritus des tektonikus keretben antik hatást mutatnak. A.
legrégibb ily fajta emlékek egyike a Godeskalk.
synagogalen Gottesdienstes (Berlin 1859).
Minho (ejtsd: minjiya), 1. M. (portug.; spany. evangelistarium 781-ből Parisban, amelynek s t í 
Minő, az ókori Minius), a Pireneusi-félsziget 275 lusával rokon a gyulafehérvári Batthyány-könyv-
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"tár Codex aureusa. Ez a hártyára írott pompás
3íódex, bíboralapon festett M.-ivaL a Vatikánban
•őrzött lorschl evangéliumos könyvnek első része
•8 783—826 között készült. (V. ö. Batthyaneum I.
köt., Brassó 1911).
A középkor derekáig a M.-festós szinte kizáró
lag kolostori művészet. A másolót scriptornak,
a festőt, aki azonban gyakran a szöveget is írja,
Muminátorndk (a képes kéziratot üluminatá3iak),ma,}& később, amikor a másolók céhéből ki
válik, miníatornak nevezik. A IX. sz.-ban a
JVI. már nemcsak merő dísz, de a szöveggel szo
rosabb kapcsolatba kerül, ennek tartalmát illusz
trálja, még pedig kezdetben csak az iniciálékba
íoglalt kis képekkel, de aztán az önálló ké
pekkel is. Példa erre a wessobrunni kézirat a
.•szent kereszt feltalálásáról (München) 814-ből és
.az ú. n. Nagy Károly-féle biblia (Bécs). A Karolingok kihaltával a M. hanyatlásnak indul. II.
Ottó császár korában ennek görög neje révén
.ismét a bizánci hatás érvényesül, amely az orosz
M.-ra később is elhatározó befolyással volt. Az
: addig kizárólag vallásos iratokkal szemben a
XII. sz.-ban már profán tárgyú kódexeket is dl. szitenek M.-val s a miniatorok sorában világi
festők is szerepelnek, akik idővel csapatostul te
lepednek le egy-egy nagy városban, mint pl. Pa
risban, ahol a st.-denisi kapu táján laktak. A
XII. sz.-ban a bizánci típusok helyébe erős kör
vonalakkal rajzolt s külsőségeikben nemzeti jel
legű alakok lépnek, az iniciálék gazdag lomb• ékitésüek s állatalakosak is. B kor legnevezete
sebb emlékeinek egyike Herrad von Landsperg
>(1. o.) apátnő Hortus deliciarum c. könyve 1159—
1175-ből. A gótika korának első felében a M.-k
többnyire színezett tollrajzok, keresett tartású
Alakokkal, a díszítő részletekben gótikus elemek
kel. Példák: a Parzival kézirat Münchenben 8
IX. Lajos zsoltáros könyve Parisban. A XIV.
sz.-ban már igazi festmények díszítik a kódexe
ket, karcsú, plasztikusabb megjelenésű alakok
kal, amelyeken különösen a fej ós a kezek valla
nak a természet tanulmányozására. A részleteiben
természetes hatású háttér épületeket vagy táj
képet ábrázol. A francia királyok ós a burgundi
hercegek számára készült M.-s kódexeivel most
•a burgund-németalföldi iskola vezet, amelynek
fejlődése tetőpontján áll Berry herceg imádságos
könyve a XV. sz. elejéről Chantillybán, a Limburg
testvérek műve. A század derekán a legkiválóbb
francia mester e téren Jean Fouquet. A van Byck
testvérek körébe tartozó realisztikus M.-festés
leghíresebb emléke a Breviárium Grimani Velen
cében. Francia hatás alatt a XIV. sz.-ban IV. Ká
roly császár korában a M. Csehországban is nagy
virágzást mutat. Ennek legkiválóbb emléke Ven
cel király bibliája Bécsben. Utóbbinak gazdag
könyvtárát Zsigmond királyunk örökölte, aki alatt
a cseh M. különösen északnyugati vármegyéink
ben a magyarországira is nagy hatással volt. A
magyar M.-festés emlékeinek javarésze kirá
lyaink és főpapjaink könyvtáraival együtt el
pusztult. Ami kevés kódexünk azonban f önmaradt,
«lég szép képet tár elénk a M. egykori szerepéről
hazánkban. AXI. sz.-bólcsakimportáltM.-kódexek
maradtak ránk, mint a minő a Gutkeled biblia,
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amely idővel az admonti könyvtárba került. A
Szent István törvényeit tartalmazó kis kódex
ugyanitt hazánkban készült, de M.-ja mindössze a
tollal rajzolt vörös kezdőbetűkből áll. A XII. sz. vé
gétől kezdve M.-nkon az északi olasz hatás szembe
tűnő, így Hayno prédikációs kódexében (Gyula
fehérvár) s a XIII. sz.-beli Pray-kódexben. Közép
itáliai hatásra vall a bécsi Képes Krónika, mely
1358—1360 között Nagy Lajos királyunk szá
mára minden bizonnyal Magyarországon készült
s amelynek stílusa e korbeli falképeinken is viszszatükrözödik. Önállóbb jelleg érvényesül István
esukárdi plébános 1377. festett esztergomi missaléjában (Gyulafehérvár), valamint Miskolczi
László 1394 évi misekönyvében (Eger), amely
nek f őképe Krisztust a keresztfán ábrázolja figye
lemre méltó realizmussal. Számos más magyar
miniátort is ismerünk névszerint. Olaszokon kí
vül bizonyára Mátyás király is foglalkoztatott
ilyenekt , akinek Korvinája (1. o.) a kor leghíre
sebb könyvtára volt. II. Ulászló, II. Lajos és
Zápolya János király udvarában, is voltak mi
niatorok, akik egyben armalisokat is festettek.
A művészi fejlődés legmagasabb fokát a M.
Itáliában a XV. sz.-ban érte el. A M. itt a XIV.
sz.-ban Giotto hatása alatt áll, a következőben
Girolamo dai Libri, Liberale da Verona, a firen
zei Attavante, s a horvát eredetű Giulio Clovio a
legkiválóbb mesterei. A könyvnyomtatás bölcső
korában s a XVI. sz. elején a nyomtatott könyvek
ben az iniciálék és szövegképek helyét üresen
hagyták s ezt utólag M.-kkal festők töltötték ki.
Miksa császár imakönyvét (ma Münchenben) 1515.
Dürer díszíti pompás lapszéli tollrajzokkal. A
század későbbi folyamán azonban a M.-t a famet
szetek, később a rózmetszetű képek teljesen ki
szorítják. Keleten a M. Perzsiában és Indiában
ért el jelentős virágzást.
Irodalom. Wattenbach W., Das Schriftwesen im Mittelalter, Leipzig 1875; Bartoli, I manoscritti italiani della
Biblioteca Nazionale di Firenze, Firenze 1879; A. MicheL
Histoire de I'art I—IV., Paris 1906—909; Westwood F. 0.,
Fac-Similes of the miniatures and ornaments of AngloSaxon and Irish manuscripts, London 1868; "Woltroann
Alfred.Gesch. der Maierei, Leipzig 1879, 1-sö köt.; I. Á. Her
bert, Illuminated manuscripts, London; Varjú Elemér Iro
dalmi emlékek c. cikke a Magyarország történelmi emlé
kei c. díszmü n. k.-ben.

M i n i a t ű r é (franc, ejtsd: miniatöri. Midőn a
miniatura-festés (1. Miniatura) idejét multa, a
XVII. sz.-tól kezdve M.-nek minden olyan apró
méretű képet neveznek, amelyet a legapróbb rész
letekig gondosan kidolgozva víz-, néha olajfestókkel is hártyára, fa-, rézlapra, vagy zománc
festékkel arany-ezüstre festettek. A M. ily érte
lemben Németországban és Németalföldön már a
XVI. sz.-ban sem ismeretlen. Első mesterei az
ifj. Hans Holbein, H. Müelich, Németalföldön H.
Bol (1543—93). Franciaországban a M. a XVII—
XVIII. sz.-ban lendül fel, főmestere I. B. Isabey,
Németországban Ismael Mengs (1688—1764), D.
Chodowiecki és H. F. Füger (1751—1818). Az ala
kos kompozíciók helyébe a XVIII. sz.-ban a M.ökön az arckép nyomul előtérbe, amelynek e té
ren különösen az angolok voltak mesterei; így
Richárd Cosway (1740—1821), Egleheart és Ja
mes. Swart. A többnyire elefántcsontra és hár
tyára festett M.-képmások a XIX. sz. folyamán
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lassan idejüket multák. A magyar mesterek kö mennyi lehet általában a munkás legkisebb mun—
zül Brocky és Barabás vált ki e téren. A XVIII. kabérkeresete, hanem hogy darab- v. időegység
sz.-bati a M.-ök gyűjtése, épp úgymint napjaink szerint mennyit kell legalább kapnia. A S.-ért
ban, nagy arányokat öltött. A drezdai képtár és való agitációt először Lloyd Jones angol újság
a berlini Kaiser Friedrich-Museum gazdag M.- író kezdte meg 1874., aki különösen az akkordgyüjtemónyeit ilyen XVIII. sz.-beli kollekciókból munka (1. o.) veszélyeire mutatott rá. Agitáeiója
állították össze. A M. szót korunkban apró hol erős visszhangra talált, kivált mikor Charles
mik elnevezésére is használják. Pl. könyvek M. Booth kimutatta, hogy Nagybritanniában leg
kiadása, M. alak, M. állam. V. ö. Dudley Heath, alább 12 millió ember alig vagy egyáltalában;
Miniatures (London); Leúching, Die Bildnis-Mi- nem képes keresetéből megélni. A M.-t először az.
niaturmalerei in Oesterreieh (Wien 1905).
állami és községi munkák vállalkozóival kötött
szerződéseknél alkalmazták, t. i. kikötötték, hogy
Miniatűr, I. Miniatűré.
Miniatürfestészet, 1. Mirriatura és Minia a vállalkozó munkásainak egy bizonyos M.-t tar
tozik fizetni. Ez a szokás egész Nyugateurópábam
tűré.
Minich Károly, orvos, szül. Budapesten 1869 elterjedt. Minthogy a szervezett munkások álta
márc. 20. Tanulmányait Budapesten végezte, lában már biztosítottak maguk számára M.-t, az:
1891. avatták orvosdoktorrá. 1890-től kezdve az agitáció elsősorban a szervezetlenebb, nevezete
egyetem kórbonctani intézetében dolgozott, 1896. sen az otthonmunkások és nők érdekében folyt..
a budapesti büntető törvényszók orvosszakértő Egy lépéssel tovább ment New Zealand, mely
jévé és 1899. az új Szt. János-kórház boncoló fő 1894 a bérharcok döntésére bíróságot állított föl,
orvosává nevezték ki. 1905-ben az erőszakos mely esetenként szabja.meg a törvényes M.-t. É
halálnemek törvényszéki orvostanából magán törvényhozást követték ós tovább fejlesztették az.
tanári képesítést nyert, 1906. pedig a jogi fakul ausztráliai államok. Bár e törvényhozással eleintetáson a törvényszéki orvostan magántanára lett. mindkét fél elégületlen volt, ma már úgy a mun
Számos, a kórbonctan és törvényszéki orvostan kások, mint a munkáltatók beletörődtek. 1912-bers
a nagy angol kőszénbányászsztrájk nagy lépéssel
körébe vágó önálló kutatást végzett.
vitte előbbre a M.-t. Törvényileg munkáltatókból
Minieh (Minyeh, Minjeh, Minia), tartomány és munkásokból választott bíróságot létesítettek,,
Közép-Egyiptomban, a Nilus völgyében,
Benimelynek élén a közösen választott, esetleg álla
Szuef és Sziut közt, 110,911 Ion2 területtel és milag kinevezett elnök áll; a M. vidékenként és(1907) 663,114 lak. Fővárosa M., vasút mellett, bányánként különböző. Általában a M. mellett
(1907) 27,221 lak., pamutfonással. Mellette van azzal szoktak érvelni, hogy az abszolút nyomort:
Deir er Bakara, a híres kopt kolostor.
megszünteti a munkások közt, míg ellene azt:
Miniek, őskori nép, 1. Minyekhozzák föl, hogy a M. irányzata az, hogy maxi
Minikoi (Minikai), sziget az Indiai-óceánban
2 mális munkabérré válik, azaz a legjobb munkás
a Lakkadivák ós Maledivák közt, területe 6 km , is csak M.-t kap. V. ö. Zwiedineck-Südenhorst,
kb. 2600 lak., kik halászattal és kereskedéssel Lohnpolitik und Lohn-Theorie mit besonderer
foglalkoznak.
Berücksichtigung des Minimallohnes (LeipzigMinim, az angol gyógyszerészeiben receptu 1900)
rában használt legkisebb f olyadékmórték=0 06 g.
vízzel. 20 M. van egy fluidscruple-ben, miből 3 tesz
Minimális tankönyvek, oly tankönyvek, me
egy fluiddram-ot(= 10 g. víz). L. még Fluidum. lyek az oktatás anyagából csak a lényeget, a.
Minima(lat, alegkisebb) mai félhangjegy link minimumot tartalmazzák, aminek az emlékezet
ben meg kell maradnia, a részleteket, a kifejtést
nek (J) régi neve. L. Menzurális ítangjegyek.
Minimális (a lat. minimus szótól) a. ni. leg pedig a tanárra bízzák. A régi iskola, mely kizá
rólag az emlékezetre támaszkodott, ilyen komkisebb, legcsekélyebb.
Minimális díjszabás a vámtételeknél, 1. Vám pendiumszeríí, kivonatos tankönyveket, vezér
fonalakat használt, a mai értelemfejlesztő tanítástarifa.
Minimális felület az olyan, melyet valamely céljának azonban az olvasmányi stílusban írt, ki
adott zárt görbevonal fog be, feltéve, hogy e be fejtő, elbeszélő, leíró tankönyvek jobban megfe
zárt felületrész a görbén átmenő minden más lelnek. V. ö. Fináczy Ernő, A kivonatos tan
felületrésznél kisebb. Ha az adott görbe síkgörbe, könyvek és a szakkörök (Magyar Paedagogia.
úgy annak síkja a Sí. Valamely folyadék felszíne, 1914).
melyre külső erők nem hatnak, M. Ezt a tényt
Minimális tarifa, L Vámtarifa.
használta fel Plateau M.-ek képzésére olymódon,
Minimax, tüzoltókészülék, az extinktőrökhogy drótból készített zárt görbéket szappanol egyik elterjedtebb alakja, 1. Tiizoltdszerek.
datba merített. Annak a megoldását, hogy melyek
Minimi fratres (lat.), 1. Ordo fratrum miazok a felületek, melyek M.-ek lehetnek, La- nimorum.
grange végezte el legelőbb. Majd Monge, WaierMinimum (lat.) a. m. legkisebb. — Baroméstrass és különösen Lie nyújtottak gyakorlatilag teres M. az a hely, hol a légnyomás alacsonyabb,,
is felhasználható képleteket. A sík mellett a csa mint a környékén. L. Ciklon, Depresszió és Idővarfelület a legegyszerűbb M. Ilyen M. az is, me jóslás. — Bérminimum, 1. Minimálismunkabérlyet a láncvonal körülforgatása által nyerünk. — Birtokminimum, 1. o.
Ennek katenoid vagy Plateau-féle felület a neve.
Minimum-hőmérő, 1. Hőmérő.
Minimális munkabér, oly bérösszeg törvényes
Minimum-törvény (növ.). Liébig 1862. megál
megállapítása, melynél kevesebbet a munkáltató lapította, hogy a növények táplálékának mennyi
nem fizethet. A M. nem azt határozza meg, hogy sége függ attól a tápláló anyagtól,, amely a talaj.-
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aban a legkisebb mennyiségben van meg. Wollny 1913. évben a földmívelésügyi miniszter által
1897. kiderítette, hogy a legkisebb mennyiségnek, rendes hivatali szervekké alakíttattak át s mű
® minimumnak ez a törvényszerűsége minden ködési területük is megállapíttatott. Az új szer
.növekedésbeli tényezőre is áll.
vezet szerint a M. hivatása most már nem annyira
Minimusok, 1. Ferenc szentek (3. F., paolai). a különleges segélyezés, mint inkább a f öldmíveMiniopterus (állat), a Simaorrú denevérek lésügyikormányprogrammnak a helyi viszonyok
>(Vespertilionidae) családjába tartozó emlős állat- hoz alkalmazott formában és eszközökkel való
nem. Fejének teteje hirtelen magasra domboro- intenzivebb végrehajtása. A M. működése jelen
•dik az arc fölött; rhombusalakú füle a fejnél sok- leg 30 vmegyére terjed ki és területi beosztásuk
.-kal rövidebb ; szárnya rendkívül hosszú és kes a következő: 1. Hegyvidéki kirendeltség (Mun
keny ; lába hosszú és vékony, lábujjai csaknem kács) működése Bereg-, Máramaros-, Szatmár-,
•egyforma hosszúak; sarkantyúkarélya nincsen; Ung- és Ugocsa-; 2. Marosvásárhelyi kirendelt
•az inyredők száma 8; a felső metszőfogak gyen ség Brassó-, Csík-, Háromszék-, Kisküküllő-, Magék, két párjukat széles hézag választja el egy- rostorda- és Udvarhely-; 3. Kolozsvári kirendeld
. mástól és a szemfogaktól; bundája barnásszürke, ség Alsó-Fehér-, Hunyad-, Kolozs-, Krassó-Szö-alul világosabb. A mérsékelt öv hidegebb tájai rény-, Szolnok-Doboka- és Torda-Aranyos-; 4.
•kivételével a keleti félgömbön, az egyenlítőnek Felvidéki kirendeltség (Zsolna) Árva-, Bars-,
mindkét oldalán általánosan el vannak terjedve; Liptó-, Trencsén-, Turócz- és Zólyom-; 5. Nagy
•barlangokban és romok közt élnek. 4 faj ismere váradi kirendeltség Arad-, Bihar- és Szilágy-;
tes, s egy faj: a hosszú szárnyú denevér (M. végül 6. Eperjesi kirendeltség Gömör-Kishont-,
Schreibersii Nat.) hazánkban is honos; kiterjesz Sáros-, Szepes- és Zemplén vmegyék területére
tett szárnyainak hossza: 31-4—33
cm.; test terjed ki.
hossza 10—11 cm., ebből 5-3—5-8 cm. a farkra
Miniszteri leirat, ellentétben a miniszteri ren
-esik.
delettel, rendszerint a minisztériumnak aláren
delt hatósághoz, ennek felterjesztésére válasz
Minister (lat.), 1. Minisztérium.
Ministeriales (középlat.), 1. Hűbér és Mé- képen intézett irat.
.nestrels.
Miniszteri osztálytanácsos, a VI. fizetési osz
Ministeriuui (lat.), 1. Minisztérium és Or- tályba sorozott, a minisztériumokban vagya mi
• dinatio.
nisztériumokhoz tartozó központi hivatalokban
a fogalmazási szakban működő tisztviselő. Az
Ministráns (lat.), 1. Minisztránsók.
Miniszter, 1. Minisztérium, Miniszteri ellen 1913. évi költségvetés szerint összesen 131 M.-i
állás volt szervezve.
jegyzés.
Miniszterelnök, 1. Minisztérium.
Miniszteri rendelet, a miniszterek által ki
Miniszteriálisok, 1. Hűbér.
adott kötelező intézkedés vagy utasítás neve. A
Miniszteri biztos, a miniszter által bizonyos M. tartalmazhatja a miniszter döntését egy kon
iormányzati célból kiküldött közeg. Hatásköre a krét esetben, lehet törvényre vonatkozó végre
megbízatás terjedelmétől függ. M. kiküldésének hajtási rendelkezés, lehet a törvény által nem
.rendszerint a minisztériumnak alárendelt hatóság szabályozott közigazgatási eljárás szabályozása.
•ellen felmerült panasz megvizsgálása v. fegyelmi Egy vagy több magánszemélyhez, közeghez v.
vizsgálat teljesítése okából vagy más felügyeleti hatósághoz intézett M.-tel szemben az összes ha
intézkedés megtétele végett van helye. L. még tóságoknak szóló általános M.-eket körrendele
-Kormánybiztos, Királyi biztos.
teknek vagy szabályrendeleteknek szokás ne
Miniszteri ellenjegyzés, alkotmányos állam vezni. A M. törvénybe ütköző intézkedést nem
ban az államfő rendelkezéseinek érvényességi állapíthat meg. Érvényéhez szükséges, hogy kel
:kelléke. Az 1848. ni. t.-e. 3. §-a értelmében Ma lően kihirdetve legyen. A kihirdetés a Budapesti
gyarországon ő felsége bármely rendelete, pa Közlönyben, gyakran azonban csak a miniszté
rancsa, határozata v. kinevezése csak úgy érvé rium rendeleti közlönyében történik. Ha a ren
nyes, ha a Budapesten székelő miniszterek egyike deletben más időpont nincs meghatározva, a M.
a kihirdetés napját követő 8-ik napon lép életbe.
.által is aláiratik.
Hatálya megszűnik, ha az idő, amelyre kiadták,
Miniszteri felelősség, 1. Minisztérium.
eltelt, vagy az eset, amelyre vonatkozott (pl. ár
Miniszteri fogalmazó, 1. Fogalmazó.
víz tartamára kiadott M.) megszűnt, egyébként
Miniszteri kirendeltségek. Hogy a hazánk pedig
akkor, ha kifejezetten hatályon kívül he
'északkeleti hegyvidékén lakó szegénysorsú né lyezték,
vagy újabb M.-et léptettek helyébe. A
pesség gazdasági helyzete megjavíttassák, s ezzel biróságnak
van egyes jogesetekben a M. tör
kapcsolatban kulturális téren is előbbre halad vényessége joga
felett is határozni, de szükségességét
hasson, létesítette a földmívelésügyi kormány a vagy célszerűségét
bírálat alá nem veheti.
hegyvidéki miniszteri kirendeltséget 1897. Mun-kács szókhellyel. Az első M. létesítése Darányi
Miniszteri tanácsos, magasrangú hivatalnok
Ignác akkori miniszter és néhai Firczák Gyula a minisztériumban, vagy valamely középfokú ha
munkácsi gör. kat. püspök nevéhez fűződik. A tóság élén; a minisztériumokban rendszerint két
M. első vezetője mint miniszteri megbizott Bo vagy több ügyosztályt magukban foglaló főosz
rostyánkői Egan Ede volt (1. o.). A kirendeltség tályok élén állanak a M.-ok. Nálunk az V. fize
működése jól bevált ós fokozatosan az alább fel- tési osztályba tartoznak.
-sorolt hat kirendeltség létesíttetett. A M.-ek műMiniszteri titkár, a VII. fizetési osztályba so
.ködésének kezdetben népsegítő jellege volt, de a rozott, a minisztériumokban vagy a miniszté
áeladatok megszaporodásával és kiterjedésével riumokhoz tartozó központi hivatalokban a fo-
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galmazási szakban működő tisztviselő. Az 1913.
^vi költségvetés szerint összesen 155 M.-i állas
volt szervezve.
Minisztérium (a lat. minister, eredeti értel
mében a. m. szolga szóból), az államfő által maga
mellé vett az az államigazgatási szerv, amelynek
ntján az államfő a végrehajtó hatalmat gyako
rolja. Az államigazgatási tárgyak bizonyos fő sza
kokra oszlanak s minden ilyen fő szak egy M.,
mint az illető szaknak legfőbb központi hatósága
alá tartozik. Minden M. élén egy miniszter áll,
akit Angliában ós Amerikában államtitkárnak
{Secretary of state) neveznek, míg nálunk az ál
lamtitkár az, akit a miniszter maga mellé vesz,
hogy a legfőbb vezetésben segítségére legyen.
A Németbirodalom állami hivatalainak élén
államtitkárok állanak, akik felett a Reichskanzler (birodalmi kancellár) áll. Ezek azonban
nem miniszterek és felelősségük a parlamenttel
szemben nincsen megállapítva. A M. a modern
állam alkotása; először Franciaországban kelet
kezett a nagy forradalom után. Hazánkban a
M. intézménye az 1848. III. t.-c.-en alapszik. Az
«gyes M.-okból álló egységes testületet szintén
M.-nak v. összminisztériumnak nevezik, míg az
egyes M.-okat a szaknak megjelölésével külön
böztetik meg; pL pénzügy-M. Az egyes M.-okhoz
tartozó szakokat tárcának (portefeuille) nevezik.
Az összminisztériumnak feje a miniszterelnök,
aki külön tárcát csak kivételesen kezel.
A magyar királyi felelős minisztérium áll a
miniszterelnökből és kilenc miniszterből, ezek:
a király személye körüli, a belügyi, a pénzügyi,
a földmívelésügyi, a kereskedelemügyi, a vallás
os közoktatásügyi, az igazságügyi, a honvédelmi
és a horvát-szlavon-dalmát mimsztor. Hatáskö
rüket törvények és minisztertanácsi határozatok
állapítják meg. M. nemcsak monarchiában vagy
alkotmányos államokban formája az igazgatás
rendszerének, de abszolút államokban is létezik,
azzal alényegeskülönbséggel mindazonáltal, hogy
abszolút államokban a M. kizárólag az államfőnek
orgánuma, utasításainak végrehajtója s csakis az
államfőnek felelős; alkotmányos államokban pe
dig a nemzetképviselet többségéből kerül ki s el
járásáért az országgyűlésnek felelős. A M.-nak ez
a felelőssége kiterjed az államfő intézkedéseire is,
amelyekért az azokat ellenjegyző szakminiszter
felelős. (L. Miniszteri ellenjegyzés). A miniszteri
felelősség kétféle: politikai és jogi felelősség. A
politikai felelősség a parlamenttel szemben ab
ban a gyakorlati eredményben nyilvánul, hogy
ha az országgyűlés képviselőházának többsége a
M.-mal szemben bizalmatlanságának adkifejezést,
lelépni s helyét más M.-nak átengedni tartozik
(Parlamenti felelősség). A jogi felelősség törvénys alkotmánysértés esetében fog helyet. Az 1848. III.
t.-c. a jogi felelősséget következőleg szabályozza:
«A miniszterek feleletre vonathatnak: a) minden
oly tettért vagy rendeletért, mely az ország füg
getlenségét, az alkotmány biztosítékait, a fenn
álló törvények rendeletét, az egyéni szabadságot
vagy a tulajdon szentségét sérti s általuk hivata
los minőségükben követtetik el vagy illetőleg ada
tik ki; b) a kezeikre bizott pénz s egyéb érté
kek elsikkasztásáért vagy törvényellenes alkal
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mazásáért ; c) a törvények végrehajtásában, vagy
a közcsend és bátorság f entartásában elkövetett
mulasztásokért, amennyiben ezek a törvény által
rendelkezésükre bizott végrehajtási eszközökkel
elháríthatok valának». A miniszterek jogi fele
lősségük tekintetében nem a rendes, hanem ki
vételes bíróság alá tartoznak. Az 1848. Hl. t.-c.
értelmében a miniszterek vád alá helyezését a
képviselőház általános szótöbbséggel rendeli el.
A vádhatóság teendőit szintén a képviselőház látja
el «a vádper elővitelére kebeléből kiküldött bizto
sok* által. A bíróság a főrendiház tagjaiból alakul
akként, hogy a főrendiház saját kebeléből titkos
szavazással 36 tagot választ, akik közül a vádható
ság 12-t, a vádlott miniszterek szintén 12-t okadatolás nélkül visszavethetnek; a megmaradt 12
tag alkotja a bíróságot. Az elítélt miniszterre
nézve a királyi kegyelmezési jog nincs ugyan ki
zárva, de meg van szorítva annyiban, amennyi
ben csak általános közbocsánat (amnestia) eseté
ben gyakorolható. A törvény e rendelkezéséből
következik az is, hogy pertörlésnek helye nem
lehet. A miniszter hivatalos minőségén kívül el
követett büntetendő cselekményeire nézve a köz
törvény alatt áll. Az összminisztériumnak egyes
ügyszakokra (tárcákra) felosztása nem minden
államban egyforma. Néhol van külön rendészeti
M., mely nálunk a belügyi tárcához tartozik;
nagy tengerészettel s gyarmatokkal biró álla
mokban pedig külön tengerészeti s külön gyar
matügyi, másutt külön vasútiigyi M. Angliában
az 1914—15-iki világháború alkalmával a lőszer
gyártás szervezésére és vezetésére alakítottak
külön M.-ot. A miniszterelnököt s az ő előterjesz
tésére a többi minisztereket a király nevezi ki. L.
még Közös minisztérium.
Miniszterrezidens (franc, ministre résident),
1. Követék.
Minisztertanács a miniszterek együttes ülé
sének elnevezése; a miniszterek összessége a
minisztérium, áUamminisztérium. Az 1848. Hl.
t.-c. 17. §-a csupán arra a kijelentésre szorítkozik,
hogy az összes minisztérium tanácsülésében, mi
dőn ő felsége abban jelen nincs, a miniszterelnök
elnököl, aki e tanácsot, midőn szükségesnek látja,
mindenkor összehívhatja. Általában arra van hi
vatva, hogy a kormányzat egységes irányát a
több minisztérium esetleg különböző irányzatá
val szemben biztosítsa. Hatáskörét a gyakorlat
állapította meg. Korábban a hatóságok közti
hatásköri összeütközések (1. o.) felett is a M. dön
tött. Egyes államokban a M.-nak messzebbmenő
fontos hivatása is van, így pl. Bajorországban az
államfő kiskorúsága vagy akadályoztatása ese
tében a régensnek minden f ontosabb államügy
ben véleményező szerve.
Minisztránsok (lat. a. m. szolgák), a kat. egy
házban oltárszolgák; régente akolitusok (1. Acoluthi), jelenleg világiak, rendesen fiúk, akik a
miséző papnak az oltárnál segédkeznek (a nép
helyett felelnek, a misekönyvet egyik oldalról a
másikra viszik, a bort és vizet az oltárra helye
zik és öntenek belőlük, csengetnek). Nők nem
lehetnek M., kivéve a sürgős szükséget, de akkor
is csak az oltártól távol felelhetnek a miséző pap
nak. M. nélkül misézni csak a legvégsőbb szűk-
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ségben van megengedve, ha pl. a vasárnapi mise
mondás másképen lehetetlen lenne.
Minitari, indiánus törzs, 1. Hidatsza.
Minitíitio (lat.) a. m. fenyegetés.
Minium (ném. Mennige), ólomoxid: Pb303, ill.
ólomortoplumbát: Pb2Pb04, mint ásvány is elő
fordul, a cerussit és galenit után pszeudomorf oza, rendesen vaskosan vagy bevonat alakjában,
hajnalpiros, karca narancsszínű, fénytelen, kissé
zsírfényű. Lelőhelye: Bleialf és Call az Eifelhegységben, Anglesea sziget, Bolanos Mexikóban.
L. még Ólom oxidjai és Cinnóber.
Minius, folyó, 1. Minho.
Minjan (héber, a. m. a szám), az a tíz, leg
alább 13. életévüket betöltött férfiakból álló gyü
lekezet, amely a zsidó templomi istentisztelet
megtartásához szükséges.
Minjeh, egyiptomi tartomány, 1. Minieli.
Minkopik (mincopies) vagy andamánok, az
Andaman-szigetek benszülött negrito lakói. Erős
tesatlkatú, bár alacsony nép, mely spirálisan göndörödő fekete hajával, hosszas koponyájával elüt
az indoausztráloktól. Pusztuló nép.
Minkowski, Hermann, német matematikus,
szül. Alexotenben (Oroszország) 1864 jün. 22.,
megh. Göttingenben 1909 jan. 12.1887-ben Bonn
ban magántanár, u. o. 1893. rendkívüli, majd
1895. Königsbergben rendes tanár lett. 1896-ban
a zürichi műegyetemen, 1902. Göttingenben ne
vezték ki rendes tanárrá. Müvei: Geometrie der
Zahlen (I. köt. Leipzig 1896); Diophantische Approximationen, eine Einfünrung in die Zahlentheorie (u. o. 1907). Ezeken kívül feltűnést keltett
1908-ban a tér és idő új fogalmáról a Göttinger
Nachrichtenben kiadott dolgozata.
Minii., hivatalos rövidítése Minnesota észak
amerikai állam nevének.
Minne (ófelnémet szó), eredetileg megemlé
kezés, emléktárgy (gyökere: man megemlé
kezni ; v. ö. lat. memini). A régi germánok áldo
zatok v. ünnepélyek alkalmával elhalt v. távol
ban levő kedveseikre ürítettek poharat s ezt úgy
nevezték: M. trinken. Utóbb M. szerelem, de még
nem érzéki szerelem. A lovagi költészet korában
a költők sokszor megszemélyesítették: Prau M.
(M. istennő, néha egyértelmű Vénusszal). A XV.
8z. óta illetlen kifejezés volt az érzéki szerelem
jelölésére. Első ízben a XVIII. sz.-i göttingeni
kör (1. Göttinger Hainbund) költői használták
ismét való értelmében. — A középkorban Nostradamtis megcáfolt állítása szerint szerelmi tör
vényszékek (1. o.; ném. Minnéhöfe, franc. Cours
d'amour) is voltak, melyeknek tagjai férfiak és
nők voltak. L. Andreas Gapellanus.
Minneapolis (ejtsd :minniepousz), Hennepin county
székhelye és a föld egyik legnagyobb lisztpiaca
Minnesota északamerikai államban, a Mississippi
St. Anthony nevű esésénél, vasutak mellett, (1914)
353,378 lak., köztük sok skandináviai; számos
őrlőmalommal, amelyek évenkint mintegy 50
millió dollár értékű lisztet termelnek; fürészmal
mokkal, amelyek 120'2 millió dollár értékű fát
dolgoznak föl; vasárú-, gép-, lóvasúti kocsigyártással M. évi adójövedelme (1911) 12P2 millió
dollár. M. épületei: a North Western Guarantee
Loan Co. 52 m. magas háza, tetején kertekkel;
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a Public Library and Art Gallery, természetrajzi
múzeum, képtár és művésziskola; az egyetem 4000
hallgatóval. D.-re vannak a Longfellow megéne
kelte Minnehaha-vízesések. M.-t 1852. alapítot
ták. 1860. még csak 2565 lakosa volt.
Minnehöí'e (ném.), 1. Minne és Szerelmi tör
vényszékek.
Minnesang, a XII—XIII. sz.-i német udvari
vagy lovagi müköltők (Minnesinger v. Minne
sánger) dalköltészete, mely a XIV. sz. elejétől
a polgári származású mesterdalnokok (1. 0.) köl
tészetébe megy át. Az udvari M., mely főtárgyá
tól, a Minne-től (1. 0.), a sóvárgó szerelemtől
vette nevét, a francia és provencei költészet ha
tása alatt alakult, de eredeti népi elemei is vol
tak. A középkori M. első korszaka a XII. sz. kö
zepén veszi kezdetét s főleg a Duna völgyében,
osztrák területen terjedt el. Főképviselői a Kürenbergi lovag és Dietmar von Aist. E korszak főjellemzője a dal népies alakja és stílje. Idegen
befolyásnak még alig van itt-ott nyoma. A M.második korszakában a francia és provencei hatás
átalakítja a német dalköltészetet. Ez új irány első
képviselői: Heinrich von Veldeke, a lovagi köl
tészet atyja; Priedrich von Hausen, az új ízlés
nek legbefolyásosabb barátja. Legnagyobb mü
velője : Walter von der Vogelweide. Művészi, sőt
mesterkélt lesz a dal alakja. Minden dal több
egyenlő versszakból áll és minden versszak há
rom tagból (a két egyforma Stollen és az eltórfr
alakú Abgesang). A M. harmadik korszaka a
népköltészetből indul ki, melyet Neidhart von
Reuental (1. 0.) tett udvarképessé. Ez irány a.
parasztok élményeit és durvaságait dolgozza föl
a M. művészi eszközeivel, úgy, hogy termékei
gyakran mint a M. paródiái hatnak reánk.
A német M. termékei hat kéziratban maradtak reánk:
1. A kisebb heidelbergi, kiadta Pfeiffer, 18Í4, XIII. sz, 34költő. 2. A weingarteni, kiadták Pfeiffer és Fellner, 1843,
most Stuttgartban, XIV. sz. eleje, 32 költő. 3. A nagy hei
delbergi, mely a XVL sz.-ban a rajnai palotagrófok birto
kában volt, de 1622-ben, midőn Tilly Heidelberget bevette,
eltűnt és csak 1657. került elő Parisban, honnan 1888. csereútján visszakerült Heidelbergbe, a XIV. sz. elejéről, többmint 170 költő, a középkornak egyik legfényesebb kézirata,
kiadta Pr. Heinr. von der Hagen, Minnesinger 1—11, 1838;
tévesen Manesse-féle kéziratnak is nevezik. 4. A jenai, mely
már a mesterdalnokokhoz vezet át. 5. A kolmari, kiadta Bar
tol K. 1862, mely a XII. és Xm. sz.-ból keveset tar
talmaz. 6. A nassaui grófok kézirata, mely francia, német
alföldi és német dalokat tartalmaz. — Kiadások. Minnesin
ger, Deutsche Liederdichter des XII., XIII. und XIV. Jahrhunderts, kiadta Pr. H. von der Hagen, 4 köt., Leipzig 1838;
Lachmann és Haupt : Des Minnesangs Frühling, 5. kiad.
1893 ; K. Bartsch: Die schweizer Minnesánger, 1886; K.
Bartsch, Deutsche Liederdichter des XII—XIV. Jahrhunderts,
1864, 4. kiad. 1901. — Fordítások. L. Tieck, Minnelieder
ans dem schwábischen Zeitalter, 1803, 220 dal; K. Simrock,
Lieder der Minnesánger, 1859; W. Storck, Buch der Lieder
aus der deutschen Minnezeit, 1872; K. Strőse, Deutsche
Minne aus altér Zeit, 2. kiad. 1878; K. Pannier, Die Minnesin
ger, ausgewahlt und übersetzt, 1881. — Irodalom. Scherer,
Die AnfSnge des Minnesangs, Wien, 1874; A. Schnlz, Das
höfische Lében zur Zeit der Minnesánger. 2. kiad. Leipzig
1889, 2 köt.; Grimme, Geschichte der Minnesánger, Paderb.
1897; Eiemann, Die Melodik der MinnesSnger.

Minnesota, 1. a Mississippi jobboldali mellék
folyója Dakota államban. A kis Pole Cat nevű
tóból ered, átfolyik a róla elnevezett államba és
St. Paulnál torkollik. Hossza 420 km.
2. M., az északamerikai államok egyike Kanada,
Wisconsin, Iowa és Dakota közt, 219,318 kms te
rülettel, (i9i4) 2.218,919(16,481 színes bőrű; 8560
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Mediciét, Rinaldo della Lunáót és Neronl Diotisalviét (Firenze, Museo Nazionale), valamint
Strozzi Niccolóét a berlini Kaiser Friedrich-Museumban.
Minofor fém normális összetétele 4% réz, 66%
ón, 9% cink és 20% antimon, tehát a britannia
fémcsoporthoz (1. o.) tartozik, azonban ennél ke
ményebb.
Minor (lat.) a. m. kisebb; kiegészítve propositio M., a következtetés alsó v. altétele.
Minor, Jákob, német irodalomtörténetíró, szül.
Bécsben 1855 ápr. 15., megh. u, o. 1912 okt. 7.
1885 óta a bécsi egyetemen a német irodalom
történet tanára volt. Főbb müvei: Christian
Félix Weisse (Innsbruck 1880); Johann Georg
Hamann (Frankfurt 1881); Die Schicksalstragödie
in ihren Hauptvertretern (u. o. 1883); Die
deutsche Literatur in Wien u. Mederösterreich
(Az Osztrák-magyar monarchia írásban és kép
ben c. vállalat I. kötetében, Wien 1886); Schil
ler, sein Lében und seine Werke (Berlin 1890,
2 köt.); Allerhand Spraehgrobheiten (Stuttgart
1892); Neuhoehdeutsche Metrik (1893, 2. kiad.
1902); Ferdinánd von Saar(Wien 1898); Goethes
Faust I. Teil (Stuttgart 1901, 2 köt); Grillparzer
(Wien 1903); Goethes Fragmente vom ewigen
Juden (Stuttgart 1904); Goethes Mahomet (Jena
1907); Fritz Krastel (1908); Luftfahrten in der
Literatur (1909); Studien zu Novalis (1911).
Minoratus (új-lat.), tágabb értelemben a csa
ládi hitbizományi utódlásnak az a neme, amely
nél az alacsonyabb kor határoz. A M.-nak a ma
jorátus (1. o.) ellenképeül három alfaja van: a
junioratus, a minoratus szorosabb értelemben
és az ultimogenitura, ahhoz képest, amint az
utódlás általában a családból a legif jabbat, vagy
a távolabbi ízen a legif jabbat, vagy végül a leg
ifjabb ágbeli legfiatalabb családtagot illeti. (L.
Majorátus és Hitbizomány).
Minorca (ejtsd: —orka), sziget, 1. Menorca.
Minőre (olasz, franc, mineur), a m. kisebb,
Minő (ejtsd: minyo), a Minho folyó spanyol neve. zenei műszó: 1. Minden kis hangköz (kis terc, kis
Minő da Fiesole (tkp. Minő da Poppi), olasz szext) jelzője. 2. Dúr hangnemekben tartott indu
szobrász, szül. Poppiban 1431., megh. Firenzében lókhoz, táncokhoz, dalformákhoz fűzött moll közép
1484 jül. 11. Dosiderioda Settignano hatása alatt tételek fölé szokás a M. címet írni. L. Maggiore.
tanult, fiatalon Rómában járt, 1454. a firenzei
Minorenn (lat.-ból) a. m. kiskorú.
szobrászcéh tagja lett. A firenzei építész-szobrá
Minores orrtines (lat), a kat. egyházban a
szok hagyományaihoz csatlakozva, a quattrocento négy kisebb rend. L. Egyházi reiid.
2. felének finomságát mintegy szélsőségig vitte és
Minori, város Olaszországban, 1. Majori.
olykor szinte modorossá vált. Nevezetes firenzei
Minoriták, a Szt. Ferenc-rendnek harmadik
müvei: Salutati püspök síremléke és a vele szem ága (Ordo fratrum minorum conventualium),
ben levő oltár a san miniatói templomban, Giugni mely á ferencrendi szabályt enyhébben magya
Bernardo és ügó gróf síremlékei és a Neroni-f éle ol rázva, ingatlan birtok haszonélvezetét és más
tár a firenzei Badia-templomban, tabernákulumok jövedelmet megenged. Már a XIIÍ. sz. közepe óta
a firenzei Sta Croce-templom Medici kápolnájá ellentétben állottak a rendben lévő szigorúbb
ban és egyebütt. 1463 óta Rómában nagy tevé irányzattal, rv. Vince, X. Leo, de kivált V. Sixkenységet fejtett ki és az akkor szokásos sír tus alatt, ki maga is minorita volt, teljes önálló
emlékek formájára elkészítette Fortiguerra bíbo ságot nyertek és külön generálist kaptak. Jelen
ros síremlékét a Sta Maria in Trastevere, Cristo- leg 24 tartományban 300 házuk (konventjük)
foro della Roveré bíborosét a Sta Maria del Po- van. A rendből származott kopertinói Szt. József,
polo és Riario Pietro bíborosét a Sti Apostoli IV. ós V. Sixtus, valamint XIV. Kelemen pápa.
templom számára. Giovanni Dalmatával együtt Magyarországon mindig jelentékeny szerepet ját
M.készítette II. Pál pápa síremlékét, mely azonban szottak. Erdélyben külön provinciájuk volt, me
csak — a Grotte Vaticaneban levő — töredékek lyet VIII. Orbán pápa 1627. alapított. 1714-ben
ben maradt fönn. M.-nak tulajdonítanak néhány a provincia megszűnt és fönmaradt házait a
jó márványmellszobrot: Piero és Giuliano de' magyar provinciához csatolták. Jelenleg lelkimagyar) lak. M. a tavak és folyók vidéke; kb.
10,000 tava van, a nagyobbak a Leech, Red Laké,
Mille Lacs, Vermillion és az Itaska, amelynek kör
nyékét nemzeti parkká tették. Folyói közt leg
nevezetesebbek a Mississippi és ennek mellék
folyója a Minnesota, továbbá a St. Croix, St. Louis,
Redriver és Red-Lake-river. M. homokbuckás, mo
csaras és prairies fensík. Nagyobbára őskőzetekből áll, egyes helyeken mészkő-képződmények ós
diluviális rétegek is előfordulnak. A jégkorszak
nyomai főképen a tavakon vehetők észre. Ég
hajlata az É.-i részeken kemény és zord, tele
hosszú (5 hónap). Minneapolis középhőmérséklete
— 11-3°, jül. 21-9, az abs. min. — 38-3°; csapadékja 730 mm. Mezőgazdasági f őtermékei a búza
(95 millió bushel) és a kukorica. Az Unió első
búzatermelő állama. Állatállománya: 84,000
ló, 2.333,000 szarvasmarha, 570,000 juh és
1.430,000 sertés. Bányatermékei (1012) (gránit,
vasérc, homokkő, agyag) 66-7 millió dollár érté
kűek voltak. Ipara legnagyobb részben az állati
termékek feldolgozása és malomipar, valamint
acél-, kocsi-, bútor-, bőr- és cipőgyárai vannak.
Hajózása a Felsőtón és a Mississippin nagy
szabású. Jelentékeny a halászat és posztókeres
kedelem is. Kilenc egyeteme közül legneveze
tesebb a minneapolisi. Elemi iskoláiban 1911-ben
15,584 tanerő 443,792 tanulót oktatott. Vasutainak hossza 15,100 km. Az állami adózó vagyon
870 millió dollár értékű. Törvényhozó testülete
63 szenátorból és 119 képviselőből áll. A kon
gresszusba 2 szenátort és 9 követet küld; az el
nökválasztásnál 11 szavazata van. Co'untyjainak
száma 82, fővárosa St. Paul. M.-nak a Mississippi
től K.-re fekvő része az ú. n. ÉNy.-i territórium
hoz tartozott, a Ny.-ra fekvő része pedig a francia
Louisianához. 1849 máre. 3. territóriummá, 1858
máj. 11. állammá lett. V. ö. Nell,Eist of M. (Min
neapolis 1887); Cost of Government in M. (St.
Paul 1913); Folwiü W. W., M. , American Common-wealth' Series (Boston 1907).
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pásztorkodással és tanítással foglalkoznak. Még
a közelmúltban sok gimnáziumuk volt, melyek
legnagyobb részét a rendtagok csekély száma
miatt kénytelenek voltak más tanerőknek átadni.
Újabban a nyírbátori és gödöllői gimnáziumok
vezetését vették át. L. még Ferencrendiek.
S U n o r i t a s (lat.) a. m. kisebbség.
Minorka, spanyol sziget, 1. Memorca.
Minorka-tyúk, 1. Andalúziai tyúkMinős, Kréta szigetének görög mondabeli ki
rálya, Zeus isten és Burope királylány fia. An
nak bizonyítására, hogy mekkora kegyben áll
az isteneknél, Poseidont arra kéri, hogy küld
jön a tengerből egy bikát, melyet ő azután hálá
ból az istennek fog áldozni. Poseidon teljesíti a
kérést, de M. nem áldozta fel a bikát. Poseidon
ezért avval büntette M.-t, hogy ennek feleségé
ben, Pasiphaeban természetellenes gerjedelmet
kelt a bika iránt. A szörnyű viszony gyümölcsét,
Minotaurost (a. m. M.-bika) egy félig ember,
félig bikaalakú szörnyeteget a labyrinthusba (1.
Labirint) rejti. Mikor az athéniek egy alka
lommal M. fiát, Androgeost megölték, M. azt kö
vetelte tőlük, hogy 9 évenként 7 ifjút és 7 leányt
küldjenek táplálékul Minotauros számára (Ez em
beráldozat megszüntetéséről 1. Theseus). Ugyanily gonoszul járt el M. Daidalosszal, a labyrinthus
építőjével is. Hogy az útvesztő titkát el ne árul
hassa, őt is elzárta M. a labyrinthusba. Mikor
azután Daidalos szárnyakon elmenekül (1. Daidalos), M. keresésére indul, de Szicíliában Kokalos
király leányai forró fürdőbe fojtják. Ezektől a
mondai motívumoktól függetlenül mint bölcs és
jóságos királyt is emlegeti M.-t a monda (né
melyek szerint 2 M. volt: egy gonosz és egy jó)
s mint ilyet megteszi Aiakos és Rhadamanthys
mellett az alvilágban működő bírónak.
Minosi kultúra, Így nevezik azt a kultúrát,
mely a Kr. e. 3. ós 2. évezredben Kréta szigetén
és abból kiágazólag az Aegaei-tenger szigetein s
annak görögországi partvidékén kifejlődött Vi
rágkorát Minős (1. o.) uralmához kapcsolva, ő
róla nevezték el különösen az angol kutatók ezt
a kultúrát, melyet különben hazájáról krétai
kultúrának, földrajzi elterjedése szerint aegaei
kultúrának szoktak nevezni s melynek késői,
főleg a mikénél leletekről ismeretes szakát mikénéi kultúrának hívják. A M.-t közelebbről nem
ismeretes, de nem-görög nép fejlesztette, mely
élénk összeköttetésben állott Keletnek, főleg
Egyiptomnak népével; a Görögországba beván
dorolt görög törzsekre vallási és művészi tekin
tetben nagy hatást gyakorolt. V. ö. Burrows,
The discoveries ín Creta and their bearing on the
hist. of ancient civilisation (London, 2. kiad. 1910);
Dussaud, Les civilisations préhelléniques (Paris,
2. kiad. 1914); Fimmen, Zeit u. Dauer der Kretamyken. Kultur (1909), Láng Nándor, Kréta és
Hellas. (Akad. Ert. 1913.1.).
Minosi művészet (kréta-mikénéi művészet.
A Minosi kultúra (1. o.) gazdag hagyatéka kö
zött, melyet főleg a knosszoszi és phaistosi ása
tások hoztak napfényre, a művészet minden ágá
ban eredeti, fejlett alkotások jutottak ránk, első
sorban nagyterjedelmű palotaépületek, melyek
nek falait naturalisztikus stílű falfestmények
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díszítették, azonkívül főleg az iparművészet, ne
vezetesen a keramika roppant nagy számú em
léke ismertette meg velünk a M., mely a hellén
művészetre nagy hatást gyakorolt. V. ö. Sprin
ger, Handbuch der Knnstgeschichte, I. Das Altertum (P. Wolters, 1915); Beöthy, A müv. tört. I.
(128—155.1.1906).
Minotanrus (Minotauros), 1. Minős.
Minőleges elemzés, 1. Kémiai analízis.
Minőség (lat. qualitas), a forgalomban az árúk
azon tulajdonságainak összesége, melyek az il
lető árúk értékére hatással vannak. Éppen ezért
a vételnél a M. teljesen részletesen kikötendő és
pedig aszerint, amint az illető árúfajban a M.-nek
általában elfogadott jelzései vannak. Ezek a mi
nőségi fokozatok a tőzsdei forgalom tárgyát tevő
árúknál a tőzsdei szokásokban vannak megálla
pítva, amelyek ú. n. szokványminőséget is meg
állapítanak arra az esetre, ha a vételnél vagy
eladásnál minőség megjelölve nem volna. A ke
reskedelmi törvény az árúk minőségére nézve
teljesen részletesen intézkedik és különös rész
letességgel tárgyalja a M.-beli kifogásokat.
Minősités kifejezést kétféle értelemben hasz
náljuk. Először mint a köztisztviselői állásokra al
kalmazásnak előfeltételét (képesítés, qualiflcatio),
másodszor mint a tisztviselők hivatali alkalmaz
hatóságának megállapított mértékét (conduit). Az
első értelemben vett M. ismét: általános, továbbá
elméleti és gyakorlati. Általában köztisztviselő
Magyarországon csak magyar állampolgár lehet,
aki csőd, gondnokság és szabadságvesztésbün
tetés alatt nem áll és nyereségvágyból elkövetett
bűntett v. vétség miatt elítélve nem volt. Az el
méleti (iskolai) képzettség minden egyes szakra
nézve külön van megállapítva a M.-i törvény
ben (1883. L). A gyakorlati képzettséget egyes
szakokra, pl. a birói, ügyészi, ügyvédi szakra
külön törvények állapítják meg. (L. Birói vizsga,
Ügyvédi vizsga). Ezenkívül több más szakvizsga
van az egyes közigazgatási szakokban megálla
pítva (pl. pénzügyi fogalmazói, pénzügyőri biztosi,
telekkönywezetői, végrehajtói, kezelői vizsga).
A tisztviselők M.-e a második értelemben általá
ban a hivatalfőnökök által történik és rendszerint
óvenktat felterjesztetik a felsőbb (kinevező) ható
sághoz. Hasonlóképen a pályázati kérvények mel
lett is szokásos a pályázó alkalmazhatóságának
megvilágítása végett magatartásáról és szorgal
máról a megszabott nyilatkozatot tenni. Egyes
szolgálati ágazatban, pl. az igazságügyi, a vas
úti, akatonai szolgálatban az alkalmazottnak jo
gában áll a M. felől tájékozást kérni és kedvezőt
len M. esetében orvoslást keresni. L. még Minősítvény.
Minősített beismerés, 1. Beismerés.
Minősített bűncselekmény az egyes bűncse
lekménynek bizonyos, a törvényben meghatáro
zott körülmény fennforgásánál fogva a szabályszerinti büntetésnél súlyosabb vagy enyhébb bün
tetés alá eső elkövetése.
Minősített halálbüntetés a szigorítás végett
kínzással alkalmazott halálbüntetés. A minősí
tett halálbüntetést egy modern állam jogrend
szere sem ismeri; a közép- és újkorban nagy
szerepet játszott.
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Minősített kísérlet valamely bűncselekmény
kísérlete, amely, önállóan tekintve, megállapítja
valamely más bűncselekmény tényálladékát. P. o.
ülósi kísérlet, mely súlyos testi sértést okoz. A
M.-kísérlet büntethetőségét a Btk. szerint a tet
tesnek a befejezéstől való önkéntes elállása nem
zárja ki.
Minö'sítvény (ném. Konduitenliste), a katona
ságnál a tisztek magaviseletéről, képességeiről,
szorgalmáról stb. kiállított személyi táblázatok,
melyeket közvetlen főnökük készít el és terjeszt
föl a felettes katonai parancsnoksághoz. L. még
Minősítés.
Minsah (Mensije), felsőegyiptomi város Girgeh tartományban, a Nílus balpartján, gőzhajóállomással, (190?) 5024 lak. Strabónál Ptolemais,
Ptolemaiosnál Hermkm a neve.
M i n s t e r in S h e p p e y (ejtsd: minszter in seppi),

község Kent angol countyban, (1911) 23,169 lak.,
673. évből való apácakolostor romjaival.
M i n s t e r in T h a n e t (ejtsd: minszter in thennet),

község Kent angol countyban, (1911) 5982 lak.,
régi apácakolostorral, amely jelenleg fegyház.
Miiistrcls, 1. Ménestreü.
Minszk, 1. kormányzóság európai Oroszország
Ny.-i részében Vitebszk, Mohilev.Csernigov, Kijev,
Volhinia, Grodno és Vilna közt, 91,408 km8 terü
lettel, (1910) 2.813,400, nagyobbára
fehérorosz lak.
E.-i része, mintegy 20,000 km2, dombos, a D.-i
nagyobb rész, a Poljesszie, egészen slk, járha
tatlan mocsarakkal ós tavakkal fedett és erede
tileg csak egyes magasabb helyeken volt lakható.
A kiszárítás lassan folyik. Folyói közt legfonto
sabb a Berezina és a Pripet; a DK.-i határon a
Dnyepr; ÉK.-en a Njemen és mellékfolyója, a
Sara ered, amelyhez az Oginszki-csatorna vezet,
míg a Berezina-csatorna a Dunát köti össze. Az
egész területnek csak negyed része szántóföld;
ötödrésze terméketlen és mocsár. Az erdő 40°/0A fő foglalkozás a mező- és erdőgazdaság, ter
melnek a gabonaféléken kívül zöldséget, lent és
dohányt. Az állattenyésztés szintén jelentékeny.
Az erdőkben a farkasok, medvék, hiúzok, vad
disznók, borzok gyakoriak, sőt hódokat is találni.
A gyárak száma kb. 400; ezek között legtöbb a
szeszégető, azután sörgyár, posztószövő és do
hánygyár. — 2. M. (Minsk litewski), az ugyanily
nevű kormányzóság és járás fővárosa, orosz
püspökség székhelye, a Szviszlocs mellett, a
moszkva—breszti és libau—romnyi vasútvona
lak gócpontja, (1912) 112,600 lak., szeszégetőkkel,
agyagiparral és vasöntéssel; jelentékeny keres
kedéssel. M. a XI. sz. vége felé a polocki fejede
lemséghez tartozott. 1236-ban Ringold Litvániá
hoz csatolta. 1569-ben Lengyelországhoz került
és egy vajdaság székhelye lett. 1795-ben bekebe
lezték Oroszországba. — 3. M., város Varsó orosz
lengyel kormányzóságban, 1. Novominszk.
Minszkij, Mihail Nikolajevics (családi nevén
Vűenkin), orosz költő, szül. 1855. Heine modorá
ban irt költeményei által tűnt ki. Költészetének
főmotívuma az ideális szeretet. Egyformán sze
reti barátait s ellenségeit. Legismertebb költe
ményei Poslédnaja vol'a (Az utolsó akarat) és
Vestalka (A Veszte-szűz). Összes költeményei 4
köt. jelentek meg Szent-Péterváron 1908.
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Minta (franc, modéle, ném. Modell), az ábrá
zoló művészetben az élő alak, amelyet a művész
céljainak megfelelően megörökít; az iparművé
szeiben a mustra, amelyet a mester müvének dí
szítésére felhasznál, a rajztanításban a gipsz
alak, amelyet a tanulók lemásolnak, az építészet
ben a tervezett épület kicsiny gipszmása, a kép
faragásban és bronzöntésben az agyag vagy
viaszforma, amely után a szobrot kifaragják v.
az öntéshez szükséges negatív forma készül; a
jogi és közigazgatási életben az a szövegezés,
(sokszor űrlap, amely után bizonyos okmányo
kat, végzéseket, értesítéseket stb. kiállítanak.
Mintaállvány. Rendszerint fából készült ideig
lenes alkotmány, melynek a boltozások, áthida
lások, betonépítmények stb. negatív formáját ad
juk. Érre falazzuk a téglát vagy helyezzük el a
követ, lánchidaknál a láncot s ebbe csömöszöljük
a betont Az építmény megszilárdulása után és a
végleges leszerelés előtt a M.-t óvatosan meg
kell lazítani. L. Vasbeton, Állvány.
Mintaérem, a kibocsátandó éremnek hiteles
eredetije, mely az érembélyegek készítőinek s az
egyes pénzverőhelyeknek miheztartásul szolgál.
Mintafa, 1. Próbatörzs.
Mintagazdaság, mintaszerűen kezelt oly gaz
daság, mely jövedelmező gazdálkodás szempont
jából más gazdaságoknak mintául szolgálhat. An
gol-, Francia- és Németországban a mintaszerűen
kezelt gazdaságokat díjakkal v. oklevelekkel tün
tetik ki, hazánkban pedig egyes gazdasági egye
sületek járnak el hasonló irányban. Gazdák ván
dorgyűlései, egyesületek nagygyűlései alkalmá
val a körükbe eső jelesen kezelt gazdaságokat
tanulmányi célból megtekintik s leírják. Becse
sek az OMGE által megindított ilyen Jószágis
mertetések. A kisgazdák részére gyakorlati példa
adásul szolgálnak az ú. n. paraszt- v. népies
mintagazdaságok; ezeket a földmívelésügyi mi
niszter egyes értelmes kisgazda birtokán állami
segítséggel létesíti, mikor is a birtok fölszerelése
gépekkel, eszközökkel, állatokkal kiegészíttetik,
épületei kijavíttatnak, trágyatelep épül s leg
jobb vetőmagvakkal látják el. Ezek fejében a
a gazda tartozik a megállapított üzemterv sze
rint gazdálkodni, gazdaságát a látogatóknak be
mutatni, gépeit a községbeli gazdáknak haszná
latra átengedni s nekik mindenben útmutatást
szolgáltatni. Ha a gazda 5 évig jól megfelelt kö
telezettségeinek, az állami segélyek tulajdonába
mennek át s díszoklevéllel mentik fel további
kötelezettségei alól. Ilyen népies mintagazdasá
gokat 1897. kezdettek nálunk felállítani s jelen
legi számuk 190 körül áll.
Mintagimnázium, 1. Gyakorló főgimnázium.
Mintaív, a boltív falazása alkalmával szüksé
ges mintaállvány (1. 0.).
Mintametszés, a szövetek, tapéták stb. nyom
tatott díszítésére szolgáló domború mustrajú faformák előállítása. Szerszámai a fafaragáséhoz
hasonló különböző formájú vésők. Régebben a
fametszők is foglalkoztak M.-sel.
Mintapad (ném. Mallboden), hajógyárakban,
tengerszertárakban található nagy terem, mely
nek padozatára az építendő, vagy javítandó hajó
nak egyes alkatrészeit természetes nagyságban
50*
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felrajzolják és a rajz után vékony deszkákból,
könnyű fából a készítendő tárgynak mintáját
csinálják. Ez a minta a megfelelő műhelybe jut
és ott a tárgynak készítésénél a méretnagyságok
és alakzatok megállapítására szolgál.
Mintapince (Magyar királyi országos köz
ponti M.), a hazai borászat emelésére és a ma
gyar borok régi jó hírnevének visszaszerzése
érdekében létesített országos intézmény, mely
nek célja és feladata egyrészt a termelők által
beküldött magyar borokat és cognaookat termé
szetüknek megfelelő módon szakszerűen kezelni,
palackérettségig fejleszteni és a kezelés befejezte
után a termelő kívánsága esetén a jelesb minő
ségűeket palackozva s a M. védjegyével ellátva ér
tékesíteni, másrészt úgy magánosokat, mint a
felsőbb szöllő- és borgazdasági tanfolyam hall
gatóit az okszerű pincekezelésben gyakorlatilag
kiképezni. A kormány által 1881. alapított s az
első években állami önkezelésben tartott intéz
mény vezetését 1887. a magyar bortermelők or
szágos szövetkezete vette át a földmívelésügyi
m. kir. minisztertől, ki magának a főfelügyeletet
fentartotta. Az ügyvivő szövetkezet nemcsak Ma
gyarország, de egész Európa s Amerika nagyobb
városaiban képviseleteket s elárusító telepeket
szervezett. A M. évente átlag 7000 hektoliter bort
kezel a földmívelésügyi minisztérium pincéiben
levő helyiségeiben és évenkint mintegy 400,000
korona ára bort értékesít.
Mintarajziskola, 1. Képzőművészeti Főiskola.
Mintatár. Azok a kereskedők, akik a szó leg
szorosabb értelmében vett közvetítő kereskede
lemmel foglalkoznak, üzlettik körét legtöbbször
igen sokféle árúra terjesztik ki, anélkül azon
ban, hogy azokból az árúkból, amelyek eladásá
val foglalkoznak, raktárt tartanának. Megelég
szenek tehát azzal, hogy megbízóik, a gyárosok
vagy termelők, mintagyűjteményt bocsátanak
rendelkezésükre, amelyből a vevőközönség tájé
kozódást nyerhet a beszerzendő árúkról. Nagy
bizományosoknak, különösen azoknak, akik ex
porttal és importtal foglalkoznak, gyakran igen
nagy helyiségeik vannak, melyeket tisztán a M.
kiálíításszerü elhelyezésére használnak (1. Export
mintaraktár). M.-nak nevezik még az utazóknak
kis mintagyüjteményét, melyet a vevők meglá
togatásakor magukkal visznek.
Mintatér, a kataszteri becslés alapjául szolgáló
telek. A kataszteri becslésnél ugyanis nem külön
állapítják meg minden egyes szántóföld-, rét-, le
gelő- stb. részlet jövedelmét, hanem a község ha
tárában fekvő telkek közül egyesek kiszemeltet
nek, melyek jövedelme a többi hozzájok hasonló
fekvésű és termékenységü telkekre nézve mórték
adónak tekintetik. Az ily módon kiszemelt és a
kataszteri tiszta jövedelem becslésénél alapul szol
gáló területek mintatereknek mondatnak.
Mintavédelem, a szabadalommal rokon intéz
mény, melynek célja, hogy az ipari készítmé
nyeken való alkalmazásra szánt, önállóan produ
kált eredeti, új előrajzok, előképek és plasztikus
alakzatok kizárólagos előállításának, alkalmazá
sának és forgalomba hozatalának jogát azok ké
szítője részére biztosítsa. A rendszeres mustraés mintavédelem intézményét Anglia és Francia
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ország hozták be 1787. A többi államok mind jó
val később honosították meg azt; így nálunk csak
1858. jött létre az első törvény (dec. 7. kelt csá
szári pátens), mely az 1907. évi Ausztriával kö
tött gazdasági szerződés kapcsán hatályon kívül
helyeztetett, illetőleg az 1907 : LIV. t.-c. felha
talmazása alapján a 107.709/907. sz. K. M. ren
delettel újra szabályoztatott. L. még Ipari tu
lajdon, Védjegy.
Mintavétel. A vasútnak fuvarozás végett át
adott árúkból a vasút a M.-t a fuvarlevél kivál
tása előtt az átvevőnek sem engedi meg. Kivéte
lek, mint pl. egyes budapesti pályaudvarokon a
gabonaküldomónyekre nézve engedélyeztetett,
külön feltételek mellett nyernek szabályozást.
Mintázás, 1. Öntés.
Minto, 1. GiWert Elliot sir, M. grófja, angol
államférfiú, szül. 1751 ápr. 23., megh. 1814 jún.
21. Ügyvéd volt és 1776. választották be a par
lamentbe. 1793-ban Toulonban mint az angol kor
mány megbízottja működött, 1794—96. Korzika
sziget alkirálya volt. Ezután Nápolyban és Bécs
ben működött mint követ. 1806-ban Kelet-India
főkormányzójává nevezték ki s 1809—12. elhó
dította a hollandusok összes gyarmatait Elő- ésHátsó-Indiában. 1813-ban visszahívták és a J£
grófja címét kapta. V. ö. Life and letters of Sir G-.
Elliot, flrst Earl of M. (London 1874-80, 4 köt.).
2. Gübert John Murray Kynynmonde Elliot,
M. grófja, angol államiórflú, az előbbinek déd
unokája, szüL Hawickban 1847 júl. 9., megh. Lon
donban 1914 márc. 1. A skót gárdába lépett s
1877. mint önkéntes harcolt a török seregben.
Részt vett az 1879-iki afganisztáni és az 1882-iki
egyiptomi hadjáratban. 1898—1904-ig Kanada
fókormányzója volt és rábírta az ottani kor
mányt, hogy Dél-Afrikába önkénteseket küldjön
az angolok segítségére. 1905 aug. 16. Curzon lord
indiai alkirály utóda lett s itt is kiváló kormány
zónak bizonyult 1910 okt. mondott le hivatalá
ról és visszavonult a politikai élettől.
Mintrop, Theodor, német festő, szül. Barkhofenben (Werden mellett) 1814 ápr. 4., megh.
Düsseldorfban 1870 jún. 30. Düsseldorfban Sóim
nak és Schadownak volt tanítványa. Müvei kö
zül kivált vallásos tárgyú rajzsorozatai és oltár
képei örvendtek kedveltségnek.
Mintnrnae, ókori város Latromban a Liris
folyó torkolata mellett; Kr. e. 296. római colonia
lett. A közeli mocsarakban rejtőzött Marius 88.
néhány napig üldözői elől. Romjai (amfiteátrum,,
vízvezeték stb.) ma Minturno (Traetto) mellett
láthatók.
Minucius Félix, Marcus, Afrikából szárma
zott keresztény hitvitázó, szül. Kr. u. 220 körül.
Ügyvéd volt Rómában és későbbi életéveiben,
kereszténnyé lett. Irt egy Octavius c. értekezést,,
melyben a kereszténység ellen felhozott kifogá
sokat a bölcselet és az államjog szempontjából
felsorolja ós élénk tollal megcáfolja. Kiadások;
Halm (1687), Dombart (1881), Bolnig (1903),.
Waltzing (1903) stb. Magyarul Vári Ferenc (Sáros
patak 1815).
Minuendns (lat.) a. m. kisebbítendő, 1. Ki
vonás.
Minuetto, olasz neve a mewaeí-nek.
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Slimis (lat.), rövid vízszintes egyenes, mely a
matematikában a kivonásnak a jele, továbbá a
negatív számok előjele. így Pl. 7—2 (olv. 7 minus
2), 7 és 2 különbségét jelenti; —2 (olv. minus 2),
azt a negatív számot jelenti, mely a negatív egy
ség kétszeresével egyenlő.
Minusszinszk, az ngyanily nevű járás székhe
lye Jenisszejszk orosz-szibériai kormányzóságban,
<1907) 10,231 lak., gabona- és marhakereskedéssel.
Minuszkulák, 1. MajuszkvMk és Betűk.
M i n n t e r i a (olasz) az ötvösségben apró arany
•és ezüst tárgyak, főleg ékszerek és ezek készí
tése. Ellentéte grosseria (1. o.).
jtfiiiutia (lat.) a. m. kicsinység, csekélység,
minutiosiis, szőrszálhasogató, pedáns.
Minutillo Ferenc báró, tengernagy, szül.
Nyíregyházán 1840. 1857-ben lépett a hadi ten
gerészeibe mint teng. hadapród. Résztvett az
1S64. és 1866. háborúkban. A lissai tengeri csa
tában mint Tegetthoff vezénylő tengernagy parancsőrtisztje rósztvett a Palestro nevű olasz
•csatahajó lobogójának zsákmányul ejtésében, mi
dőn ez — a Palestronak Tegetthoff vezérhajója
által történt farba döfése alkalmával — az utóbbi
hajó elősáncára esett. M. 1905. mint tengernagy
nyugalomba vonult.
Minutoli, Heinrich, báró, archeológus, a ber
lini tud. akadémia tagja, szül.. Genfben 1772 máj.
12., megh. 1846 szept. 16. 1820—22-ig Egyip
tomba ment, honnan sok műemléket hozott, me
lyeket III. Frigyes Vilmos porosz király meg
vett a berlini múzeum számára. Fő munkája:
Reise zum Tempel de3 Jupiter Ammon und nach
Oboragypten (Berlin 1824); irta még: Über an
tiké Glasmosaik (u. o. 1814); Über die Anfertigung und Nutzanwendung der f arb. Gláser bei den
Alton (u. o. 1837); Der Feldzug der Vorbündeten
in Frankreich 1792 (u. o. 1847).
M i n u t n l n s (t. i. denarius, lat), római ezüst
pénz volt, melyet Marcus Aurelius Antoninu3
Caracalla veretett Kr. u. 211—217. Antoninianws-nak is szokták nevezni. 5 gramm (a. m. 1/ei
font) súlyú volt. Egyik oldalán a császár sugárioronás feje van, a másikon a császárné feje fél
holdon. Gallionus után igen silány anyagból,
ezüstözött rézből verték.
M i n u t u m (lat.) a. m. perc.
Minyád, község, 1. Menyed.
Minyas, mitikus hős, a minyek (1. o.) népének
törzsatyja. Sírjának (kincsesházának) romjait a
.beóciai Orchomenosban Schliemann megtalálta.
V. ö. Schliemann, Orchomenos (Loipzig 1881).
Minyeh, egyiptomi tartomány, 1. Minieh.
Minyek (miniek), ősrégi görög nép, mely a
történeti korban már elpusztult. Hazájuk először
a thessaliai Jolkos, később a beóciai Orchome
nos volt. Mint merész hajósok ők voltak az Argonautamítosz hősei. V. ö. 0. Müller, Orchomenos
und die Minyer (Breslau 1844).
Minye vágása (azelőtt: Minyócz), kisközség
Zemplén vm. sztropkói j.-ban, (1910) 230 rutén és
tót lak.; postaügynökség, u. t. Sztropkó.
Mioalbumin (myoalbumin), az izomból elő
állítható albumin-sajátságú fehérje. L. Fehérjék.
Miocén, 1. Harmadkor.
Mio conto (olasz), 1. Kontó mio.

Miózis

Miodinamométer (gör.) a. m. izomerőmérő.
Miodinia (gör.) a. m. izomfájdalom.
Miogón (myogen), Fürth által leírt, magától
megolvadó fehérjéje az izomplazmának.
Miográi (myograph, gör.), az izomösszehúzó
dásainak jelzésére s automatikus felrajzolására
szolgáló készülék. A kapott görbe lefutása jel
lemző az összehúzódás formájára (pLrángás görbe),
s sok fontos következtetésre, mérésre lehet fel
használni.
Miokarditisz (myocarditis, gör.), 1. Szívizomgyuladás.
Miokardium (myocardium, gör.-lat.), a sziv
izomrétege, 1. Szív.
Mioklonia (myoklonia,. gör.), a végtagizmok
rángásaival járó idegbaj, gyakran egy családban
többen kapják meg.
Mioko, a Bismarck-szigetcsoport egyik kisebb
szigete, 110 km ! területtel, mely jó kikötője s az
ott megtelepedett német gyarmatok miatt fontos.
Miokézek néven az összes Bismarck-szigetcso
portról származó benszülött munkásokat értik.
Miológia (myologia, gör.), 1. Izomtan.
Mioma (myoma, gör.), 1. Izomdaganat.
Miomotomia, miomektomia (myomotomia,
myomektomia, gör.), 1. Hiszterotomia.
Mionnet (eitsd: mionné), Théodore Fdme, francia
numizmatlkus, szül Parisban 1770 szept. 2., megh.
u. 0. 1842 máj. 5. 1880 óta a Bibliothéque Nationále éremtárának tisztviselője volt, Legfontosabb
s máig is használatos munkája: Description de
medaüles antiques Greques et Romaínes I—VI.
köt. táblákkal (Paris 1806—13) és ehhez Snpplément I - I X . köt. (Paris 1819-37).
Mionnezosz (Myonnesos), hegyfok és város a
jóniai parton, Lebedostól nyugatra az efezusi ten
geröböl mellett. A rómaiak tengeri csatában itt
győzték le Antiochost (Kr. e. 190.).
Mioparalizis (myoparalysis, gör.) a. m. izom
bénulás.
Miopátia (myopathia, gör.) a. m. izombaj.
Miopia (myopia, gör.), 1. Közellátás.
Miopitliecus (áuat), l. Koronás majom.
Miorrexisz (myorrhexis, gör.), izomszakadás,
az izmok túlfeszitése miatt.
Miosis (meiosis, gör.), 1. Miózis.
Miotikumok, 1. Midriátikumok.
Miotom (myotom, gör.), 1. Ősszelvények.
Miotoinia (myotomia, gör.), az a sebészi műtét,
amikor valamely zsugorodott izom testét átvágják
azért, hogy a zsugorodás okozta elfordulást javít
sák. Az átmetszés történhetik a.bőr alá óvatosan
beszúrt késsel láttatlanban v. pedig a szabadban
kikészített izomtesten a szem ellenőrzése mellett.
Miotonia (myotonia, gör.) a. m. izombaj.
Miozin (myosin), Kiihne által felfedezett fe
hérje, mely az elhalt izom oldható fehérjéinek
javarészét teszi. Az izomplazmából keletkezik,
ha a halál után az izom hullamerewé lesz, amely
lényegében az izomplazma megalvadásából áll.
Globulinszerü fehérje; csak sóoldatban híg savak
ban, lúgokban oldódik ; 56°-on megalvad.
Miózis (miosis, meiosis, gör.), kicsinyítés, saónoki alakzat, a hiperbola ellentéte; a kifejezés
szándékos mérséklése, sőt csökkentése. — Orvos
tudományi értelemben 1. Midriazis.
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Miozitisz (gör.) a. m. izomgyuladás. A M. he
veny alakban csak fertőzésből vagy fertőzéssel
együtt járó sérülésből keletkezik, amidőn na
gyobb beszürődés és genyedés lehetnek követ
kezményei. Idült alakjában az elcsontosodó izom
gyuladás ismeretes, M. ossificans, amely v. csak
izoláltan lép fel (lovaglócsont stb.) vagy az egész
testre kiterjedő lassan előrehaladó betegség
(myositis ossificans progressiva); sorra veszi az
izmokat s azokban eleinte tömött kötőszöveti göböket támaszt, majd ezek elcsontosodása által
működésüket megszünteti. Évek hosszú sorára
terjedő, alig fájdalmas, meg nem gyógyuló beteg
ség. A szifflis harmadik szakában is előfordul
néha krónikus izomgyuladás. Némelyek az egy
szerű izomcsüzt is gyuladásnak veszik, ez azon
ban nem jogosult.
Mi-parti (franc.) vagy mi-partititm, a. m.
megfelezett. A X—XIII. sz.-ban dívott felemás
férfiruha, mely kétféle, pl. vörös és fehér színű
kelméből készült és pedig úgy, hogy a kétféle
szín a ruha jobb- és balfelőli részein váltakozott:
jobbfelől a mell, a hát, az alsó lábszár, viszont
balfelől az ujj, a felső lábszár vörös, balfelől a
mell, a hát, az alsó lábszár, viszont jobbfelől az
ujj, a felső lábszár fehér kelméből volt. Az efféle
ruhát többféle színű és keresztbe v. merőlegesen
fektetett sávokból is készítették. A pápa svájci
őrsége ma is ilyen ruhát visel, mely vörös, sárga
és fekete merőleges sávokból áll.
9Iiq., növénynevek mellett Miquel Friedrich
A. W. (1. o.) nevének rövidítése.
Miquel (ejtsd:—tel), Friedrich Anton Wühelm,
német botanikus, szül. Neuenhausban 1811 okt. 24.,
megh. Utrechtben 1871 jan. 23. 1846-ban Amster
damban, 1859. az utrechti egyetemen tanár, 1863.
a leideni herbárium igazgatója. Főbb művei: Commentarii phytograflci (Leiden 1838—40); Monographia generis Melocacti (Bonn 1841); Systema
Piperacearum (Breslau 1846, 92 táblával); Flóra
Indiae Batavae (Amsterdam 1855—61); Annales
Musei botanici Lugdunobatavi (u. o. 1863—69).
Miquelon, sziget, 1. Saini-Fierre.
Mir, az orosz földközösség alakulata, amelyet
még szorosabbá tesz a számos jogviszonyukban
kötelező egyetemleges felelősség elve, gazdasági
vonatkozásban hasonló a nyomásban való gazdál
kodáshoz azzal a különbséggel, hogy Oroszország
nak ú. n. nagyorosz részében a inirhez tartozó pa
rasztoknak nincs is egyéni birtokuk, hanem a határ
a falu egész közönségének közös tulajdona, ame
lyet időnkint — rendszerint kilenc évenkint — a
közös legeltetésre felhagyott részek kivételével
újra kiosztanak egyénenkinti megmivelés vé
gett a mirhez tartozók között. Régebben a mirt
a földközösség eszményi alakulatának tartották,
újabban azonban mindinkább megkönnyítik a mir
felosztását oly módon, hogy a részes felek abból
egyéni tulajdont nyerve kiválhatnak.
Mir (perzsa) a. m. fejedelem, rövidítve ez arab
szóból: emir. A törököknél főleg összetételekben
fordul elő, pl. mir-alaj: ezredes.
Mir, város az egyiptomi Assziut tartomány
ban, (1907) 6256 lak.
Mira (Myra), város Likiában, II. Theodosius
idejében a tartomány fővárosa. Kikötőjében szállt
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partra keletiútjábanPál apostol.Hatalmasromjai
a mai Kiöjdzsiík nevű falu mellett láthatók.
Mira (v. o [omikron] Ceti), nevezetes változó
csillag a Cethal csillagképében, 1. Cetus. d RiMirabeau (ejtsd: mirabó), Honoré Gábriignonqueli, M. grófja, francia államférfiú, szül B 1791
ban (Provence) 1749 már. 9., megh. Parisban dabe
ápr. 2. Mint hadnagy lépett a Berry lovasezre Ré,
de oly kicsapongó életet élt, hogy atyja 1768.an,
szigetén elzáratta. Hat hónapig volt itt f ogságbba,
majd Korzikába ment, belépett a francia légióált
ahol 1770-ig szolgált s kapitányi rangban vra
meg a hadseregtől. 1772-ben atyja kivánságáinöülvettelfan£m<Mimarquis egyetlen leányát, k
vei szerencsétlen házaséletet élt Adóssá ga iért atyj
1773 máj. megint elzáratta és egyik börtönből a má
síkba vitette. Joux erősségben (Pontarlier mellett)
megismerkedett Monnier marquis nejével Rujfey
Sophieval s azzal együtt 1776. Amsterdamba BZÖkött, ahol Mathieu álnév alatt élt. Itt tette közzé
még a fogságban megkezdett művét: Bssai sur
le despotisme címen, mely merész hangjával nagy
feltűnést keltett. Ezalatt a pontariieri törvényszék
házasságtörés miatt halálra ítélte, atyja pedig
kieszközölte, hogy a hollandi kormány kiszolgál
tatta. 1777 máj. a vincennesi várba vitték. Innen
írta leveleit kedveséhez, melyeket később Manuel
talált meg és adott ki (Lettres originales de M.,
écrites du donjon de Vincennes, Paris 1792, 2
köt). Itt írta meg Bssai sur les Lettres de cachet
et les prisons d'Btat c. müvét (megjelent Ham
burgban 1782, 2 köt.). 1780 végén kiszabadult
íogságából, 1782 szept. pedig hatásos önvédelme
után a pontariieri törvényszék feloldotta halálos
ítéletét, de neje ellen indított perében vesztes
maradt (1783). Nemsokára kedvesével is meg
hasonlott, ki 1789. önkezével vetett véget életé
nek. 1784-ben Londonba ment, hol megismerke
dett Franklinnal. 1785-ben visszatért Parisba s
itt előbb Calonne miniszter ellen, majd ettől
megfizetve, mások ellen Irt támadó röpiratokat.
1786-ban és 1787. Vergennes külügyminiszter
megbízásából két ízben járt Berlinben, mint titkos
kém. Itt szerzett tapasztalatait két művében irta
meg: De la monarchie prussienne sous Frédérie
le Grand (Paris 1787, 4 köt., London 1788, 8 köt.,
németül Leipzig 1794—96, 4 kötet) és Histoire
secréte de la cour de Berlin (1789).
Az országos rendek (États généraux) össze
hívásakor a harmadik (polgári) rend Aixben és
Marseilleben képviselőjévé választotta. M. az
aixi mandátumot tartotta meg s a gyűlés meg
nyitása után egy csapásra az alkotmányt sürgető
és a régi rend (ancien régime) intézményeit eltörlő nemzeti ellenzék vezére lett. Az ő 1789
jún. 23-iki bátor fellépése jelzi a francia forrada
lom kezdetét, amikor a király parancsára figyel
meztető Brézé udvarmesternek azt mondotta:
«Mondja meg küldőinek, hogy mi itt a nép aka
ratából vagyunk s csak a szuronyok hatalmának
engedünk.» fi bátor fellépésével lelket ontotta
nemzetgyűlésbe, melynek egy ideig korlátlan te
kintélyű vezére lett. Hatalmas szónoki erejével
fő része volt az abszolút királyság megdöntésé
ben, de távol állott minden szélső, köztársasági
nézetektől. Az alkotmányos királyság volt poli-
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tikai ideálja és ellensége volt a felforgató törek Ebro mellett. Só nélkül fordul elő vékony telepek
véseknek. Ezért előbb a jakobinusoktól vezetett ben Szicíliában (Bompensieri) és a Kaukázusban
párisi nép előtt lett népszerűtlen, később a nemzet (Muchrevan).
gyűlésben is elvesztette tekintélyét. Nyomasztó
Mirach, az Andromeda csillagkép (3 jelzésű
adósságai arra kényszerítették, hogy az udvartól másodrendű csillaga.
titokban pénzt fogadjon el. Ez a lekötelezettsége
Miracidinm, a Szívóférgek (Trematoda)
azután megbénította politikai működését és siet csillóshámmal fedett lárvája. L. Szívőférgeh.
tette amúgy is kimerült életének végét. 1791 márc. Míracles, 1. Miraculum.
végén súlyos betegségbe esett s ápr. 2. meghalt.
Hiracnlum (lat.) a. m. csoda, csodatévő
Halála a királyság feltartóztathatlan bukását szentkép; a francia és ang. irodalomban Miracles
vonta maga utón. Holttestét a St. Geneviéve a drámai költés kezdetét tevő dramatizált legen
templomban temették el, melyet ez alkalommal dák és misztériumok. L. még Csoda.
avattak a nemzet nagyjainak Pantheonjává. Két
Mi'radzs(arab),MohammedégbeszállasaAkorán
évvel később, mikor nyilvánvaló lett az udvarral 17. fejezetének 1. versén alapuló legenda szerint
való összeköttetése, a párisi nép kidobta csontjait az iszlám vallói azt hiszik, hogy Mohammedküldeonnan és megsemmisítette.
tésének 12. évében egy éjjel alvó állapotban Mek
M. összes müveit Mérilhou adta ki (Paris kából égbe szállt, és a hetedik égig eljutva, isten
1825—27, 9 köt), életére vonatkozó iratait pedig trónja előtt állott, mely alkalommal többek között
fogadott fia Lucas Montigny tette közzé (Mé- az imádkozásra vonatkozó törvényt hozta le hí
moires biographiques littéraires et politiques de vőinek. Ez éjjelt leilat el-M. néven ünneplik az
M., Paris 1841,8 köt, 2. kiad.). La Marck gróffal iszlámban.
Miraüori, olasz grófi család, mely II. Viktor
való érdekes levélváltását Bacour adta ki (Paris
1851, 3 köt). V. ö. L. et C. de Loménie, Les M. Emánuel olasz király kedvesétől, Vercellone Ró
(u. o. 1878—91, 5 köt.); Stern, Das Lében M.-s zától (szül. 1833., megh. 1885), egy ezreddobos
(Berlin 1889,2 köt.); Érdmannsdörfer, M. (Biele- leányától származott, kit a király 1859. M. és
feld 1900); Cottin, Sophie de Monnier et M. (Paris Fontanafredda grófnőjévé nevezett ki, 1869.
1903); Warwick, M. and the French revolution pedig morganatikus házasságban nőül is vett.
(London 1905); Jobez, M. et les états généraux
Miraílóres, kartauzi kolostor, 1. Búrgos.
(Paris 1893). Magyarul Szálai László, M. (külön
Miramammona szultánnak nevezi a Hunn
nyomat a Szónokok és Státusfórflak c. művéből). Krónika a hispániai arabok fejedelmét, ki ellen a
M. öccse, André Bmiface Riqueti, vicomte hunnok háborút viseltek. Az elbeszélés magva a
(szül. 1754 nov. 30., megh. 1792 aug. 15.) részt magyarok 940-iki kalandja III. Abderrahman
vett az északamerikai szabadságharcban, azután cordovai khalifa ellen, ki fölvette a bagdadi khalidragonyos-ezredes lett. A nemzetgyűlésben mint fák oemir al-Mumirrin» (a. m. igazhitűek feje
a nemesi rend képviselője az új alkotmány ellen delme) címét, melyet a krónika szerkesztése idejé
küzdött. 1790 aug. elhagyta Franciaországot és ben a sevillai Al-Mohavédák is viseltek. Ennek
1792. egy emigráns légió élén harcolt hazája ellen. az eltorzitása a M. név.
Miramare, császári kastély 6 kilométernyire
Mirabella, kisebb kerekded szilvafajta, mely
nek húsa tömött, leves, édes ízű. Fájának koro Trieszttől, az Adriai-tengerbe kinyúló sziklán.
nája sűrű, ágai tövisesek. Fajtái: a sárga v. 1854—1856-ig Junker Károly müépítő normann
riietzi és a piros, cseresznyeszínű; ez utóbbi kissé ízlésben építette. Azelőtt Miksa főherceg tulaj
hosszúkás. Húsa ennek is sárga, leves, édes. dona volt, aki 1864 ápr. 10. itt fogadta a mexikói
küldöttséget, amely őt a császári trónra meg
Augusztusban érik.
?Iirabile dictu (lat) a. m. elmondani csodá hívta. A kastély nagybecsű é3 ritka műkincsekkel
latos ; mirabüe visu a. m. ránézvést csodálatos; van tele, melyeket Miksa főherceg gyűjtött össze.
Mellette gyönyörű park tropikus növényekkel.
mirabilia a. m. csodás dolgok, cselekedetek.
Miramichi (ejtsd: miramisi), 350 km. hosszú folyó
iHirabilis L. (növ.), a Nyctaginaceae (Éjjel
nyílók) család génusza; 24 faja fű, Észak-Amerika Kanadában, a Szt Lőrinc-öböl hasonló nevű mel
közepétől Peru- és Chiléig. Gyökerük gyakran léköblébe torkollik. Nagyobb hajók Newcastle
gumós. Mint kultivált növény jól ismert Európá fölött 4 km.-nyíre, kisebbek 80 km.-nyire járnak
ban a M. jalapa L. (csodatölcsér, csodavirág, éj- rajta. M. a neve a M. folyó torkolatában levő
szépe), Mexikóból származik. Rendesen piros, Chatham, New-Castle és Douglasfarwn városok
hosszúcsövü pártája van, de ugyanazon a tövön nak is együttvéve.
Miramon, Miguel, mexikói tábornagy, szül.
e piroson kívül nem ritkán sárga, sárgával és
pirossal tarkázott virág is látható. Linné ezért Mexikóban 1832 szept. 29., megh. Queretaróban
nevezte M.-nak (a.m. csodálatos). A virág csésze- 1867 jún. 19. A konzervatív párthoz tartozott s
szerű gallérban áll, délután szokott nyílni, illat- mintZuloaga elnök fővezére harcolt 1858—59.
talan. Gyökerét (radix nydaginis mechoacannae) Juarez liberális alelnök ellen. De Veracruzt 1860.
hashajtónak használták. Más gyakoribb kerti hiába ostromolta, s miután több vereséget szen
virág a M. longiflorah., szintén mexikói. Virága vedett, 1860 végén Európába menekült. Nagy
része volt abban, hogy Hl. Napóleon 1862. Mexikó
fehér, kedves illatú, 10—15 cm. hosszú.
Mirabilit (ásv.),a glaubersónak (nátriumszulfát, ellen expedíciót küldött. 1863-ban Miksa császár
Na^SC^ + 10IL.O) ásványtani neve. Színtelen, át hoz csatlakozott, ki őt tábornaggyá nevezte ki.
látszó, egyhajlású kristályokban terem Aussee, 1866-ban a queretarói csapatok főparancsnoka
Hallstatt, Berchtesgaden és általában a Salzkam- volt s Miksa császárral együtt lottók agyon
mergut sótelepein, továbbá Logrono vidékén az Queretaróban.
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Miranda, Venezuela egyik állama, a Mara- botanikus lett. A párisi egyetem, majd a Musée
kaibo-tó K.-i partján, területe 7950 km8, (1909) d'histoire naturelle tanára volt. Neves úttörő
141,446 lak., fővárosa Cura (1. o.).
flziológus és anatómus volt. Főművei: Traité
Miranda de Ebro, járási székhely Búrgos spa d'anatomieet de physiologie végétale (Paris 1802,
nyol tartományban az Ebro mellett, vasúti csomó 2 köt.); Exposition de la theorie de l'organisation
pont, (i9io) 6000 lak., régi falalikai és erősséggel. végétale (1809); Előments de physiologie végétale
Mirandola, város, M. járás és püspökség szék et de botanique (1815, 3 köt 72 táblával). Részt
helye Modena olasz tartományban, vasút mellett, vett Lamarck «Histoire naturelle générale et
(i9ii) 16,740 lak., selyem- és rizstermelés, citadella, paticuliéro des plantes» müvének kiadásában.
székesegyház és régi kastély. M. grófságnak fő
2. M., Léonute de, francia író, 1. Guérin, 5.
városa volt, 1619. hercegségre emelték és 1711.
Mirbt, Kari, német prot. teológus, szül. GnaModenához került Szülővárosa Pico de M. huma denfreiban (Szilézia) 1860 JÚ121. Előbb marburgi,
nistának. V. ö. Memorie storiehe della cittá e du- 1912 óta göttingeni teol. tanár. Főbb munkái:
cato deUa M. (M. 1888).
Die Entstehung des Papsttums (Leipzig 1890);
Mirandola, 1. Bar tolómé de, teológus, 1. Car- Der deutsche Protestantismus und die HeidenmÍ8Sion im 19. Jahrhundert (Giessen 1896); Quel
ránza.
lén zur Geschichte des Papsttums und des röm.
2. M., olasz humanista, 1. Pico.
Miranha, helyesebben miranya. Nyelvileg kü Katholicismus (2. kiad. Tübingen 1901); Der
lönálló indiánus nép Dél-Amerika, erdőségeiben a Ultramontanismus im 19. Jahrhundert (3. kiad.
Madre de Diós forrásvidékén és Brazília ÉK.-Í Leipzig 1903); Missionund Kolonialpolitik inden
részében. Kósza vadászok, állandó lakóhelyük Schutzgebieten (Tübingen 1910); Geschichte der
nincs. V. ö. Koch-Qrünherg, Zwei Jahre unter kath. Kirehe von der Mitte des XVIII. Jahrh.
bis zum Vatikanischen Konzil (1913).
d. Südindianern (Berlin 1909).
.. • Mirat (Meerut), 1. a brit-indiai ENy-i tarto
Mircse, község, 1. Mércse.
mányok egyik divíziója a Gangesz és Dzsumna
Mircse János (barátosi), magyar történeti for
közt, 29,315 km* területtel, (1911) 5.807,843 lak. rásgyűjtő, szül. Barátoson (Háromszék) 1834.,
Egyike India legtermékenyebb és legnépesebb ré megh. Velencében 1883 jan. 21. Tanulmányait
szeinek. — 2. M., az ugyanily nevű disztriktus fő a kézdivásárhelyi katonai iskolában befejezve,
városa, a Kali-Naddi egyik ágánál, vasút mellett, 1848. katonának állott be. A szabadságharc után
(i9ii) 116,227 lak., köztük 62,000 hindu, 50,000 Garibaldi alatt az olasz hadseregbe lépett s mint
mohammedánus, a többi keresztény; gabona- és tüzérkapitány részt vett a második expedícióban;
indigókereskedóssel; nagy anglikán és egy kath. 1865—67-ig az olasz rendőrség politikai osztályá
templommal. Régi épületei közül a jelentékenyeb ban az emigránsok ügyeit intézte. Nyugalomba
bek a nagy mecset, Szatar Masszaud Ghazi és Abu vonulva a m. tud. akadémia megbízásából törté
Mohammed Kambah mauzóleuma. M. alapítása a neti kutatásokat eszközölt Modenában, Firenzé
•keresztény időszámításnál legalább 3 századdal ben, Milanóban és Velencében. Müvei: Magyar
»lőbb történt Többször feldúlták, így 1017. Mah- ország és Velence. Visszatekintés Dalmáciára és
*nud Ghazni, 1399. Timur. 1857 máj. 10. itt tört Horvátországra az Árpádok s Anjouk alatt; Ok
te a szipahi-f ölkelés.
levéltár Bethlen Gábor diplomáciai összeköttetései
Mirb., lat növénynevek után Brisseau-Mir- történetéhez (a M. által eszközölt másolatokból
bel Charles Francois francia botanikus nevének szerkesztette Óvári Lipót, Budapest 1886); Ada
lék Gapktranói Sz. János életéhez (Esztergom
rövidítése, 1. Mirbel.
Mirbánolaj, 1. Keserűmandula-olaj és Nitro- 1870).
Mirditek (miriditák), a legnépesebb és leghar
benzol.
Mirbeau (ejt«a: mirbő), Octave, francia író, szül. ciasabb közép-albániai törzs, mely szoros, egysé
Tréviéresben (Calvados) 1848 febr. 16. Regényei ges szervezettel, a közép Drinától délre eső he
ben kissé nyers, de találó színekkel festi kora gyes vidéket lakja. Határai É.-on Dukadzsin vi
társadalmát, vagy a távoli keletet s a kényes tár déke, K.-en a Valmor hegylánc, D.-en az 1714 m.
felőli he
gyaktól sem riad vissza. Színmüveiben Gerhart magas Szalkota, Ny.-on az Adriai-tenger
2
Hauptmann iránya jut érvényre. Több színmü gyek lejtői. Területe 1400 km , lakosainak száma
vét nálunk is előadták. Mint mőkritikus az im körülbelül 25,000 lélek, kik csekély kivétellel
presszionisták egyik előharcosa volt. Főbb müvei: katolikusok. A tartomány öt barjakra oszlik.
Le Calvaire (1886); L'abbé Jules (1888); Sé- Városai nincsenek, csak falvai, melyek között a
ibastien Roch (1890); Le jardindessupplices(1899); legnevezetesebb Orosi. A kormányformát ille
Le Journal d' une femme de chambre (1900); Les tőleg a tartomány örökös fejedelemség, vagy
mauvais bergers (1897); Les affaires sönt les mint ők mondják, kapitányság, melynek ala
affaires (1903); Dans 1' antichambre (1905); Le pítója Dzson Marku volt a XVIII. sz. elején.
foyer (1908); Dingo (1913). Magyarul megjelent: 1881-ben Prenk Bib Doda volt a kapitány, kit
Egy szobaleány naplója. Ford. br. Podmaniczky a törökök pasának és kajmakámnak ismertek el.
Horác (Budapest 1901); Abün (u. 0.1904); A pénz Minden barjak élén barjaktár (zászlótartó) áll, ki
tárca. Ford. Szász Géza (u. 0. é. n.). — Felesége, örökség útján nyeri el méltóságát, a harcban ő a
szül. Begnault Alice, színésznő, a Mademoiselle vezér; községtanácsosok támogatják. Háború és
béke, akormányés a szomszéd népekkel való érint
Pomme (1886) e. regény szerzője.
kezés fölött az általános népgyűlés dönt. A tár
Mirbel, 1. Charles Francois Brisseau, bota sadalmi életben az irányelvek a Kanuni Lek Dunikus, szül. 1776 márc.27. Parisban, megh. 1854 kadzsinit szerint állapíttatnak meg, amelyek már
flzept. 12. Chainperretben. Festőnek készült, majd
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400 áves törvények. Földmíveléssel és állat
Miribel, Marié Frangois Joseph de, francia
tenyésztéssel foglalkoznak; az állat a csereérték, tábornok, szül. Montbonnotban (Isére) 1831 szept.
mert a pénz szűken van. A többnyire hegyek-1 14., megh. Chatelard jószágán (Dróme) 1893 szept.
ben elkülönítve lakó, gyakran 100 és több főből 12. Részt vett az 1854—55-ikí krimi, az 1869-iki
álló család patriarkális életet folytat, összes tagjai itáliai hadjáratban s 1862—65-ig a mexikói expe
az öregatyát ismerik fejüknek élte végéig. Hír dícióban. Az 1870—71-iki háborúban egy tüzér
hedt rablók; a területükön kívül elkövett rablást hadtest élén áUott. 1877-80, majd 1881—82-ig
nem büntetik-Avérbosszútszigoruan alkalmazzák. a vezérkar főnöke volt, 1888. pedig hadtestpa
Viseletük egyező a középalbánokéval: hosszú fe rancsnok lett Nancyban. 1890-ben harmadszor
hér flanellszokny a (dolama), fehér báránybőrsüveg, is a vezérkar élére állították és hatáskörét lénye
vászonnadrág. A széles övbe pisztolyokat és pipát gesen kibővítették. M. a modern francia hadsereg
dugnak, fegyverük a nagy gonddal ápolt hosszú egyik legkiválóbb tábornoka volt, kinek nagy
puska.
szerepet szántak egy esetleges német-francia háMire v. meridiánjel, a csillagászatiműszereken, bgcúban.
különösen meridiánkörön átmenő délkörben a LMjricilalkohol (rnyncylalkohol), melisszilalműszertől távolabbra, lehetőleg szilárdan elhelye kohbl, melisszin: CgoEL^.OH. Előfordul a közön
zett beállítási jel. A M. arra szolgál, hogy se séges viaszban mint palmitinsavas miricilészter,
gítségével a műszert könnyen lehessen a meri melyből nedves káliumhidroxiddal való összeol
dián síkjába hozni. E célból a M. éjjeli megfigye vasztás útján kapható. Vízben oldhatatlan, legjobb
léseknél megvilágítható.
oldószere a benzol. Op. 85°.
Mir ecourt (ejtsd: mírkúr), város, M. járás székhelye Minőin, (myricin), a méhviasz forró borszesz
Vosges francia départementban, a Mádon és vasút ben nem oldható része. A M. palmitinsavas memellett, (1911) 5967 lak., papiros, hangszer és acél lisszilészter.
árú készítéssel. A környékbeli csipkeipar közép
Miriditák, albániai törzs, 1. Mirditek.
pontja.
Mirigy. 1.31. (glandida) minden olyan szabadon
Mirecourt (ejtsd.- mírkúr), Eugene de, családi ne álló v. valamely más szerv szövetébe beágyazott
vén Cfiarles Jean Baptiste Jacquot, francia író, képződmény, amely folyékony váladékot termel.
szül. Mirecourtban 1812 nov. 19., megh. San- Régebben minden önálló, tömött szövetű szervet
Domingoban (Haiti szigetén) 1880 febr. 13. Hír ezen fogalomhoz soroltak, mint pl. a lépet, nyi
nevét Fabrique de romans, Maison A. Dumas et rokcsomókat, csecsemőmirigyet, herét stb., ame
Cie (1845) c. könyvével alapította meg, amely lyekről ma tudjuk, hogy vérsejttermelő szervek
sajtópörbe is keverte. Ugyancsak sok sajtópörbe (1. Sejtképző szervek), bár a közfelfogás még ma
keveredett egyéb kortársait támadó, Les Contem- is a nyirokcsomókat jelöli «mirigy» névvel. A
porains (1853—58,140 kötet) c. pamflet-sorozatá mirigy fogalmához tehát a folyékony váladék
val. A hatvanas évek végén zárdába vonult vissza termelésének feltétele fűződik. Vannak mirigyek,
B pappá szentelték. V. ö. Bataüle Ch., Le cas de melyeknek kivezetőcsövük nincsen s váladéku
kat egyenesen a véráramba vagy nyirokerekbe
TM. (Paris 1862).
juttatják, Ezek a belső szekréciós vagy zárt mi
Mireny, az arzén rossz magyar neve.
Mirepoix (ejtsd: mírpoá), város Ariége francia rigyek, amilyen pl. a pajzsmirigy, a mellékvese,
départementban a Hers és vasút mellett, (1911) az agyfüggelék stb. Ezekkel szemben állanak a
3558 lak., egykori püspöki székhely (1317—1801) kivezetőcsővel biró nyitott mirigyek (valódi mi
székesegyházzal, XV. sz -béli házakkal. Kötél rigyek), mint pl. a máj, vese, nyálmirigyek stb.
Ha a zárt mirigyektől eltekintünk, á mirigyeket
verés, téglaégetők és malmok.
alakjuk szerint oszthatjuk be.
Mirüeld (ejtsd; mörffld), város Yorkshire angol legcélszerűbben
alapon csöves és fürtös mirigyeket különböz
•countyban, (1911) 11,712 lak., jelentékeny gyapjú Ez
tetünk meg s mindenik csoportban ismét egysze
fonással és szövéssel.
rűeket és összetettéket találunk. A legtöbb sza
Mirgorod, az ugyanily nevű járás székhelye bad szemmel látható mirigy összetett; kivezetőPoltava orosz kormányzóságban, a Horol mellett, csövükön kívül legfontosabb alkatrészeik az ú. n.
(1910) 15,500 lak., olajütőkkel.
végkamrák, melyekben a váladék készül. A M.-ek
Mirha (myrrha), a Balsamodendron M. Nees vérrel általában igen bőven vannak ellátva s a
T. Commiphora Abyssinica mézgás gyantája. Méz- rajtuk keresztül folyó vér által, amely a véggán és gyantán kívül kevés 3% illanó olajat tar kamrákat rendesen dús érhálózattal veszi körül,
talmaz. Arábiából kerül hozzánk, hol az említett kapják a működésükhöz szükséges'anyagot. A
fába csapott vágásokból maró tej képében folyik felvett anyagból készítik azután sejtjeik tevé
ki, mely a levegőn áttetsző, fakó-barna testté kenysége folytán a jellemző M.-váladékot, mely a
keményszik. Melegítés erős és különös jó szagot sejtekbőraz általuk alkotott üregekbe s innen a
áraszt belőle. Szárazon füstölő porokba, de tinc- ki vezetőcsőrendszerbe .jut. Régebben elválasztó
turáját szájvizekhez, foghúsecsetelőkhöz is hasz-i rés kiválasztó M.-eket különböztettek meg,' asze
-nálják.
'? rint, hogy a termelt váladék a szervezetre káros
Mirhafa (nov.), 1. Commiphora.
"(kiválasztás) vagy hasznos-e "(elválasztás). A
Mirhafű (növ.), 1. Myrrhis.
'M.-munkaudegbefólyás alatt történik; minden
Miria (myria, gör.), összetételekben = tízezer. M.-működés az autonóm idegrendszerrel függ
Miriaméter = 10 kilométer ="10,000 méter'; össze. A M."-eknek, különösen *á zárt M.'-eknek igen
miriagramm = 10 kilogramm = 10,000gramm; sokoldalú •'"működésük és jelentőségük van; ezt
miriar = 100 hektár = 10,000 ár."-"
újabban az orvosi gyakorlatban is felhasználják,
Miriád (gör.) a. m. 1. tízezer; 2 igen sok.
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amennyiben a belőlük készített oldott vagy szá nyok megváltoztatásában, napfürdőkben, arzén,,
raz kivonatokat különféle betegségek gyógyítá vas, foszfor adagolásában, kitűnő táplálásban
sára használják fel. Az ilyen mirigykivonatok a áll. — M. állatorvosi értelemben 1. Mirigykór.
M.-ek működésének megállapítására is felhasz
Mirigydaganat, 1. Adenoma.
nálhatók s épen ezért a fiziológiai kísérletekben
Mirigyes kígyó (Doliophis, állat), a Siklófélék
(emésztés stb.) nagy jelentőségük van.
(Colubridae) családjába, az elülső méregfogas
2. M. (növ.). A növények különböző részem elő kígyók (Proteroglyha) csoportjába tartozó kígyóforduló kiválasztó szervek.melyeknél a váladék v. nem. Jellemző a méregmirigyek szertelen nagy
mindjárt a felületre jut, v. pedig előbb egy üregbe sága. A méregmirigyek annyira nagyok, hogy a
gyűlik össze. A kiválasztott anyag szerint van törzs egész hosszának harmadrészét elfoglalják.
olaj-, gyanta-, nyálka-, mézga- stb. M. Helyzetük Három faj ismeretes, melyek Dél-Indiában hono
szerint vannak külső és belső M.-ek. A külső M.-ek sak. A leggyakoribb a sárgafekete M. (Doliophis
a felbőrhöz tartoznak, míg a belső M.-ek a felbör intestinaüs Laur.), hossza 57 cm.
alatti szövetekben fordulnak elő. Alakilag különö
Mirigyfolt (növ.), 1. Mirigy, 2.
sen nagy a változatosság az ú. n. M.-es szörképleMirigykór, csikókén, jónemü mirigy (adenitis
tekbem.'Ezek lehetnek M.-szörök, ha egy két sejt equorum), a lovak sajátos, heveny fertőző meg
ből állnak és puhák; lehetnek M.-serték, ha kemé betegedése, specifikus fertőzés vagy meghűlés kö
nyek és egész sejttömegből állnak. Ha a rövidebb v. vetkeztében támad, melynek típusos eseteiben a
hosszabb nyélen az elválasztó sejtek pikkelysze- felső légutak hurutjával együtesen a szomszédos,
rüen csoportosulnak, akkor ez a M.-pikkely,]>L a esetleg a távolabbi nyirokmirigyek (1. o.) genyes
komló fellevelén. Az ú. n. M.-foltok fiatal leveleken gyuladása fejlődik ki. A beteg mirigyek genyétalálható epidermiszsejtcsoportok, melyek ragadós ben, valamint a betegek orrfolyásában hosszú,
anyagot választanak ki, pl. a nyárfa fiatal raga hullámos láncolatokká fűződő, apró kerek bakté
dós levelein. A belső M.-ek gyakran már szabad riumok (Streptococcus equi Schütz) találhatók.
szemmel is világos átlátszó pontoknak látszanak A fertőzés rendszerint úgy történik, hogy a be
(citrom, narancs héjában). Az elválasztó sejtek teg állatok orrából kifolyó váladék v. a tályoegy üreget zárnak körül és ebben gyűlik össze a gokgenyónekrészecskéi egészségesállatok orrába
váladék. Ez az üreg vagy teljesen zárt, vagy egy jutnak. Némelykor azonban a belek nyálkahár
nyíláson üríti ki a váladékot.
tyáján keresztül is jöhet létre fertőzés. A beteg
3. M. (tájszólási alakok: mirvigy, mörvény, ség iránt kizárólag az egypatás állatok fogéko
mö'rvigy). Nyelvemlékeinkben leginkább absces- nyak s rajtuk az leggyakrabban a */2—5 évea
sus és pestis értelemben fordul elő; ma károm korban észlelhető, kivételesen azonban már 1—2
kodás formájában ismeretes. A fenével (1. Fene) és hónapos, másfelöl pedig 5 évnél idősebb állatok
társaival együtt a M.-et is személyesítettbetegség- is megbetegszenek. A M. az esetek túlnyomó több
okozó démonnak szokták értelmezni, de a Székely ségében csak egyszer lepi meg életében az állatot.
földön dívó méreg jelentés inkább arra vall, A M. tünetei a fertőzés után 4—8 nap múlva, meg
hogy a mérgezéssel mindenütt összefüggő bűvös hűlés után esetleg már 24 óra múlva kezdenek
rontás fogalmai körébe tartozik. V. ö. Nyelvtör kifejlődni. A lázas bántalom általános jelei kísé
téneti Szótár, II. 845; Tájszótár, 1464; Ipolyi, retében, az orr nyálkahártyájának kivörösödése
Magyar Mythologia (1854); Wlislocki, Volks- mellett kezdetben savós-nyálkás, később genyes
glaube und religiöser Brauch d. Magyarén (1893); orrfolyás mutatkozik, mely csikóknál rendszerint
Katona, Régi magyar kurazslások (Bthnographia darabos és az orrnyílások széleihez alig tapad.
Egyidejűleg az alsó állcsont két ága közötti téren
1900).
Mirigybetegség, skrofulás diatézis (scrophu- gyorsan növekvő duzzanat fejlődik, mely igen fe
losis, görvélykór), beteges állapot, mely főleg a szes és tömött, meleg és fájdalmas. A daganat több
2—10 éves gyermekben jelenik meg. A M.-ben nap múlva egy vagy több helyen megpuhul, majd
szenvedő gyermekekben minden a szervezetet e helyeken a folyton vékonyodó bőr feltörik és a
érő ártalom, fertőzés, hosszabb lefolyású, renyhe támadt nyíláson fehér vagy kevéssé sárgás, sűrű
gyuladásos folyamatokat indít meg, mely a mi tejhez hasonló geny ömlik kifelé. Ezután az összes
rigyeknek túltengésére, megnagyobbodására ve kóros tünetek gyors enyhülése közben a daganat
zet. Az ilyen egyének, talán a szöveteik saját leapad, a bőr alatt levő üreg kitöltődik, a nyílás
szerű berendezése folytán, igen hajlamosak tu szélei összetapadnak és a folyamat meggyógyul.
berkulózis, vagy esetleg más fertőző, genykeltő Az esetek egy részében súlyos torokgyuladás csat
baktériumokkal való megfertőzésére, aminek kö lakozik a bántalomhoz, sőt a torok körül elhe
vetkeztében a megnagyobbodott mirigyek tuber lyezettnyirokmirigyek is elgenyesedhotnek, amire
kulózisán elfajulhatnak, elsajtosodnak, illetőleg azután a geny a bőrön v. a szájon keresztül kifelé
elgenyednek. Az ilyen másodlagos elgenyedések ürülhet, némelykor azonban a beteg már előbb
igen gyakran valamely túltengő mandula, vagy megf ulad, vagy pedig a geny egy részének a légodvas fog révén létesült fertőzés eredményei. A utakba jutása folytán halálos tüdőgyuladás fejlő
M.-ben szenvedők rendesen halványak, petyhüd dik ki. Kivételesen a test egyéb tájékán elhe
tek, máskor angolkórosak, lázra hajlamosak; lyezett nykokmirigyek is megbetegszenek (ván
sokszor gyenge, vagy beteg (szifilises, tuberku- dorló M.) és ha a test belsejében levők genyelózisos), idős szülők gyermekei. A M. kifejlődé sednek el, akkor rendszerint elhullással végződik
sére leginkább az egészségtelen viszonyok, lakás, a bántalom. Egy éven aluli csikók közül körül
életmód ad alkalmat; gyógyítása, amely igen belül 3%, idősebb betegek közül még kevesebb
eredményes, elsősorban az antihigiénikua viszo szokott elhullani. A védekezés a M. ellen abban áll,
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hogy a nagyon fogékony csikókat egyrészt védjük
a meghűléstől, másrészt a betegektől, a fertőzött
helyiségektől és tárgyaktól lehetőleg távol tart
juk. Ha a betegség már kitört, akkor az egészséges
lovak mielőbbi áthelyezésével nem fertőzött helyre
sokszor útját állhatni a bántalom tovább terjedé
sének. Fontos továbbá a fertőtlenítés, melynek
időszakonként rendszeres ismétlésével a járvány
jelentkezése sokszor megakadályozható. Az orvos
lás a genyes tályogok sebészi kezelésében áll;
könnyű esetekben, valamint a baj megelőzésére
streptococcus elleni szérum is jó szolgálatot tehet.
V. ö. Hutyra és Marék, Állatorvosi belgyógyászat
(I. köt. 1904).
szakas
Mirigypikkely (n«v.), 1, Mirigy, 2. -— •- <
Mirigyserte (n6v.), 1. Mirigy, 2.
Mirigyszőr (növ.), L Mirigy, 2.
Mirigyvész, a mirigy- v. bubopestis, 1. Pestis.
Mirije-földek, 1. Erázi.
Miriki, a gyapjasszőrü pókmajom (Brachyteles arachnoides B. Geoffr.) neve.
Mirikina (NyctipitJiecus trivirgatus Humb.,
áiiat), a Körmös majmok (Cebidae) családjába
tartozó szólesorrú majomnem. Teste karcsú, feje
kicsi és gömbölyded, szeme igen nagy, arcorra
nagy és széles, farka testénél hosszabb. Teste 35,
farka 50 cm. hosszú. Bundája felül rozsdás szür
késbarna, alul világosabb; szájzugából mindkét
oldalon egy-egy fekete sáv indul ki, melyhez az
orr tövéből kiinduló harmadik sáv csatlakozik.
Guayanában, a Felső-Amazon mellékén, a Eio
Negro forrásvidékéig honos.
Mir-i-liva, török cím, a. m. dandárparancsnok.
Mirim (n»v.), 1. Bowdichia.
Miringitisz (myringitis, gör.) a. m. dobhártyagyuladás.
Miringoplasztiká (gör.) a. m. dobhártyapótlás.
A dobhártyán keletkezett nyilasok elzárását célzó
eljárás, főként a hallás javítása és a dobüreg vé
delme szempontjából. Az eljárás abban áll, hogy
a dobhártya-nyüás heges széleit bemetszéssel fel
frissítik és valamely élő állati hártyát (tojás
hártya, bór) ültetnek be. De ez rendesen nem jár
eredménnyel. Legjobb az Okimeff által ajánlott
edzés triklórecetsawal. Kisebb nyílások ily mó
don gyorsan behegeszthetők.
Miringotomia (gör.) a. m. dobhártyametszés.
Oly műtét, melynek célja a dobüregben felgyü
lemlett váladék (geny, savós izzadmány) kibocsá
tása. Néha a hallás javítására a dobhártya heges
összenövéseinél is végzik.
Miriomorfoszkóp (gör.) a. m. kalejdoszkóp.
Mirioráma (gör. a. m. tízezerfélét mutató), a
panoráma egyik neme, a párisi Brés találmánya,
melyet a londoni Clark tökéletesített; hosszú
sávra tarka színekkel festett tájkép, amelyet szá
mos darabra vágnak, de úgy, hogy az elmetszés
helyén a tájrészletek vonalai mindenütt egy
másba olvadnak. A részletekből, ezek fölcseréiésének megfelelően, számos különböző jellegű táj
képet lehet összeállítani.
Miriszló, kisk. Alsó-Fehér vm. nagyenyedi
j.-ban, (i9io) 951 magyar és oláh lak., jó szöllőhegyekkel. U. p. és u. t Nagyenyed. Az előtte
fekvő téren verte meg Básta az erdélyi sogédhadakkal 1600. Mihály oláh vajda seregét (a vm.-i
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tört. társulat 1902. emléket állított itt fel). V. ö.
Szádeczky L., A mirizslei csata (Hadtörténeti
közlem. VI., 1893).
Mirisztinsav, myristinsav, miriszticinsav:
C18Hj7.COOH. Egybázisú karbonsav, mely glicerid alakjában a szerecsendió zsíros
olajában for
dul elő.Selyemfényű,fehér, 5380-on olvadó kris
tályok, 100 mm.-nél 248°-on desztillál. Vizben old
hatatlan,' közönséges hőmérsékleten alkoholban
és éterben is kevéssé oldódik.
Miriti (QÖV.), 1. Mauritia.

Mirjam (héb.) a. m. Mária.
Mirkhond, Móhammed b. Kliávendsáh, perzsa
történetíró a XV. sz.-ban, Bauzat al-szafá (az
őszinteség kertje) c. nagy munkája az iszlám tör
ténetének egyik forrása, melyből egyes részek (a
szamanidák, ghaznevidák, bújidák, szeldzsukok
története) európai tudósoktól perzsa eredetiben
és európai nyelvekre való fordításban közzé van
nak téve. — M. fia Klwndemír még atyja életé
ben ennek nagy munkájából kivonatot készített ;
ezenkívül önálló világtörténeti munkát is irt,
melyből Dorn a Tabarisztán történetét tárgyaló
részt perzsául és németül kiadta.
Mirko, montenegrói herceg, 1. Grahovói és
zetai nagyvajda.
Mirkócz (azelőtt: Mirkovácz), kisk. KrassóSzörőny vm. járni j.-ban, (1910) 1143 oláh lak.;
u. p. Berlistye, u. t. Jám.
Mirkod, mások szerint Bonyik vezette azokat
a kunokat, kik 1099. Volodár przemyslei fejede
lem segítségére siettek s ellenségének, Szvatopolk
kijevi nagyfejedelemnek szövetségesét, Kálmán
magyar királyt, Przemysl alatt bekerítették. Sere
gének felét levágták s a király is csak híveinek
önfeláldozó hősiessége következtében szabadulha
tott meg.
Mirkopolje, adók. Zágráb vm. jaskai (jastrebarskoi) j.-ban, (1910) 144 horvát lak.; u. p. és u. t.
Krasic.
Mirkovácz, község, 1. Mirkócz.
Mirkovci, adók. és pk. Szerem vmegye vinkovcei (vinkovcii) j.-ban,. (1910) 1215 szerb lak.,
vasútállomás, u. p. ós u. t. Vinkovee (Vinkovci).
Mirkovec, adók. Várasd vmegye krapinai j.-ban,
(i9io) 1740 horvát lak., u. p. ós u.' t. Zacretje. Mirkvásár, nagyk. Nagy-Kükúllö vmegye kő
halmi j.-ban, (1910) 1134 német, oláh és cigánylak., postaügynökség, u. t. Alsórákos. >
Mirmidonok (myrmidonok), régi achajai nép
Thesszáliának Phthiotis nevű vidékén, mely ké
sőbb Aigina szigetére költözött. A trójai háború
ban Achilleus vitéz katonái,voltak. A nép nevét
némelyek Zeus fiától, Myrmidontól származtat
ják, mások a myrmextől (görpgüi hangya), mert
egy pestis alkalmával Alakos kérésére Zeus han
gyákat emjjerekké változtatott
S».;-1
Mirajong, á dél-ausztráliai és viktóriaikonyhahulládék-halmok, melyek a skandináv kjökkenmöddingekhez hasonlóan csontmaradványokat és
kőeszközöket foglalnak magukban.
Mixográf a. m. stroboszkóp, 1. Bűvös korong*
Mirolya, község, 1. Mérfalva.
. Mironsav(myronsav), a glikozidákcsoportjába
tartozó'szénvegyület; képlete C1?H,iNS208*A M.
káliumsójá'(C1(1HI6KNS209,H20 (sinigrin) a fekete
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mustármagban található. 126—127°-on olvadó se
lyemfényű tűk. Vízben jól oldódik. Hütő-keserü
izü. Balra forgat. Báriumhidroxid-oldattal főzve,
vagy a mustármagban előforduló erjesztő anyag
(myrosin) behatósára szőllőcukorra, káliumhidroszulfátra és mustárolajra hasad szét. L. Mustárolaj.
Miropolje, város Kurszk orosz kormányzóság
Szudsa kerületében a Psziol mellett, élénk bőr-,
gabona-, só-, hal- és kátránykereskedelemmel,
kb. 10,000 lak.
Miroszlav, 1. horvát király, 945—949., atyját,
Kriesimir királyt követte a trónon. Uralkodása
&latt állandóan zavarok voltak országában.
949-ben Pribina bán megölette.
2. M., humi (hercegovinál) fejedelem, először
1180. említik, midőn neki, mint a patarén val
lás követőjének viszálya volt a spalatói érsekkel.
HL Sándor pápa erre M.-ot 1181. exkommunikálta
és III. Béla magyar királyt felhívta esetleges
fegyveres közbenjárásra. Beavatkozott-e Béla va
lóban a humi ügyekbe, arról nincs tudomásunk.
M. halálának idejét nem tudják pontosan, 1199.
azonban, oklevelek tanúsága szerint, már nem
élt. 1198-ban már Endre, III. Béla fla volt Hum
földjének hereege.
Miroválás, a gör. egyházban nagyobb ünne
peken a szent liturgia befejező részében végbe
menő olajjal való megkenés.
Mirozin (myrosin), a fekete és a fehér mustár
magban található enzym. Kémiai szerkezete is
meretlen. A M. behatására a mironsavas kálium,
mely főleg a fekete mustármagban fordul elő,
Bzöllőcukorra, káliumhidrosznlfátra és mustárolajra hasad szét. L. Mustárolaj.
Mirrha, 1. Mirha.
Mirtus (n8v.), 1. Myrtus.
Mirtusia (növ,), 1. Eugénia.
Mirtusfélék (növ.), 1. Myrtaceae.
Mirtus-olaj, a Myrtus communis levéleibCl
"vízgőzzel párolják le. Színtelen, kellemes szagú
illanó olaj. Fajsúlya 0'89—0'92. Illatos szerek
hez használják.
Mirtusviasz, 1. Myrica-viasz és Myrtaceae.
Mirza (perzsa), ebből mír (emír) záde a. m. fe
jedelem fia; egyrészt valóságos hercegeket jelöl
nek e névvel (ez esetben a tulajdonnév után he
lyezik a M. szót); másrészt úgy használják, mint
a török efendi-% de ez esetben a tulajdonnév elé
helyezik, pl. M. Safl; ellenben 'Abbász M. a. m.
Abbász herceg.
Mirzapur (Mirzapore), az ngyanily nevű. disztriktus fővárosa a brit-indiai BNy.-i tartományok
ban, a Gangesz ós vasút mellett, (1911) 55,304 lak.,
akik nagyobbrészt hinduk; rézárúkészítéssel és
szőnyegszöyéssel.
Mirza Schaöy, 1. Bodenstedt.
. Misály (mecsár), tiszai hajóskifejezés, azt a
hajóslegényt értik alatta, aki a hajón a tiszta
ságra ügyel, a kurtulásnak segédkezik s őrszol
gálatot "tart, mely minden 24 órában másikra
száll.
JUisandria (gör.) a. m. férflgyülölet.
BUsaiitUropia (gör.) a. m. embergyülölet;
misanthrop, embergyűlölő.
Misárek, nép, 1. Megyer.
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Misburg, falu a hannoverai porosz közigazga
tási kerületben, (1910) 5179 lak., cement- ós szesz
gyárakkal, vasöntőkkel.
, Miseanthus Anders. (D»V.), pázsitfóle, 6 fajjal
Ázsia D.-i és K.-i részén. Az Imperatától szóles
ós ezüstszínbe csillogó virágzata különbözteti meg.
A M. Sinensis Anders. (Eulalia Japonica Trin.)
szálkás pelyvákkal, a M. sacchanflorus Hack.
(Imperata sacch. Max.) szálkátlan pelyvákkal,
kedvelt kerti fű.
Misce (lat.), 1. m. d. s.
Miscellanea (lat.) a. m. egyveleg, vegyes
iratok.
M^&^elhörner (Saasgrat), a Pennini Alpok
glecí?i<n3£--el takart egyik része, a SchwarzbergWeisstife nevű 3560 m. magas nyeregtől a Nicolai- és Saas-völgy közt terül el kb. 20 km.-nyi
hosszúságban. Szorosabb értelemben M. a Saas
grat legmagasabb része, a Mischabel-nyeregtől
(3856 m.) a Nadelhorn (4334 m.) kettéágazásáig
terül el, legmagasabb csúcsa a Dom (1. 0.).
Misclíio (olasz, ejtsd: miszMo, a. m. keverék),
brecciás márvány.
Mischler, Ernst, osztrák nemzetgazda és sta
tisztikus, szül. Prágában 1857 dec. 23., megh.
Bécsben 1912 dec. 28. 1884-ben a prágai német
egyetemen, 1887. a bécsin lett magántanár, 1888.
a Lzernowitzi egyetemen, 1891. a prágai német
főiskolán rendkívüli, 1894. a grazi egyetemen
rendes tanár. 1911-ben a bécsi statisztikai köz
ponti bizottság elnöke lett. Főművei: Österreiehs
St&dtebuch (Wien 1887—88, 2 köt., Inama-Sterneggel); Die Armenpflege in den österreichischen
Stádten und ihre Reform (n. 0. 1890); Handbuch
der Verwaltungsstatistik (Stuttgart 1892,1 köt.).
Ulbrich-hal együtt kiadta az Österreiehisches
Staats-wörterbuch c. gyüjtemónyt(Wienl895—97,
3 köt.; 2. kiad. 1904-től.
Miscsenko, Pável Ivanovics, orosz tábornok,
szül. Dagesztánban 1853, 1873-ban a khivai,
1877—78. pedig a nyugatázsiai hadjáratban vett
részt. 1900 óta Mandzsúriában szolgált és az
orosz-japáni háború kitörése alkalmával mint
tábornok a földerítő szolgálat vezetésével bízatott
meg. 1905 jan. havában különösen a Hnnho men
tén, júl. -ban pedig Szlnmintinnél tűnt ki. 1906-ban
kaukázusi helytartóvá, 1908. Turkesztán főkormányzójává és a turkesztáni katonai kerület pa
rancsnokává nevezték ki, az 1914—15-iki há
borúban pedig a Lengyelországban harcoló had
testek egyikének parancsnoka volt.
Misdemeanour (ang., ejtsd: miszdiminer), 1.
FeloniaMisdroy, falu és tengeri fürdő Stettin porosz
kerületben, (1910) 2088 lakossal.
Mise (lat. missa) v. miseáldozat (lat. sacriflcium missae, eucharistia) a kat. vallás főistentiszteleti cselekménye, amelyet Krisztus rendelt
az utolsó vacsorán, hogy a keresztáldozatot meg
újítsa ós ennek érdemeiben az embereket része
sítse. A M. az újszövetség áldozata, amelyben
Jézus Krisztus a kenyér és bor külső színe alatt
mennyei Atyjának magát feláldozza. A kereszt
áldozat és a M. ugyanegy áldozat, azzal a kü
lönbséggel, hogy Jézns a keresztfán vérontással
áldozta föl magát, a misében pedig vérontás nél-
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kül áldozza föl magát. A M.-ben ugyanaz történik,
amit Krisztus az utolsó vacsorán cselekedett,
t L 1. fölajánlotta a kenyeret és a bort a mennyei
Atyának (fölajánlás, offertorium); 2. átváltoz
tatta azt szent testévé és vérévé (átváltozás,
iranssubstantiatio), amelyet nyomban követ az
Úrfelmutatás (eleváció); 3. áldozásra odanyúj
totta tanítványainak (áldozás, communio). E há
rom cselekmény a misének három főrésze, ame
lyeket az egyház intézkedéséből előkészítő részek
(előmise: lépcsőimádság, bekezdés, Kyrie, Glória,
gyüjtőimádság, szent lecke (meghatározott rész
let az ószövetségből, az apostolok cselekedeteiből,
az apostolok leveleiből v. a Jelenések könyvéből),
lépcsőének (graduale), evangélium (szakasz a
négy evangéliumból) és a Credo (hiszekegy) előz
nek meg ós befejező részletek (hálaadó imádság,
postcommunio), áldás és utolsó evangélium (Szt.
János evangéliumának eleje) rekesztenek be. —
A M. végén, az áldás előtt, a misét mondó pap e
szavakkal bocsátja el a híveket: Ite, missa est,
a. m. Menjetek, elbocsátás van. Lassankint az
egész szt. misét missa szóval nevezték el, ami
annyit tesz, mint elküldés, elbocsátás. Ebből szár
mazott a magyar «mise» elnevezés. Ünnepélyes
ség szempontjából a M.-nek többféle neme van:
csendes M., amikor a pap a M. imádságait hal
kan mondja; nagy (köznyelven öreg) M., amely
ben a pap egyes részeket énekel; ünnepélyes M.,
amelyben a miséző pap körül több egyházi férfiú
segédkezik és zene is közreműködik, a M. egyes
részeit ilyenkor részint a pap, részint a segédkezök éneklik ; főpapi M. (missa pontiflcalis), ame
lyet v. püspök v. püspöki jelvényekkel biró pap
(c. püspök, prelátus, apát, prépost) végez nagy
számú segédlettel, a püspöki jelvények használa
tával és ünnepélyesebb segédkezési renddel. Egyes
miséknek külön nevük is van, legtöbbnyire a M.
első szavától. így: Borate (az ú. n. hajnali M.),
Bequiem (gyász-M.), Angyalt M. (Karácsony első
miséje) stb. Megemlítendő még az ú. n. Csonka M.
(1. Nagyhét). AM.-nek egyesrészeit (Kyrie,Glória,
Credo, Sanctus, Úrfölmutatás után: Benedictus,
Agnus Dei) kiváló zeneszerzők zenésítették meg.
mise (franc, ojtsd: miz) a. m. betét, betétel
játéknál vagy társas kereskedésnél; M. de fonds,
betéti tőke.
Misealapítvány, I. Misedíj.
Misedíj (stipendium, intentio, manuale, eleomosyna missarum), a katolikus egyházban az
a pénzösszeg, melyet a hivek az áldozópapnak
adnak, hogy szándékukra szent miseáldozatot
mutasson be. A M. természetesen nem megfizetése
a misének, hanem csak az életf öntartásra szolgáló
pénzsegély; Szt. Pál apostol szerint: «kik az ol
tárnak szolgálnak, az oltárról vesznek részt». A
M. az első keresztények kenyér- ós boradományai
ból veszi eredetét; ezt később pénzbeli adomány
váltotta föl, mely szokás a XI. sz.-tól kezdve ál
talános lett. Az egyház a M.-ak körül a következő
szigorú intézkedéseket tette: 1. a M.-nak nagysá
gát a szokás v. egyházi törvény határozza meg.
2. Egy miséért többrendbeli dijat elfogadni tilos.
3. Egy jövőben adandó díj fejében misét mondani
tilos. 4. A misével uzsoráskodni szigorúan tiltva
van. Az, ki kevesebb misepénzt ad át másnak,
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mint amennyit ő kapott, ipso facto Mközösíttetik.
5. A misét meghatározott időben, vagy ha az meg
határozva nem volna, lehetőleg rövid idő alatt
kell elmondani. 6. Több M.-at, mint amennyi misét
bizonyosidő alatt a pap elmondhat, elfogadni tilos.
7. A plébánosok azokon a napokon, midőn a népért
tartoznak misézni, más szándékra M.-at nem fo
gadhatnak el. Megjegyzendő, hogy a jezsuitáknak
rendszabályuk tiltja M.-at elfogadni. Néha mi
sékre állandó hagyományokat v. alapítványokat
szoktak tenni a hivek, melyeknek kamatjaiért
meghatározott helyen és időben bizonyos szán
dékra misék mondandók. Ilyen alapítványi misé
ket azonban a világi papok csak a püspök, a:
szerzetesek pedig a rendfőnök írásbeli beleegye
zésével vállalhatnak el. Az alapítványi tőkék
minimumát az egyház határozza meg.
Mise en pages (franc, ejted: miz aíí pázs), a
könyvnyomdászatban az tűn. «tukör» (cikkek sor
rendje), szedésformák és «oldalak alakításai), a
metteur-en-pages (1. o.) foglalkozása.
mise en seéne (franc, ejtsd; miz aS szén) a. m.
szinre hozás, jelenetezés.
Misefa, kisk. Zala vm. paesai j.-ban, (i9io) 39fr
magyar lak.; u. p. Nagykapornak, u. t. Bucsuszentlászló.
Misegyertya, 1. Gyertya és Orobanche.
Misekönyv (lat. Missale), a kat. egyházban aa
a könyv, amely a szentmise bemutatásánál hasz
nálatos imádságokat és olvasmányokat tartal
mazza. Mivel a nyugati egyházban majdnem min
denütt római rítus szerint mondják a misét, általá
ban a római egyház M.-e (Missale Eomanum) van
használatban. Lényegében két egyenlőtlen rész
ből áll. Az egyik, a kisebbik (a könyv közepén)
azokat az imádságokat foglalja magában, ame
lyeket minden misében mondanak (Canon); a má
sodik, terjedelmes részben vannak a naponkint
változó imádságok és olvasmányok, és pedig 1.
az egyházi év egyes napjaira és ünnepeire azelső adventvasárnaptól kezdődőleg (Proprium de
tempore), 2. az egyes szentek ünnepeire (Proprium
de Sanctis), 3. a különféle osztályú szentek nap
jaira (Commune Sanctorum) és általános szük
ségletekre. A M. bevezetésében naptár és a mise
mondás leírása, befejezésében különböző alkal
makra való áldások foglalnak helyet. Régentetöbbféle könyvet használtak a misemondásnál.
Jelenlegi alakját a tridenti zsinat megbízásából
V. Pius pápától nyerte (1570), aki annak haszná
latát általánosan elrendelte; kivételt alkottak
azok a templomok, amelyek bebizonyíthatólag
200 éven át saját liturgiával bírtak. A római
M.-et revideálták VIIL Kelemen (1604), VIII.
Orbán (1634) és XHL Leo (1884); legújabban X..
Pius az ünnepek számának leszállítása és az új.
breviárium elrendelése alkalmával.
misellus, 1. Bélpoklosság.
Misén, község, 1. Nagysziklás.
Misenburg, Mosonnak (németül Wieselburgnak)neve a középkor első felében. A Nibelungenlied szerint Attila ós Krimhild MisenburgnáL
szállt hajóra. IV. Henrik még 1074. is így nevezi;
a Névtelen jegyző azonban már Musun-nak írja
azt a mocsarat, mely mellé még Zsolt vezér tele
pitette volna a besenyőket.
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Miseno-f ok, az ókori Promonturium Misemtm,
92 m. magaa hegyfok, a Nápolyi-öböl Ny-i végé
ben, keskeny és alacsony földszoros (Miliscola)
köti a szárazföldhöz. A Lueullns-villának, mely
ben Tiberius meghalt, még láthatók a romjai.
Ny.-ra a hegyfoktól a Portó di M.-nál volt a
szaracénoktól lerombolt Misenum város, Augustus korában a tirreni hajóhad állomáshelye. A M.
tuffapadokból áll, világítótorony és középkori
kastély van rajta.
M i s e r a b i l i s (lat.), nyomorult, szánalomra
méltó.
IHisera p l e b s e o n t r i b u e n s (lat.) a. m. a
szegény, nyomorult adófizető nép; átvitten annyi
is mint csőcselék, tömeg. Helytelenül tulajdonít
ják a kifejezés eredetét Werbőczynek; a Hár
maskönyvben elő sem fordul. Werbőczy csak a
plebs kifejezését határozza meg olyképen, hogy
alatta a nem nemesek értendők. (II. R. •£. cím). Ez
a kifejezés közhasználatú volt a XVIÜ. sz. elején ; először a törvényhozás az 1751. XXXVII.
t.-cikkben használta. Értelme szerint nem meg
vetésképen, hanem sajnálkozólag használtatik az
adóktól sanyargatott népre.
Misérd, kisk. Pozsony vm. somorjai j.-ban,
(i9io) 560 német és magyar lak., vasútállomás,
postahivatal; u. t. Pozsonypüspöki.
Miserere (lat.), kezdőszava az 50. zsoltárnak
(M. mei, Domine a. m. könyörülj rajtam, Uram).
E zsoltár a katolikus egyházban a 7 bűnbánati
zsoltár egyike és a nagyheti zsolozsmában, vala
mint a temetési szertartásnál használják.
Miserere, betegség, 1. Bélsárhányás.
M i s é r i c o r d e (franc, ejtsd: mizérikord), a közép
kori (csúcsíves) templomok szentélyében a pap
székeknek (stallumok) mozgatható deszkalapja,
mely leeresztve ülőhelyül, föltámasztva pedig a
székben álló kényelmes támasztékául szolgál.
M.-nak hívták régebben azt a háromólű tőrt is,
melyet a lovag övében hordott s mellyel legyő
zött ellenfelének a kegyelemdöfést megadta.
Misericordia (lat.) a. m. irgalmasság.
Misericordiánusok, 1. Irgalmas barátok.
Misericordias D o m i n i (lat.) a. m. az Umak
könyörületességeit. A húsvét utáni vasárnapnak
elnevezése, a misének kezdő szavai után, amelyek
a 88. zsoltárból vétettek.
. .Miseruhák, 1. Egyházi ruhák, Álba, Amictus,
Biretilm, Gingulum, Casula, Dálmatiea, Manipuhis. Stóla, Vállkendő.
Mises, német fizikus és filozófus, 1. Fechner, 1.
Miséző pap, a kat. egyházban általában min
den fölszentelt pap, különösen azonban az a föl
szentelt pap, aki leMpásztorkodássalnem foglal
kozik és csak szent misét mond. Áttaristá-nak is
nevezik.
; M i s g n r n u s fossilis (állat), 1. Csík-félék.
Mishmee-keserü (növ.), 1. Coptis.
; Misiimeri, város Palermo szicíliai olasz tarto
mányban,
vasút mellett, (i9ii) 11,187 lak. Vár
romok,1 vörös márványbánya. 1068-ban Eoger itt
legyőzte a szaracénokat.
r '•
Misiones, Argentína ÉK.-i hegyvidéke, az
Uruguay
és a Parana folyók közt, területe 29,229
km2, 44,745 lak. Erdei értékes fanemekben gaz
dagok, kiterjedt kukorica-, dohány-, cukornád- és

Miskolcz

rizsültetvényei vannak. Állattenyésztése fejlett,
van réz- és higanybányája. Nevét a XVII. és
XVIII. sz.-beli jezsuita misszióktól nyerte, me
lyeknek megszüntetése után (1765) a vidék el
pusztult. Fővárosa Posadas, 5000 lak.
Miska v. Miske, a magyar középkorban gyak
ran szerepel nemzetségi, családi és helynév gya
nánt
Miskafalva (azelőtt: Miskarovicza), kisköz
ség Bereg vm. alsóvereczkei j.-ban, (1910) 125
rutén lak.; u. p. és u. t. Alsóvereczke.
Miskárolás a. m. petefészek kiirtása. L. Herélés, 2.
MiSkatovic József, horvát publicista, szüL
Cernikben, megh. 1890 okt. 2. Zágrábban. Tanul
mányai végeztével az eszéki, majd a zágrábi
gimnázium tanára volt. 1861-ben a horvát tarto
mánygyűlés tagja lett. Szerkesztője volt a zágrábi
Pozor, majd a bécsi Növi Pozor s a sziszeki Zatocnik c. politikai lapoknak. Később Zágrábban
élt s országos levéltárnok és a magyar-horvát
országgyűlés tagja volt. Tekintélyes szerepet vitt
Horvátország politikai életében. M. volt a modern
horvát újságírás megteremtője.Pnblicisztikai mű
ködése mellett számos orosz szépirodalmi müvet
fordított horvátra.
Miske, hagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. kalo
csai j.-ban, (1910) 2823 magyar lak., postahivatal,
u. t. Hajós. — L. még az összetételek alatt (Pinkarniske, stb.).
tíiskbcz^nemzetség, Borsod vármegyének tős
gyökeres nemzetsége, melynek első ismert tagja,
Jákő, Kálmán király idejében Borsod vármegye
főispánja volt. in. Béla 1194 a nemzetség egyik
tagját, Domonkos bánt, a maga rokonának ne
vezte. Ez a bán alapította a kéthelyi apátságot.
Magának a nemzetségnek ősi javai Miskolcz kö
rül terültek el s a nemzetségi kolostor annak kö
zelében a tapolczai s távolabb a borsmonostori volt.
DomoDkos bán fia, Bors, IV. Béla uralkodásának
elején Borsod vármegye főispánja volt. A nem
zetség tagjai a csatatéren is kitűntek. Ponit (utóbb
bán és zalavármegyei főispán) 1241. a tatárjárás
és a Szvesztiszláv bolgár cár ellen való harcok
ban szerzett érdemeket; fia László 1280. a hódtavi csatában esett el; Mihály fiai, Péter és Sán~
dor, Ottokár ellen küzdöttek. V. ö. Szendrei, A
M. nemzetség (Turul 1884,96—105. és 142-152);
Wertner, Nemzetségek (II. 183—190); Kará
csonyi J., Magyar nemzetségek (II. 363 stb.).
Miskolcz, törvh. joggal felruházott város Bor
sod vármegyében, a vármegye törvényhatóságá
nak székhelye; a Sajó tág völgyiapályának Ny.-i
szélén s a Bükkhegység végső kiágazásainak
tövében fekszik; a város nagy része a Szinva
völgyében K.-ről Ny.-felé húzódik, egy része a
Tetemvár és Avas (234 m.) hegyek lejtőire ka
paszkodik fel. A város belső részei, melyeket a
Szinva és Pecze patak f oly keresztül, rendesen
s csinosan vannak építve, külvárosai egyszerűb
bek. A város fő útvonala és legélénkebb közle
kedési ere a Széchenyi-utca, melyben a színház
(1857), a Magy. ált. bizt. társaság palotája, s több
díszes magánépület van; ettől É.-ra ágazik ki a
Varosház-tér a városházával, megyeházával és az
érseki zárdával s ehhez kis park csatlakozik a Sze-
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mere Bertalan-szoborral (Róna J ózseftől), míg a
Széchenyi-utcától D. felé a szép Erzsébet-tér nyí
lik, a keresk. ós iparkamara épületével, a díszes
Erzsébetfürdővel és Kossuth Lajos szobrával
(Rónától, 1898). A Városház-tértől É. felé a Verbőczy-utca nyílik az igazságügyi palotával, K.
felé a Szemere-park mellett a Palóczy-utca, mely
ben a ref. és izraelita templom, a pénzügyigaz
gatóság, a minorita klastrom és r. kat. főgim
názium, a D. felé nyíló Deák-utcában az osztrák
magyar bankfiókja és a felsó keresk. iskola, a vele
párhuzamos Kazinczy-utcában a postahivatal és
izr. nagytemplom áll. A Kazinczy-utca folytatá
sát képező Szemere-utca a Máv. üzletvezetősé
géhez és az alsó (mindszenti) r. kat. templomhoz,
majd a Népkerthez vezet, melyben a Vigadó és a
vele'kapcsolatosErzsébetligetbenkirálynénkmellszobra (Stróbl Alajostól) van. A Népkerttel szem
ben a kálvária, odább D.felé az Erzsébetközkórház
és az Otthontelep van. Az Erzsébet-tértől D.-r>
emelkedik, a tér szép hátterét képezve, az Avas

Miskolcz város címere.

hegy, melyen a régi csúcsíves ref. templom, M.
legrégibb művészi épülete áll, különálló harangtoronnyal; az Erzsébet-tér irányában az Avas
platóján Rákóczi-torony építése van tervezve.
A ref. templomtól a Szinva partján a Kálvin
utca húzódik, melyben a múzeum épülete (régiség
tár, néprajzitár, természetrajzi és iparmüvészi
gyűjtemények), a ref. főgimnázium és a zsidó
elemi iskola épületei állanak. A Szinva menti há
zak alapfalai nagyrészt a meder kőfalát képezve,
közvetlenül a vizből emelkednek M. A város külső
részeiben vannak K. felé nagy katonai laktanyák,
csapatkórház, közraktárak, gőzmalom, gázgyár
és a Máv. javítóműhelye; Ny. felé a Serház-utca
végén a felső r. kat. Verestemplom és a győri
kapun a szegényápolda, D. felé az Avas tövében
a temetők és nagy kiterjedésű szőllők.
M. a vármegye törvényhatóságának, a tiszán
inneni ref. és ág. ev. egyházkerületnek s püspöké
nek, a M.-i járás szolgabírói hivatalának széke;
van kir. törvényszék s járásbíróság, pénzügy
igazgatóság és pénzügyőrség, adóhivatal, kir. tan
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felügyelőség, ügyvédi kamara, keresk. és iparka
mara, borászati kerületi felügyelőség, államépí
tészeti hivatal 8 állami állatorvos, erdőfelügyelő
ség, erdőgondnokság, iparfelügyelőség, kulturmérnökség, dohánybeváltófelügyelőség és hiva
tal, kir. vámhivatal, mértékhitelesítő hivatal,
kir. közjegyzőség, csendőrszárny- és szakasz
parancsnokság, a 10-ik honvédkiegészítőpa
rancsnokság, Máv. üzletvezetőség. Van államilag
segélyezett református főgimnáziuma, kir. kato
likus főgimnáziuma, felső keresk. iskolája, ref.
felsőbbieányiskolája, állami polgári fiú- és leány
iskolája, érseki polg. leányiskolája, nőipariskolája, városi zeneiskolája, vakokat képző intézete,
keresk. és két iparostanonciskolája, van számos
közhasznú, társas, jótékony s iparosegyesülete és
társulata; továbbá vármegyei közkórháza, víz- és
szemgyógyintézete, szegényápoldája s egyéb jóté
konyintézetei. Itt székel 12 takarékpénztár és
bank, 5 szövetkezet s az osztrák-magyar banknak
fiókja. Ipara s kereskedelme élénk; nevezetesebb
iparvállalatai: az államvasút javítóműhelye (800
munkás), gépgyár, vas- és rézbútorgyár, cipő
gyár, 2 téglagyár, gáz- és vasöntő, nyakkendőgyár, gőzmalom, cukorgyár, betonárugyár, kaptaf agyár, gőzmosó, gázgyár és villamostelep, tömör
kőedénygyár ; nevezetes a városi szemétégető te
lep ; van ipartestülete, élénk gabonapiaca s nagy
vasúti forgalma több irányban. Itt összpontosul
a magy. kir. államvasutaknak több vonala (Buda
pest, Kassa, Bánréve, Torna, Szerencs, Diósgyőr
ós Mezőcsát felé), van posta- és táviróhivatala,
telefonhálózata, városi villamos vasútja. Lakói
nagyrészt szőllőmlvelést űznek, mely itt nagy
fejlettséget ért el. Lakóinak száma gyorsan emel
kedik; 1850. csak 16,435 volt, 1869. már 21,535,
1890-ben 30,408, 1910-ben 51,459 (közte 2277
katona), ezek közül 49,099 magyar, 948 német s
749 tót; hitfelekezet szerint 22,005 r. kat., 2123
gör. kat, 2583 ág. evang., 14,196 ref. és 10,291
zsidó. Házainak száma 4843, határa 4661 ha. Az
országgyűlésre két képviselőt küld.
M. eredetét a magyarok bevándorlásáig veze
tik vissza. Környékét Bors vezér szállta meg,
kiről a vmegye nevét is vette. Később M. város a
hazának csaknem minden szerencsétlenségében
osztozott.l241-ben IV.Béla alatt az ide nem messze
levő Mohi v. Muhi pusztán a tatárokkal történt
szerencsétlen ütközet után csaknem egészen el
pusztult. Később a Mátyás király által legyőzött
cseh rablók pusztításainak, az 1526-iki mohácsi
veszedelem után pedig a királyi szék felett ver
sengett I. Ferdinánd és Szapolyai János csatázá
sainak súlyát nem kis mértékben érezte. 1596-ban
a törökök Eger vár elfoglalásával M.-ot is egé
szen elpusztították. Nagy Lajostól kezdve majd
nem minden király szabadalmakkal ajándékozta
meg M.-ot, Zsigmond király 1405. királyi várossá
emelte. 1709-ben I. Lipót király M. addigi szaba
dalmait megerősítve, a városnak pallosjogot adott.
1703-ban I. Lipót M.-ot 25 évre 41,000 forintért
magának a városnak elzálogosította, Hl. Károly
pedig 1731-ben 25,000 s ajándékban adott 12,0C0
írtért ismét 25 évre terjesztette ki a zálogos időt,
Mária Terézia pedig ezt az atyja, ül. Károly által
kikötött 25 óv után még 40 évre térj észté ki,
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azonban midőn 10 év elmúlt, M. város a kir. tábla tudósok, kik fentartották s fejlesztették, tanná-'kelé idéztetett s egyezkedésre szólittatott fel. A nak neveztetnek. A M. anyagának összeállítója
Grassalkovieh gróf kamarai igazgatóval folyta s rendezője Akíba ben József (1. o.) volt; az ő
tott egye zség folyamán fel is ajánlott M. város és mások, különösen Méir rabbi nyomán Júda
32 évig még a régi állapotban való megmara hánászi, másként hákadós (a. m. szent), vagy
dásért évenkint 1000 körmöczi aranyat, azonban röviden Rabbi (megh. Kr. u. 219.) a M.-t a mai
ez nem fogadtatott el. Ekkor a nemesek javaik alakjában szerkesztette és állítólag Írásba is fog
nak teljes joggal birásában 10 évig meghagyat lalta. A M.-nak legrégibb magyarázata: a getak, a nem nemesekkel hasonlókép 10 évre szóló mara, amelylyel együtt alkotja a talmudot (1. o.).
szerződés köttetett. 1760-ban 24,000 forintot, a A M. számos kommentárja közül legkiválóbb a
francia háború alkalmával pedig (1796) ismét Maimonides Mózes (1. 0.), Bertinoro Obádiás és
20,000 frtot fizetett a város a királyi kincstárba. Heller Lipman Jomtob kommentárja. Latinra le
1841-ben elhatározták ugyan, hogy M. az ura fordította Surenhusius Vilmos (Amsterdam 1698—
dalmi jövedelmek 5°/o-os tőkéjének lefizetése mel 1703), németre Babé (1760) és Jóst J. M. (Berlin
lett királyi várossá emeltessék, de az 1848-iM 1832).
események a királyi várossá léteit szükségtelenné
Miso . . . összetételű görög szókat 1. Mizo. •.
tették. 1878 aug. 31. a Szinva hirtelen Maradása
Misocco, völgy, 1. Mesocco.
rettentő pusztulást hozott a városra. 1891. a Pap
Misol (Mysole, Mesowal), sziget a Papua-esoszeren kőszakócák kerültek elő, amelyek az ős portban, ÉNy.-ra Új-Guineától, 1740 km2 terü
ember itteni tartózkodását bizonyítják s azóta lettel. Hollandia gyarmata.
ismételten gazdag leletek kerültek napfényre. Az
Misore-szigetek, 1. Schouten-szigetek.
1907. évi LI. t.-cikk törvényhatósági joggal ru
Mispokhe(mispoche, elzsargonosított héber szó
házta fel a várost. V. ö. Szendrey J., M. város tör-: a mispacha [család] szóból), huncutok szövetke
ténete és egyet, helyirata (3 köt., M. 1886-1905); zete, banda.
M. gyásza 1878 aug. 31.; Hermán Ottó, A bor
Miss (ang.) a. m. kisasszony, Angliában min
sodi Bükk ősembere. Term. tud. Közi. (Budapest den hajadon hölgy címe, hacsak a Lady megszó
1908); Lippay Béla, M.-i kalauz (M. 1910).
lításra jogot nem tarthat. Rendesen a kereszt
Miskoloz-diósgyőri h. é. vasút.DiósgyőrtőlMis- név, a család legidősebb leányánál ellenben a ve
kolcz-Verestemplomig terjedő, 6"9 kin. hosszú, zetéknév elé teszik. L. még Mistress.
csak személyforgalomra szolgáló, részben villa
miss., Mississippi északamerikai állam ne
mos, részben gőzüzemű h. ó. v. Részvénytársaság vének hivatalos rövidítése.
tulajdona a Miskolczi vili. r. i kezelésében.
Alissá (lat.) a. m. mise.
Miaaa,{e)t$&:misszsí), Edmond JeanLouis, francia
Miskolczi kódex v. Miskolczi töredék, 1525-iki
magyar nyelvemlék (a miskolczi ref. liceum zeneszerző, szül. Reimsban 1861 jún. 12., megh.
könyvtárában). Eredetileg a Vitkovics-kódexhez Parisban 1910 f ebr. Massenet tanítványa. 1881-ben
tartozott. Kiadta s ismertette Volf György az megnyerte a római díjat. Operái: Juge et partié
(1886); Ninon de Lenclos (1895); Babette (1900);
akadémiai Nyelvemléktár 13. kötetében.
Miskolcz-mezó'csáthi -h. é. vasút. Miskolcztól Muguette (1903); Maguelone (lírai dráma, 1909).
Mezőcsáthig terjedő, 20 8 km. hosszú, rendes Egyéb művei: zongora és zenekari darabok.
nyomtávolságú gőzüzemű h. é. v. Megnyílt 1906
Missale, 1. Misekönyv. — M. Posoniense, 1.
nov. 4. A Máv. üzemében van.
Halotti beszéd.
Alissá p o n t i f i c a l i s (lat.), 1. Mise.
Miskolczy-Simon János, levéltárnok, író, szül.
Afissed l a b o u r (ang.), 1. Holtszülés.
Miskolczon 1880 márc. 5. Jogi tanulmányait
Sárospatakon és Budapesten végezte s előbb Bor
Alissi d o m i n i c i v. missi regii, 1. Királyi
sod vmegye al-, majd Nógrád vmegye főlevél küldöttek.
tárnoka lett. Főtitkára a Törvényhatósági Levél
Af i s s i l e (lat.), a rómaiaknál a könnyű gyalog
tárnokok Orsz.Egyesületének,melynekközlönyét, ság könnyed gerelye, aminőt egy-egy ember töb
a Levéltárnokok Lapját szerkeszti, s társszer bet vitt magával a harcba.
kesztője a Magyarország címeres könyve c. mun
Alissing linfe (ang.), 1. Hiányzó láncszem.
kának. Szépirodalmi, politikai, történeti cikkein
Alissio (lat.) a. m. küldés, küldetés, elbocsá
kívül, melyek vidéki és fővárosi lapokban jelen tás, 1. Belmisszió és Hitterjesztés.
tek meg, önálló müvei közül f ontosabbak: Bükk
Alissio in b o n a , 1. Missio in possessionem.
alján (versek, 1903); Történetek (elbeszélések,
Missio in p o s s e s s i o n e m (lat.) vagy missio
1905); II. Bákóczi Ferenc és Borsodvármegye in bona a római jogban az az eset, midőn a hi
(1906); Heten vagyunk (több fiatal író közös vers telezőt bíróilag az adós vagyonának birtokába
kötete, 1909); Nemesi iratok és címeres pecsétek helyezik, hogy magát abból kielégítse.
Nógrádvármegye levéltárában (1911).
Mississippi (ejtsd: misszisszippi), indiánus szó,
Misleny, kisk. Baranya vm. pécsi j.-ban, (1910) misszi a. m. nagy és szépe a. m. víz (folyó), 1. ÉszakAmerikának, sőt a Missourit forrásfolyóul véve,
406 magyar lak.; u. p. Kiskozár, u. t. Üszög.
6530 km. hosszú,
Mislye (azelőtt: Mislyina), kisk. Zemplén vm. a világnak leghosszabb folyója.
2
homonnai j.-ban, (1910) 381 tót és cigány lak.; u. p. vízterülete 2.248,000 km .1541-ben már a spanyol
és u. t Homom1a.I1. még Alsómislye, Félsömislye. de Soto utazó j árt af orrásvidékón, mégis csak 1832.
Minnesota államban Schoolcraft fedezte föl a for
Mislyei prépostság, L Alsómislye.
rását. Az Itaska-tóból ered, majd a TraverseMismis (arab), damaszkusi befőtt gyümölcs.
Misna (új-héb. a. m. tan), a zsidók régi, száj tóvá szélesül ki, s még több kisebben megy át,
ról szájra szálló hagyományos törvénye. Azok a s azután Mér hatalmas alföldjére, ahol igen
Révai Nagy Lexikona. XHI. ML
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sok kanyarulattal folyik végig, míg végre New- lom kezelőit 4 évre választják A kongresszusra
Orleans mellett a Mexikói-öbölbe ömlik 5 ággal, 7 követet küld és az elnökválasztáson 9 sza
amelyek közül a South-passe nevű mestersége vazata van. Fővárosa Jackson, legnépesebb vá
sen 7 méternyire van kimélyítve. Legneveze rosa Meridián. 78 countyra oszlik. A spanyol
tesebb mellékfolyói: a Missouri, Obio, Arkansas, Fernando de Joto volt az első európai, aM 1540.
Red river, kisebbek jobbról a Minnesota, Jowa, területére lépett. 1682-ben La Salle XTV. Lajos
Des Moines, balról a Wisconsin, Illinois. St. Louis- nevében elfoglalta és Louisiana részévé tette.
nál 1070 m., Caironál 1200 m., a Red riverig 1763-ban az angoloknak engedték át, 1783. az
átlag 1340 m., azon alul 1020, New-Orleansnál Egyesült-Államokba kebelezték, 1798. territó
760 m. széles. Mélysége B.-on 1 m., Memphis— riummá alakult, 1817 dec. 10. az államok so
Bed river közt 1-8 m, Red river—New-Orleans rába vették föl. A rabszolgaháborúban a déli
közt pedig 4-5 ni. mély. Vízállás-ingadozása St államok közt vezető szerepe volt, amiért sokat
Louisnál 12 m., Caironál 15 m., Mempblsnél 10, szenvedett. A háború után ideiglenes, 1867—69-ig
Vicksburgnál 16, New-Orleansnál 4 m. Deltája pedig katonai kormány alatt állott. 1869-ben új
300! km. széles, 320 km. bosszú, területe 31,860 alkotmányt fogadott el, 1870. újra fölvétetett az
km , ennek egyharmada mocsár és tó. Cairotól államok közé. A színesbőrűek nagy száma miatt
kezdve völgye 30—140 km. széles, fluviatilis 1890. M. alkotmányát olymódon módosították,
terraszokkal, völgyének némely része azonban hogy a választói jog gyakorlásához bizonyos mű
mélyebben van, mint a folyó, s ezeket a gátak veltség kimutatása szükséges. V. ö. The Reports
dacára is gyakran elönti. Torkolatában sok a of the various Departments of the State ; Lowry
homokzátony, s csak a South-passt tartják mes and Mac Cardle, Hist. of M. (M. 1891).
terségesen állandóan egy mélységen. Helyét
Missolungni, görög város, 1. Misszolungi.
alföldjén gyakran változtatja, pL Vicksburg és
Missoula, Montana északamerikai állam M.
több más város régente a folyó partján feküdt. eountyjának fővárosa a Hell-Gate és vasúti cso
A régebben igen fontos hajózás újabban veszít mópont mellett, (i9io) 12,869 lak., itt van Montana
a vasutakkal szemben, hajózható a folyó torko állami egyeteme.
latától az Anthony-vlzesésekig, St. Paul MinneMissouri (ejtsd: misszári), 1. a Mississippi mel
eota állambeli városig 3130 km. hosszúságban. lékfolyója ; ered a Jefferson, Madison és Gallatin
1879 óta a St. Louisban székelő M.-társaság 14 összefolyásából a Rocky-hegységből Montana ál
millió dollárt költött a szabályozására. V. ö. Win- lamban, St. Louis fölött 32 km.-nyire torkollik.
sor, The M.-basin (London 1895); The M. river Hossza 4900 km., ebből 3500 km. hajózható, víz(Paris 1900); Shea, History and exploration of the területe 1.346,000 km!. Fort Benton fölött kb. 64
M. valley (2. kiad. Aíbany 1903); Sumphrey km.-nyire vannak nagy vízesései, ahol kb. 24
and Ábbot, Report on the M. River; Hulbert, km. távolságon 109 m.-t esik a magassága. Ha
Military roads of the M. basin (Cleveland 1904). józását ezek a sellők, továbbá az ingadozó víz
2. M. (röv. Miss.), az északamerikai Egye- állás gátolják, s a vasutak mindinkább háttérbe
süÜ-AUamok egyike, a Mexikói-öböl, Alabama, szorítják. Különösen nagy a forgalom St. Louis,
Tennessee, Arkansas és Louisiana közt, területe Glasgow, Fort Yates és Fort Benton közt. Mel
121,376 km*, (1914) 1.901,882 lak., akik közt lékfolyói, amelyek szintén tekintélyes darabokon
1.009.487 színes bőrű. DK.-Í része nagyrészt ter hajózhatók, a következők: jobbról a Yellowstone,
cier képződményekből áll. D.-i részét alluvinm Little M., Big Cheyenne, White, Niobrara, Platté,
takarja, sok helyen mocsaras és erdővel borí Kansas, Otage, balról a Marias v. Bear-river,
tott. Felülete sík és csak némely helyen emel Milk-river, Dakota, Big Sioux, Little Sioux,
kednek 4—500 m. magas dombok. A M.-n és Grand river. Vízállása rendkívül ingadozó, vad
Yazoon kívül több folyó öntözi, köztük a Big vízjárású, pusztai jellegű folyó, számos zátonnyal.
Black, a Tombigbee, a Paseagoula, a Chickasawa
2. M. (röv. Mo.), az északamerikai Egyesültés Pearl-river a nagyobbak. Éghajlata csaknem Államok egyike íowa, Illinois, Kentucky, Ten
trópusi. Natchezben évi középhőmórséklete 18'3°, nessee, Arkansas, az indiánus territórium, Kan
a nyári 25-4° ós a téli 10°, a csapadék 1405 sas és Nebraska közt, 179,791 kma területtel,
mm.; a sárgaláz néha sok áldozatot szed. Mező (1914) 3.372,886 lak., köztük 14,574 magyar, 158,403
gazdasága: 1910-ben 274,382 farmja 9 millió színes bőrű. A M. folyó két részre osztja. Az É.-i
acre területet mlvelt; főtermékei a gyapot 72 rész hullámos, termékeny mezőség; D.-i része
millió dollár értékben, kukorica 63 millió bushel 510 ra.-ig emelkedő hegyvidék, sok erdővel,
termett, azonkívül jelentékeny a rizs, cukor gazdag vas-, cink- és ólomtelepekkel, míg ter
nád, burgonya, csekélyebb a búzatermése. Állat mőföld csak a völgyekben van. Határa K-en
állománya 1914-ben 241,000 ló, 286,000 öszvér, 800 km. hosszúságban a hajózható Mississippi;
911,000 szarvasmarha, 202,000 juh és 1.467,000 nehezebben hajózható a M. folyó; nagyobb folyói
sertés. Bányatermékei 1912-ben 1.242,528 dollár még a Gasconade, az Osage és a St. Francis.
értékben voltak (cement, szén, gipsz, agyag). Éghajlata É.-on egészséges, DK.-i részén azon
Ipara: 1910-ben 2598 ipartelepen 53,787 alkal ban St. Louisig lázak uralkodnak. Télen a M.
mazott 80"6 millió dollár értékű árút termelt, fő hónapokig van befagyva, a nyár igen forró. Nem
leg a faipar, gyapotárú, kocsigyártás, vasárú ritkák a nagy tornadók. Á mezőgazdaság nagyon
termelés. Vasútja 7318 km. Hat egyeteme és más fejlett; egyike az Unió legdúsabb gabonatermő
főiskolája van. Elemi iskoláiban 1913-ban 469,000 államainak. Legnagyobb mennyiségben kukoricát,
tanuló volt. A törvényhozó testület tagjait (45 azután búzát termelnek, a többi kalászosnak ter
szenátor és 133 követ) 2, a végrehajtó hata melése kevésbbé jelentékeny. Bőven terem a bor-
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gonya, dohány, bor, gyümölcs, Dk.-en a gyapot is.
Misszúri, 1. Missouri.
Állattenyésztése szintén jelentékeny: szarvas
Mist (ang.) tengerészeti műnyelven a. m.
marha, ló, juh, sertés, baromfi. A nyírott gyapjú könnyű köd; misty a. m. homályos légkör.
értéke 1912-ben 2*4 millió dollár. A vasbányászat
Mistassini, 1. folyó Québec kanadai tarto
hanyatlott; ellenben jelentékeny az ólombányá- mányban, a St. John-tóba ömlik, hossza 200—
szás (16 millió dollár), cinkbányászata pedig első 250 km. — 2. M., 190 km. hosszú és 19 km. szó
az Unióban (18 millió dollár). Főiparágai a ma les tó Canadában, 412 m. magasban.
lomipar, vasöntés, faipar, dohánygyártás, sörfő
Mistek, az ugyanily nevű morva kerületi kapi
zés, festék-gyártás. Iskolái közt van 1913-ban 10 tányság székhelye, (1910) 8729 lak., gyapjú-, pamut-,
egyetem és főiskola (köztük nevezetes az állami vászoniparral és vasmúvekkel.
egyetem Columbiában s a st. louisi WashingtonMistelbach, az ugyanily nevű alsó-ausztriai
egyetem), 8862 elemi iskola. Vasutainak hossza kerületi kapitányság székhelye, (1910) 4831 lak.,
10,461 km. A végrehajtó hatalomközegeit 2 évre, a ecsetkószítéssel, bortermeléssel és méhtenyész34 szenátort 4 és a 142 képviselőt 2 évre választ tóssel.
ják. A kongresszusba 2 szenátort és 16 követet
Misteli, Franz, svájci nyelvész és baseli egye
küld. Az elnökválasztásnál 18 szavazata van. temi tanár, szül. Solothurnban 1841., megh. FalFővárosa Jefferson City; 114 countyra oszlik. M. lenbachban 1903 oki 1874-ben a baseli egyetemen
Louisianának volt része. 1803-ban Louisianával az összehasonlító nyelvtudomány tanára lett. Leg
együtt Napóleon az amerikai köztársaságnak el nevezetesebb dolgozatai a Steinthal és Lazarus
adta s ekkor territóriummá alakult. 1821-ben Zeitschrift für Völkerpsychologie u. Sprachwisaz Unió állama lett. A rabszolgaháború kitörése senschaft c. vállalatának 10—29- köteteiben je
kor a D.-i államokhoz csatlakozott, de csakhamar lentek meg az indogermán, finn-ugor és álta
megoszlott és követei által mind az Unióban, mind lános nyelvészet, a filozófia és a pszichológia kö
a konfederáltaknál képviselve volt. 1865-ben al réből. Studien über die chinesische Sprache e.
kotmánya a rabszolgaintézményt megszüntette. becses müvét a Techmer-féle Internál Zeitschrift
V. ö.Carr L., Missouri (American Commonwealth' für allgem. Spraehwissenschaft III. kötetében
Beries, Boston).
adta közre; 1893. újra és önállóan átdolgozva ki
Missouri-kompromisszum, az Egyesült-Álla adta Steinthal művét: Charakteristik der hauptmoknak 1820 márc. 2. hozott törvénye, mely sachliehsten Typen des Sprachbaues. M. a Magyar
szerint kimondatott, hogy a rabszolgatartás a Tud. Akadémia kültagja volt. V. ö. Simányi Zsig
36° 30'-től É.-ra nincs megengedve. Ezt a bilit mond, Emlékbeszéd M. F. felett.
Mister (ang., ejtsd: mis2t'r, a. m. úr, írásban csak
azért hozták, hogy az egyensúlyt a rabszolga
rövidített Mr. formájában használatos), Angliá
tartó és szabad államok közt megőrizzék.
Missourit, kőzet, durvaszemű leucitszienitféle- ban szokásos megszólítása azoknak, kiknek más
ség, Montana államban a Missouri folyó mentén címük nines. A családfőt csak vezetéknevén (me
lyet a Mr, előz meg), a család többi tagjait pedig
tömzsalakban a krétakorú palákban lép fel.
Missxrnde, falu Sehles-wig porosz kerületben, a vezeték- és keresztnevükön (melyet szintén meg
Schlei D.-i partján, 150 lak. A dánok 1850 febr. előz a Mr.) szólítják meg.
Misterbianco, város Catania olasz tartomány
12. a schleswig-holsteiniak és 1864 febr. 2. a po
ban, az Etna D.-i lábánál, (1911) 10,952 lak., szőllő-,
roszok felett e helyen győzelmet arattak.
Misszió (missio, lat.) a m. küldés, elbocsátás, olaj- és fügetermelés, tésztagyártás.
Misterioso (ol., ejtsd: miszteriózó), zenei műszó,
1. Bélmisszió és Hitterjesztés.
a. m. titokzatosan.
Misszióhajó, 1. Hadihajó.
Misti, Arequipa (1. o.) mellett levő vulkán, 1893
Misszionárius, a. m. hittérítő, L Hitterjesztés,
óta földünk legmagasabb fekvésű (5852 m.) mete
Hitterjesztő rendek, Eudisták ós Lazaristák.
orológiai állomásával.
Missziópapok, 1. Eudisták és Lazaristák.
Mist igri (franc, máskép Mouche, Pamphile v.
Misszisszippi, 1. Mississippi.
Misszolungi (Missolunghi, Mesolongion), vá Lenturla), egyszerű kártyajáték, melyet 3—6
ros Közép-Görögország Etolia vidékén, nagyon személy játszhat. Minden játékos betétet ad a
egészségtelen, mocsaras síkságon. A hasonló nevű kasszába s 5 lapot kap. Ha bemondja, hogy részt
eparchia s az Akarnánia-Aetolia nomosz fővá vesz a játékban, cserélhet a talonból. Minden játé
rosa, érseki és hadtestparancsnoksági székhely; kosnak legalább egy ütést kell csinálnia, különben
van gimnáziuma, (1907) 7718 lak.; Agrinion meg ő a vesztes: hete. Ha valakinek mind az öt kár
Antirhion városokkal vasút köti össze. Új keletű tyája egy színből van, a többi veszít.
Mistpöffers (geoi.), a. m. talajpuffanások, így
város, melyet alig 300 éve halászok alapítottak,
de csakhamar fontossá lett, mert a patraszi öböl nevezik a Belgiumban földrengéskor sokszor hall
bejáratának kulcsa. A görög szabadságharcban a ható puffanásszerü hangtüneményeket. Olasz
görögök nevezetes főhadiszállása volt, melyet a országban rombo-n&k, D.-Amerikában bramidotörökök többször sikertelenül ostromoltak. 1825 nak nevezik.
ápr. 27-től 1826 ápr. 22-ig Redzsid pasa (más
Mistra, város, 1. Misztra.
kép Kiutagi) 20,000 emberrel ostromolta. M.-t
Mistral, szél, 1. Misztrál.
Aetolikonnal (Anatolikon) együtt a görögök csak
Mistral, Frédéri, provencal költő, szül. Mailla1829 máj. 14. foglalták ismét vissza. A városban neban (Bouches-du-Rhőne) 1830 szept. 8., megh,
•egy mauzóleum Byron szívét őrzi, ki ott halt u. 0. 1914 márc. 25. Élete céljául tűzte ki a dicső
meg (1824 ápr. 19.), emlékének pedig 1881 nov. múltú provencal nyelvet ismét irodalmi szín
£. szobrot emeltei a görögök.
vonalra emelni, ami sikerült is neki. Főműve a.
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bűbájos Miréio (1859) c. idill (magyarra fordította
Qábor Andor, megjelent a Kisfalndy-Társaság
Bvlapjaiban 1905). Egyéb költői müvei: Calendal
(1867); Lis Iselo d'or (1875); Nestro (1884) stb.
Az új provencal nyelv legjobb szótára: Trésor doú
Pelibrige (1878—86,2 köt.) szintén az ö munkája.
Beszédeit Discourse dicho(1906) cimen gyűjtötte
egybe. Megjelent még tőle: Mes origines, Mémoires et réeits (Paris 1906). Az irodalmi Nobel
dijat 1904. közte és Echegaray Jósé (1. o.) között
osztották meg. V. ö. Welter, P. M., der Dichter
der Provence (Marburg (1899); Doumer, F. M.
poet and leader (New-York 1901); Lefévre, F. M.
bibliographie sommaire (Marseille 1903); Schoen,
F. M. et la littérature provencale (Paris 1910).
Mistress (ang., ejtsd; misszisz, Írásban csak rö
vidített Mrs. alakjában használatos) a. m. úrnő;
Angliában a férjes nőket, ha a Lady (1. o.) címre
nem tarthatnak igényt, szólítják így. A Mrs.
megszólítást a férj vezeték- és keresztneve elé te
szik ; a családfő nejénél csak a vezetéknév elé.
Mistretta (az ókori Amestratos), város Messina
olasz tartományban, a Regitano (Furiano) mel
lett, (i9ii) 13,608 lak., várromokkal.
Misy (*ST.), 1. Mizi.
Miszbánya (azelőtt: Misztbánya). kisk. Szatmár vm. nagybányai j.-ban, (1910) 323 oláh és ma
gyar lak.; több kisebb arany-, ezüst- és rézércbányája van, u. p. Misztótfalu, u. t. Buság-Misztótfalu.
Miszkál, súlymérték, 1. MetiMl.
Miszla, nagyk. Tolna vm. simontornyai j.-ban,
(i9io) 1495 magyar lak., postahivatal, u. t. Nagy
székely.
Miszlóka, kisk. Abaúj-Torna vm. kassai j.-ban,
(1910) 1230 tót és magyar lak., u. p. és u. t. Kassa.
Miszmogyorós (azelőtt: Misztmogyorós), kisk.
Szatmár vm. nagybányai j.-ban, (1910) 509 oláh és
magyar lak,, u. p. Misztótfalu, u. t. Buság-Misztótfalu.
Miszpulya (n5v.), 1. Mespilus.
Miszrata (Maszrata), kikötőváros az afrikai
Tripolisz olasz gyarmatban, a hasonlónevű hegy
fok tövében, (1910) kb. 40.000 lak.
Misztagóg (mystagogos, gör.), a pogány klaszszikus íróknál neve a papnak, aki a misztériu
mokba beavat, de neve — ritkábban — annak
is, aki az idegeneknek valamely helység neveze
tességeit bemutatja. Az egyházi íróknál Misztagógia néven szerepelnek a szentségek, az azok
ról való tanítás és kiosztásuk; nevezetesen a ke
resztség, bérmálás és oltári szentség. Ez értelem
ben jeruzsálemi Szt. Cirill hitelemzéseit misztagógiai hitelemzéseknek mondják.
Misztbánya, község, 1. Miszbánya.
Misztériumok (gör.), az ókori istentiszteletnek
főként a görögöknél kifejlődött sajátszerű formái ;
alapjuk az a hit volt, hogy a nyilvános istentisz
teleten kívül vannak magasabb, csak bizonyos
beavatott részvevőktől végzendő szertartások.
Jellemző vonása ezeknek az állam-kultusszal
szoros kapcsolatban álló szertartásoknak a titok
zatosság, s lényegükhöz tartozott, hogy a rész
vevők kiválogatása nagy gonddal történt s bizo
nyos föltételekhez volt kötve — csak szabad gö
rögök vehettek bennük részt s némelyikben csak
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nők — beavatásuk pedig tisztulás után s csak
fokozatosan ment végbe: először csak hallo
másból értesültek a szertartásokról, később ma
guk is részt vehettek benne. Épen a titokzatos
ságuk miatt ma már inkább csak a M. külsősé
geiről tudunk, tulajdonképeni lefolyásuk és céljuk
ismeretlen, csak annyit sejtünk, hogy a szer
tartások alatt szimbolikus és allegorikus elemek
s titokzatos jelentések kíséretében valamely isten
ség életének mozzanatait mutatták be félig misz
tikus, félig dramatikus alakban. A régi görög
eredetű M.-ok között a legnagyobb tiszteletben a
Demeter-M.-ok állottak (az Athén közelében lévő
Eleusisben), melyeknek részvevőit Demeter sajá
tos kultuszán kivül az a remény is vonzotta, hogy
az istennő szolgálatával a túlvilági életben ki
váltságos sorsra szereznek érdemet. Lelki tisz
tulás hite játszott szerepet a kabirok szamothrakei M.-ban, valamint az orflkusoknak Orpheus
személyéhez kapcsolódó magánjellegű M.-ban is.
A későbbi, idegen eredetű Dionysios-M. a ma
guk zajos mulatságaival és kicsapongásaival
(orgiák), valamint a Kybele-M. meghonosodtak
s kedvező talajra találtak Rómában is, ahol a
többi M. közül is (Hekate, Aphrodité, az. egyip
tomi eredetű Isis, az ázsiai Mithras) egyik-másik
uralkodó jelentőségre emelkedett, főként a pro
vinciákban, p. o. Mithrasé Pannoniában, mint
azt a dunántúli Mithras-szentélyek bizonyítják.
Az ókori M.-kal a középkori keresztény iÖT.-nak
nincs kapcsolatuk. Vallásos színjátékokat ú. n.
misztérium-drámákat, értünk rajtuk, melyek a
ker. istentisztelet (ministerium) nagy titkait (mysteriumait), a Megváltó szülotését, kínszenvedéseit
(a passiót), föltámadását mutatják be. Kifejlő
désükre megvolt az alap a karácsonyi, húsvéti,
pünkösdi ünnepi istentiszteletekben azáltal, hogy
a megfelelő evangéliumi részleteket, a bennük
előforduló személyek szólamai szerint, a pap és
segédjei fölváltva olvasták, 111. énekelték. Az így
kialakult szertartásból a VIII—IX. sz.-tólkezdv&
mindinkább önállósultak a M., eleinte templom
ban, egyházi személyektől, latin nyelven elő
adva ; majd a mindinkább beleférkőző világi ele
mek révén elhagyták a templomot s a városok
piacán kerültek előadásra, a XIII. sz.-tól kezdve
nemzeti nyelven is. Ugyanakkor e színjátékok
saját előadótestületek (Franciaországban a XV.
sz.-ban a Confrérie de la passión) kezébe kerülve,
nagy fénnyel, külön e célra épített színpado
kon adattak elő s teljesen elvilágiasodva a világi
dráma csirájává lettek, mlg a M.-k részletei közé
iktatott mulattató, nyers tréfákkal fűszerezett
bohózatos jelenetek a vígjáték kifejtésére hatot
tak. Némi tekintetben rokon a M.-kal a morali
tás (erkölcsi tanulságot föltüntető allegóriái já
tékok) s egészen közel áll hozzá a miraculum (a
szentek életéből vett csodatörténetek). A reformá
ció óta a M.-ok csakhamar elhanyatlottak s a nép>
körébe szorulva az ú. n. nép-M.-ban élnek tovább.
Legelterjedtebbek a karácsonyi játékokból lett
betlehemek s mellettük a hdromkirály-játekok
(l. Karácsonyi misztériumok). Az Oberammergauban (s másutt is) jelenleg is dívó passio-játókok nem annyira szerves hagyományai a régi
M.-oknak, mint inkább élelmes fölelevenítései.
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Irodalmunkban a kifejlett, magyar nyelvű M. nak tárgygyal, közvetetten bizonyosságot érez a tárgy
semmi nyoma; ha voltak is előadások, latin vagy létéről és mivoltáról. Ez a megismerendő tárgy
német nyelvűek, s csak mint nép-M. vannak el az istenség, mely az érzés szerint mindenütt je
terjedve, melyekben gyakran akad a hazai pász- len van, mindenben van és amelyben minden van.
toróletet megvilágító vonás. (Szövegük főként a Mivoltát tekintve tehát mindennemű misztika
Uépköltési Gyűjteményben s a Magyar Nyelvőr közvetetten megismerés, azaz nem is megisme
köteteiben). A XVIII. sz. folyamán az iskolai színi rés, mert a megismerés fölteszi, hogy a meg
•előadások divata hozzánk is elhozta a misztérium- ismerő és megismerendő két külön való, hanem
drámákat, melyeket főként a minoriták müvei a megismerőnek a megismerendővel való összetek Csíksomlyón. Megtaláljuk köztük a M. egy forrása, egyesülése; a misztika nem is teoretikus
szerű ós fejlett alakjait, a sorozatos M.-at, me elmebeli müvelet, a M. élmény, belső esemény.
lyek a Megváltó életének változatos mozzanatait De lényegéből folyik, hogy nem is rendes ál
egyesítik, s a párhuzamosat, mely az újszövet lapota a léleknek, hanem extatikus rajongás,
ség egyes jeleneteivel kapcsolatban adja az ó-szö amelyről nem lehet világosan számot adni, nem
vetség pár-darabját. Mind a kéziratban maradt lehet leírni, magyarázni, közölni. Aki nem élte
M. (négyet közzétett Fülöp Áron, 1897.), mind a át, sohasem is értheti. Nem tartozik a tudomány
szintén minorita Juhász Máténak 1761. nyomta körébe; fantasztikus, a panteizmushoz hajló vallási
tásban megjelent szinjátéka (Krisztus kínszen rajongás. A misztika az újplatonizmusban jelent
vedéséről) valószínűleg nem a magyar szellem kezik határozottan, onnét utat talált a keresztény
termékei, hanem külföldi M. fordításai vagy át ségbe (Dionysius Areopagita) s a hitélet külsősé
dolgozásai.
geivel szemben időnkint mint energikus reakció
A kezdetleges népek M.-ainak avatottjai ren jelentkezik. Fő képviselői clairvauxi Bernát,
desen a törzs összes férfi tagjai, a kívülállók a Hugó de St. Victor, de hatalmasabbak a germán
nők és a gyermekek. A M.-ok célja eredetileg az misztikusok: Eckhart mester, Tauler, Suso, Ruysemberben és a természetben rejlő bűvös erők, broek, később Jacob Böhme, Angelus Silesius,
különösen a termékenység fokozása lehetett. Ezt Swedenborg, Baader, Schelling stb. V. ö. Göra, célt főleg az állatok és emberek életéből vett, res, Die ehristliche Mystik (2. kiad. 1879,5 köt);
gyakran a szaporodásra vonatkozó jelenetek elő Noack, Die chr. Mystik; Denifle, Blumenlese aus
adásával igyekeztek elérni, amennyiben t. i. fel den deutschen Mystikern des 14 Jahrhunderts
teszik:, hogy valamely jelenség utánzása elő (2. kiad. Graz 1878).
mozdítja vagy létrehozza a kívánt jelenséget.
Miszticze, kisk. Bereg vm. felvidéki j.-ban,
Az avatandókat különböző próbáknak vetik alá, (1910) 1863 rutén és magyar lak., vasúti megálló
ilyenek pl. bőjtölés, álmatlanság, kínzások. Az hely, u. p. és u. t. Bilke.
asszonyoknak azt mondják, hogy az avatandó
Misztifikáció (franc, mystification), a. m. alta
ifjak meghaltak, vagy az ősökhöz mentek, Német- tás, ámítás, rászedés.
Új-Guineában, a jabinioknál egy szörnyeteg
Misztika, 1. Miszticizmus.
nyelte el őket. Az asszonyokhoz való visszatérés
Misztikus (gör.) a. m. titkos, titokzatos. M.
eszerint feltámadás, visszatérés a másvilágból, láda (Cista mystica), hengeralakú fonadék, mely
vagy a szörnyeteg gyomrából. Polinéziában az kivált a Dionysos-misztériumoknál szerepelt; fé
areoiok M.-ba való beavatás, ép úgy, mint Eleu- lig nyitva ábrázolják, amint egy kigyó tekergődsisben (1. fentebb) a másvilág kulcsa. Jellegzetes zik ki belőle. V. ö. John, Die Cista Mystica
hangszere a M.-oknak egy zsineg végére kötött (Hermes III).
ovális alakú lapos fadarab, a búgófa (SchwirrMisztir, város Tuniszban, 1. Monasztir, 2.
holz, bullroarer.), amelynek búgó hangja a ter
Misztiszláv, a. m. Miciszláv (1. o.).
mészetnek új életet adó vihar zúgásához hasonló
Misztmogyorós, község, 1. Miszmogyorős.
és ezért a vihar és eső bűvös előidézésére alkal
Misztótfalu, kisk. Szatmár vm. riagybánj^ai
mas. A M.-okban előadott erkölcsi szabályok és j.-ban, (1910) 1095 magyar és oláh lak., vasúti ál
tabuk (1. o.) a vallás és a morál közötti kapcso lomás távíróval (Buság-Misztótfalu), postahivatal
lat legősibb formái. L. még Álarc, Férfiházak,
Misztra (Mistra), egykori, most romokban he
Titkos szövetségek.
verő város a Tajgetosz kiágazásain, az EurotaszIrodalom. Rnbensohn, Die Mysterienheiligthümer in Eleusis tól 4 km.-nyire. Villehardouin Vilmos, Morea feje
und. Samothrake, 1892; B. Rohde, Psyche, 3. kiadás, 1903;
R. Heinzel, Beschr. des geist. Schauspiels im deutschen delme itt tartotta székhelyét, minek következté
Mittelalter, 1898; Sepet, Origines catholiqnes dn théátre ben lakói lassanként 25,000-re szaporodtak. M.
moderné, 1901; Davidsoi, Stndies in the English mystery 1460. került a törökök kezére. A görög szabadság
plays, 1893. A hazai ll.-ra vonatkozólag : Gyulai Pál jegy
zetei a Népkőit. Gvüjt. I. k.-ben, Solymossy Sándor érte harc után elhagyták és azóta romokban hever.
kezései a Philol. Közi. XI1L és XVIII. k.-ben, Bayer, A ma
Misztrál, viharos, hideg északi szél, mely Délgyar dráma tört. első fejezetei. A kezdetleges népek M-ról: Franciaországban a szárazföldről a tengerpart
Schurtz, Altersklassea und Jíánnerbünde, 1902; Webster,
Primitive Secret Societies, 1908; A. v. Gennep, Les Rites felé fuj. Keletkezése a bóráéhoz hasonló; ha a
de Passage, 1909; L. Probenios, Die Masken n. Geheim- Lyoni-öbölben barométeres depresszió fejlődik, a
bünde Aírikas, 1898; Haddon, The Study oí Man, 1908, X. fej. Cevennek felől hűvös légtömegek törtetnek a
Miszticizmus (gör.), a tudástól és hittől abban Ehőne-torkolat enyhe völgyébe.
különböző iránya a lelki életnek, hogy míg a tu
Mitacizmus (gör.), az ékesszólásban az m be
dás a gondolkodás közvetítésével szerez meggyő tűnek túlságos használata.
ződést, a hit e közvetítés nélkül, néha a gondol
Mitani, kis ókori birodalom Előázsiában, mely
kodás ellenére fogad el valamit igaznak; a misz fontos szerepet játszott a Kr. e. XIV. sz.-ban.
tika egynek érezvén magát a megismerendő Történeti szempontból különös fontossággal bír
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Dusratta, M. királyának levele III. Amenophis Smallo-wfleldben 1855 jan. 10. Nevezetesebb drá
egyiptomi királyhoz.
mái : The Foscari; Rienzi; Charles the First. BU
Mitau, város, 1. Mitava.
res még Our village c. elbeszélésgyüjteménye
Mitava (ném. Mitau, lett nyelven Jélgava, (1824—1832). Drámái összegyűjtve két kötetben
Leela Jelgava), az ugyanily nevű járás és Kurland jelentek meg (1854), Reeollections of a literary
kormányzóság székhelye a Drixe, a kurlandi Aa life c. háromkötetes müvében pedig visszaemlóegyik ágának partján, vasút mellett, (1911) 39,200 kezéseitírta meg (1852). V. ö. L'Estrange, Life of
lak., akiknek mintegy fele német; vászonszövés M. R. M. (London 1869).
sel, bőrgyártással, bádogáru-készítéssel; fa- ós
Mit-Ghamr, város az egyiptomi Dakalieh tar
gabonakereskedéssel. Több középiskolán kívül van tományban, a damiettei Nilus-ág jobb partján,
tartományi múzeuma, könyvtára, színháza. Régi (1907) 15,118 lak.
kastélyát János Ernő herceg építtette, benne la
Mitho (Mytho), az ugyanily nevű kerület fővá
kott egy ideig XVIII. Lajos. M. alapíttatását rosa francia Kokinkiuában, a Mekong partján,
Mandern Konrádnak, a német lovagrend nagy vasút mellett, kb. 6000 lakossal, katonai kórház
mesterének köszönheti, aki az Aa ós a Drixa zal, élénk kikötővel. 1861-ben Page admirális fog
alkotta szigeten 1266. építtetett magának várat. lalta el.
1345-ben már tekintélyes város volt, midőn a
Mithosz (mythos, gör.), 1. Mitológialitvánokelfoglaltökéslerombolták. 1561—1795-ig
Mithra, 1. Mura.
:'
.Kurland hercegségnek volt a fővárosa. A XVII.
Mithradates, 1. Mithridates.
<
sz.-ban a svédek 3 ízben foglalták el. 1795-ben
Mithraeuui, 1. Mitra.
végleg az oroszok birtokába került. 1915 aug. 1
Mithras, 1. Mitra.
a német csapatok heves harcok után elfoglalták.
Mithridates (görög alakja Mithradates), sok
L. Világháború.
pontusi, parthus és boszporusi király neve. A leg
Mitcham (ejtsd: mioosem), helység s London elő kiválóbb közöttük VL M. Eupator, Pontus királya
városa Surrey angol countyban, (1911) 63,218 lak. (Kr. e. 131—63), Rómának Hannibál után legféNépessége 1901 óta rohamosan növekszik. A lon lelmesebb ellensége. 13 éves korában családi cseldoni iparos- és kereskedővilág kedvelt lakóhelye. szövények miatt menekülnie kellett; vad pász
Mitchell (ejtsd: miccseii), 1. York félsziget legfon torok között testben erőssé, lélekben vakmerővé;
tosabb folyója Ausztráliában, 475 km. hosszú; fel fejlődött, alattomossága pedig családi vonás volt,
veszi balról a Lyndet, jobbról az aranyban gaz 20 éves korában (111.) visszaszerezte trónját é3
dag Palmert és a Carpentaria-öbölbe ömlik. — véres bosszút állott egykori gyámjain, rokonain,
2. M. (Mount M. vagy Black Döme), az Appalach sőt anyján is. Első nagy hadi ténye a szkithák
hegyrendszer legmagasabb csúcsa az északame legyőzése volt, s csakhamar szövetségébe vonta
rikai Egyesült-Államokban, 2048 m. magas.
a Fekete-tenger és a thrák Chereonesos mellett
Mitchell (ejtsd: miccseü), l. Donald Grant, ame lakó népeket. Azután bejárta Kisázsiai (110—
rikai író, szül. Norwichben (Connecticut) 1822 108), II. Nikomedes bithiniai király támogatásá
ápr. 12., megh. Edgewoodban (Newhaven mellett) val meghódította Paflagoniát, Kappadokiát és1909 jan. írói hírnevét az Ik Marvei álnév Nikomedes halála után Bithinia is birtoka lett.
alatt megjelent Presh gleanings (1847) c. útleírá Szövetséget kötött Armenia királyával, Tigrasaival alapította meg. Nevezetesebb munkái: Re- nesszel, akinek nőül adta Kleopátra nevű leányát,
veries of a bachelor (1850); Dream Life (1851); viszont maga annak nővérét vette feleségül.
JEnglish lands, letters and kings (1889); American Róma csakhamar beleszólt intézkedéseibe, Paflagonia és Bithinia elűzött királyait vissza akarta
Lands and Letters (1897).
2. M., Péter Ghalmers, angol zoológus, a lon ültetni trónjukra, Bithiniát pedig VI. Nikomedesdoni Zoological Society titkára, szül. Dunferm- nek adta. M. erre gyorsan meghódította Róma
lineben 1864 nov. 23. Számos anatómiai tárgyú kisázsiai birtokait, egy napon az összes ott élő/
dolgozatot irt. Nagyobb művei: Outlines of Bio- rómaiakat leölette, megtámadta a görög szi
logy (1894); The Biolog. Problem of To-day geteket és a zsoldjában vezérkedő görög Arehe-'
laost megbízta, hogy lázítsa fel Róma ellen a
(1896); Th. H. Huxley (1900).
3. M-, Thomas, angol ausztráliai utazó,szül. Skót görögöket. Néhány görög állam, így Athén, Beócia,
országban 1792 jún. 16., megh. Sydneyben 1855 Lakonia, elfogadta szövetségét. Róma megindí
okt. 5.1831-től kezdve több utat tett s Kennedyvel totta az első MA háborút (88—84) s a vezérletet
felfedezte a Warrego és Barcoo forrásait. Munkái: Suliára hízta. Ez ostrom alá vette Athént, mely
Three expeditions intő the interior of Eastern 86 márc. 2-án meghódolt, Archelaost legyőzteAustralia (London 1839); Journal of an expedition Chaironeiánál, Dorylaost Orchomenosnál. Már ez
alatt is szorongatott helyzetbe került Kisázsiáintő the interior of tropical Australia (1848).
Mitchell-Weir-f éle kúra, 1. Weir-MücheU-kúra. ban M., mivel a Marius pártjától küldött római
Mitella (lat.), a felső végtagra háromszögű sereg könnyen hódított a népek közt, melyek M..
(M. parva) v. négyszögű (M. magna) kendővel kegyetlenkedéseit megunták. Midőn Sulla átkelt
alkalmazott kötés. A könyökben derékszög alatt Kisázsiába (84.) M. jónak látta tőle kérni a békét,,
behajlított kart a kendővel a vállra kötjük fel melyet Dardanosban meg is kötöttek azzal a fel
Vállperec-, felkar- és alkartörések, váll-éskönyök- tétellel, hogy 70 hajót átad, kisázsiai hódításai
ficamodások ideiglenes ellátására alkalmazzák. ról lemond és 2000 talentum hadisarcot fizet
Második M.-i háborúnak nevezik azt a kisebb
Mitesser (ném.), 1. Bőratka.
Mitíord (ejtsd: mittfdrd), Mary Bussell, angol jelentőségű támadást (83—81.), melyet a Sullátót
írónő, szül. Arlesfordban 1787 dec. 16., megh. Kisázsiában hagyott Lucius Murena intézett M-
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ellen, s azzal végződött, hogy Murenának sietve
el kellett hagyni M. országát Mihelyt a király
összeszedhette erejét, megindította a harmadik
M.-i háborút (73—63.) Elfoglalta Bithiniát, meg
vívta Chalkedon városát és Aurelius Cotta konzult
Kyzikosban körülzárta. De a másik konznl, LucmsLiciitíusLucuUus,megverte,hajóhadáttönkretette, sok városát elfoglalta, s midőn Tigranes a
hozza menekült M.-t kiadni vonakodott, Lucullus
Armeniába is betört és Tigranokertát elfoglalta.
Kemény fegyelmét megunt katonái azonban to
vább nem akartak Ázsiába nyomulni s lázongásuk
Lucullusi visszavonulásra kényszerítette, M.. pe
dig vissza tudta szerezni birtokait. A Maniliusf éle törvény 66-ban Pompeiust bizta meg a háború
vezérletével, s neki csak le kellett szedni a Lncullustól hátrahagyott babérokat. M.-t az Enphrates mellett Zelánál megverte, mire M. bosporusi
tartományába menekült. Innen akart ő összegyűj
tött seregével szárazföldi úton Itália ellen vonulni,
de katonái saját fia, Pharnakes élén fellázadtak
ellene. M. mindenkitől elhagyatva öngyilkos lett
(63.). Ókori történetírók nagynak nevezték és
lángésznek magasztalták, ki nagy műkincseket
gyűjtött össze, összes népeinek, számszerint 22nek nyelvén beszélt; azonban kétségkívül a ke
leti kényúr vonásai nyilvánulnak meg magán és
politikai életében egyaránt. V. ö. Beinach Th.,
Mithridate Eupator, roi de Pont (Paris 1890, ném.
Leipzig 1895); Bernhardt, Chronologie der Mithridatischen Kriege (Marburg 1896).
H i t h r i d a t i a m , számos alkatrészből össze
tett lekvárféle gyógyszer-készítmény neve. Állí
tólag Mithridates, Pontus királya használta elő
ször, mint általános ellenszert a mérgezés ellen.
L. még Alexifarmakon.
Miticzky Ida, írónő, 1. Karlovszky, 3.
Mitidzsa, algériai síkság, 1. Metidzsa.
niitigantia (lat.) a. m. csillapító, enyhítő sze
rek ; tov. enyhítő körülmények.
Mitilene (Mytilene, Mitüini, tör. Midüllü),
város Leszbosz szigetén, melyet róla később
szintén M.-nek neveztek. A sziget maga KisÁzsia Ny-i partja közelében fekszik. Hovátartozandósága még nincs eldöntve; úgy Török-,
mint Görögország magának vindikálja;
előbb
Törökországhoz tartozott. 1750 km2 területén
125,753 görög, 14,476 török és 320 külföldi la
kik. Több hegy ágazza be; köztük É.-on a Lepetymnos (most GeHa) és az Olympos (most Hagiosz
Iliász); közben termékeny völgyek (gabona, bor,
olaj, déli gyümölcs a fő termények) terülnek el, a
hegyek pedig nemes márványban gazdagok. Két
öböl (D.-en a Kalloni, DK.-en a Jero) mélyen be
nyúlik a sziget földjébe. A szigetet Kr. e. a XI—X.
sz.-ban Görögországból kivándorolt eoliai törzsek
(a monda szerint Penthilosnak, Orestes törvényte
len fiának vezetése alatt) foglalták el, s a Penthilidák a VIII. sz. derekáig mint királyok uralkodtak
előbb az egész Leszbosz, aztán csak M. fölött. Ké
sőbb heves küzdelmek törtek ki a nép és a nemes
ség közt.melyeknek Pittakus vetett véget. A VI. sz.
végén a perzsák foglalták el, de a mykalei csata
(479) után a sziget fölszabadult és az athéni tengeri
szövetséghez csatlakozott. A rómaiak elleni há
borúban (Kr.e.88.) a pontusi Mithridatest segítette,
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miért a győztes rómaiak elpusztították, Kr. u1355—1-462. önálló állam volt s hercegei a genovai
Gattüusio-családból voltak; ekkor török iga alá
jutott. 1821 jún. 8. a görög felkelők Leszbosz mel
lett, M. közelében, megvertek egy török flottát.
Az 1912—13-iki balkáni háború alkalmával a
szigetet görög csapatok szállották meg, az
1914—15-iki világháború folyamán pedig, a Dar
danellák ostroma alkalmából, 1915 július havá
ban az angolok szállítottak ott csapatokat és
ágyúkat partra, tudatván a görög kormánnyal,
hogy katonai okokból ideiglenesen megszállják
a szigetet.
Leszbosz fővárosa, M. virágzó tengeri város
volt a sziget K.-i partjának nyúlványán, két ki
kötővel, melyeket kőgátak védtek, s a városon
keresztül vont csatorna kötött, össze; e csatorná
nak ma már nyoma sincs; azÉ.-i kikötő teljesen
elpusztult, a D.-it is csak kisebb hajók használ
hatják. A mai M. (vagy Kasztro) eléggé je
lentékeny város, kb. 20,000, többnyire görög la
kossal, élénk kereskedéssel; görög érsek szók
helye. A tenger felé meredeken lejtő dombon, a
várostól ÉK.-re, hol most egy török kastély áll,
még láthatók az Akropolisz romjai; Ny.-ra pedig
egy színkör alaprajza vehető ki; a többi antik
építményekből csak egyes romok maradtak fenn.
Mitilotoxin (mytilotoxin, gör.) a. m. kagyló
méreg (1. o.).
Mitisz-ötvény, 1. Aluminiumötvények.
Mitisz-zöld (Vert de Yienne, új zöld), rendsze
rint rosszabb fajta schweinfurti zöld, a Scheeleféle zöldnek és schweinfurti zödnek keveréke;
igen mérges festék.
Mitjekinszkaja Sztanica, egyike a legrégibb
kozáktelepeknek a Donvidéken Donce j.-ban, kb.
14,000 lak., fontos marhavásárral.
Mitla, tulajdonképen Mictlan (a. m. halottak
városa) volt a neve a mexikóiak szent városának
(capotékek városa), melyben főpapjuk székelt.
Oaxaka állam tiacolulai kerületében hegyektől
körülvett magas völgyben feküdt; még most is
láthatók a palotafalak és templomok romjai, me
lyeket először Dupaix kapitány írt le részleteseb
ben. Később Mühlenpfordt német építész egy at
laszba összegyűjtötte a paloták rajzait, pontos
méreteit és vázlatait; ennek egy kéziratos példá
nyát az oaxakai Institutio publicóban őrzik. V. ö.
Penafiel, Monumentos del arte mexicano antiguo
(Berlin 1890).
Mitocliomlria, sajátságos, fonál- v. pálcika
alakú képződmények számos sejt protoplazmájában. A sejtosztódásnál a kromoszómákhoz hason
lóan a fióksejtekbe jutnak. Feladatuk és szerepük
még homályos.
Mitograiusok (gör. [uiö-o-cpcboi), régi mondák
és regék görög és latin prózai feldolgozói; görö
gök pl. Apollodoros, Konon, Parthenios, Antoninus, Liberális, Palaephatos; rómaiak: Hyginus,
Fulgentius, Lactantius stb. Gyakran tárgyat és
motívumot szolgáltattak klasszikus irányú mo
dern költőknek is. Kiadta Westermann (Mythographi Graeci, 1843); újabban R. Wagner (Lipsiae 1894); a latinokat (Mimeker (Amsterdam 1681,
2 köt.) és van Staveren (Leyden 1742,2 köt.) Bode,
Scriptores rerum mythicarum Latini trés, 1834v
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Mitológia(tkp. mytholoffia, agör. JIÜ^OS; [hitrege] tet a mult század első felében uralkodó roman
és Xdyo; [tan] szavakból), egyrészt a. m. valamely tikus szellemáramlat újra f elkorolta s különösen
nép, illetőleg népcsalád hitregéinek összessége, Creuzer munkája alapján igen népszerűvé tette.
másrészt a. m. a hitregékre vonatkozó tudomány.
Ezekkel az értelmező M.-i hipotézisekkel szem
Az első értelemben vett M.-k közül a legfejlettebb ben az ujabb M.-i iskola, mely Tyhr és Láng
anyagfeldolgozással rendelkeznek a görög, a angol tudósokat tekinti mestereinek, nem keres
római, a germán és a szláv M. A mult században alapértelmet a mítoszokban, hanem egyszerűen
szokás volt ezenkívül indogermán M.-ról is azokat az általános emberi érzéseket és ösztön
beszélni, vagyis azt feltételezni, hogy az indo szerű alaphajlamokat kutatja, melyekből a míto
germán népcsalád (1. Indogermánok) már a szok fakadnak s ezért ez iskolát antropológiai
népekre oszlás előtt kifejlett M.-val rendelkezett, nak szokás nevezni. Mig a fent ismertetett irá
melyet az egyes népek a maguk lakhelyükre nyok úgyszólván kizárólag a nagy kultúrnépek
elvittek és tovább fejlesztettek. Ennek a felfogás M.-i képződményeit vizsgálták s ezekből vezették
nak, mely az egyes indogermán népek M.-jának le elméletüket, addig az újabb irány sokkal
kétségtelenül szellemes, de igen erőltetett egy nagyobb súlyt helyez az ú. n. primitív népekről
bevetésével s a nevek fantasztikus származtatá a néprajzi kutatások alapján újabban kimerít
sával és magyarázásával sokáig nagy hatást hetetlen bőségben rendelkezésre álló adatokra,
gyakorolt, ma alig van komoly követője. Az ugor mert ezekből a mítoszok lelki alapját tisztábban
népek közül a finnek és vogulok s némi részben szemlélheti. Mig ezenkívül a régi iskolák a míto
a magyarok ősi M.-járói állnak adatok a rendel szokat a vallásos hittől különállóknak tekintették,
kezésünkre, a sémi népeknek a héber és moha addig az újabb irány a mítoszok közül külön
medán monoteizmust megelőző és azt kisérő M.-i választva azokat, melyek a költők szabad képzele
képzetei is feldogozás alatt állnak. (Mindezekről tének gyümölcsei vagy egyéb tudatos gondol
1. a megfelelő cimszókat). Nagyon fellendült kodás eredményei, a többit a mitoszalkotó néplé
továbbá újabban azoknak a mitikus alakulatok lek istenhitének közös talaján igyekszik meg
nak vizsgálata is, melyek a görög és latin M.-ból érteni.
a keresztény képzetvilágba átmentek.
Ennek az antropológiai iránynak jelenleg leg
A M.-nak, mint a mítoszokra vonatkozó tudo inkább elfogadott eredménye az, hogy minden
mánynak módszerét illetőleg kiemelendő, hogy mitikus (és egyben vallási) képződésnek az alapja
a mult század végéig a legfontosabb feladatnak az animizmus, vagyis a testtől különálló lélek
a mítoszok értelmezését tekintették. E tekintetben (lat. animus) fogalma, mely a primitív gondol
az egyik irány, melyet a Kr. e. 300 körül élt kodásban az álom és a halál jelenségei következ
Euemeros (1. o.) óta lehet nyomon kisérni, a tében alakult ki. Ebből a fogalomból kialakult a
mítoszokban történeti jelenségek lerakodását testi világgal párhuzamos szellem-világnak, a
látja. Ezen irány mellett, melynek általános démonok világának a képzete, vagyis az a gondo
érvénye hitelét vesztette, de mely mégis nem egy lat, hogy a meghaltak lelkei az élők között jár
mitikus alakulat történeti gyökeréhez vezet, igen nak (innen az ősök tisztelete) ós hogy nemcsak
elterjedt volt még a mult században a szimbolisz- az ember, hanem az állat, növény és az élettelen
tikus értelmezés, mely a mítoszokban részint tárgy is ily szellemek lakhelye. Az animizmus
természeti (égi, vulkánikus stb.) jelenségek meg egyik nyilvánulása a totemizmus, állatoknak
figyelésének, részint erkölcsi tanoknak allegorikus ősökként való tisztelete és a fetisizmus, élet
lerakodását látta. Bár kétségtelen, hogy némely telen tárgyaknak istenekként való imádása. Az
mitosz egész átlátszóan nem egyéb, mint animlzmusnak mint egyetlen magyarázó elv
valamely természeti tünemény fantasztikus alle nek alkalmazásával ugyan igen sok számottevő
góriája, mégis a természeti mitosz-magyarázat tudós nem ért egyet, mégis a M.-i problémák
általános érvényét egyrészt annak felismerése antropológiai alapon való kezelése ma már álta
döntötte meg, hogy a természetbe való belemélye lánosnak tekinthető. Legújabban egyesek az
dós, melyet ez az irány a kezdetleges lét számára animizmust nem hajlandók a vallási és M.-i kép
feltételez, csak a kultúra magasabb fokán követ ződések legősibb alapjának tekinteni, hanem azt
kezik be, másrészt a kritika jogosan felháborodott vallják, hogy az animisztikus gondolatkört bizo
azokon az erőszakos értelmezéseken, melyekkel nyos kapcsolatoknak az átérzése előzte meg,
ez az iskola a maga álláspontját érvényesítette. melyeket az összefüggésben tapasztalt jelenségek
(Ez iskola legfőbb képviselője Max Müller, kinek között a kezdetleges gondolkodás megteremtett
tanait ügyes népszerűsítők, főként Cox, a köz s melyeknél fogva a primitív ember a jelenségek
tudatba is átvitték). Ami pedig a mítoszoknak előidézőiül bizonyos varázserőket képzelt el ma
erkölcsi eszmék allegóriáiként való felfogását gának. Az ilyfajta összefüggések között a francia
illeti, ez az eljárás, melynek első alkalmazói a JDurklieim iskolája szerint a legfontosabbak a
görög stoikusok voltak, a történeti felfogással társas élet kapcsolatai.
jut ellentétbe, mikor saját kora erkölcsi felfogá
Irodrüom. Csak a cikkben ismertetett elméletek irányító
sának kifejeződését keresi egy ettől messze távol alkotásait
említjük a fenti ismertetés sorrendjében: Max Miilálló kor termékeiben. E szimbolisztikus M.-val ler, Physical Religion, London 1891 : Creuzer, Symbolik u.
kapcsolatos az a misztikus M.-i felfogás, melyet Mythologie d. altén Völker, Leipzig 1810—12 (ellene : Voss,
Stuttgart 1824—6): Tylor, Primitive Cnlture,
a kereszténység első századainak egyház-atyái Antisymbolik,
1871; Láng, Hyth, Ritnal and Religion, London 1899; Durkvallottak s mely szerint a pogány hitregék az heim iskolájának munkálatai L'anne soeiologique címmel
isteni őskinyilatkoztatásnak elhomályosult és jelennek meg (eddig 11 köt.). Valamennyi M.-i irány ismer
és kritikája Wundt, Vólkerpsychologie, IV. köt 2.)
eltorzult képei. Ezt a misztikus elfajulási elméle tetése
kiad. 1910, Leipzig).
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Mitom (nőv.), Flemming szerint a plazma fona
las részének, a filáris plazmának (1. o.) a neve,
szemben a paramitommal vagy inter filáris plaz
mával, amely a fonalak közeit tölti ki.
Mitománia (mythomania, gör.), 1. PszmdológiaMítosz (mythos, gör.), 1. Mitológia.
Mitra (gör.) a. m. kötelék, kendő, a régi ázsiai
népeknél a fej befödésére szolgáló f öveg. HomeTosnál jelenti az alsó ruha (ohiton) fölött viselt
•érc-övet; a kat. egyházban egy jelentésű az iní il
lával. L. Föveg.
Mitra (lat. Mithras), az indus védákban a
•világosság istene, az Aditják (1. o.) egyike, a nap
pali fény képviselője, viszont Varuna az éjjeli
•ég istene. Ő egyszersmind az igazság, a hűség és
a jog őre. Alakja átment a perzsa Miíhra-knltuszba, kihez hegycsúcsokon imádkoztak. Tiszte
lete elterjedt egész Előázsiában ós Kr. e. 70-től
kezdve Európában is. Rendesen ifjúnak ábrázol
ták frigiai hegyes sapkában, egy földhöz szorí
tott bikán térdelve, amint nyakába tőrt döf. A
• szobor alsó részében szimbolikus állatok (skorpió,
kutya, oroszlán stb.) utalnak a M.-misztériumok
-templomaira és barlangjaira (mühraeumok), me
lyekben a csillagoknak, a különböző zónáknak,
az állatkörnek, a lélek vándorlásának jelvényei
voltak ábrázolva. Főleg római katonai táborhe
lyeken terjedt el M. tisztelete; szobrait és temp
lomait a római provinciákban mindenütt földszinre hozták az ásatások. Találtak ilyeneket
Pannoniában és Dáciában is, igy Aquincumban
(Óbuda mellett), Scisciában (Sziszek), Scarbantiában (Sopron mellett), Apulumban (Gyulafehér
vár), Potaissában (Torda). V. ö. Layard, Recherches snr le culte public et les mystéres de M.
(Paris 1848); Hülébrandt, Vedische Mythologie
(Breslau 1902); Cumont, Les mystéres deM. (Paris
1900; németül is Leipzig 1903); u. a., A magyar
országi Mithraeumokról (Arch. Ert. 1893).
Mitra Hippocratis, a fejre sipka-alakban
készített kötés, mely a hajas részt egészen be
borítja. Régebben a kötést kétfejű vászonpólyával készítették úgy, hogy a pólya egyik feje a
homlokot és nyakszirtet járta körül, a másik feje
pedig a homlokról a fejtetőn át a nyakszirthez és
vissza futó, egymásra boruló meneteket alkotott.
Újabban egyszerű pólyával is készítik, bár álta
lánosságban ritkán nyer alkalmazást.
Mitraille (franc, ejtsd: mitráuy), apró darabok
ból álló, vagy azzal töltött lövedék, mint pl. a
kartács; de nemcsak az, mert az összevagdalt vas
as őlomdarabokkal való töltést is M.-nak mond
ják. — Mitraillade, több, mitrailleal töltött ágyú
ból egyszerre történő lövöldözés. — Mitraüleuse,
szórólöveg, 1. Géppuska.
Mitra p a p a l i s ((&iat), I. Püspöksüveg.
Mitré, Bartolomeo, argentínai államférfiú, szül.
Buenos-Airesben 1821 jún. 26., megh. u. o. 1906
jan. 19.1851-ben, mikor Buenos-Aires elszakadt a
szövetségtől, M. volt a főváros csapatainak fő
vezére, de vereséget szenvedett és Buenos-Airesnek vissza kellett lépnie a szövetségbe. Az új
polgárháborúban 1861 szept. M. győzött és 1862.
Argentína elnöke lett. 1868-ban nem választot
ták meg újból, mire elhagyta az országot. 1874-ben

Mitrovics

az új elnök, Avellaneda ellen támadást intézett
Uruguay felől, de vereséget szenvedett. Később
visszavonult a politikától s történelmi tanulmá
nyainak élt. Főbb művei: História de San Martin
(Bnenos-Aires, 1889—90, 4 köt.): Comprobacion
historica acerca de algunos puntos de História
Argentína segur nuevos documentos (u. o. 1882).

Mit Rebellen unterbandle icli niclit,

1. Lázadókkal nem alkuszom.
Mitrovac, adók. Pozsega vármegye pozsegai
(pozegai) j.-ban, (1910) 353 horv. lak.; u. p. és u. t.
Kutjevo.
Mitrovica, önálló város Szerem vm.-ben, a
Száva mellett, (1910) 1673 házzal és 12,909 lakos
sal (közte 846 magyar, 2341 német, 3915 horvát,
4878 szerb, 159 tót; hitfelekezet szerint 6742 r,
kat., 651 görög kat, 4997 gör. kel.). M. a járási
szolgabírói hivatal, törvényszék, járásbíróság,
királyi közjegyzői kamara, adóhivatal és csendőr
szakaszparancsnokság szókhelye; van pénzügyőr
sége, folyammérnöki hivatala, mellékvámhiva
tala, villamos telepe, selyemtenyésztési felügye
lősége, alreáliskolája, közkórháza, több pénz
intézete, vasúti és gőzhajóállomása, posta- és
táviróhivaíala és telefonállomása. Lakói föld
es szőllőmivelést, selyemtenyésztést, halászatot
ós élénk kereskedést űznek, egyfelől a Száván,
másfelől Szerbiába. M. Syrmium név alatt egyike
volt a rómaiak legjelentékenyebb városának,
mely Pannónia II., utóbb Illyricum székvárosa
volt. Itt született Probus császár, aki itt is van el
temetve. Utána több római császár székelt itt. 441.
ahunnok elfoglalták a várost, később a gepidák
birtokába jutott; Justinian császár 550. meghódí
totta, 582. két évi ostrom után az avarok foglalták
el, kiknek kezén kétszáz évig maradt. A horvátok
ntán a magyarok foglalták el, de a XII, sz.-bana
városból alig állott fenn több mint a Demetriustemplom, melyről a város Dimitrovica, utóbb M.
nevet kapott. A XIII. sz.-banM. ismét jelentőségre
vergődött s 1381 táján felette virágzó kereskedést
űzött. A nikápolyi csata után 1396. a törökök a
várost elpusztították; a város újból felépült, de
1521. a törökök újra elhamvasztották s azóta na
gyobb jelentőségre emelkedni nem birt. Az 1914—
1915-iM világháborúban sokat szenvedett. 1914
szept. 6. a szerb Timok-hadosztály itt átkelt a
Száván és a várost is pusztította, de a Krausz
Alfréd vezetése alatt álló osztrák-magyar csapa
tok tönkreverték. 1915 febr. 17. a szerbek a Szá
ván túlról bombázták. L. Világháború.
Mitrovica, vasúti végpont és város a Szerbiá
hoz tartozó pristinai régi török szandzsákban, az
Ibar és Szitnica összefolyásánál, mintegy 3000
lakossal.
Mitrovics, 1. Gyula, ref. lelkész, szüL Sátoralja
újhelyen 1841., megh. Debreczenben 1903 jan. 25.
A teológiai tanfolyamot (1861—65) Sárospatakon
végezte. Egyetemi tanulmányait németországi és
svájci egyetemeken befejezvén, 1868. a gyakor
lati teológia és erkölcstan tanára lett a sáros
pataki teológiai akadémián. A tiszáninneni egy
házkerületnek főjegyzője, s a debreczeni és buda
pesti zsinatoknak egyik jegyzője volt, 1895. deb
reczeni lelkészszé választották meg. Egyike volt
a szabadelvű teológiai irány képviselőinek. Az ál-
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tála öt éven át (1882—86) szerkesztett Sárospataki
Mitteis, Ludwig, német jogtudós, szül. LaiLapokban s egyéb folyóiratokban kiadott kisebb- bachban 1859 márc. 17. A birói pályára lépett,
nagyobb dolgozatán kivül következő munkái jelen 1884. Bécsben magántanárrá habilitálták, azután
tek meg: Egyházi és szertartási beszédek (Sáros a prágai német egyetemen, majd 1895. a bécsi,
patak 1872); Egyháziatlanság és üres templomok 1899. a lipcsei egyetemen lett tanár, és ugyanitt
(a. o. 1876); Láng Henrik válogatott vallásos 1902. a papiruszgyüjtemény igazgatója. Főbb
beszédei (németből ford., u. o. 1877); Egyházi szó munkái: Die Lehre von der Stellvertretűng nacb
noklattan (u. o. 1878); A polgári házasság tör römischem Recht mit Berücksichtigung des östervényei párhuzamban az eddigi házassági joggal reichischen Rechts (Wien 1885); Reichsrecht und
(u. o. 1895); Dolgozatok az egyházi élet köréből Volksrecht in den östlichen Provinzen des römi(I. füzet, u. o. 1895). Halála után fla, M. debreczeni schen Kaiserreichs (Leipzig 1891); Zur Geschiehte
bölcseleti akadémiai tanár adta ki hét kötetben der Erbpacht im Altertum (u. o. 1901); Über drei
Összegyűjtött papi dolgozatok focim alatt összes, neue Handschriften des syrisch-römischenRechtsaddig meg nem jelent müveit is (Debreczen 1906— buchs (Berlin 1905); Griechisehe Urkunden der
1913).
Papyrussammlung zn Leipzig (Leipzig 1906, 1.
2. M. Gyula, if j . , esztétikus, M. 1. fla, szül. Sá köt.); Römisches Privatrecht bis auf die Zeit
rospatakon 1871 jun. 29. Egyetemi tanulmányait Diokletians (u. o. 1908,1. köt.); Qrundzüge und
Budapesten, Bécsben és Berlinben végezte, majd ChrestomathiederPapyruskunde(Wilckerrel, u. o.
több külföldi tanulmányutat tett. Sárospatakon 1912, 2 köt.). Résztvett a Corpus papyrornmRaigimnáziumi tanár volt, 1904. a miskolci ref. fel neri (Wien 1895) első kötetének kiadásában is.
sőbb leányiskola igazgatója, 1910. a debreczeni
Mittel (német), a nyomdákban a 14 pontos
főiskola bölcsészeti fakultásán tanár, 1914. pedig betütörzsű betűk elnevezése, a kétszer ily nagy
a főiskolai nagykönyvtár igazgatója lett. Nagy ságú betűk kétmitteleseknek neveztetnek. L. Betűtevékenységet fejtett ki a ref. iskolaügy terén, nemek.
elsősorban a debreczeni főiskolának egyetemmé
Mittelfranken, i. Eözép frank kerület.
fejlesztése körül. Számos esztétikai és pedagógiai
Mittelland.Appenzell-Ausserrhoden svájcikan
müvet irt. Nevezetesebbek: A valószerüségről ton egyik kerülete 58 kmJ területtel, (1910) 15,137
(Budapest 1893); Az associatio szerepe (u. o. 1909); lak.
Az esztétikai tetszés alapproblémája (u. o. 1912);
Mittelmann Nándor, tanár, szül. AlsózaturAz diáki szép hatásának magyarázata a lélek- csán 1860. Tanulmányait a középiskolai tanár
tudomány alapján (u. o. 1914); Középiskolák képzőintézetben és a József-műegyetemen elvé
reformja (Sárospatak). Lefordította magyarra gezvén, előbb reáliskolában, majd kereskedelmi
Schwegler Albert: A bölcselet története c. művét iskolákon működött. 1901-ben a kereskedelmi
(Budapest 1904).
iskolák főigazgatóságához osztották be szolgá
Mitscherlich, Mlhard, német kémikus, szül. lattételre. B hivatalán kívül a Magyar Királyi
a Jever melletti Neuendeben 1794 jan. 7., megh. Állami Kereskedelmi Iskolai tanárkópzőintézet é»
Sehönebergben (Berlin mellett) 1863 aug. 28. a Keleti Kereskedelmi Akadémia megbízott ta
1821-ben Klaproth utódja lett Berlinben az egye nára és iparoktatási szakfelügyelő. Számos szak
tem kémiai tanszékén. M. kiváló munkásságá cikkén kívül nevezetesebb munkája: Pénzintéze
nak igen sokat köszönhet a kémia minden ága. tek számvitele (a Magy. Kereskedő Könyvé-ben).
Számos dolgozatot közölt a mangánsavról, a ben
Mitterbad, fürdőhely Meran tiroli kerületi ka
zolról és ennek származékairól. Ő fedezte fel az pitányságban, 946 m. magasban, az Ulten völgyé
Izomorfia törvényeit és sok ásványt mesterséges ben, vastartalmú ásványvízforrással.
úton állított elő. Analitikai módszere a foszfornak
Mitterburg(Pm«o,lWm^,Mitterbiirg(Pisino)
törvényszéki esetekben való kimutatására manap (859 km2 ter., 1910. 48,290 lak.) isztriai kerületi
ság is használatos. Főbb müvei: Lehrbuch der kapitányság székhelye, (1910) 17,430 lakossal;
Chemie (4. kiad. Berlin 1840—48, 2 köt.); Über Isztriát a francia invázió alól felszabadító Lazadie vulkanischen Erscheinungen der Eifel (u. o. rich generális emlékével, régi kastéllyal, jelenté
1865).
keny vásárokkal.
Mitterer, Ignaz, német egyházi zeneszerző,
Mitta (azelőtt: Kosztolnamiticz), kisk. Trencsón vm. báni j.-ban, (mo) 207 tót lak.; u. p. szül. St. Justinában (Tirol) 1850 márc. 2. 1882—
Ölved, u. t. Ölved-Rozsonymitta. — L. még Ne- 1885-ig a regensburgi dóm karnagya volt. Termé
keny és tehetséges müvelője a katolikus egyházi
mesmitta, Bozsonymitta.
Mittag-Leüler, Magnus Gösta, báró, svéd ma zenének. Elméleti müvei: Leitfaden für den Untematikus, szül. Stockholmban 1846 márc. 16. terricht in römischen Choralgesarige (1898); PrakWeierstrass tanítványa volt és 1877. a helsing- tisehe Chorsingschule (1908); Die 'wichtigsten.
forsi, 1881. pedig a stockholmi egyetem tanára kirchlichen Vorschriften für Kirchenmusik (1905).
lett; főleg függvénytani vizsgálatokkal foglalko
Mittermaier, Kari Joseph Anton, német jog
zik és a matematikának ezen ágát fontos tételek tudós, szül. Münchenben 1787 aug. 5., megh. Heikel gyarapította. 1882 óta az Acta Mathematica delbergben 1867 aug. 28. 1811-ben lett tanár
c. szakfolyóiratot adja ki. Az ő fáradozásainak Landshutban, 1819. Bonnban, 1821. Heidelbergköszönhette Kovalevszki Zsófia, hogy nő létére a ben, 1831-ben a badeni kamarába választották,,
stockholmi egyetemen tanszéket kapott. 1902 óta többször volt elnöke a második kamarának, 1848.
kültagja a Magyar Tud. Akadémiának; 1910. pedig elnöke a frankfurti előkészítő parlament
tagja volt a Bolyai-dijat (1. o.) odaítélő bizottság nek. Működését szabadelvűség jellemezte. Élénk
nak.
érintkezést tartott fenn az 1843-iki magyar bün-

Mitterwurzer

— 811 —

Mixtúra.

tetőtörvénykönyvi javaslat készítőivel és a javas vid szótaggal van kifejezve; M. hexameter az.
latról az Archív für Kriminalrecht c. folyóiratba olyan, melynek végső lába pyrrhichiusnak vagy
elismerő bírálatot írt (Entwurf eines Strafgesetz- jambusnak látszik, pl. Derige odoris equos ad
buchs fiir das Königreich Ungarn), amelyet ma certa cubilia canes.
gyarul is kiadtak (Mittermaier a magyar büntetőMiusz, 1. az orosz doni kozákok területén 235
törvénykönyyi javaslatról, Pest 1843). A Magy. km. hosszú folyó, az Azovi-tengerbe ömlik. Partjai
Tud. Akadémia 1846. külső tagjául választotta. közelében nagy kőszéntelepek vannak.
Főbb müvei: Das deutsche Strafverfahren (Hei2. M. (Myus), a kisázsiai 12 ión város között
delberg 1827, 2 rész; 4. kiad. 1845—46); Der a legkisebb a Maeander folyó mellett, torkolatá
gemeine deutsche bürgerliche Prozess (Bonn tól 30 km.-nyire. Ezt kapta más két várossal
1820—26, többször kiadták); Grundsátze des gé együtt ajándékba Themistokles a perzsa király
memen deutsch. Privatrechts (Landshut 1824, 7. tól. A peloponnesosi háborúban az athéniek M.
kiad. Regensburg 1846—47, 2 köt.); Die Todes- mellett a káriaiaktól vereséget szenvedtek. A
strafe (Heidelberg 1862).
város már Augustus idejében rom volt, mely
Mitterwurzer, 1. Anton, német operaénekes, Avsár Kalesszi mellett ma is látható.
baritonista, szül. Sterzingben (Tirol) 1818 ápr. 12.,
Miv., latin állatnevek után Mivart St. George
megh. Döblingben 1876 ápr. 2. A legnagyobb szín angol zoológus (szül. Londonban 1827 nov. 30.,.
padi énekesek egyike volt. 1839—70-ig a drezdai megh. u. o. 1900 ápr. 1.) nevének rövidítése.
udvari színháznál működött. Legkiválóbb alakí
Mivelés, 1. Művelés.
tásai : Wolfram (Tannháuser), Telramund (LohenMíveltető ige, 1. Műveltető ige.
grin), Hans Sachs (Meistersinger), Don Jüan.
Mivolt, L Lényeg.
2. M., Friedrich, német színész, M. 1. fia, szül.
Mixák, Mexikó és Chiapas területén élő, maya.
Drezdában 1844 okt. 16., megh. Bécsben 1897 nyelvű naua ágbeli indiánus nép. L. még Chiapafebr. 13. Szini pályáját 1864. kezdte s több német nekok.
és bécsi színház, nevezetesen 1871—79. a BurgAlixedpickles (ang., ejtsd: mix'd piMsz), étvá
szinház tagja volt, 1884. rövid ideig igazgatta gyat ingerlő mellékétel, mindenféle liatal főze-is a bécsi Carl-sziimázat, 1894. ismét a Burg- lékből (apró kukoricacsövek, zöldbab, karfloL.
szinház tagja lett. Játékát sokoldalúság, éles jel ugorka stb.), melyeket erősen fűszerezett ecetbe •
lemzőképesség és realizmus tették kiválóvá. Több savanyítanak. A indiai pickles még erősebb, mert
ízben vendégszerepelt Budapesten is. Főbb sze cayennei borsot is kevernek hozzá.
repei: Jago, ül. Eikárd, Essex gróf, Benedek Mixobaktéritunok (myxóbaktériumok), Thax—
(Sok hűhó semmiért) stb. — Felesége: Wilhel- ter által leírt és meghatározott baktériumfajmine Rennert (szül. 1847 márc. 27., megh. 1909 ták. Jellemző, hogy apró pálcikák tömegéből álló •
aug. 3.) 1871 óta a bécsi Burg-szinház tagja volt telepük lassanként spóratelepekkó (sporangium)
s előbb a naiv, majd a szubrett és komikus sze alakul át; a spórák aztán kedvező viszonyok
repkörben tűnt ki.
közt baktériumokká alakulnak át, amelyek ismétMittewald, falu Brixen tiroli kerületi kapitány osztódás útján szaporodnak.
ságban, az Bisack és vasút mellett, (1910) 962 lak.
Mixochondroszarkóma, 1. Porcdaganat.
M. és a községhez tartozó Franzensfeste vár közt
Mixolid hangnem, 1. Egyházi hangnemek.
van a SachsenMemme nevű hegyszoros, ahol 1809
Mixödéma (myxoedema, gör.), a pajzsmirigy
aug. 4—6. a Haspinger és Speckbacher vezér sorvadásával v. más természetű megbetegedésé
lete alatt álló tiroliak Lefebvre francia hadvezér vel kapcsolatosan fellépő tünetcsoport, melynél
csapatait legyőzték és 500 szász katonát ejtettek különösen az arc és fej bőre felduzzad, tészta
foglyul. A harc színhelyén 1902. emléket állítottak. tapintató (a bőralatti kötőszövetben felgyűlő
M i t t i m u s (lat. a. m. küldünk, üzenünk), Ang nyálkaszerü anyag miatt), a szellemi képesség
liában elfogatási parancs, úgyszintén parancs, megcsökken (egész az elbutulásig), az anyagfor
mely az ügyiratoknak más bírósághoz áttételét galom minimumra redukálódik, stb. Javíthatópajzsmirigykivonatok adagolása által.
rendeli.
Mixta actio (lat.), 1. Duplex.
Mittu (mattu, mittu-moru), keverék néger nép,
Mixta, d o u a t i o (lat.), 1. Donatio.
a madi, abaka és luba néven ismert törzsek
Mixtékek (miztékek), Ó-Mexikó egyik állam
nyelvi rokona, a dinkák szomszédságában, a Nilus
felső folyása mentén, egészen Khartumig. Faji alkotó népe, a capotékekkel rokon, a mostani
eredetük vitás. Szorgalmas f öldmívelők, de állat Oaxaka, azelőtt Mixteka (Felhőország) tarto
tenyésztésük feltűnően gyenge, igavonó barmuk mány területén, melyet tagosultságának meg
egyáltalán nincsen. V. ö. Junker, Reisen in Afrika felelően két részre (M. álta, vagyis hegyes és
M- baja, lapályos) szoktak osztani. A M. szent
(Wien 1889).
Mittweida, város Lipcse szász kerületi kapi városa Áchiutla volt, hires barlangtemplommaL
tányságban, (i9io) 17,800 lak., igen élénk gyár Az európai invázió óta kihalóban vannak, csak.
iparral ; gépészeti és elektrotechnikai főiskolával. Tlaxiaco vidékén van még néhány telepük.
Mixtum (lat.) a. m. elegyes, kevert; M. comKözelében ezüst- és ólomérc-bányák vannak.
Mittye (azelőtt: Militei), kisk. Beszterczo- positum, elegy-belegy.
Mixtúra (lat.) a. m. keverék, elegy. 1. Igeni
Naszód vm. naszódi j.-ban, (1910) 720 oláh lak.,
gyakran használatos gyógyszer-alak. M.-nak ne
vasúti megállóhely; u. p. és u. t. Szálva.
vezik általában a sók oldatait, extraktumok és;
Mítus (mythus) a. m. mítosz, 1. Mitológia.
Miurikus (gör. meiuros a. m. rövid farkú), az folyékony anyagok elegyeit. így M. ammóniád r
olyan vers, melyben az utolsó teljes láb arzisa rö ammónia, desztillált víz és cukros szirup elegyó-
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bői áll; M. cretae: krétapor, arab gummi, cukor ment, 1899. Dzsibuti kormányzója lett. Müve:
szirup és fehér víz; M. ferri aromatica: fűszeres Une question afrieaine (Paris 1895).
vasas keverék; M. gentianae: gentiana-keveMizoneizmus (misoneismus, gör.), az új esz
lék ; M. gummosa: arab gummi, cukor és lepá- mék, újítások gyűlölete.
iolt vlz elegye; M. okosobalsamica, Hoflmann
Mizopédia (misopaedia, gör), némely elme
•életbalzsama, illóolajok és peru-balzsam szeszes bajosnak saját gyermeke iránt megnyilvánuló
•oldata, 1. Balsamum; M. sulfurica acida, Haller gyűlölete.
sava. — 2. M., 1. Orgona.
Mizopszichia (misopsychia, gör.), életuntság,
M i x t ú r a c h l o r a t o - b r o m a t a (lat.) a drága világfájdalom.
iromidia helyett nálunk hivatalos gyógyszer.
Mizoxenia (misoxenia, gör.), a. m. idegen
Tart. 160 g.-ban 5 g. beléndek-kivonatot, 50 g. gyűlölet.
Jkáliumbromidot, 50 gr. klorálhidrátot ós 10 csepp
Mizrakh (mizrach, héber, a. m. napfölkelte,
kloroformot. Egy kávés kanállal megnyugtató, kelet), a zsidó templom keleti oldala, amerre a
•esetleg altató.
zsidók imádkozás közben arcukat irányítják.
Mizandria (misandria, gör.) a. m. férflgyiiMizse, mohammedán létére 1290. Magyaror
lölet.
szág nádora lett s már 1290 júl. 10. megölt kirá
Mizantropia (misantrophia, gör.), embergyű lyának, rv. Lászlónak gyilkosait családostul ki
végeztette. Ebben testvére, Heyza segítette. Az
lölőt ; mizantróp, embergyűlölő.
Mizar, a Göncöl szekere (Ursa maior) csillag- után III. András pártjára állt s 1291 nyaráig Tolna
és Bodrog vmegye főispánja volt. Augusztusban
.képnek X jelzésű másodrendű csillaga.
résztvett az Albert ausztriai herceg ellen intézett
Mizerikordiánusok, 1. Irgalmas barátok.
Mizi (Misy, ásv.), a copiapitnek köznapi elne hadjáratban. 1295. az Anjoukhoz pártolt át s be
vezése a bányászoknál, kénsárga, finom pikkelyes vette a király anyjának, Morosini Tommasinálaza halmazok. Lelőhelye Rammelsberg Goslar nak szekcsői várát; azonban Miklós nádor és
László comes csakhamar szétszórta hadait. Ez
mellett; ide tartozik a Jánosit is.
Mizia (Mysia), Kis-Azsia ÉNy.-i szögletének időtől fogva nem szerepel többé. V. ö. Wertner,
•ókori neve; határai K. Frigia ós Bithinia, dé Mizse nádor és családja (Erdélyi Múzeum, 1893,
len Lidia. Egyes részei: Troas a Hellespontos 584-7).
mellett, a tulajdonképeni M. a belső területen,
Mizser (oroszosan mescser, mescserjáJc, ré
Aeolis a Ny.-i tengerparton és Teuíhrania a déli gebben macsarin), a Don forrásaitól a Közép:részen. Csak a római kormányzat alatt jelölte M. Volgáig (Rjazan, Tambov, Tenza) tanyázó eltöröaz egész területet. Hegyei: az Ida (Kaz-dagh), a kösödött, ma pedig eloroszosodó félben lévő finn
M.-i Olympos (Kesis-dagh), a Temnos (Demirdzsi- ugor eredetű törzs, mely hosszúkás arcával, szőke
dagh). A nyugati partvidék két öble az Adramyt- hajával és kék szemével elüt a tatároktól. Val
tion (Edremid) és Elaia. Folyói: Ehyndakos (Ad- lásuk szerint keresztények, csak a baskírok közt
ranosz-csáj), Makestos (Szuszurlu), Aisepos (Gö- lakók mohammedánok. Nyelvük a csuvas felé
nen-csáj) és a híres Granikos (Bigha-csáj); Troas- közeledő tatár, Radloff sz. közel áll a Petrarca
ban a Skamandros (Mendere-csáj); Teuthraniá- kódex kun nyelvéhez. Számukat Georgi 1783. két
ban a Kaikos (Bakir-csáj) és Ketios (Bergama- ezer családra tette, 1830 ban 80 ezerre becsülték,
csáj); ez utóbbi mellett volt M. legjelentékenyebb ma kb. 140—150 ezer. Ezekből valók voltak a
városa, Pergamon (1. o.). Lakosai voltak a frigek, Pest környékén megtelepedett kunok (Kunszent
trójaiak, aeolok és a tulajdonképeni miziaiak, miklós, régen Tatár-Szent-Miklós).
egyszerű pásztor nép, mely részben még a per
Miztékek, nép, 1. Miodékek.
zsákkal szemben is megtartotta függetlenségét és
Mizzonit (ásv.), 1. Szkapolit.
valószínűleg lassanként átköltözött Makedóniába.
Mjezgócz, község, 1. Mézgás.
Mizil (Mesü), város Buzeu romániai kerület
Mjösen, Norvégia legnagyobb tava 121 m. ma
ben, vasút mellett, (1912) 6379 lak., élénk vásá gasban, 99 km. hosszú, 16 km. széles, 452 m. mély
rokkal.
(tehát 331 m.-el nyúlik a feneke a tenger színe alá,
Mizogámia (misogamia, gör.), a házasság gyű ami glaciális eredetére mutat), 393 km2 területű.
Vidéke Norvégia legszebb és legtermékenyebb
lölete; mizogám, házassággyülölő.
Mizoginia (müogynia,göT.) a. m. asszonygyü- vidékeinek egyike. Több folyó ömlik beléje. Lefo
lyása a Vormen. Gőzhajók járnak rajta, hajóállo
.lölet; mizogin. asszonygyülölő.
Mizológia (misologia, gör.) az ész meggyülö- másai Hamar, Gjövik és Lillehammer. Szigetei
lése, t i. idegenkedés attól, hogy bizonyos dol közül legnagyobb a termékeny Helgeö.
gokban, főleg érzelmiekben, vallásiakban az ész
Mis a. m. méterkarái. A karátsúlyt az 1914
szavára hallgassunk. Mizológus: az ész ellen júl. 1-én életbelépett kormányrendelet állapította
sége.
meg. Aki oly egyezséget hoz forgalomba, mely
Mizon {ejtsd: mizon), Louis Alexandre,tcwa.(A& nek súlya nem felel meg a mk 200 milligramm
Afrika-utazó, szül. 1853 júl. 16., megh. Madagasz súlyának, kihágást követ el. A karátsúlyt állami
kárból Dzsibutiba való utazása közben 1899 máre. intézetek hitelesitik.
.22.1880—83-ban Savorgnan de Brazzát elkísérte
Mfe., néhol előfordul mint a Mark német pénz
a Kongó vidékére. 1890-ban a Niger-Binuen Jo- jele. A helyes jelölés azonban M.
lába, 1891. dél felé ment és 4 havi járóföld után
m. k., a. m. maga keze (vagy s. k., a. m.
Kamerun teljesen ismeretlen hátsó tartományán saját keze), a sajátkezű aláírás jele.
át a Szangha folyó melletti francia állomásokMkatta, 400 m. magas, pusztai jellegű síkság
,hoz ért. 1892-ben ismét a Binue felső vidékére Német-Kelet-Afrikában.

mkg

—

813

mkg:, a méterkilogramm v. Miogramm-méter
(1. o.) rövidítése.
Ml. v. Mull, latin természetrajzi nevek után
MüUer Ottó Frederik (1730-84) dán botanikus
nevének rövidítése.
m l , a milliliter rövidítése.
Mladá Boleslav, Jungbunzlau (1. o.) cseh neve.
Mladoniczky Ignác, c. püspök, egyháziíró, szül.
Tardoson (Komárom vm.) 1840. Pappá szentelték
1863. Több helyütt való lelkipásztorkodás után
1872. szemináriumi vicerektor, 1883. rektor, 1892.
kanonok, 1913. c. püspök. Önálló művei: Makrina
Mieczislavszka Szt.Vazul-r. apácafőnöknő. Epizód
a katolikus egyház üldöztetéséről Oroszországban
(1864); A Jézustársaság ellen intézett vádak
(1867); Lateau Lujza (1875), és számos egyházi
beszéd.
Mlaka, adók. Pozsega vm. novskai j.-ban, (1910)
823 szerb lak.; u. p. és u. t. Jasenovae.
Mlakva, adók. Lika-Krbava vm. perusiéi j -ban,
(i9io) 575 szerb lak.; u. p. Kosinj, u. t. Perusic.
Mlava, az ugyanily nevű járás székhelye Plock
orosz-lengyel kormányzóságban, vasút mellett,
(1907) 13,440 lak., bőrgyártással, szappanfőzéssel
és gabonakereskedéssel. Az 1914—15-iM háború
ban M. körül igen heves harcok folytak. A néme
tek első ízben 1914 aug. 18-án, másodízben pe
dig dec. 24-én foglalták el a várost.
M. L. E., a Magyar Lovaregylet (L o.) nevé
nek rövidítése.
Mlila, város Marokkóban, 1. Melitta.
Mlinarócz, község, 1. Molnárvágása.
Mlinoga, adók. Zágráb vm. petrinjai j.-ban,
(1910) 966 szerb lak.; u. p. és u. t. Kraljevcani.
Mlinska, adók. Körös vm. garesnicai j.-ban,
(1910) 770 német, szerb és horvát lak.; u. p. és
u. t. Garesnioa.
MHdí'f., állatneveknél v. Möllendorft Ottó
német konchyologus (szül. Hoyerswerdában 1848
dee. 24., megh. Majna-Frankfurtban 1903 aug. 17.)
nevének rövidítése.
Mlle, a francia mademoiselle (kisasszony) szó
rövidítése.
MM, 1. MG.
M. M. a. m. Malzél metronómja (1. Vtemmérő).
A zeneművek kezdetén használják, pl.M.M. V=60.
— A francia messieurs (urak) szót is szokás igy
rövidíteni.
m m , a milliméter hivatalos rövidítése.
m. m. a. m. mutatis mutandis (1. o.).
Mme, a francia madame (1. o.) szó rövidítése
nevek előtt.
Mn, a mangán (L o.) kémiai jele.
Mneme, múzsa, 1. Aoidé.
Mneme (gör.), eredetileg emlékezetet jelent, de
egy német biológus, Semon, ily c. művében sokkal
tágabb értelemben egy biológiai rendszer alapjává
tette. Hering egy klasszikussá vált értekezésé
ben: Űber das Gedachtnis als eine allgemeine
Function der organischen Materié, már előbb tá
gított az emlékezet szó körén, belefoglalván a
gyakorlat és átöröklés jelenségeit, mint analógo
kat ; ezen épül azután Semon rendszere. Semon
szerint ingerek szülte organikus változások állan
dókká lehetnek, ezek az engrammák; valamely
szervezet engrammáinak összessége a szervezet
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M.-je. Ennek a következménye az, hogy újabb ha
sonló benyomást sokkal gyöngébb ingerek szül
hetnek ; ide számltja Semon az érzékek begyakor
lásának, futólagos vázlat alapján egy kép fölisme
résének jelenségét stb. Állatok és növények isvalamely inger ismétlése esetén mind érzékenyeb
bekké válnak ez inger iránt, azaz mind gyöngébb*
ingerekre reagálnak, mert az új inger az előbbi
állapotot is fölidézi és a két inger szülte állapot
összeműködik (homofonia). Ezek és az ebből eredőemlékezetbeli jelenségek hasonlítanak biológiai
folyamatokhoz, ill. biológiai folyamatok hatnak
így a csirasejtekre és ez az alapja tulajdonságok
átöröklésónek. V. ö. Semon: Die M. als erhaltendes Princip im Wechsel des org. Lebens (1904.3kiad. 1911).
Mnemométer, emlékezetmérő. Lélektani kísér
leti eszköz, amelyet egy magyar pszichológus,.
Ranscliburg Pál idegorvos talált fel s arra al
kalmazott, hogy az emlékezet megtartó és re
produktív erejét vizsgálja szintén az ő általafeltalált szópár-módszer szerint. A készülék egy
kisebb ládából áll, amelyben egy villamos készü
lék papirkorongot forgat. A papirkorongon fel
vannak nyomtatva a szópárok, amelyek a láda
ajtajának nyílásán meghatározott időre látha
tókká válnak. Az exponálás idejét (V4—3 napig)
egy külön e célra készült metronóm szabályozza..
Ranschburg az utóbbi időben javított készülókén :alkalmassá tette a taehitoszkópikus Msérletekre(a pillanatnyi felfogás vizsgálatára). A M. ma.
már igen el van terjedve a lélektani laborató
riumokban. V. ö. Banschburg Pál, A gyermeki
elme; u. a. Das kranke Gedachtnis; Nagy-Gömöri, Lélektan.
Mnemonika vagy mnemotechnika, anamnesztika (gör.), a. m. az emlékezés művészete, vagyis,
az a mesterséges eljárás, mely képzeteknek
eszünkbe jutását biztosltja, ill. megkönnyíti. Ter
mészetes úton ugyanis a képzetet v. mechanikustársulás v. tartalmi kapcsolat idézi föl; de nevek,,
számok és ilyenek fölidézésére alig van tartalmi
kapcsolat és mechanikus ismétlés, társulás sem
kínálkozik mindig; ilyenkor valami mesterségesközvetítés jó szolgálatot tehet, ámbár hiszen ma
gának a közvetítő képzetnek ószbentartása új ter
het is jelent az emlékezet számára. De ez a teher
kisebb lehet, mint a fölidézendő képzet meg
tartása és ily esetben a M. jó szolgálatot tehet.
Innét van, hogy már a régiek is fáradoztak M.-i
rendszerek kitalálásán; egynek föltalálójául Simonides görög költőt tartották; ez abban állt,
hogy az illető egy meghatározott tért (pl. várost,,
házat, szobát) képzelt maga elé s annak bizonyos,
egymásután következő részleteibe osztotta be azr
emlékezetében felidézendő tárgyakat v. fogalma
kat. Ez a rendszer volt a későbbiek alapja is,
amidőn a M.-t mint kabalisztikus tudományt mű
velték, mint pl. Giordano Bruno, az ú. n. ars
magna Lulli tökéletesítője, v. a német Schenkel
Lambertus, ki feltűnést is keltett körutazásaiban.
De neves tudósok is (Celtis Konrád, Leibniz stb.)foglalkoztak a M.-val. Ide tartoznak grammatikai
szabályok, logikai formulák, földrajzi nevek ver
sikékbe foglalása, mert a verset könnyen meg
tanuljuk, Szájnokat nevekkel helyettesítenek, ne-
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ket a régi kor költészeti maradványaiból a legki
tűnőbbeknek Ítélnek. A történelmi kritika által
végkép elmellőzött legenda szerint a régi arab köl
tők a Mekka melletti 'Okázban a törzsek gyüle
kezetének szine előtt versenyre szoktak kelni; a
•*tb.).
Irodalom. Reventlow, Lehrbuch der Mnemotecnnik, Stutt legjobbaknak itélt költeményeket aranyozott be
gart 1843. és Wörterbuch der Mnemotechnik, u. o. 1844; tűkkel a Ká'ba (1. o.) falaira függesztették; innen
H. Kothe, lehrt. der Mnemotechnik, Hamburg 1852. és KatecMsmus der Gedachtniskunst, 8. kiad. Leipzig 1897; Weber- származna a M. név. A M. közé tartozó egyes köl
Rumpe, Mnemonisches Zahlwörterbuch, Breslau 18S5. és teményekből vannak külön kiadások; együtte
ünemonische Unterrichtsbriefe, u. o. 18S7—88.
sen Európában legelőször Arnold adta ki a gyűj
Mnemosyne (gór.), a. m. emlékezés, a régi görö teményt arab kommentárral (Septem M. Carmina
gök képzeletvilágában az emlékező tehetség meg anüquissima Arabum, Lipcse 1850); újabban Ábel
személyesítése, egy szimbolisztikus monda szerint adta ki a hét költeményt szótárral (Berlin 1891).
Németre Philipp Wolf fordította a teljes gyűjte
a költészet ihletőinek, a múzsáknak az anyja.
ményt (M., Die síében Preisgedichte der Araber,
Mnemotechnika (gör.), 1.) Mnemonika.
Mnesikles, görög műépítő Athénben, a pro- Rottweil 1857). Magyarul az Imrulkeisz költemé
j>ileumok tervezője és építője (Kr. e. -437—432). nyét bírjuk Jónás János fordításában (Nyelvtu
Mnevis, Átum (1. o.) heliopoliszi napistennek dom. Közlemények 7. köt.). A kritikai kérdésre
nézve v. ö. Nóldeke, Beitrage zur Kenntniss der
-szentelt bika.
Poesie der altén Araber (Hannover 1864).
Mnichovo Hradiste, 1. Münchengratz.
Moanza, 1. Muanza.
Mnisány, község, L Baráüeíke.
Moasszina, néger ország Szudánban, 1. MaszMnisek, község 1. Poprádremete.
szina.
Mnium (Dili.) L. (nóv.), l. Csillagmoha.
Moávija, khalifa, 1. Mu 'ávijaN o , a molibdén (1. o.) kémiai jele.
Moh (a lat. mobile vulgus-tói [állhatatlan, in
M©., Missouri északamerikai állam nevének
gatag tömeg] származó angol szó) a. m. csőcselék.
•hivatalos rövidítése.
Móba, bácskai népszokás, hogy a kukoricaMoa, kihalt óriási madár, 1. Dinornis.
Moab, tulajdonképen egy népnek a neve (1. fosztást az erdélyi kaláka (1. o.) módjára társas
Moabiták), melyet a biblia e nép lakóhelyének közremunkálással végzi a falu népe, amiért a
,{a Holt-tengertől K.-re) megjelölésére is használ. gazda egy kis vendégséggel és mulatsággal kár
Határai D.-en a Vadi-el-Kurahi, mely Edom tar pótolja segltömunkásait. A M. közben dívó tár
tománytól választotta el, É.-on a Gileád-hegy- sasjátékok egyike, hogy a fosztás közben talált
ség ós K.-en a szir-arab sivatag. Az Arnon (most piros kúkoricacsövet, ha legény leli, az ő szabad
'Vadi-el-Modzsib) mély völgye két részre osztja a választása szerint kijelölt leánynak kell csókkal
tartományt; a felföld (Misor) termékenyebb és kiváltania; ha pedig leány bukkan piros csőre,
birtokáért a zsidók, amoriták és moabiták heves rendesen annak a legénynek csempészi oda, aki
harcokat vívtak; Vádi Zerka Ma'in-ban voltak től legszívesebben váltja ki.
Mobangi (übangi), az Uelle (1. o.) alsó folyása.
a hőforrások (Kallirhoe), melyeknek vizében a
Mobbj- (nBv.), 1. Ipomoea.
Nagy Heródes gyógyulást keresett; az ezektől
Mobedek, 1. Mágusok.
D.-re fekvő vulkanikus területet még nem kutat
ták át. Az ószövetségi szentírás dicséri M. borát
Moberly, város Missouri északamerikai állam
•ós juhait. Ma már csak kevés helységében vannak , Randolph countyjában, (1910) 10,923 lak, vasúti
állandó lakók.
1 csomópont, nagy vasúti műhelyekkel, gyárakkal.
Mobile (ejtsd: mobil), fővárosa M. countynak és
Moabit, Berlin egyik része.
Moabiták, sémita néptörzs Észak-Arábiában, tengeri kikötő Alabama északamerikai államban,
•délkeletre a Holt-tengertől, Moab lakosai. A nép a M. Rivernek a Mexikói öbölbe való torkolatánál,
törzsatyjának Moabot, Lót fiát tekintik. Legfőbb vasút mellett, (1910) 51,521 lak. (kb. 20,000 szí
nes bőrű), zsindely- és dongakészítés, vasöntők.
istenségüket Bálban és Asztorban tisztelték.
Moabita régiségek néven ismerik azokat az Mexikóba irányuló kivitelének fő tárgyai: a pa
1872. kiásott régiségeket, melyek állítólag Moab mut, épületfa és terpentin. Van pamuttőzsdéje,
romba dőlt városaiból eredtek. A kőfelirásokból, kath. székesegyháza, haditengerészeti kórháza ós
•számos agyagtárgyból (urnák, lucernák, bálvá orvosi főiskolája. Közelében (10 km.) van a jezsui
nyok) stb. álló gyűjteményről, melyből a porosz ták Spring Hill College-je. 1699-ben franciák
kultuszminisztérium sokat megvásárolt, kiderült, alapították, 1763. Anglia, 1780. Spanyolország ós
hogy jeruzsálemi régiségkereskedők hamisítvá 1813. az Egyesült-Államok birtokába került, 1864.
nyai, akik Mésa király (1. o.) síremlékének föl Farragut admirális bombáztatta.
fedezését s az ennek nyomán fölébredt közérdek
Mobile River (ejtsd: moMiriwer), főfolyója Ala
lődést akarták kizsákmányolni. V. ö. Die Bchtheit bama északamerikai államnak, az Alabama és
der Moabit. Altertümer (Strassburg 1876); Koch, Tombigbee összefolyásából keletkezett, hossza
Moabitisch oder selimisch ? (Stuttgart 1876); La- 80 km., és a 40 km. széles Mobile Bayba torkolik,
garde, Symmicta H. (Göttingen 1880).
hol erődök vannak. Mesterségesen mélyítették a
Moa-fa (nov.), 1. lllipe.
folyó völgyét és torkolata vidékét, ahol 63 m.
Mo' allakát v. mu' alldkát (arab) a. m. a felfüg- mélyjáratú hajók is közlekedhetnek.
Síobilis (lat.) a. m. mozgó, mozgatható áll
-gesztettek, azaz: kitűnőségük miatt díszhelyre
•emelt költemények; az arab irodalomban a po hatatlan; mobilisatio, mozgósítás; mobüitas,mozgány korból származó hét kaszida (1. o.), melye gathatóság.
Tekét számokkal stb. Egészben a M. mint rendszer
ma sem játszik szerepet a nevelésben, de ha va
laki valamit észben akar tartani, most is csinál
magának M.-i jelt (pl. csomót köt zsebkendőjén
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Mocambique, 1. Mozambik.
Mocsa, község, 1. Zólyommócsa.
Moceto {ejtsd: mocséto}, Girolamo, olasz festő és
Mocsár (posvány), állóvíztől fölázott terület,
rézmetsző, szül. 1454 Muranóban, megh. 1531 amelyet néha alacsony víz borít, s rendesen sűrű
után. Alvise Vivarini tanítványa volt s hatott rá ós buja növényzet lep el. Éles határ a M. és a tó
Giovanni Bellini is. Kissé hideg és száraz festmé közt nincs, a kettő egymásba megy át legtöbb
nyeinél fontosabbak rézmetszetei. Festményei a ször, a tavak partjai rendesen mocsarasak. A
veronai Ss. Nazzaro e Celso-templomban, továbbá szabályozatlan folyók medrének mente is az ára
a velenczei Accademiában, a londoni National- dások miatt rendesen mocsaras. A deltavidékek
Galleryban, a vicenzai és modenai képtárakban mindig mocsarasak, sósvízüek, ha a tenger, édesetb. láthatók.
vlzüek, ha a folyó szokta elönteni a deltát. Az
Mocha, város, 1. Mokka.
Alföldünkön volt mocsarakat a folyószabályozá
Mochnacki, Jfawn/ct/, lengyel publicista és kri sokkal sikerült megszüntetni vagy lecsapolni. A
tikus, szül. Bojaniecben 1803 szept. 13., meghalt mocsarakban földgáz (metán) képződik rothadó
Auxerreben 1835 dec. 20. Előkészítője volt a len növényekből, ezt a levegőn bizonyos, szintén a
gyel szabadságharcnak, melyben részt is vett s rothadás alkalmával keletkező gázok meggyújt
Osztrolenkánál súlyosan megsebesült. Ekkor ki ják s ez a földgáz v. mocsárgáz imbolygó, fel
vándorolt Franciaországba, hol (Auxerreben) ha felvillanó, halvány kékes lánggal ég, ez a lidérc
lála után szobrot emeltek neki. Fő érdeme, hogy fény.
megírta a XIX. sz.-beli lengyel irodalom (Varsó
Mocsár, kisk. Zemplén vm. nagymihályi j.-ban,
1830) s az 1830. és 1831-iki lengyel forradalom (1910) 712 tót és magyar lak., u. p. Pazdics, u. t
(Paris 1834) történetét. V. ö. Sliwinski, M. (Lem- Nagymihály. L. még Kövesmocsár, Magyarmo
berg 1910).
csár, Oroszmocsár, Tenkemocsár.
Mochnya, község, 1. Monyhád.
Mocsárérc, 1. IÁmonit.
Mocüa,adók.Modrus-Fiume vm. Bzluini (slunji)
Mocsárgáz, 1. Földgáz és Metán.
j.-ban, (i9io) 1620 szerb lak., u. p. ós u. t. RakoMocsárhúr, Mocsárhúrfelék (nov.), 1. Callitrivica.
chaceae.
Mocilski Zbjeg, adók. Modrus-Fiume várm.
Mocsári bibic, 1. Bíbic
szluini (slunji) j.-ban, (1910) 1081 szerb lak., u. p.
Mocsári ciprus (nőv.), 1. Taxodium.
Primislje, u. t. Szluin (Slunj).
Mocsári csiga (Limnaeus Cuv.), a Tüdős csi
Mockau, szász község a lipcsei közigazgatási gák rendjébe tartozó csiganem. Fajainak háza
kerületben, (1910) 9211 lak., vegyészeti-, bútor-, áttetsző, rövid menetes, de utolsó menete nagy.
szerszámgép- és szeszgyárakkal.
Tapogatóik lapítottak, háromszögletesek és sze
Mockel, Albert, francia-belga Író, szül. Ougrée- mük ezeknek alapján fekszik. Lélegzőnyilásuk
lez-Liégeben 1866 dec. 27. A modern belga iro elül, jobbra a köpenyszegély alatt fekszik. A
dalom fejlődésében fontos La Wallonie c. 1866. lágy és iszapos vizekben tartózkodnak, talpaik
megindított folyóirata. Mint költő, Maeterlinck s segítségével a víz fölszinén ügyesen úsznak és
a francia szimbolisták hatása alatt áll. Művei: lebegnek s ilyenkor lélegzőnek. Igen közönséges
Chantefables (1891); Propos de littérature (1894); a nagy M. (L. stagnalis M. 0. Fr.), mely 6-5 cm.
Emilé Verhaeren (1895); Clartés (1902); Charles hosszura nő; színe sárgásszürke v. sötét olajzöld
vanLeberghe(1904); Contes pour les enfants d'hier és sárgás pontokkal tarkázott. Hazánk vizeiben
(1908). V. ö. Gilbert, Les lettres francaises dansla ez, valamint rokonfajai is közönségesek. L. még
Belgique d'aujourd'hui (Paris, 1906).
Holostomata.
Mocker, előbb önálló falu Marienwerder porosz
Mocsári krokodilus, 1. Krokodüusfélék.
kerületben, 1906. Thorn várossal egyesítették.
Mocsári leletek, 1. Tőzegleletek.
MoeSííurtle (ang., ejtsd: —törtl), angol leves,
Mocsári növények (helofita), a vízmeder ta
mely a teknősbéka-levest utánozza; borjuf éjből ké lajában vagy dúsvlzü talajban gyökereznek, de
szül, erős húslóvel, melyhez portó- vagy madeira leveles száruk minden esetben a viz fölé emelke
bort, meg citromot és némi borsot adnak.
dik, ellenben vízi növények (hidroflta) a víz alá
Mócok, 1. Oláhok.
vannak merülve, v. legfeljebb a vizén úsznak. A
Mocquereau (ejtsd: mokró), André, francia zene kettő közt nincs éles határ, mert gyakoriak az
tudós, bencésrendi szerzetes, szül. Tessonaleban, átmenő alakok a vízi és M. közt, sőt a M. és a szá
Cholet mellett (Maine-et-Loire) 1849 jún. 6.1889- razföldi növények közt. M. többé-kevésbbé plasz
ben megalapította és vezette a Paléographie mu tikusak ; szerkezetük változik aszerint, amint a
sicale c. tudományos gyűjteményt. Egyéb müvei: víz alá kerülnek v. abból kiemelkednek. M.sekély,
Livre d'orgue (1898); Petit traitó de psalmodie csendes vizet v. nagy mennyiségű (80%) vizet
{1897); Méthode du chantgrégorien 1899); L'éeole tartalmazó talajt kedvelnek. Legközönségesebb
grégorienne de Solesmes (1904).
M. a nád, gyékény, szittyó, némely sás stb.
Mocs, Msk. Kolozs vm. M.-i j.-ban, (1910) 2229
Mocsári plankton, 1. Édesvízi állatok.
oláh és magyar lakossal; a járási szolgabírói hi
Mocsári teknős (Emys, állat), a Csúszó-mávatal székhelye, járásbírósággal és adóhivatallal, szók (Beptüia) osztályába, a Teknősök (Cheposta- ós távíró-hivatallal ós telefonállomással. lonia) rendjébe, a Szárazföldi és édesvízi teknő
Kitűnő gabonatermő s marhatenyésztő vidék köz sök (Testunidae) családjába tartozó állatnom.
pontja.
Hátpáncélja meglehetősen domború, tarkólemeze
Mocsa, nagyk. Komárom vm. gesztesi j.-ban, és kettős farklemezei vannak. A haspáncól szé
(1910) 2981 magyar lak., postahivatal, u. t. Nagy- les és 12 lemezből áll, melyek két, mozgatható
igmánd.
haspáncélfelet alkotnak. A haspáncélt a hátpán-
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céllal poreogós szalag kapcsolja egybe. Feje nya zetiségi politikáját (balkáni konföderáció), amely
kánál vastagabb, fejvértje sírna. Elülső végtag azonban nemcsak pártjában, hanem az országban
jain 5, a hátsókon 4 karom van; az ujjak között is izolálta. A nemzetiségi kérdést mint ideológusjól fejlett úszóhártyája van. Két faj ismeretes, tisztán humanitárius és demokratikus, mint gya
nevezetesen az európai M. (E. orbicularis L.) és korlati politikus pedig közigazgatási problémá
az amerikai M. (E. blandingi Holbr.). Az előbbi nak tartotta. Ez utóbbi kérdésben egyébként ha
32 cm. hosszúra is megnő, miből a farkára esik tározottan municipalista volt s hírlapi vitái Grün8 cm.; a hátpáncél hossza 19 cm. Hátpáncélja wald Bélával a nyolcvanas években nagy ér
sötétbarnás fekete, az oldalpajzsok hátsó, belső deklődést keltettek. Nevezetesebb müvei: A ma
szögletéből és a középpajzsok hátsó széléről sárga gyar társasélet (Pest 1855); Nemzetiség (Bécs
csíkok, pettyek v. vonáskák terjednek szét suga 1858); Néhány szó a nemzetiségi kérdésről
rasan. A haspáncél piszkossárga és szabálytalanul (Budapest 1886); A régi magyar nemes, észre
sötéten felhőzött. A fejvért, a nyak és a végtagok vételek Grümvald Béla a Régi Magyarország c.
zöldesfeketék sárga foltokkal; az áll és a torok munkájára (u. o. 1889); A függetlenségi párt (u. o.
sárga. Európa déli részén, Közép-Európa keleti 1890); Az állami közigazgatásról{u. o. 1890).
részén, Észak-Afrikában és Délnyugat-Ázsiában
4. Jf. Sándor, zoológus, szül. Nagy-Váradon
honos. Hazánkban a Duna, Tisza, Dráva, Száva 1841 szept. 27. A premontrei rend tagja volt,
majdnem minden állóvizében honos. Férgekkel, majd 1870. a Magyar Nemzeti Múzeumhoz nevez
vízibogarakkal, halakkal, békákkal, gőtékkel és ték ki állattári őrsegednek, végül igazgató-őri.
különböző lárvákkal él. A halikrában néha nagy rangra emelkedett. 1884-ben a Magy. Tud. Aka
pusztítást okoz. Húsát eszik. Az amerikai M. ha démia levelező tagjai sorába választotta. 1914.
sonlít az európaihoz, de annál nagyobb s fejének nyugalomba vonult s ez alkalomból az osztály
és nyakának alsó része tiszta sárga színű; az igazgatói címet kapta. Főképpen a HártyásEgyesült-Államok északi részében és Kanadában szárnyú rovarok (Hymenoptera) tanulmányozásá
honos.
val foglalkozott. E téren külföldön is mint első
Mocsárláz, 1. Malária.
rangú szaktekintélyt ismerik és Monographia.
Mocsárlég, 1. MetánChrysididarum orbis terrarum universi (Buda
Mocsármány, kisk. Sáros vm. eperjesi j.-ban, pest 1889, 2 táblával) c. müvét alapvető forrás
(i9io) 305 tót lak., u. p. Kende, u. t. Sóbánya.
műnek tekintik. Irodalmi munkásságát 1868.
Mocsáros, kisk. Krassó-Szörény vm. bozovicsi kezdte meg s 1914-ig mintegy 200 dolgozatot tett
j.-ban (i9io) 1329 oláh lak., u. p. és u. t. Dalbos- közzé. (Jegyzékét 1. a Rovartani Lapok XVII. köt.
falva.
165. lap). Nevéről, tiszteletére 75 állatot nevez
tek el.
Mocsárvasérc v. mocsárérc, 1. Limonit.
Mocsirla, község, 1. Bélmocsolya.
Mocsáry, 1. Antal (bocsári), író, szül. Bozókon
Mocskos pajor (állat), 1. Bagolylepkék.
1757., megh. 1836. Nevezetes müve: Nógrád vár
Mocsolád, községek, 1. Alsómocsolád, Félsőmegyének históriai, geographiai és statisztikai
mocsolád.
ismertetése (Pest 1826, 4 köt.).
2. M. Béla, miniszteri tanácsos, író, szül. NagyMocsolya, kisk. Szilágy vm. zilahi j.-ban,
Váradon 1851 júl. 31. Birói államvizsgálatot tett (i9io) 716 magyar lak.; vasúti megállóhely: Oláhés 1879. a pénzügyi közigazgatás kötelékébe lé baksa-Mocsolya, postaügynökség, u. t. Szilágypett ; később min. tanácsos lett a pénzügyminisz ballá. — L. még Bélmocsolya, Érdőmocsolya.
tériumban. A szakirodalmon kívül a szépiroda
Mocsonok, nagyk. Nyitra vm. vágsellyei j. -ban,
lom terén is működött. Vezető részt vett a tiszt d9io) 3878 tót és magyar lak., postahivatallal és
viselői mozgalmakban s az Állami tisztviselők telefonállomással; a nyitrai püspök kastélyával
országos egyesülete alelnökéül választotta. Szak és kertjével.
munkái :, Bélyeg- és illetékügyi jegyzetek (Szeged
Moesonyi, a XVII. sz. második felében Make1887); Állami boritaladó és húsfogyasztást adó doniából bevándorolt család. Egyik ősük, Péter,
(1899); szépirodalmi müvei: A szálka, vígjáték mint tábori pap vett részt Jenő szavojai herceg
(1900, előadták Budapesten a Vígszínházban); harcaiban s el is esett. A ma két ágra oszlott csa
A háló, vígj. (1901. a Vígszínházban); Tour de lád ősei Mihály és András. Ezek később Pesten
main, vígj. (1903. a Fővárosi nyári színházban); telepedtek meg s mint igen vagyonos kereskedők
A koalíció, vígj. (1906. a kolozsvári Nemzeti Szín a közéletben is szerepeltek. 1780-ban András utó
házban).
dai a bánáti foeni birtokot kapják katonai érde
3. M. Lajos (bocsári), politikus, szül. Kurtány- meik és pénzügyi áldozataikért elismerésül, majd
ban (Nógrád vm.) 1826. Tanulmányai végeztével 1783. nemesi oklevelet «de Foen» előnévvel. A
hivatalt nem vállalt, 1851 .nőül vette Wesselényi másik ág ősének, Mihálynak egyik utóda Péter
Miklós báró özvegyét. Az alkotmányos korszak 1804. kap nemességet, ki ekkor már Tokajban la
újraéledésével képviselődé választották s eleinte kott. A két ág később összeházasodott s ebből ered
a felirati párttal tartott, 1865. azonban csatlako Sándor (szül. 1842., megh. 1909.) és Eugen (szül.
zott a baloldalhoz, eminenter a függetlenségi 1844., megh. 1901.), kik mind a ketten foglalkoz
párthoz, amelynek szónoki és írói kiválósága kö tak politikával s a mérsékelt irány hívei voltak.
vetkeztébenegyik vezéralakja, majd egy ideig el Sándor a bölcsészeti irodalmat is művelte. Jf.
nöke volt. Az utóbbi időben az aktiv politikától Péter tagjávolt az 1847-iki pozsonyi rendi ország
teljesen visszavonult. M. mint politikus a függet gyűlésnek mint Torontál vármegye képviselője.
lenségi pártnak azt a típusát képviselte, amely Stadion gróf miniszter még 1848. meghívta mint
magáévá tette Kossuthnak emigrácionális nem a románok bizalmi emberét Bécsbe. Testvérével
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Andrássál egyetemben sokat tett a román egy
háznak a szerbtől való elválása és a szebeni érsekBég megalapítása érdekében. 1858-ban meggyil
kolták. Utána András egyedül vezette a M.-ak
közül a románok ügyét. A szabadságharc elnyo
mása ntán a bánáti vidék kerületi kormánybiz
tosa lett. 1858. testvérével Péterrel küzdött, 1860.
tagja volt a bécsi «verstarkter Reichsrath»-nak,
hol azt indítványozta, hogy a monarchiát nemze
tiségi alapon szervezzék. 1860-ban azt indítvá
nyozta, hogy a Bánátot kapcsolják Erdélyhez,
melyhez régebben is többször tartozott. Midőn ez
nem teljesült, a passzivitás politikáját mondotta
ki. Majd csak egyházának a szerbektől való vég
leges elválásáért s a román érsekség megalapí
tásáért fáradt, később a mérsékelt, tartózkodó po
litikát ajánlotta. Megh. 1880 máj. 17. V.ö. Babes
V, Notite biograílce asupra vietii §i activitatii
lui Andreí Mocioni (Bukarest 1883).
Mocznik, Franz, osztrák matematikus, szül.
Kirchheimben (Grörz grófságban) 1814., megh.
Grácban 1892 dec. 1846-ban a lembergi technikai
akadémián, 1849. az olmützi egyetemen a mate
matika tanára lett. Számos iskolai számtani és
mértani tankönyvet irt, melyek magyar fordítás
ban is megjelentek.
Mód (a nyelvtanban), 1. Igemód.
M o d a l i t á s (a lat. modus-tól), a logikában az
itélő alany viszonya az ítélethez ; e viszony há
romféle lehet; az ítélet vagy tehetséget fejez:
problematikus, vagy tényleges valóságot: asszertorikus, v. szükségességet: apodiktikus. Lehetség, valóság, szükségesség a három M.-i fogalom.
(L. ítélet.) A metafizikában M. körülbelül a. m.
mód, módozat, tehát mikép történik v. létezik va
lami ; ha a dolog lényegét egyetemes, szükséges
valaminek gondolom, akkor a M. valamely válto
zékony meghatározása. A lélektanban M. azt a
gyökeres minőségi különbséget jelenti, mely min
den átmenetet kizár, pl. piros és sárga szín mi
nőségileg különbözők, szín és hang különböző
modalitásuak.
Modalizmus, 1. Sabellius.
Modár (növ.), 1. Calotropis.
Modder River, folyó Brit-Délafrikában, Kimberleytől délre a Riet Riverbe torkollik. 1899 nov.
28. véres, de eldöntetlen ütközet volt itt Cronje
búr generális és Methuen lord angol csapatai
között.
Mode (franc, ejtsd: mód), 1. Divat.
Modéle (franc, németesen Modell), 1. Minta.
Modena, 1. 1859-ig önálló olasz hercegség; a
lombard-velencei királyság, a pápai állam, a tos
canai nagyhercegség, a parmai hercegség és a
tenger között 6132 km2 területtel, kb. 600,000 lak.
MaOlaszország Modena, Massa-Carrara és Reggió
tartományait alkotja. M. a VI. sz.-tól a longobardoké, majd Toscanáé, később Perrarával együtt
a Torelli-családé lett. 1452-ben az Este-család M.
és Reggio hercege lett, kik Perrarába költöztek,
melyet IV. Sixtus (1471) hübérül adott nekik, de
VIII. Kelemen (1598) ismét visszavette. I. Ferenc
herceg M.-val egyesítette a körülfekvő Correggio,
Mirandola, Novellára és Massa-Carrara kis her
cegségeket. Az Este-ház utolsó hercege, III. Ercole
Rinaldo (megh. 1803.), a franciák Olaszországba
Bévai Nagy Lecük&na. XUI. köL
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vonulásakor (1796) megszökött. A campo-formiói
békében M.-t a cisalpini köztársasághoz csatol
ták és cserébe Ercole a lunevillei békében Breisgaut kapta, mit veje Ferdinánd osztrák főherceg
(1. Ferdinánd, 7.) örökölt, de a pozsonyi bókében
(1805) elvesztette. Fia IV. Ferenc (1. Ferenc, 13.)
1814. visszakapta nagyatyja birtokait, melyhez
1847. Toscanától Fivizzanót, Mária Lujza parmai
hercegnő halála ntán pedig Gruastallát kapta.
Alattvalói azonban abszolutisztikus uralma miatt
gyűlölték, valamint fiát, V. Ferencet (1. Ferenc
14.) is, ki teljesen Ausztria szuronyaibau bizakodva
zsarnokoskodott és 1850. a jezsuitákat is vissza
hívta. A magentai csata után Ferenc egész sere
gével az osztrák hadseregbe állott, a M.-i nemzet
gyűlés azonban 1859 ang. 19. a dinasztiát detro
nizálta. M. az ú. n. emiliai kormányhoz csatlako
zott ; majd 1860 márc. 18. Viktor Emánuel király
ságával egyesült. V. ö. Muratori, Delle antichita
Esteiisi e italiane (M. 1717—40); Tiraboschi.
Memorie storiche Modenesi (u. o. 1811, 9 köt.);
Boncaglia, Statistiea generálé degli stati Estensi
(u. o. 1849); Scharfenberg, Qeschichte des Herzogthnms M. (Mainz 1859); Documenti risguardanti
ü governo degli Austro-Estensi in M. (M. 1860,
3 köt).
2. M., olasz tartomány, Mantova, Ferrara,
Bologna, Firenze, Lucca, Massa
e Carrara ós
Reggio közt, területe 2597 km2, (1913) 361,669
lak. Járásai: M., Mirandole és Pavullo nel Frignano.
3. M-, azilynevü.tartomány/otxíroía,aPanaró
és Secchia között, vasúti gócpont, (1913) 73,388
lak. Fémipar, dohánygyár, könyvnyomdáinál.
Termékeny vidékén a mezőgazdasági termelése je
lentékeny. Egyeteme 1683. alapult, van botanikus
kertje, obszervatóriuma, líceuma, műszaki és ka
tonaiiskolája, művészeti akadémiája. ABiblioteca
Estense közel 100,000 kötetből áll. Képtára több
értékes művet tartalmaz. Legkiválóbb épületei:
a XVII. sz.-ban épült hercegi palota; az 1099. Ma
tild toscanai őrgrófné alapította székesegyház,
tornya, a Ghirlandina, 96 m. magas. M. (Mutina)
etruszk eredetű város, amely Róma alapítása után
567. lett római gyarmattá. Cicero idejében Itália
egyik legszebb és leggazdagabb városa, a népván
dorlás korában azonban többször elpusztult. A
IX. és X. sz.-ban fölváltva grófok és püspökök,
kormányozták, míg Matild toscanai őrgrófné bir
tokába nem került, kinek halála után 1115. köz
társasággá lett. 1288-ban meghódolt Obizzo estei
Őrgrófnak; 1598. a M.-i hercegek (1. M. 1.) szók
helye lett. 1799 jún. 12. itt az osztrákok a fran
ciák felett győzelmet arattak. V. ö. Baggi, M.
ne' suoi monumenti (M. 1869).
Modena, Tommaso da, 1. Tommaso da Modena.
M o d e r a d o s (sp. a. m. mérsékeltek), spanyol
politikai párt, mely 1820. keletkezett s VII. Fer
dinánd halála után éles harcokat vívott a túlzó
radikális (exaltados, 1. o.) párttal.
M o d e r a m e n (lat.) a. m. igazgatás, kormány
zás ; M. inculpatae tutelae, 1. Jogos védelem.
M o d e r a n t i s m u s (lat.), mérsékelt elvek, mér
sékelt kormányrendszer; moderatus, ami mérsé
kelt, mértékletes, szerény; moderatio, mérséklés,
megtartóztatás, nyugalom, egykedvűség; mode62
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rotor, vezető, igazgató, gépeknél az a rész, mely
a mozgást mérsékli; moderál, mérsékel.
Modérateur-lámpa (franc, ejtsd: —tör),Franchot
találmánya (1836), melyet még most is használ
nak. Szerkezete lényegében a következő. Henge
res olajtartóban vízszintes helyzetű fémkorong
emelhető hozzáforrasztott fogas rúd és ebbe ka
paszkodó fogas kerék segélyével; lefelé nagy spi
rális rúgó nyomja. Ha a lámpát olajjal töltik meg,
ez először a fémkorong fölött marad, de ennek
felhúzásakor alája kerül, az olajtartó hengerbe,
mert itt ritkított levegőjű tér keletkezett. A spi
rális rugó nyomása alatt az olaj egy beléje merülő
csövön át főfelé emelkedik. Ez a cső két egymás
ban eltolható csőből áll, melyek közül a keskenyebbik a fémkoronghoz van forrasztva. Midőn
azonban ennek legmagasabb helyzetében a rugó
legerősebben működik, akkor egyúttal a szabá
lyozó, t. i. egy vékony rudacska is belenyúlik a
csőbe és csak annyi olajat enged átfolyni, mint a
korong mély állásakor, a mikor a spirális rúgó
gyengébben működik, de a szabályozó rudacska
nem szűkíti. A M. a kanócnak több olajat szállít,
mint a mennyire szüksége van s azért azt az égő
ből jól fel kell csavarni. Az olaj többlete az égőn
át visszafolyik az olajtartóba.
...Moderato, olasz zenei műszó, a. m. mérsé
kelten. Rendszerint az Allegro M. (mérsékelt gyor
san) összevonásaként értelmezendő.
.Modern (franc, moderné), a. m. korszerű, új,
divatos. A művészetben ennek letűnt korszakai
val szemben korunk művészetét nevezik M.-nek,
ez utóbbi keretében is főleg ennek új és legújabb
irányait. M. munkák a régiségekkel szemben ezek
Éámisitványai, M.-izálás a műemlékek és régisé
gek oly nagy fokú helyreállítása, hogy szinte
M.-ek lesznek.
Modern festészet. Tulajdonképen minden kor
a maga festészetét (művészetét) tartja modern
nek a régivel szemben, kiemelvén azokat a vo
násokat, amelyek amazt ettől megkülönböztetik.
Ma M.-nek szűkebb értelemben a festészet amaz
frányáit értjük, amelyek lényegükben a XIX. sz.
francia impresszionistáitól indulnak ki és amelyek
célzatra, eszközökre nézve ellentétben állanak a
XIX. sz. történeti alapon álló, ill. többé-kevésbbé
régi mintákat követő festészetével
Modernisták, 1. Modernizmus.
Modernizmus néven a kat. egyházban előbb
azokat a törekvéseket nevezték, amelyek fegyelmi
dolgokban a modern korszellemhez való alkal
mazkodást célozták. X. Pius Pascendi Dominici
gregis enciklikája (1907 szept. 8.) óta azonban a M.
határozott bölcsészet-dogmatikai rendszert jelent,
amely a kat. egyházat állítólag a tudomány táma
dásai ellenében mindenkorra biztosítani akarja,
de valóban a kat. tan alapelveivel homlokegye
nest ellenkezik. A M. az agnosticizmusból és az
érzelmi v. benrejlési (immanens) teológiából szár
mazik és alapjában átalakítja a hit, kinyilatkoz
tatás és dogma fogalmait. A vallás (a hit) nem
eredhet külső kinyilatkoztatásból, csak az ember
bensejéből magyarázható meg, a vallásos immaneneiából, vagyis a kedélyben keletkező érzelem
nek az isteni után való szükségérzetóből. Ez érze
lemnek tudata kezdete a vallásnak és neve hit.
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Ennek az első vallásos érzelemnek jelentkezése a
lélek tudatában a kinyilatkoztatás. A keresztény
kinyilatkoztatás a vallásos érzelemnek feltűnése
a Krisztus lelkében. Ilyformán a hitbeli kinyilat
koztatás nem Isten igéje és a hit nem az isteni
bizonyítékon nyugvó hivés. A dogmák csak tükre
a vallásos kedélynek, nem abszolút igazságok v.
valóságok, csak jelképek, amelyeket megelevenítésükcéljából, a hithez és a különféle időkhívőihez
kell alkalmazni, különben elveszítik eredeti tar
talmukat és változtatásra szorulnak. A szentségek
szintén a szív nyomásából származnak, t. i. abból
a szükségérzetböl, mely a vallásnak érzéki felfo
gásában és bevallásában áll. Az egyház a hívők
szükségletéből származott, hogy vallásos élmé
nyeiket egymással közölhessék, az egyházi ha
talom tehát közvetetlenül a néptől veszi eredetét.
Az államot és egyházat egészen el kell válasz
tani, az egyházat demokratice kell átalakítani és
mindenben, még a szentségek kiszolgáltatásában
is, az államnak alárendelni. A M. legfőbb tana a
fejlődés (evolutio) törvénye : hit, dogma, kultúra,
egyház mind fejlődik, amiben az egyház a gátló,
a világiak a hajtóerő. A M. ellen először a Szent
officium nyilatkozott, mely 1907 júl. 3. kiadott
Lamentabili sane exitn kezdetű dekrétumában 65
modernista tételt proskribált. Utána követke
zett szept. 8. X. Pius pápa említett enciklikája,
amely nem cáfolata, hanem rendszeres jellemzése
és bírálata a már elvetett M.-nak. Ebben az
enciklikában X. Pius elrendeli, hogy a teológiai
tanulmányok alapja a skolasztika filozófia legyen;
a modernista tanárok eltávolíttassanak; hogy a
püspökök a modernista könyvek kiadását meg
akadályozzák, vigilantia-bizottságot szervezzenek
s mindezekről 3-óvenkint jelentést tegyenek. Mind
ennek betetőzése az antimodernista eskü, melyet
X. Pius Saerorum antistitum kezdetű motu proprioja (1910 szept. 1.) folytán minden felszentelt
papnak le kellett ós a jövőben le kell tennie. A
M. nevezetesebb képviselői: Loisy, Láberthonniére, Le Roy.TyiTelk.Wilfrid Ward, Fogazzaro
stb. V. ö. Dudék, A'modernizmus és katholicizmus'(Í908)..
Modersohn, Ottó, német festő, szül. Soestben
1865 febr. 22. Düsseldorfban és Karlsmhebau
tanult, 1893—84-ig Berlinben Braehtnak volt ta
nítványa. 1889 óta többnyire Worpswedében élt
és mint a worpswedoi festőegyesület kiváló tagja
kivált finom, hangulatos tájképeivel, melyek
többnyire a lápos,. csatornás síkság motívumait
ábrázolják, olykor mesebeli staffage-zsal, aratott
sikereket. Képei német nyilvános képtárakban
sűrűn találhatók.
MoifUsstas (lat.) a. m. szerény.
Módhatározók, 1. Határozó.
M.oúi, IX—XI. sz.-beli latin költemények a
sequerdia (1. o.) formájára, egyenlőtlen versorokban, nem egyhátí használatra. V. ö. Müllenlioff
és Scherer, Daölnnaler deutschor Poesie und
Prosa (Berlin ISkp).
Modica, városÓliacusa szicíliai tartományban,
vasút mellett, (1911) 55,924 lak., nagyobbára földmivelők; régi kasásilyal. DK.-re van a barlan
gokban gazdag Ispica-völgy, 1902 szept. az Etna
hamuesője itt 300 embert pusztított el? "•"-"'
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Módosító jelek

Modicc (lat.) a. m. mérsékelten.
városháza, a székesegyház; M.-on van államielemi
Modicia, latin neve Monza (1. o.) városnak.
tanltóképzö-intézet (a városon kívül díszes épület
Modificatio (lat.) a. m. módosítás. — Modi ben), áll. polg. fiúiskola, ev. polg. leányiskola,
fikál, módosít.
iparostanonciskola; van polgári kórháza, többféle
Modigliana (ejtsd: modüiyána), város és püspöki egyesülete, posta- és táviróhivatala és telefonál
székhely Firenze olasz tartományban, a Marzeno lomása. Vasúti állomása (Modor-Nagysenkőcz) a
partján, (1911) 9079 lak., fayencegyár, selyem várostól távol esik. Lakóinak száma (1910) 5009, kik
fonás.
közt van 347 magyar, 525 német és 4124 tót; hit
Modiste (franc, ejtsd: modiszt) a. m. divatárus, felekezet szerint 2268 r. kat., 2591 ág. evang. és
piperekószítő; a XV. és XVI. sz.-ban így hívták 131 zsidó. A házak száma 665. M. lakói szőllőaz írás mestereit is, akik a módi scribendi vagy művelést (jó bor) és agyagipart űznek. Környéke
formandi (lettres de forme) szabályait ismerték; igen szép s emelését célozza a M.-i turista egye
ez volt a nevük ama művészeknek is, kiknek sület. M. közelében a Harmónia nyaralótelep és
zenéje különösen virtuóz (módi) volt.
Fövénytelep (Sand) klimatikus gyógyhely van. M.
lUodins (lat.), ó-római űrmérték = 8-754 liter már 1158. létezett. 1237-ben Ottokár cseh király
rel, fel volt osztva 16 sextariusra. 6 M. = 1 attikai a közeli Vöröskő várát elfoglalván, M.-t is elpusz
medimnosz.
tította ; a város ezután a XV. sz. elejéig a pozsonyi
Módiin, 1. Novogeorgijevszk.
grófok tulajdona volt, majd Stibor vajda kezére
Módok, Kalifornia, részben Oregon területén került, kiről az Országh-családra szállt. B család
mocsarakban élő, nagyon elmaradt nép, hihető kihaltával (1549) a koronára szállt vissza. Miksa
leg a Mamát ágból, bár nyelvtanilag tőlük eltér. király 1569. sz. kir. várossá emelte; 1605. Bocskay
Obszidián késekkel dolgoznak, gyékényfonatú előtt meghódolt. A későbbi zavarok alatt a város
csolnakokkal és nádtutajokkal járnak halászni. igen sokat szenvedett. 1729-ben tűzvész pusztí
A kagylópénz (deHtalium) náluk még érték.
totta.
Módon (Methone), város Messzénia görög noModorfalva, község, 1. Vágmagyarád.
moszban, (1907) 1200 lakossal, meglehetősen jó
Módos, Nemei- és Szerb-M.-ból 1859. egyesí
kikötővel. Azelőtt meg volt erősítve; a szabad tett nagyk. Torontál vm. M.-i j.-ban, (1910) 4750
ságharc előtt 7000 lakosa volt. Módon a régi német, szerb és magyar lak., a járási szolgabírói
Methone (1. 0.).
hivatal székhelye, járásbírósággal ós adóhiva
Modo ponente (lat.) a. m. állítólag, igen- tallal, kir. közjegyzőséggel, áll. polg. fiúiskolá
lőleg; ellentéte modo tollente, tagadólag.
val, több pénzintézettel, hengermalommal, tej
Modor (franc, maniére) az a megszokott mód, szövetkezettel ; van vasúti állomása, posta- ós
amelyet valaki beszédében és a társaságban való táviróhivatala.
Módosítás, módosítási indítvány, módosttvány
viselkedésében használ. Jó modort ember az, aki
mindent el tud kerülni, ami más embertársának (franc, amendement), mely valamely tanácskozás
kellemetlen lehet. Ennek elsajátításában nagy alatt levő javaslat, indítvány pótlása, változta
szerepe van a helyes nevelésnek. — M. művé tása, javítása végett tétetik. Lehet érdemleges
szeti értelemben a művésznek fölfogásbeli vagy vagy stiláris, változtató vagy értelmező, felvilá
technikai sajátossága, amelynél fogva müvei más gosító ; elsődleges vagy fő és másodlagos v. alművészek műveitől, vagy saját korábbi és későbbi módosítvány (sous-amendement), t. i. egy módomüvei egymástól különböznek. Egyik művésznél sítványt illető módosítási indítvány. Különösen
& modor a fölfogásban, a formákban, másiknál in fontos a módosítványtételi jog szabályozása a
kább a kimunkálásban nyilvánul. A művésznek, törvényhozó testületekben, hol annak lehető sza
aki hosszá ideig gyakorolja művészetét, több M.-a badságát a helyes törvényalkotás érdeke kívánja,
szokott lenni, amelyek művészetének fejlődósét, de másrészt könnyen a tanácskozások felesleges
virágzását és hanyatlását, vagy pedig általán át megnyújtásának eszköze lehet. A magyar ország
alakulását jelölik. Modoros az a művész, akinek gyűlés házaiban a tárgyalás alatti törvényjavas
műveiben a tartalomhoz mérten a kifejezés esz latokhoz, indítványokhoz, határozati javaslatok
közei szertelenek vagy mesterkéltek, vagy aki a hoz a részletes vita folyamán minden tag nyújt
nagy mesterek jellemző hat be módosítványt, de csak írásban. A módosajátságait utánozza, aki sítvány felett, ha vissza nem vonják, a ház sza
tehát kellő tartalom nél vazással dönt.
küli ügyes kézi munkát
Módosító jelek (zene). A törzshangok (c d e
végez.
fgah) fölfelé emelésére, leszállítására és ma
Modor (Modern, Módra), gasságuk visszaállítására szolgáló jelek. A ke
; rend. tan. város sz. kir. reszt (§) minden hangot egy félhanggal felfelé,
város címmel Pozsony a bé (b) egy félhanggal lefelé módosít. A feloldó
vm.-ben, a Kis-Kárpá- jel (tj) pedig visszaállítja a hangot eredeti magas
tok tövében. A csinos ságára. Keresztek alkalmazásával lesz a c-ből
'< fekvésű város nagyob- cisz, a d-ből disz, az e-ből eisz, stb.; bék hozzá
bára még 1610—46-ig adásával a c-ből cesz, a d-ből desz, az e-ből esz,
épült kőfalakkal van kö stb. A kettős (M?) két félhanggal mélyíti a törzs
rülvéve s régi kapui kö hangsort (ceszesz, deszesz, eszesz), a kettős ke
Modor város címere.
zül a felső (É.-i) ma is áll reszt (x) két félhanggal emeli a törzshangsort
még; utcái rendesek és tiszták s városi jellegűek; (ciszisz, diszisz, eiszisz). Minthogy a négy módo
-elektromos közvilágítása van. Főterén áll a régies sító jel (W> i? $ x) segélyével minden törzshangból

Módosított hangzatok

— 820 —

Modrus-FIum»

négy módosítást állíthatunk elő, könnyen össze
Modró, községek, 1. Kismodró, Nagymodró.
gezhetjük azokat a hangokat, melyek a mai zeneModrovec, adók. Zágráb vm. stubicai j.-ban,
rendszer magvát alkotják. A függőlegesen egy (1910) 1173 horvát lak.; u. p. Gornja Stubica, u. t.
más alá került hangoknak a zongorán ugyanaz Donja Stubica.
a hillentyü felel meg, vagyis ezek az ú. n. enharModrus (horv. Modrus), polit. és adók. Modrusmónikus hangok.
Piume vm, ogulini j.-ban, (1910) 2015 horvát lak.,

A M. a XII. sz. elején alakulnak ki. Sok M.-nek
eleinte más értelme volt. így a feloldó jel sokáig
azonos volt a kereszttel, gyakran használtak bét
is feloldó jel helyett. A kettős bé ós a kettős ke
reszt csak 1700 körül bukkan fel. A vonalrend
szer elején, a kulcs mellett elhelyezett módosító
jeleket elöjegyzett-eknék. nevezzük. Ezek határoz
zák meg a hangnemet. Egy-egy zenemű folya
mán jelentkező módosító jel az akcidens M. Előb
biek transzponálják a törzshangsort, utóbbiak
alterálják.
Módosított hangzatok keletkeznek, ha bár
mely dúr v. moll hangzat vagy szeptimhangzat
egy vagy több hangját módosító jellel ($ I? ty lát
juk el. Legtipikusabb M.: a) a dúrhánnas ötödé
nek módosításából keletkezett bővített hármas,
b) alaphangjának módosításával létrejött szűkí
tett hármas, c) a moll hármashangzat tercének
felfelé módosításával képzett dúr hármas, d) v.
alapjának mélyítésével alkotott bővített hármas,
e) fölfelé módosítható még a domináns heted

posta- és táviróhivatallal. Közelében kúpalakú
magaslaton vannak M. várának romjai. M. vára
1185. fordul elő először oklevelekben, 1240. már
civitasnak neveztetik; miután 1460. Udbinje vára
elesett, a korbáviai püspöki szék II. Pius pápa
által Udbinjéböl Modrusra tétetett át, de mar
1493. kénytelen volt a M.-korbáviai püspök a
törökök elől a tengerparti Noviba menekülni, ahol
a püspökség 1590-ig maradt, amidőn a zenggi
püspökséggel egyesittetett.
Modrus-Fiume (horv. Modrus-Rijeka), Horvát-Szlavonország egyik vármegyéje, melyet
É.-onKrajna ós Zágráb vármegyéje.-en ez utóbbi
és Bosznia, D.-en Lika-Krbava vmegye, Ny.-on
Isztria és az Adriai-tenger (a Fiumei-öböl és
Morlaccai-csatorna) határol. Területe 4879 kma.
Földje egészben véve igen hegyes, melyet Ny.-i
részében a Karszt-hegység ágazatai borítanak.
ÉNy.-i részében a krajnai Hóhegyre támaszkodó
Sneznik (1506 m.) és Eisnják (1528 m.) emelkedik.
Ezektől DK.-re a Nagy-Kapela hegyláncolata hú-

hangzat ötöde és f) alaphangja. A moll hangsor
negyedik fokának felfelé módosításából létesíthető
három hangzatnak külön neve is van; a negye
dik fokon képezhető hármashangzat megfordítá
sánál keletkező módosított hangzat neve aUerált
szextakkord(g), amásodik fokon képezhető heted
hangzat egyik megfordításából lesz a módosí
tott terckvarthangzat, melyet az angolok franciaszextnek (french sixth) neveznek (li), végül a ne
gyedik fok mellékhetedhangzatából keletkezik
a módosított kvintsexthangzat, az angol teoreti
kusok Mámeí-sextje (germán sixth). L. még Ná
polyi szext.
Módosítvány, 1. Módosítás.
Módra, kisk. Zemplén vm. homonnai j.-ban,
(1910) 464 tót lak.; u. p. Nagykemeneze, u. t. Czirókahosszúmező.
Modrafalva (azelőtt: Mudrőcz), Msk. Sáros
vm. lemesi j.-ban, (1910) 125 tót lak.; u. p. Keczerpeklén, u. t. Eánkfüred.
Módragok, a nyelvtanban a módhatározó mon
datrészek ragjai; ilyenek -cm, -en (szárazan stb.),
-lag, -leq (futólag stb.), -kép- (máskép), -ként (ön
ként), -nként vagy -nkint (lassanként) stb.

zódik, mely a Bitoraj (1383 m.) és Biela Lazica
(1533 m.) csúcsokban éri el legnagyobb magas
ságát. E hegységek Ny.-feló lépcsőzetesen eresz
kednek a tengerhez, K.-feló egyes jelentékenyebbelőhegyeik vannak (az ogulini Klek 1182 HL) S
hozzájuk csatlakozik a vm. határát jelölő KtaKapela (1164 m.). A vm.
ÉK.-i része dombos (Petrova gora), sőt a Kulpa
felé csekély síkság is te
rül el. Legnagyobb folyó
vize az É.-i határát ké
pező Kulpa, mely itt D.felől a Dobrát, Mreznicát
és Koranát veszi fel. A
Karszt lapályán gyako
riak a búvó patakok, me
lyek helyenként eltűn
nek, másutt ismét előtűnnek s ismeretlen helyen,
szakadnak a tengerbe.
Éghajlata (v. ö. Rorvát-Szlavonország) a.
dombos részeken enyhe, a Karszt fensikján 8 a he
gyek közt igen zord; a tengerpart mellett ismét
délies jellegű.
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Terményei az ásványországból (kevés kő
szén s vas) jelentéktelenek; növényvilága az
éghajlat változatosságánál fogva igen változa
tos és gazdag. M. termő területe 470,911 ha.;
éhből szántóföld csak 101,052 ha., kert 2043, rét
69,502, legelő 89,532, szöllő 1856, erdő 210,352
hektár. Nem termő területe 17,014 hektár. A földmívelésre csak néhány völgy alkalmas, ezek kö
zül legtermékenyebb a tengerparttal párhuza
mosan húzódó és szépségéről ismert Vinodol
{Borvölgy). Egyébként terményei nagyon silá
nyak, leginkább kukorica és burgonya terem, a
nemes gabona jóval kevesebb; csak a tengermellék szolgáltat nemesebb gyümölcsöket, úgy
mint : fügét, narancsot, citromot, valamint na
gyobb mennyiségű bort. Erdeje igen sok van 8 a
fát kádármunkákra, építkezésekre és hajóépí
tésre hasznaják. Az állattenyésztés nem jelen
tékeny ; a házi állatok közül a juh (109,829) és
kecske (18,846) van leginkább elterjedve; szarvas
marha 86,484 drb van, ló csak 7449 és sertés is
csak 23,207.
Lakóinak száma 1869-ben 205,837 volt, jelen
leg (i9io) 231,654 lélek; egy km2-re 47'5 lélek esik
s így M. Horvát-Sziavonország ritkábban lakott
vármegyéi közé tartozik. A lakosok közt csak
899 magyar s 592 német van, ellenben 152,210
horvát (65-7°/o), 74,894 szerb (32-3°/o) és 3059
egyéb nemzetiségű. A nem-magyar ajkúak közül
csak 639 beszéli a magyar nyelvet. Hitfelekezet
szerint van 166,064
róm.-kat. (67-4°/o), 74,941
görög kel. (32,4°/o) és 382 zsidó. Foglalkozásra
nézve ekként oszlik meg a kereső lakosság: ős
termelés 79,597 (74-8°/0), ipar 10,210, kereskede
lem ós hitel 1918, közlekedés 2169, közszolgálat
és szabad foglalkozások 1790, véderő 300, nap
számosok részi. nélk. 2113, házi cselédek 1741,
egyéb 1070, összesen 100,908. Az eltartottak
száma 130,746.
Ipar, kereskedelem. Áz ipar fejletlen s a
legtöbb kézműves ács, kádár és kőműves; egy
papírgyáron (Susak) és hajógyáron (Kraljevica)
kívül csak gőzfűrészek vannak a vm.-ben és
Susakon néhány kisebb ipartelep. A tenger mel
lékén a legjövedelmezőbb keresetforrás a halá
szat és a kereskedés, utóbbinak főbb cikkei bor,
gyümölcs, fa, élő állatok és halak. A hiteligénye
ket 15 bank ós takarékpénztár és 52 szövetke
zet elégíti ki.
Közlekedésének főerei a m. kir. államvasút
fiumei vonala (171 km.) mellett kitűnő müútjai
(Lujza-út, Rudolf-út, József-út), melyek a Karszt
hegységen több helyütt mennek keresztül (állami
út 68, törvényhatósági út 756 km.). Az épülő
ogulin-knini államvasút Dalmáciával hozza köz
vetlen vasúti összeköttetésbe. Élénk ezenkívül a
part mentén való hajózás; jelentékenyebb kikötői
Buecari, Portoré, Selce és Növi,
Közművelődése még igen kezdetleges, a 6
éven felüli lakosságnak 56-8°/o-a nem tud sem
írni, sem olvasni, s a tanköteles gyermekeknek
fele nem jár iskolába. A vármegye területén csak
1 kisdedóvó, 156 népiskola, 3 iparosinasiskola, 4
polgári iskola, 1 gimnázium, 1 leányliceum, 4
ipari és keresk. iskola és 1 emberbaráti intézet
van, összesen 25.165 tanulóval.

Modrus-Fiume

Közigazgatás. M. vármegye 8 járásra oszlik
és 1 város van benne, ú. m.:
Ebből

Népes

száma m a g y . horvát
Cirkvenicai
Delniceí

...

Slunji
Vojnici
Buecari v á r o s
Összesen

24,131
7,632
21,735
45,107
46.S6C
31,865
35,642
17,090
2,092
231,654

65
5
50
72
4
418
15
244
26
899

Lakószerb

száma

23,860
48 5,457
7,312
lü
1,344
20,959
342, 4,228
23,439 21,43(v 7,930
21,655 24,602 7,162
29,024
317 6,323
9,826 25,710 5,876
14,213
2,339 3.241
1,922
34
451
152,210 74,894j 42,012

A vármegyében van 1 rendezett tanácsú város
(Buecari, sz. kir. város címmel), 55 politikai köz
ség és 1321 helység. (Az adóközségek száma 211).
Székhelye Ogulin.
Története. M. a régi modrusi vmegyéből ke
letkezett, mely már a horvát nemzeti dinasztia
korában zsupánság volt ós a Kulpa folyó menté
ben, a Fiumara mindkét partján terült el. III. Béla
királyunk 1193-iki kiváltságlevelével egész Modrusvmegyét Vegliai Bertalannak, a Frangepánok
ősének, örökségi joggal adományozta. A vmegye
székhelye az ősrégi Modrus (1. o.) vár volt. Azon
idő óta, hogy III. Béla király Modrus vmegyét a
Frangepán-családnak adományozta, e grófság
szakadatlanul e család birtokában maradt és a
Prangepánok mindig használták a modrusi ispán
(comites Modrussiae) címét. A Prangepánok 1223.
királyi adomány révén Vinodol földjét is meg
kapták, azaz a tengerpartot Buccaritól Zenggig
éseztisegyosltettékmodrusigrófságukkal.AXVI.
sz. vége felé a Prangepánok a megye várait,
azoknak nehéz védelmezhetéseért, átadták az
államnak. I. Ferdinánd király a várakat meg
szálló katonaságot a grazi kormányszók alá he
lyezte, de 1559. Lenkovic Iván ezredest a hor
vát-szlavóniai határvidéken önálló parancsnok
sággal ruházta fel. A katonai telepítések most
mindinkább nagyobb mérvben vétettek foga
natba. A Wesselényi-féle összeesküvés az öszszes Prangepán-jószágokat végkép a kormány
kezébe adta. Ezzel Modrus és Vinodol várme
gyék megszűntek létezni. Modrus vármegye 1682.
névleg feltámadt, ez évben ugyanis Lipót király
a vmegye örökös grófságát Orsié Jánosnak és
Antalnak adományozta. A régi vmegye területe
ezentúl a XVIII. sz. végéig részint a katonai ha
tárőrvidékhez, részint Zágráb vmegye jurisdietiója alá tartozott, mely utóbbi a XVIII. sz.-ban
egészen a tengerig elterült. Már 1765. kérték
Horvátország rendéi a királynőt, hogy a tenger
melléken Vinodol vmegye visszaállíttassék. 1776.
a királyné körrendeletet bocsátott az ország tör
vényhatóságaihoz, kijelentvén szándékát egy új
vmegye alakítására Fiume ésKárolyvárosT^özt.
1777 szept. 5. pedig rendeletet adott ki, melyben
kimondja, hogy cserében a katonai kormánynak
tett területi engedményekért, a fiumei kerület
Fiume városával és kikötőjével együtt, a buecarii
uradalom, a Karolina-úttól jobbra eső rész és
Károlyváros városa közvetlenül Horvátországba
bekebeleztessék, e részekből pedig Szörény (Severin) vmegye alakíttassák. A Kulpa melletti Szö-
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rény vmegye 1777 nov. 10. tartotta első közgyü
lését Mrkopoljban. A királyné 1778 ápr. 10-én a
vmegye területét újra szabályozta, mely alka
lommal Fiume város, Buceari, Buccariza, Portoré a hozzá való területekkel, valamint Terszat,
Castrena, illetőleg Drága közvetlenül Fiume és
a magyar tengermellék kormányzójának ható
sága alá rendeltetnek. II. József Szörény vmegyét
1786. eltörölte, mert jövedelme állítólag túlságo
san kevés volt, Vinodol és a fiumei kerületből a
«Litorale Hungaricum» alakíttatott, míg a Kulpán túli részek visszaadattak Zágráb vmegyének.
A határőrvidék bekebelezése után a régi Modrus
és Vinodol vármegyékből és az ogulini határőrezredből az új M. vmegye alakult. V. ö. JErődi
Béla, Modrus-Fiume megye (Földrajzi Közlemé
nyek, 1887. évf.).
Modrusi püspökség, 1 Korbávia, Modrus és
Zengg-modrusi püspökség.
Modrusko Zagorje, adók. Modrus-Fiume vm.
ogulini j.-ban, (1910) 1907 horvátlak.; u. p. és u. t.
Modrus.
Modruspotok, adók. Zágráb vm. károlyvárosi
(karlovaci) j.-ban, (1910) 319 horvát lak.; u. p.
Netretic, u. t. Károlyváros (Karlovac).
Modrzejewska, Helene (családi néven Benda),
lengyel szinésznö, szül. Krakóban 1844 okt. 12.,
megh. Bay-Cityben (Észak-Amerika) 1909 ápr. 8,
1861-ben lépett a szini pályára Bochniában és
csakhamar a lengyel színpadok ünnepelt hősnője
lett. 1863-ban átvette testvérével együtt a czerno-vvitzi színház vezetését, majd Krakóba s 1868.
Varsóba szerződött. Második férje Bozenta-Chlapoicski Károly volt, aki résztvett a lengyel fel
kelésben, s midőn Amerikába menekült, felesége
követte. Itt M. angol színésznővé lett, s mint
ilyen, mindenhol nagy sikerrel lépett föl. Főbb
szerepei: Lady Macbeth, Stuart Mária, Leeouvreur Adrienne stb.
Modrzewski, Andrzej Fryc (latinosan: Andreas Fricius), lengyel hitvitázó és politikai iró,
szül. 1503., megh. 1572. Híres főmunkája: De
republiea emendanda (Az állam megreformálása
5 köt. 1851), az erkölcs, pénzügy, hadsereg, egy
ház és iskola kérdéseit tárgyalja.
Módszer (gör. methodos a. m. út, eljárás) álta
lában oly tervszerű eljárás, mely valamely cél
elérésére szolgál. A M. kérdése főleg az általános
logikában, az egyes tudományok logikájában ás
a pedagógiában fontos. Az általános logikában
két fő M.-t különböztetünk meg; az egyik a de
duktív, mely az egyest az egyetemesből szár
maztatja, magyarázza, míg az indukció azt ta
nítja, hogy ezekhez az egyetemes igazságokhoz
csak az egyesnek vizsgálata útján juthatunk el.
Minthogy az egyest igazán csak az egyetemes
ből érthetjük meg és minthogy az egyetemeshez
csak az egyes ismerete alapján juthatunk el,
nyilvánvaló, hogy ez a két M., ámbár ellenkező
irányúnak látjuk, nem ellentétes, nem egymás
ellen harcol, hanem egymást kiegészíti. Legtöké
letesebben alkalmazhatjuk ezeket a módszereket
és egyebeket a matematikában, mert ennek
anyaga igen egyszerű, átlátszó és egyforma lé
vén, az eljárást mint olyat, formájában, világo
sabban ismerhetjük föl. A matematikában a de
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dukciót Bukleides szintézisnek nevezte, az induk
ciót analízisnek- Minthogy a matematikában a
szintézis használata túlnyomó, ezt nevezték ma
tematikai módszernek. Ennek módjára adja elő
Spinoza a rendszerét (more geometrico). Az in
dukció részletesebb elméletét először Bacon álla
pítja meg; ő látja át elvileg, hogy új ismeretek
szerzésének az indukció a legfőbb M.-e. Termé
szetesnek kell találnunk, hogy az indukció fon
tosságának első fölismerése a deduktív eljárások
lebecsülésével járt; a mai logika a két módszer
összetartozását világosan fölismerte. A filozófiá
ban próbáltak saját specifikus filozófiai M.-eket
megalkotni, ilyen az intuíció, ami azonban épen
nem M., mert nem jelölheti meg részletesen az út
jait ; a konstrukció, mely tiszta észből akar le
származtatni mindent; a dialektika, melyet He
gel fejtett ki és amely reális v. föltett ellentétek
diskussziója útján akar eredményekhez jutni. A
genetikus módszer a fogalom keletkezésének föl
tüntetése útján akar betekintést adni mivoltába.
Az egyes tudományok M.-tana azokat a speciális
alakulatokat tárgyalja, melyeket az egyes tudo
mányok adnak az általános M.-eknek saját szük
ségleteik és próbálgatásaik szerint. Ide tartoznak
a pragmatikai M.-ek a történetírásban, a statisz
tikaiak az állam- és gazdaságtudományokban, a
matematika számos speciális M.-e (exhaustio,
constructio) stb. A tanításban és nevelésben a M.
kérdése döntő fontosságú: itt minden azon fordul
meg, hogy ismeretek kifejtésében, közlésében,
továbbá nevelő eljárásunkban azt az utat jár
juk, mely leggyorsabban és legbiztosabban célhoz
vezet. A főmódszerek természetesen itt is indukció-analizis, dedukció-szintézis, amihez hozzá
járul szemléltetés, példaadás, gyakoroltatás, szok
tatás stb. Itt is egészen speciális eljárások van
nak az általánosok körén belül (kivonási M.-ek,
a nyelvtanításhoz a direkt M., mely lehetőleg
nem az anyanyelv közvetítésével tanítja az ide
gen nyelvet stb.). A közlés módjait a pedagógu
sok inkább a tanítás alakjának (tanalak) mond
ják, noha ezek csak úgy M.-ek, mint a kutatáséi;
ilyen a kérdve-kifejtető (Sokratosi), közlő stb.
M.-ek.
Módszertan, másként methodika, methodológia, alkalmazott v. speciális didaktika, a peda
gógiának a tanítás gyakorlatával szoros kapcso
latban álló, ennélfogva a tanítás munkájában ér
tékesíthető része, mely az általános didaktika
elveit az egyes tantárgyakra alkalmazza. Szól
tehát a különféle tantárgyak nevelő értékéről és
tanításuk céljáról, anyaguk részletes kiszemelé
séről, beosztásáról és feldolgozásáról, kiterjesz
kedik továbbá az illető tárgy tanításának törté
neti fejlődésére is. A M.-i művek v. a n >piskolai,
vagy a középiskolai oktatásra vonatkoznak. A
népiskolai oktatási módszer sokkal fejlettebb,
irodalma is sokkal régibb és nagyobb.
Irodalom. A npiskolára nézve: A. Rude, Methodik des
gesamten Volksschulunterrichts unter besonderer Berücksiehtiguug der neueren Bestrebungen, 4. kiad., 2 kőt,
Osterwieck 1905 és 1906; Kehr, Geschicbte der Methodik
des deutschen Volksschulunterrichts, 2. kiad., Gotha 1901;
a középiskolára nézve: A. Baumeister, Handbuch der Eralehungs- und Unterrichtslehre ftlr höhere Schulen, i kSt.,
München 1895—96 ; a nyelvi, irodalmi és történeti Ma&afart:

F. Collard, Méthodologie de l'enseignement moyan, Bnzel-
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les 1Ü03: a matematikára: A. Höfler, Didaktik des matheniutischen Unterrichts, Leipzig 1910; magyar nyelven :
;i tantervekhez kiadott Utasítások és Kármán-Waldapfel,
Adalékok a gimnáziumi oktatás elméletéhez, Budapest 1898.

—
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Modzsib v. Vádi el-M., folyó, 1. Anion.
Moe, Jörgen Ingebrektssón, norvég körtö és
folklorista, szül. Ringerikeben 1813 ápr. 22., megh.
Modugno (ejtsd: modaunyo), város és püspöki szék Kristianssandban 1881 ápr. 27., mint ev. püspök.
hely Bari olasz tartományban, vasút mellett, (i9ii) Számos lírai költeményt írt s azonkívül- nagy
11,784 lak.,pamutipar, olaj- és gyümölcstermelés; hatást aratott az Asbjörnsennel együtt kiadott
Norske Polkeáventyr (1842—44,2. köt.) c. norvég
ronaissance (XII. sz) templommal.
Moduláció, átmenet egyik hangnemből a má monda- és mesegyűjteménnyel. Qyermokiesea
sikba. Ha az átmenet csak rövid ideig tartó el tiszta világnézetükről és optimizmusukról neve
hajlás, akkor hangnemi kitérés keletkezik; a zetes költeményei és egyéb müvei Samlede SkrifM.-nál a főhangnemet hosszabb időre hagyjuk ter c. Kristianiában jelentek meg 1877. V. ö. Hen
el, ezért tekintik a M.-t újabban a tonalitás (1. o.) rik Jaeger, Literatűrhistoriske Pennetegninger
átváltozásának. A legtöbb M. olyan akkordsoro (Kopenhága 1878).
zatot foglal magában, melynél ezek funkciója
Moebius, 1. Möbius.
megváltozik. Pl.: C-durból G-durba az a-c-emoílMoécs, községek: 1. Alsámoées, La — 2.
hangzat segítségével úgy jutunk át, hogy e hang Felsömoécs, kisk. Fogaras vm. törcsvári j.-bau,
zatot belépése pillanatában G-dur második foká (i9io) 667 oláh lak.; u. p. és u. t. Töresvár.
nak tekintjük s így kapcsoljuk hozzá a kadenMoedebeck (ejstd: módé—), Hermám),, német
ciális f akkordot. Bonyolultabbak azok a M.-k, aviatikai író, szül. Berlinben 1857 jún. 10., megii.
melyeknél a funkció átértelmezése közben enhar- u. o. 1310 márc. 1. Tüzértiszt volt s 1907. alez
mónikus átalakulás is történik, midőn pl. úgy mo redes lett. A berlini légiflotta-egyesület megala
dulálunk a-mollból es2-mollba, hogy a gisz-h-d-f pítója s kiváló aviatikai író. Főbb müvei: Die
szakított hetedhangzatot asz-cesz-d-f terckvart Luf tschiffahrt unter Berücksichtigung ihrer mihangzatnak képzeljük el és az a-moll tónikája litarischen Verwendung (Leipzig 1886); Taschsnhelyett e&z-moll tónikájának szext-megfordítá- buch für Flugtechniker und Luftschiffer (2. kiad.
sára oldjuk fel. L. Riemann H., Systematische Berlin 1904); Die Luftschiffahrt, ihre VergangenModulationslehre (1887); Reger Max, Beitráge heit und ihre Zukunft (Strassburg 1906); Fliezur Modulation (1903).
gende Menschen (Berlin 1909). Ezenkívül alapí
totta és szerkesztette az Illustrierte Aeronantfeehe
K o d o l a m e n , 1. Motetta.
3Io<Iulus (lat.), 1. az emberi testarányok Mitteilungen (Strassburg 1898) s a Deutsche Zeitösszehasonlító vizsgálatánál (részaránytan) alkal schrift für Luftschiffahrt (1910) c. folyóiratokat.
mazott alapméreteket nevezik így. L. Kánon, 3.
Moeller, 1. Möller.
2. M. a matematika elméleti és alkalmazott
Moellon (franc, ejtsd: moaiion), terméskő. Kü
részében mértékszámot jelent. Ilyen pl. a rugal lönösen a négyszögletesen kinagyolt fejtett
köve
massági M. Két a és & egész szám m ikf.-ra nézve ket nevezik így Franciaországban és : Németor
kongruens, ha mindkettő m-mel osztva ugyanazt szág DNy.-i részében. A tükörüveg csiszolására
a maradékot adja. (Jele a = & mod. m). Külön szolgáló homokkövet is így nevezik.
jelentése van e szónak a logaritmusokra és a
JMoellon (irhazsír), 1. Dégras.
komplexszámokra vonatkozó elméletben is.
Moen, orosz sziget, 1. Molvn.
3. M. az antik építészetben használatos arány
Moenich Károly, író, szül. Czifferen (Pozsony)
egység, mely megegyezik az oszlop alsó átmérő 1840 okt. 24. Iskolái végeztével előbb gazdatiszt
jével v. annak felével (a sugárral). A klasszikus volt, azután a f öldmívelésügyi minisztérium, majd
ókori építészet építményeinek párkányait, osz Székesfehérvár szolgálatába lépett, hol mint le
lopmagasságait és egyéb méreteit az épületen véltárnok 1911-ig működött. Irt gazdasági és
levő oszlop szerinti M.-okban fejezték ki. A M.-t nyelvészeti cikkeket, verseket, melyek a fővárosi
percekre (partes) osztották fel, amelyeknek száma szaklapokhan és vidéki újságokban jelentek meg,
meglehetős változatosságot mutat. L. még Osz (versei Költemények c. alatt összegyűjtve is 1872),
loprendszer.
néhány nyiltleveíet s Vutkovich Sándorral együtt
4. M. az az arányszám, mely a gépészetben a a Magya/r írók Névtára c. bibliográfiai munkát
fogaskerekek fogainak egymástól inért távolsá (1876). Nagy erdeme van Székesfehérvár város
gát, az osztást jellemzi. Eszerint n—M. az a ke- levéltárának feldolgozásában. Újabban a régi ma
rék, amelynek fogai az osztókörben egymásra gyar nyelv kutatásával foglalkozik, ide: vágó
munkáit a Magyar Nyelv e. folyóirat közli.
n X t milliméter távolságban következnek.
Moenus, a Majna (1. o.) latin neve.
"loslus (lat.) a. m. mód; M. procedendi, eljárási
mód; M. vivendi, az a mód, melyben két fél, pl.
Moerák a. m. Moirák (1. o.).
az egyház ós az állam, egymás mellett tűrhetően
Moeris (Mörisz), ókori tó Közép-Egyiptomban
megélhet. — M. a zenében a. m. hangnem. — M- Ny.-ra a Nílustól, Arsinoe város közelében. A tó az
a nyelvtanban L Igemód. — Jogi értelemben L újabb kutatósok szerint a Nilus fölös vizének be
Meghagyás.
fogadására szolgált. Kerülete 3000 stádium volt,
Modissi (Moji), kikötőváros Kiusziu japáni szi mélysége 50 öl; közepében két 400 láb magas
geten Pukuoka kerületben, (1908) 55.682 lak. piramis volt, kétoldalt óriási szobrokkal. Romjai
Különösen szomszédos nagy kőszénbányái révén Birket-el-Kerun közelében mai napig láthatók. El
fontos, mivel azok termékeit e kikötőn át szállít nevezése az egyiptomi meri (csatorna) vagy merják tovább. A kivitel, mely lassan Nagaszakiét uer (a nagy csatorna) szóból származik. A vidék
túlszárnyalja, még gyapotcérnára és szövetekre, nek kopt-arab neve : Fajúm is a régebbi Pa-jom
(a tó) elnevezésből nyer magyarázatot. Ez a peder
továbbá rizsre is kitorjei.
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csatorna útján volt összeköttetésben a Nílussal
zsilipek szabályozták a víz beengedését vagy tel
jes elzárását. Ili Amenemhat (Kr. e. 19. század
ban) a M. teremtője.
Moero-Mkata Moero-, Meru-, Mveru-tó), kö
zépafrikai tó Ehodézia ÉK.-i határán 970 m. ma
gasban (Lemaire 2szerint; Giraud szerint 850 m.),
területe 5230 km , 1900 oki óta kis gőzhajó jár
rajta. Lefolyása és tápláló folyója a Luapula, 1867
nov. 8. Livingstone fedezte föl.
Moeru-tó, 1. Meru-tó.
Moesa, folyó, 1. Mesocco.
Moesch Lukács, matematikus, szül. Mainzban
1651., megh. Nikolsburgban 1701 márc. 25. 1668ban a lengyel piaristarendbe lépett. Buda ostroma
alkalmával mint hadi mérnök részt vett az ostrom
ban, s a tábor első elhelyezésében az ő sikerrel
bevált tervét fogadták el. 1692-ben a magyar
piaristarend főkormányzói helyettesének válasz
tották. 1695-ben kiadott és 18 szakaszból álló:
Ordo studiorum in Vice-Provincia nostra Hungarica c. szabályzata a magyar tanárképzés múlt
jának egyik legérdekesebb emléke, ó vitte ke
resztül a magyar piaristarend elszakadását a len
gyeltől. 1700-ban Privigyéről Nikolsburgba költö
zött. Nyomtatásban megjelent művei közül emlí
tésre méltó az 1693. megjelent Vita Poetica per
omnes aetatumgradus deducta etc. Az Arithmetica
practica e. müve 1697. jelent meg. Számos művet
hagyott hátra kéziratban, melyeket Nikolsburgban
és a budapesti kegyesrendi levéltárban őriznek.
Moesia (Mösia), régi római provincia a Duna
alsó folyása és a Haemus (Balkán) között, a Szá
vának dunai torkolatától a Fekete-tengerig, terü
lete tehát a mai Szerbiát és Bulgáriát foglalta
magában. Lakosai voltak a thrák törzsek közül a
triballusok, krobizok, miziaiak és geták, Kr. e.
300 körül a kelta szkordiskusok is ide telepedtek.
A rómaiak Kr. e. 75. jutottak M.-val ellensé
ges viszonyba, 29. elfoglalták felső M.-t, 15. alsó
M.-t és egyelőre Makedóniával egyesítették. Tiberius M-t önálló provinciává szervezte, melyet
északról a dákok és szarmaták sokszor nyugtala
nítottak. Domitianus alsó- ós felső részre osztotta
M.-t, a határfolyó köztük a Ciabrus (Cibrica) volt.
K. u. 57. alsó M.-hoz csatolták a tengerpart men
tét, Traianus idejében a mai Komániát is az Olt
folyótól keletre; viszont felső M.-hoz Dardaniát
és Dácia nyugati részét a Marosig és a Dunáig.
270-ben Aurelianus császár a gótoknak volt kény
telen átengedni Dáciát, viszont Valens császár
a hunnok elől menekülő gótokat M.-ba telepitette
(375). Az V—-VII. sz.-ban szlávok árasztották
el felső M.-t, végre a bolgárok telepedtek ide és
lettek a föld urai. Felső-M. városai: Viminacium
(Kosztolác), Singidunum (Belgrád), Naissus (Nis),
alsó M.-ban: Tomi (Constanza), Durosturum
(Szilisztria) a Duna mellett, NikopoÚs ad Haemum
(romjai Nikup mellett), Marcianopolis (Devna) az
ország belsejében.
Moesz, 1. Gusztáv (késmárki és lefkóczi), bo
tanikus, szül. 1873 okt. 21. Körmöczbányán. Egye
temi tanulmányai végeztével 1897. középiskolai
tanári, majd doktori oklevelet szerzett. 1895-ben
a budapesti tudományegyetem ásvány-kőzet
tani tanszékének tanársegédje, 1899. brassói fő-
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reáliskolai tanár lett; 1906 óta a Magyar Nem
zeti Múzeum növénytani osztályában működik,
ahol 1911. igazgató-őrré nevezték ki; egyúttal
a polgári iskolai tanítóképzőben a növénytan elő
adója. 1915-ben egyetemi magántanár lett. Iro
dalmi dolgozatai nagyrészt szakfolyóiratokban
jelentek meg, első sorban a Természettudományi
Közlönyben, a Magyar Botanikai Lapokban, a
Nemzeti Múzeum Annaleseiben és a szerkesztésé
ben megjelenő Botanikai Közlemények c. folyó
iratban. Kezdetben ásványtani dolgozatokat is
írt, később teljesen a növénytan művelésére tért
át s főképen a vízi növényekkel, mikroszkopikus
algákkal és gombákkal foglalkozott. Bubák egy
új gombagénuszt nevéről Moesziá-nak nevezett
el. Nevezetesebb értekezései: Colát és Baryt
Kőrösmezőről (1897); Baryt, Antimonit, Pyrarqyrit és Pyrit Körmöczbányáról (1900); Krokoit Tasmániából (1899); továbbá: Brassó álló
vizeinek mikroszkopikus növényzete; Magyar
ország Elatinéi; Magyarország Cordkepsei;
Gombák Budapestről és környékéről; A ttétyi
Nyir növényzete; Adatok Bars vármegye flórá
jához; A gombák rendellenességei; Adatok az
Aldrovanda vesiculosa ismeretéhez. Munkatársa
e Lexikonnak is.
2. M. Sámuel, kassai ötvösmester, 1697—1710.
között dolgozott s II. Rákóczi Ferencnek is készí
tett kisebb tárgyakat.
Moeszia, a gombáknak Fungi imperfecti cso
portjába tartozó hyphomyceta génusz. Moesz
Gusztáv (1. o.) fedezte fel 1902. és Bubák F. ne
vezte el róla (Botan. Közlem. XIII. 1904,94. old.).
Egyetlen faja a M. cylindroides Bubák, amely
Budapest környékén a cser és tölgyfák levelein él.
Mof, Memfisz (1. o.) bibliai neve.
Mof etta, a vulkáni utóhatások legvégső nyilvánulásakónt jelentkező széndioxidkiömlés, mely
nemcsak a jelenben is működő vulkánok környé
kén észlelhető, hanem sokszor a vulkáni kitöré
sek után évezredekkel is (Hargita töve, Eifel,
Laachi-tó, Auvergne, Nápoly környéke stb.). A
szénsavas savanyúvizek is gyakran M.-jelenségekkel függnek össze. Néha a szénsavas forrá
sokban a széndioxid bizonyos időközökben erőseb
ben tör elő; ilyen a ránkfilredi szakaszosan ugró
artézi kút, melyben minden 24 órában oly erővel
tör fel a szóndioxid, hogy a víz felszökik.
Moffat, város és látogatott fürdőhely Dumfriesshire skót countyban, a festői szép Annanvölgyben, (i9ii) 2079 lak.
Móga János, cs. kir. altábornagy, szül. Boczkón (Nyitra vm.) 1785., megh. Szász-Erkeden 1861
nov. 10. A császári seregbe lépve 1809. mint fő
hadnagy harcolt a -wagrami csatában, hol súlyo
san megsebesült. 1810 nov. nyugalomba helyez
ték, de 1813. mint százados újra belépett a seregbe.
1842 aug. vezérőrnaggyá, 1848 jún. pedig al
tábornaggyá nevezték M. Teleki Ádám gróf le
mondása után ő vállalta el a Jellachich-csal szem
benálló magyar seregfőparancsnokságátés szept
29. Pákozd és Sukoró közt vissza is verte a hor
vát sereg támadását. Ezután Jellachich nyomá
ban egész Parndorflg nyomult, de az ország ha
tárát vonakodott átlépni. Végre okt. 30-án a szo
rongatott Bécs megsegítésére átkelt a Lajtán, de
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Schwechat mellett vereséget szenvedett. Ezután
Mogoric, adók. Lika-Krbava vm. gospici j.-ban,
lemondott a fővezérségről, melyet a Honvédelmi (i9io) 1677 szerb lak.; u. p. és u. t. Medak.
Bizottmány Görgey Arthurra ruházott. WindischMogos, nagyk. Alsó-Fehér vm. verespataki
graetz bevonulása után Pesten elfogták s 01- j.-ban, (i9io) 3157 oláh lak.; u. p. Verespatak, u . t
mützbe vitték. Itt a hadi törvényszék 5 évi vár Bucsony.
fogságra s rangja és rendjelei elvesztésére ítélte.
Moguer (ejtsd: mogér), város, M. járás székhelye
Fogságának kitöltése után vejének, Lázár György Huelva spanyol tartományban, a Rio Tinto torko
grófnak szászerkedi birtokára vonult, hol meg is latánál, (1910) 8500 lak., szeszipar és kereskedés
halt.
sel. M. a római Lontici; Kolumbus első útjának
Mogador (Szuera, Szueira, Tasszurt), Marokkó legénysége részben M.-ből került ki.
Ny.-i partján a legélénkebb forgalmú város, kb.
Mogul (v. nagymogul), az Elő-Indiában ural
20,000 lak. A várost Mulej Mohammed ben Ab- kodó mongol (helyesebben török) fejedelmek neve
dallah alapította 1760—73.
a XVI—XVIII. sz.-ban. A M.-ok őse Babér szul
Mogdadkávé (BOY.), 1. Cassiatán (1526—30), Timur-Lenk mongol hódító egyik
Mogdisu (Makdesu, Mbgadiscio, Magadoxo), leszármazottja volt, ki Afganisztánból betörve,
helység K.-Afrikában a szomáli-parton, kb. 10,000 1526. paniputi győzelmével véget vetett a Lodhi
(szórnál, hindu, arab) lak. Egykor virágzó hely volt, dinasztia uralmának, hatalma alá hajtotta a
amiről több mecset és egy hatalmas erősség romjai Pendzsabot és a Gangesz völgyét és Delhiben
tesznek tanúságot. Kereskedelme a Vebi folyón ütötte fel székhelyét. Utódai közül Akbár (1560—
lehozott árukkal most is elég élénk. Szőnyegeit 1605) meghódította Bengaliát, Kasmírt, Gudzseazelőtt Arábiában és Perzsiában hozták piacra. rat félszigetét és a Dekkan magasföld északi
1893 óta olasz birtok.
felét. Az utolsó hatalmas M. Aurangzeb volt
Mogentianae, római község Felső-Pannóniá (1658—1707), kinek utódai alatt a birodalom ha
ban a Mursa(Eszék)—Savariai(Szombathely) út nyatlásnak indult és sokat szenvedett a mahratmentén, a Balaton D.-i vége táján; talán a mai tok és afgánok támadásaitól. A XVIII. sz. végén
a M. hatálma már csak Delhi környékére szorít
Fenék-puszta közelében.
kozott s az angolok hódító előnyomulása teljesen
Mogeria, 1. Megyer.
tönkretette tekintélyüket; 1803 óta az angolok
Mogiíonia (gör.), a hang gyors elfáradása.
Mogigráfia (mogigraphia, gör.), irógörcs (1. o.). hűbéresei voltak. Az utolsó M.-t, Bahadurt az
Hogila, (mogilo), a teljesen ép kurgánok(l..EMW- angolok az 1857-iki felkelésben való részessége
miatt letették és Rangunba (Birma) internálták,
halmok) elnevezése.
1862. meghalt.
Mogila, Pjotr, 1633—47-ig kijevi metropolita, holMoguntia,
ókori város, 1. Mogontiacum.
szül. a XVI. sz. végén, megh. 1647 dec. 31. Ő
Mogyoró (növ.), 1. Mogyorófa. — Kinai M. v.
irattá meg és adta ki, előleges zsinat után, 1643. japáni
M., 1. IÁtchi.
a gör. n. e. egyház hitvallási könyvét, melyet
Mogyoróalja (növ.), 1. Asarum.
1723. Nagy Péter orosz cár kötelezőnek elfoga
(Bálaninus nncum L., állat),
dott. E műve magyarul is megjelent: Igaz val az Mogyoróbogár
bogarak rendjébe tartozó, 6—7
lástétele a napkeleti közönséges és apostoli eklé- mm.Orrmányos
hosszú, tojásdad alakú, sűrűen sárgás-barna
zsiának (fordította Miskolczi István, Pest 1791) pikkelyekkel
fedett testű bogár. Lárvája a «lyucímen.
kas mogyorói) okozója. A lárva 6—7 mm. hosszú,
Mogilalia (gör.), az a beszédzavar, ahol csak sarlósán meggörbült testű, ráncos, fehéres-sárga,
egyes hangok kiejtése sikerül.
barna fejű, lábatlan kukac. A kifejlett M. nős
Mogilev, orosz kormányzóság ós város, 1. ténye a még zöld, egészen éretlen mogyorót meg
Mohilev.
fúrja, majd a lyukon át botolja a mogyoró belseMogisztán (perzsa) a. m. pálmavidék, keskeny jébo ugyancsak orrmányával a lyukra tojt peté
partvidék Kerrnanban (1. o.), klímája egészségte jét. Az ebből kikelő lárva kirágja a mogyoró
len. Fő terményei: a gyapot, a búza, az árpa, a belét; mire kinőtt, átrágja a már kemény mogyoró
mézga, de különösen a datolya.
héjat, kifurakodik beiőle, a földre hull, abban
Mogk, Eugen, német germanista, szül. Döbeln- sekélyen behúzódva telel s tavasszal jelenik meg
ben 1854 júl. 19., 1893 óta tanár a lipcsei egye ismét a bogár.
temen. Különösen az északi nyelvek filológiájá
ban s a mitológiában szerzett nevet. Főbb művei:
Mogyoród, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.
Germanische Mythologio (Strassburg 1891,2. kiad. gödöllői j.-ban, (1910) 1973 magyar (elmagyaroso
1898); Geschichte der norwegisch-islandischen dott sváb) lak. Postaügynökség, u. t. Csömör. Itt
Litoratur (u. o. 1889, 2. kiad. 1904); Germanische (az oklevelekben Mons Monoroutnak nevezett ala
Mythologie (1906); Die deutschen Sitten und Ge- csonyhegylánc tövében) vívták 1074. azt a csatát,
brauche (1909); kiadványai: az Altnordisehe melyben Salamon király vereséget szenvedett; a
Texte (Halle 1886—90) és az Altnordisehe Saga- győztes Géza és László vezérek a zsákmányból
Bibliothek (u. o. 1892 óta).
építették M. templomát; később itt apátságot is
Moglena (az ó-korban Almopia, törökül Kara- alapítottak, melynek romjai még nem régen is
dzsova), kerület Szaloniki volt török vilajetben, láthatók voltak. — L. még az összetételek alatt
(Alsómogyoród stb.).
1913 óta Görögországhoz tartozik.
Mogontiacum (máskép Magontiacum és MoMogyorófa (növ., Corylus Tourn., 1. a képmel
guntia is), ókori város Galliában, most Mainz. lékletet), a Betulaceae-család génusza, melynek
Mogor, a magyarok mondai őse, 1. Magor. — 8 faja (hazánkban 2) az É.-i földgömb mérsékelt
M. nemzetség, 1. Magyar.
vidékein él. Levele kerekded vagy széles hosszas,
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kétszer fürészelt, vagy rövid karéjos. Porzós barkíija 2—3-ával a tavalyi ágakon már ősszel meg
jelenik és lombfakadás előtt kora tavasszal por
zik. Termő virágzata rügyforma; a tetején ki
búvó piros bibeszálak könnyen felismerhetők.
Termése, a mogyoró, fás héjú, egyrekeszü, egyKiagú; széthasadozott szélű zöld kupacs takarja,
nieiy a két előlevélnek a fellevéllel való össze
növéséből támad. Legismeretesebb faja a 0. avellojna L., Avellino olasz városról nevezve, 2—4 m.
magas cserje v. kisfa, hajtása piros mirigyszőrös,
levele kerekded, szivalaku, kihegyezett. Kupacsa
harangforma, körülbelül olyan hosszú, mint a
mogyoró. Egész Európában, Afrika D.-i részén,
Elő-Ázsiában a Kaspi-tengerig, itt a hegyek csú
csáig, valamint Japánban is terem. Tőhajtásról
és bujtás útján szaporítják. Különféle oltással és
szemzés útján nemesítik. Erősebb vesszejéből séta
bot, abroncs, gúzs, poroló vessző készül. Magva
ízére nézve a mandolával vetélkedik. Fája fehér,
finom, puha, jól hasad, hajlékony, szívós. Szene
mint rajzoló szén és puskaporgyártásra hasz
nálatos. A közönséges mogyoró aug. —"zopt.ben érik. A csöves M. (Lambert-M., G. maxima
Mill., G. tubulosa Willd.) magasabbra nő, gyak
ran faalakú, a levele gyakran nagyon sötét
barnapirosba játszó. Maghéja vörös, azért vérM-nak is hívják. A C. Pontica C. Koch Kis-Ázsia
hegyein nő, kupacsa a makknál szintén hosszabb,
de fölfelé nem szűkül össze, egyik oldalán hoszszan hasadt. Mogyoróját Nuces Ponticae néven
szállítják. A török M. (C. Colurna L.) hazánkban,
kivált Krassó-Szörény vniegye erdeiben, s attól
DK.-i irányban terem, itt-ott erdőcske is van be
lőle ; egész a Himalájáig hatol, itt-ott termesz
tik is. Ez fanagyságra szokott megnőni. Fája
szép világosbarna, bútornak és faragványnak
kedvelt. A M.-val foglalkozik Grosz, Die Haselnuss, ihre Kultur, etc. (Berlin 1902).
Mogyoróhagyma (növ., Allium ascalonicumh.),
termesztett hagymafaj, hagymája középnagy
ságú, hosszas-tojásdad, apróbb, jól összeillő lüasziuü hagymákból alakul. Levele áralakú, több
nyire felfúvódott; virágzata gömbölyded, néha
hagymasarjas; virága halavány-lila. Többnyári
faj, de mivel nálunk ritkán virágzik, magva pe
dig meg nem érik, hagymájáról szaporítják.
Hogyorómál, kisk. Bars vmegye garamszentkereszti j.-ban, (1910) 646 tót lak.; u. p. Barskaproncza, u. t. Garamszentkereszt.
Mogyoró-olaj (növ.), a mogyoró (Corylus avellana) magjából nyert olaj, mely izre a mandula
olajjal megegyezik s ennek hamisítására is szol
gál, azonkívül pedig ételolajnak és a parfümériá
ban használják; a forró sajtolással nyert olaj
égő-, kenő-olajnak és szappangyártásra való.
Mogyorós, kisk. Szatmár vm. szinérváraljai
j.-ban, (1910) 639 oláh lak.; u. p. Szamosborhíd,
u. t. Bor válaszút. — L. még az összetételek alatt
(Kismogyorós stb.).
Mogyorósaláta (növ.), 1. ClmerophyllumMogyorósbánya (azelőtt: Mogyorós), kisk.
Esztergom vm. esztergomi j.-ban, (1910) 623 tót,
magyar és német lak.; u. p. Tát, u. t. Tokod.
Mogyorós bükköny (növ)., 1. Lathyrus.
Mogyorósd, község, 1. Biikkmogyorósd.

.
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Mogyorósfalu (azelőtt: Leszko'cz), kisk. Zem
plén vm. homonnai j.-ban, (1910) 246 tót lak.; u. p.
és u. t. Homonna.
Mogyoróska, kisk. Abauj-Torna vm. gönczi
j.-ban, (1910) 291 magyar lak.; u. p. Fony, u. t.
Göncz. — L. még Tapolymogyorós.
Mogyorós pele (állat, Muscardinus avellanarius L.), a Rágcsálók rendjébe, a Pelefélék (1. 0.)
családjába tartozó emlősfaj. Bundája tömött,
puha, egyenletes sárgásvörös, alul világosabb;
melle és torka fehér, szeme körül világos vörhe
nyes; lábai vörösek. Farka barnásvörös. Fül
kagylói '/„-szer oly hosszúak, mint a feje. Test
hossza 7'5, farkhossza 7 cm. Hazája Dél- és
Közép-Európa; különösen a mogyoróbokros he
lyeken, tölgyesekben, bükkösökben szeret ta
nyázni.
Mogyoróssy János, történetíró, szül. Gyulán
1805 szept. 8., megh. u. 0. 1893 máj. 10. Kiváló
érdemei vannak a békésvármegyei múzeum szer
vezése körül. Müvei: Gyula hajdan és most
(1858); A Wencklieimi líund család eredete és
ivadékai Magyarhonban (1872); Agyulai liatárkő
feliratáról és lelőhelyéről (1872); Történelmi
adatok Szerénii Gy. emlékirataiból (1884); Képes
kalauz (1885); A hős honvéd leány (Pflffner Pau
lina, történelmi életrajz, 1887).
Móh, nagyk. Szebeu vm. nagyszebeni j.-ban,
(1910) 1025 oláh lak., vasútállomás, postaügynök
ség ; u. t. Vesztény.
Moha v. haláp (növj, 1. Mohák.
Moha, nagyk. Fejér vm. székesfehérvári j.-ban,
(1910) 547 magyar lak., vasúti állomással, postaés táviróhivatallal és telefonállomással. Két ne
vezetes ásványforrása van : egyik az országos
hírű Ágnes-forrás, mely Zsigmondy utasítása
szerint fúrt artézi kútból fakad s a legkitűnőbb
földes savanyuvizek közé tartozik (évi forgalma
az 1 millió palackot meghaladja); a másik a
Stefánia-forrás, mely szénsavban szegényebb. —
L. még Nagymoha.
Mohaállatok (Bryozoa), a Molluszkoideák (1.
Molluscoidea) állatkörének egyik osztálya. Kül
sőleg nagyon hasonlítanak a hidroid-polipokhoz,
amennyiben az egyes állategyének különböző
alakú állattelepekké egyesülnek. A telepek na
gyon hasonlítanak a mohákhoz s ezért kapta ez az
állatosztály a M. elnevezést. A telepeket alkotóegyes állatkák igen kicsinyek, általában henge
resek és külső burkukkal, tokjukkal (zooecium)
szorosan összenőttek. Ezt a tokot a mohaállat
telep választja ki s majd szarunemü (Alcyonella,
Plumatella), majd kocsonyás (Gristatelh), majd
pergamentszerű v. meszes; fölül nyitott, néha
fedővel (operculum) zárható; de alul sem teljesen
zárt, mert finom nyilasokon át közlekedésben all
az egész teleppel, illetve a telepet alkotó többi
egyénekkel. A tok külső rétegét különben ectocystánák nevezik, míg az alatta következő szemecskés réteget endocystának, amelyben izomrostocskák futnak végig; fölülete csillangós é>
a szájnyílásnál befelé türemlik. A szájnyílás ki
tolható" és szegélyén karélyt visel (lophophor),
amely majd köralakú, majd patkóalakú és rajta
vannak elhelyezve a tapogatók. A tapogatók üre
gesek, a testüreggel közlekednek, f ölületuk csil-
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A k ö z ö n s é g e s m o g y o r ó f a Corylus avellana).
1. A porzós barkájú a hajtás, i-nél a termös virággal. — 2. A porzós virág felülről, 3. ugyanaz alulról, 4. ugyanaz
a porzók nélkül. — 5. A porzó nagyobbítva. — 6—8. A termös virág. — 9. A magház hosszában metszve.
10. Leveles ágacska a mogyoróval, hasogatott-szélü kupacsban. — 11. A mogyoró, kupacsából kibontva.
12. A magía. — 13. Az egyik sziklevél a csirával. — 14. A két sziklevél hosszmetszetben.
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langós, vérnedwel tölthetők meg s a lélegzésen
kívül a tápláléknak a szájnyíláshoz való sodrá
sára szolgálnak. Mozgatásukra több izom fejlő
dött ki. Szájnyílásuk a tapogatókoszorú között
fekszik, majd nyitott (Gymnolaemata), majd fe
dett (Phylactolaemata) és rövid garatba vezet.
A bárzsing hosszú, esillangós, mig a középbél
vakbélszerű és nagy. Az utóbél visszakanya
rodik s aztán az alfélnél végződik, amely majd a
tapogatókoszoruban (Bndoprocta), majd azonkívül
(Ectoproeta) fekszik. Lélegzésük egész fölületükkel s a tapogatók segítségével történik. Szaporo
dásuk ivaros vagy ivartalan. A M. legtöbbnyire
hímnősek; petefészkük a szájnyílás, heréjük a bél
alatt fekszik, s a termékenyítés az anyaállat bel
sejében történik. Az ivartalan szaporodásnál az
ú. n. statóblasztok visznek nagy szerepet, amelyek
ősz végén sarjadzás útján fejlődnek, lenesealakúak
és levegővel telt, gyűrűben rendeződött sejtek
veszik körül. Statóblasztok azonban csupán az
édesvízi fajoknál vannak s a fajnak a tél hidege
ellen való biztosítására és nagyobb elterjedésére
szolgálnak. Kitelelnek s belőlük csak tavasszal
fejlödnek az anyához hasonló egyének, még pe
dig meglehetős bonyolódott úton. Több fajon fel
tűnően módosult egyéneket is találunk, így a
madár csőréhez hasonló ú. n. avicularium-okaX
(Vibracularia), amelyek a zsákmány megraga
dására szolgáló fogóalakú szervek, továbbá ön
kényes mozgású, ostorforma egyéneket, a vibraculum-ok&t, amelyek a zsákmány szállítását észközlik és zoecium-ökeit, amelyek a petéket fogad
ják magukba. Legnagyobb részben tengeriek, de
van néhány édesvízi fajuk is. Ma mintegy 600 élő
fajt ismerünk. Három csoportra osztatnak: 1. Endoprocta ; alfelnyilásuk a tapogatókoszorun belül
esik; 2. Ectoproeta ; alfelnyilásuk a tapogatóko
szorun kívül fekszik; 3. Pterobranchia, a tapo
gatók a szájnyílás két oldalán emelkedő karon
két sorban sorakoznak. Az édesvízi fajok az Ecto
proeta csoportnak Patkósszájkorongúak (Lophopode) rendjébe tartoznak, amelyeknek szája
nyelvalakú födéllel elzárható (operculum). Ezek
közül való pl. a hazánkban is gyakori Gristatella
mucedo Cuv. Sokkal számosabbak a M. között
azok a családok, amely éknek szájfödelük nin
csen s fogókarjaik köralakban vannak elrendezve
a száj körül. Ezek a Kerekszájkorongúak (Stélmatopoda). Legnagyobbrészt tengerben élnek,
csak kevesen élnek az édesvízben, mint pl. a ná
lunk is közönséges Paludicella articulata Ehrnbg.
A tengeriek leginkább a Ghüostomaták népes cso
portjába tartoznak, pl. az Északi-tengerben igen
közönséges Flustra foliacea L., az Atlanti-óceán
és a Földközi tenger partjain gyakori hálóskorall
(Retepora celhdosa Cavol) stb. A természet ház
tartásában a M.-nak nincsen fontosabb szerepük.
A hazai fajokat Vángel J. tanulmányai után ismer
jük részletesebben. V. ö. Pótfüzetek a Term,-tud.
Közlönyhöz (1894).
Moha-alom. Moha nagyobb mennyiségijén
csak fenyvesekben található s nagyobb mérték
ben való eltávolítása az erdőre igen károsan hat.
A moha ugyanis a talajt nedvesen tartja és hu
musztszolgáltat. Amohátmindigcsak pásztánkint
v. foltonMnt. vagy pedig tépés által kell szedni,
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ha magasra és huján nőtt. Fagereblyót csak rit
kán lehet sikerrel alkalmazni, inkább rövid fogú
vasgereblyét használnak e célra. L. még Mohák.
Mohachát, 1. Achát és Kalcedon.
Mohács, 1. nagyk. Baranya vm. M.-i j.-ban, a
Duna jobbpartján, (1910) 3255 házzal és 17,092
lak., közte 10,634 magyar, 2081 német, 139 hor
vát, 809 szerb és 3278 sokác ; hitfelekezet sze
rint 13,701 r. kat., 914 gör. kel., 1418 ref. és 963
zsidó. M. a járási szolgabírói hivatal, járásbíróság
és adóhivatal, kir. közjegyzőség, csendőrszárny
parancsnokság és pénzügyőrség székhelye, van
ferencrendi szerzetháza, többféle egyesülete és
társulata, 2 takarékpénztára, bankja ós köles,
segélyzőegylete, m. kir. selyemfonó-intézete, vil
lamos telepe, doboz- és papirárúgyára, ármentesítőtársulata, több gőzmalma, téglagyára, gép
gyára és vasöntöje, ipartestülete, áll. polgári
fiú- és-leányiskolája, több iparostanonc-iskolája.
Van gőzhajó- és vasúti állomása, posta- és táviróhivatala és telefonállomása. M. forgalma igen
élénk, amennyiben nemcsak a pécsi kőszén nagyrésze itt kerül hajóra, de gabonakereskedelme is
jelentős. 1893 szept. 23. királyunk, Vilmos né
met császár, Albert szász király, Lajos bajor her
ceg több főherceg kíséretében tartottak itt nagy
vadászatot. 1894-ben a Duna árja elten a város
mentén 1000 méter hosszú betonfalat építettek.
1897-ben a Csele-patakba fúlt II. Lajos király
domborművű szobrát leplezték le.
Történelmünkben két csatát neveznek M. nevé
ről. Az első az ú. n. moliácsi vész (1526 aug. 29.).
II. Szulejmán török szultán 1521. elfoglalván
Belgrádot és Szabácsot, 1524. háborúval fenye
gette II. Lajos királyt. A király segítségért folya
modott az európai fejedelmekhez, de csak VIII.
Henrik angol király küldött segélyt, továbbá a
pápa 50,000 aranyat. Az 1526 ápr. végére össze
hívott országgyűlés máj. 1. teljhatalommal ru
házta fel a királyt az ország megmentésére, fel
ajánlotta e célra az egyház kincseit, megszavazta
a hadi adót és elhatározta, hogy a nemesek necsak személyesen jelenjenek meg, hanem annyi
katonát is állítsanak, amennyit csak tudnak. E
határozatnak azonban nem nagy foganatja volt.
A király Szapolyai János erdélyi vajdához futárt
menesztvén, jul. 20. indult el Budáról csekély
sereggel, mely útközben 12,000-re nőtt. Aug. 16.
nevezte ki a sereg vezéreiül Szapolyai Györgyöt
és Tomorit, aki nagyon vonakodott a vezérsé
get elfogadni és megütközni az erdélyi vajda és
a horvát bán seregeinek megérkezése előtt. Az
urak nagy többsége azonban égett a harcvágy
tól és így a király kénytelen volt engedni. A
csata M.-nál folyt le. A magyar sereg, mely
27,000 emberből állott ós 80 ágyúval volt fel
szerelve, aug. 29. egészen délutánig csatára ké
szen állott. A törökök, akik a M.-tól délre eső
síkot egészen elfoglalták, csak másnap akar
tak támadni Ibrahim nagyvezér vezetése alatt;
addig pedig Báli bég Nyarad felől megkerülte a
magyarok jobbszárnyát, amit ezek csak délután
vettek észre. Ibrahim seregének fölfejlődése a
magyarokat támadásra birta. A magyarok első
csatavonala szétszórta az európai török sereget,
mely még nem volt rendbe állítva. Mikor azon-
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ban a második csatavonal, melyben a király is
helyet foglalt, összeütközött a török sereg zömé
vel, megfordult a kocka; a jobbszárny hátrálni
kényszerült Báli bég elől, aki oldalról lepte meg
őket A tulnyomólag lovasokból álló tömeg futás
közben mind jobban a Duna felé szorult, amely
nek ingoványaiban lelték legtöbben halálukat.
Hirtelen záporeső vetett véget a harcnak, mely
nek nagyságát csak a következő napon lehetett
megítélni. 24,000 magyar veszett el, köztük Tö
möri és Szalkay érsekek, 5 püspök, 16 zászlós úr
és maga a király, aki menekültében belefúlt a
Csele patakba.
A második csata (1687 aug. 12.) voltaképen
Siklósnál, a Harsány lejtőin ment végbe Károly
lotharingiai herceg, Miksa bajor fejedelem, Lajos
badeni herceg egyesült hadtestei és Szülejmán
török nagyvezér serege között. A császári vezé
rek az Eszék körül táborozó nagyvezért azzal
akarták ütközetre bírni, hogy futást színlelve,
átkeltek a Dráván ós M. felé húzódtak. A nagy
vezér, követve őket, az 1526-iki M.-i szeren
csétlen csata színhelyének közelében, aKarasicza
patak melletti Baranyavárnál táborozott. Károly
lotharingiai herceg azonban M.-ról Siklósra, a
harsányi lejtőre vonult és csak itt bocsátkozott
ütközetbe. Az 50,000-nyi császári és magyar és
a 60,000-nyi török sereg összecsapása az utóbbi
nak teljes vereségével végződött. A csatát Szavójai Jenő herceg döntötte el, ki ezrede élén át
törte a török sáncot. 8000 török elesett, sokan
menekülés közben a Karasiczába és a Drávába
fúltak, körülbelül 7000-en foglyul estek.
Irodalom. Ováry Lipót, Magyarország a M.-i vész előtt,
1884; Fraknói Vilmos, Magyarország a M.-i vész előtt, 1884;
Eepiczky János, A M.-i ütközet, Magy. tört. tár 1. köt.; Vámiéry Ármin, A M. i ütközet, Uj Magy. Múzeum, 1860-iki évf.;
Kápolna) Pauer István, A M.-i hadjárat, Hadtörténeti Köz
lemények 1889-iki évf.; Karácsony János, A M.-i csatatér,
törökből, Katholikus Szemle 189í-iki évf.; Dudás Gyula cik
kei, Arch. Értesítő 1896 ; Ortvay Tivadar, A mohácsi csata
elvesztésének okai és következményei, Akad. értek. 1910.

2. M. (most AranyosmoMcs), kisk. Torda-Aranyos vm. f elvinczi j.-ban, (1910) 950 oláh lak.; u. p.
és u. t. Pelvincz.
Mohácsi Jenő, iró, szül. Mohácson 1886. Jogi
tanulmányai végeztével 1908. a hírlapírói pályára
lépett s több fővárosi magyar és német hírlapnak
állandó dolgozótársa veit s főképen színházi kri
tikák írásával foglalkozott. Több magyar drámát
fordított németre s német nyelven irt költeményei
közül több megjelent németországi antológiák
ban, önálló kötetei: Grescens (versek, 1904);
Samu (szinmű, előadta a Thalia-társaság Buda
pesten 1908); Janus lelke (versek, 1909); A feje
delmi hajó (szinmű, 1912). Több operaszöveget is
írt, melyek közül a Fanni 1914. az Operaház pá
lyázatán dicséretet nyert.
Mohácsi edény, 1. Grafitos edény.
Mohácsi sziget, 1. Margitta.
Mohácsi szőllőhegy, Mohácshoz tartozó telep
Baranya vm. mohácsi j.-ban, (1910) 448 német és
magyar lak.; u. p. és u. t. Mohács.
Mohácsi vész, 1. Mohács, 1.
Mohács-kölkedi ármentesítő társulat. Ala
kult 1899. a földmívelésügyi kormány rendeletére
Mohács község 459 katasztr. hold belsőségének és
1900 katasztr. hold Mohácstól délre fekvő művelt
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területnek a dunai árvizektől való megvédése cél
jából. A belsőséget 180,000 K költséggel épült
betonfal védi, a külsőségeket földtöltés. A védő
töltések hossza 7'978 km. 2314 katasztr. hold ki
terjedésű belvizi árteréről 57 km. hosszú csa
torna és 1 zsilip vezeti le a vizet. Ármentesítésre
493,301-36 K-át, belvízrendezésre 82,276-19 K-t,
összesen 575,577-55 K-t költött. A társulat szék
helye Mohács.
Mohács-pécsi vasút. Mohácstól Üszögig ter
jedő s utóbbitól Pécsbányatelepre és Szabolcs
bányatelepre kiágazó, rendes nyomtávolságú gőz
üzemű vasút. Szárnyvonalai csak árúszállításra
szolgálnak. A Dunagőzhajózási
társaság tulaj
dona. Üzleti hossza 67-6 km. Megnyílt 1854—73
közt. A vasút üzletigazgatóságának székhelye
Budapest.
M o h a i r (ang., ejtsd: moher), az angorakecske
selyemfényű felszóre, 1. Angora-szőr. — M. szö
vet, mintás női ruhaszövet,' melynek láncfonala
M. fonal, vetése fésűs gyapjú avagy pamutcérna.
Mohák, mohok (Bryophyta; három képmellék
lettel). Igen csinos, apró növónykék, amelyek a
föld egész felületén elterjedtek. A talajon, fatör
zseken és sziklákon teremnek, olykor hatalmas
mennyiségben. A moszatoknál jóval tökéleteseb
bek, mert rendesen száruk és levelük is van már,
a harasztokhoz képest azonban fejletlenebbek,
mert nincs sem igazi gyökerük, sem igazi edény
nyalábjuk. Mivel női szaporodási szervük archegonium, azért az Archegoniatae főosztályban
foglalnak helyet, és mivel a tömlő nélkül történő
megtermékenyítés eredménye embrió, azért az
Fimbryophyta asiplwnogama elnevezés is illeti
őket, akárcsak a harasztféléket, zsurlókat és
korpafüveket. Nevezetes tulajdonságuk továbbá
a nemzedékváltozás, amely abban áll, hogy az
ivartalan módon létrejött spórából ivaros nemze
dék keletkezik, mely az ivaros szaporodási szer
veket fejleszti, még pedig: a hím jellegű antheridiumot és a, nöi jellegű archegoniumot. Az előb
biben csillangós, élénken mozgó szaporodási sej
tek, az ú. n. spermatozoidák (III. képm. 3. ábra)
keletkeznek, az utóbbiban a kerek petesejt (III.
képm. 7. ábra). A spermatozoidák a petesejthez
jutva, vele egyesülnek, s ezzel meg is terméke
nyítik. A petesejt erre oszlásnak indul és em
brióvá fejlődik, amelyből ismét ivartalan nemze
dék lesz, az ú. n. sporogonium (II. képm. 2., 5—7.
ábra), melynek tokjában spórák jönnek létre. A
spórából azonban nem a teljesen kialakult növény
fejlődik közvetetlenül. Előbb az ú. n. elötelep (protonema) keletkezik (II. képm. 1. ábra), mely vé
kony, elágazó zöld fonalával inkább az ágas zöld
moszatokra emlékeztet. Az elötelep rügyeiből fej
lődik ki a kész növényke, még pedig annak ivaros
nemzedéke. Ez az ivaros nemzedék rendesen szá
rat és leveleket visel. A szár tetején álló levelek
tövében jönnek létre az ivaros szervek. Az antheridium gömbölyded test (III. képm. 1., 3. ábra).
Az archegonium palack alakú szerv, melynek kes
kenyebb részét nyaki résznek, alsó, szélesebb ré
szét hasi résznek mondjuk; itt foglal helyet a pete.
A nyaki rész csatornáját érés idején cukortar
talmú nyálka tölti ki, amely a mozgó spermato
zoidák megfogására való. Egyúttal ez a nyálka
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M O H Á K II. (LOMBOS MOHÁK).

3. Az Archidium phascoides spóratokjának hosszanti -metszete.
w burok, sp spórák, st termőszár,
b levelek, a a szár.

4. A Sphagnum spóratokjának
hosszanti metszete.
sg a spóratok, sg' a spóratok talpa,
c kalyptra, v vaginula, ar az
archegonium nyaki részének
maradványa, ps pseudopodium.

8. Punaria hygrometrica.
A a spóratok hosszanti metszete, d a
fedő, p peristomium, c colnmella,
s a spórák anyasejtjei, B peristomium,
C a spórák képződésének három stá
diuma (a—c).

5. és 6. Pottia lanceolata.
7. Hylocomium triquetrum.
5. A női egyén csúcsa két spóratokkal
A szár két spóratokkal.
ós archegoniumokkal, c a spóratok
süvegje (kalyptra), s séta, v vaginula.
6. A teljes növény, tetején a spóra
tokkal, s séta, t a tok, c a kalyptra.

1. Lombos moha csírázó spórája A és elötelepe B,
C; b rügy, melyből a száras mohnövóny keletkezik.

2. Polytrichum commune.
A női ivarjellegű sporogoniumos egyén, B és 0
spóratokok (sporogoniumok), a apoppysis, p peri
stomium, D Mm egyén, E a hím egyén csúcsán
antheridiumok a, paraphysisekp és perichaetiumlevélek b vannak.

M O H Á K III. (MÁJMOHÁK).

7. A Marchantia^archegoniuma és sporogoniuma.
A fiatal archegonium, B ugyanaz a n y a i d csatornasejtek
eltűnése után, e petesejt, sl hasi csatornasejt, C az érett
archegonium, e petesejt, D a megtermékenyített arche
gonium a fiatal embrióval /, x az elhalt felső nyaki sejtek, E
ugyanaz előrehaladottabb stádiumban, pp perianthium.
4. Eucephalozia bicuspidata.
A a növény csúcsa női szaporoiási,,szervekkel, B meg nem termékenyített archegonium,
C a termőág csúcsa fiatal sporogouiurumal, sg, s a fejletlen séta, / a sporogonium talpa.

6. Eucephalozia bicuspidata.
D termo növény sporogoniummal, c a hüvelyszerü peri
anthium. E a felnyílt spóra
tok, F három spóra és egy
szórósejt.

1. A Marchantia hím termőágának
hosszanti metszete.
t a szár egy része, hu, az antheridiumokat
viselő termőág felső része, b levelek,
h rhizoidák, a antheridiumok, o nyílások.

5. Marchantia polymorpha.
Anöi egyén archegoniumos termőággal, Bhím egyén antheridinmos
termőággal. A csészealakú tartókban sarjgumócskák keletkeznek.

3. Eucephalozia bicuspidata.
G antheridium, H spermatozoida az
anyasejtben, J szabad spermatozoidák.

2. A Marchantia nöi termőága.
sí a termőág nyele, sr sugarak, pc perichaetiumlevelek, / sporogonium.
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Az 1914. kitört világháborúban (1. o.) AusztriaMagyarországhoz és Németországhoz csatlako
zott. 1915 április havában, a Dardanellákban ara
tott győzelmek alkalmából a minisztertanács a
szultánt a Győzedelmes (Gházi) melléknévvel
rulufeta fel. M.-nek életben lévő fiai: Zia Midin
(szúr. 1873) és Omer Hilmi (szül. 1888). A trón
örökös pedig M. unokaöccse, Jusszuf Izzeddin
herceg (1. o.).
Mohammed Ali, perzsa sah (1907—1909), Muzaffer Eddin sah legidősebb fia, szül. Tebriszben
1872 jún. 21. Atyját 1907. jan. 8. követto az ural
kodásban. Kezdetben Ígéretet tett az alkotmány
megtartására, de már 1908 elején összeütközésbe
jutott a parlamenttel. Ezért 1908 febr. elején
bombamerényletet követtek el ellene az alkot
mány hívei, do M. megmenekült. Ezután több
ellenzéki képviselő kiadatását követelte a nem
zetgyűléstől, s mikor ez a kívánsága nem telje
sült, 1908 jún. 28. tüzérekkel bombáztatta a par
lament épületét s a nemzetgyűlést szétverte.
Ugyanilyen erőszakkal járt el Tebriszben, hol a
nacionalista mozgalom főfészke volt. 1908 végén
teljesen el akarta törölni az alkotmányt a perzsa
•előkelőktől kicsikart nyilatkozatokkal. Erre Teb
riszben új felkelés tört ki, s a nacionalisták le
győzve a sah csapatait, 1909. júl. 16. bevonultak
Teheránba s M.-et lemondásra kónyszeritették
fiának Ahmednek (szül. 1898) javára. M. csak
1909 okt. hagyta el Perzsiát s azóta Odesszában
tartózkodik leginkább és orosz kegydijból él.
Mohammedán művészet, 1. Arab művészet.
Mohammedán numizmatika, az iszlám népei
nek érmészete s az ezzel foglalkozó tudomány. Bele
szokták érteni az arab, indus, perzsa, mongol stb.
érmészetet is, úgy hogy a közönséges nyelvhasz
nálatban gyakran keleti érmészetet jelent. Vezér
fonal hozzá: 0. Godrington, A manuál of Musulman Numismaties (London 1904); W. H. Va
lentiné, Modern copper coins of the Muhamniadan
states (u. o. 1911). A szakmunkák közt első helyen
említendők a British Museum kiadványai, Catalogue of orientál coins főcím alatt. V. ö. még F.
Sorét, Sur les éléments de la numismatique Mueulmane (Bruxelles 1864).
Mohammedán vallás, 1. Iszlám.
Mohammed koporsója. Soká az a még máig
•sem teljesen elmellőzött ós alkalmasint hasonló
görög mondák nyomán keletkezett legenda volt
Európában elterjedve, hogy M .a mekkai szentély
ben a falakon alkalmazott mágnesektől egyen
súlyban tartva, a levegőben függ. E hamis tudósí
tást (Mohammednek sírhelye Medinában lóvén)
legelőször a XVI. sz. elején Barthema Lajos bo
lognai nemes igazította helyre, ki mint legelső
európai ember járt Mekkában.
Mohammed Szadik, török tábornok, 1. Czajkotvski.
Mohammed zászlaja, 1. Próféta zászlaja.
Mohammera (Moháméra), város Khuzisztán
perzsa tartományban, mintegy 15,000 lak., igen
jó kikötővel, melyot az angol és indiai gőzhajójáratok<állandóan felkeresnek. Kereskedelme (mely
nek tárgyai bőr-, szövött- és ezüstáruk) fejlett.
Mohar v. muhar (növ.), 1. Setaria.
Moharek, sziget, 1. Bahrein-szigetcsoport.
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Moharózsa (növ.), tulajdonképen a Sósa muscosa Ait, a százlevelü rózsa (Rosa centifolia L.)
fajtája. 1—1 Va m. magas, virágkocsánya meg a
csészéje mirigyes, mintha moha lepte volna el.
A legkedvesebb és legnemesebb rózsafaj; biflora
vagyis mindig virágzó fajtájának már több mint
•40 eltérését ismerik. M.-nak (rózsabozont, fondor a Balaton melléken) azonban a rózsa gubacsát
is nevezik. Ezt a Rhodites (Cynips) rosae L.
gubacsdarázs hozza létre; a vad rózsák levelén,
ágán nagy piros v. zöld mohaféle kinövés ez;
belsejében több fásodott falú lárvakamara van.
Rózsaalrnának, rózsaszivacsnak és bedeguárnak
(1. o.) is nevezik. L. Gubacs (képm. 4. ábra).
Moharrem, 1. Muharrem.
Mohatra (arab, lat. contractus mohatrae), az
uzsora elpalástolására szolgáló színleges vételügylet, mely abban áll, hogy az uzsorás hitelező
a kölcsönve vőnek bizonyos dolgokat hitelben ma
gas árban elad s azokat nyomban sokkal cseké
lyebb árban visszavásárolja; az eladási és a
vételár közötti különbözet az uzsorás haszna.
Mohave (mojave), a róluk elnevezett M. sivatag
yuma nyelvcsaládbell indiánus2 népe a Colorado
alsó folyása mentén. 35,000 km területük borastelepekben gazdag, melyekért a bevándorlókkal
véres harcokat vívtak. Mióta a Santa-Fé vasúti
vonal megépült, vad hírük megszűnt. Nádtuta
jokon halásznak, halottaikat elégetik.
. Mohave sivatag, California északamerikai ál
lam déli részében lévő homokos sivatag, rajta
megy át az Atlantic Pacific vasút. Egy folyója
sem éri el a tengert, rajta vész el a M. folyó is
sós mocsarakkal. Újabban a M.-on artézi kutak
kal és öntözőcsatornákkal jelentékeny gazdasági
eredményt tudtak elérni.
Mohawk (ejtsd: mohaok), a Hudson 257 km.
hosszú mellékfolyója New-York északamerikai
államban. Vízeséseit gépek hajtására használják
ki, vize az Erie-csatornát táplálja.
Mohawk (ejtsd: moiiaok), az irokézek északi tör
zséhez tartozó északamerikai indiánus nép, egyike
az ú. n. hat nemzetségnek, a Szt. Lőrinc-folyarn
ós az Ontario-tótól délre lakott. Ma a Reservatio
területén alig másfél ezer főnyi telepe van.
Mohazi-tó; Német-Kelet-Afrika Ruanda tar
tományában 1540 m. magasban, Adolf Frigyes
mecklenburgi herceg expediciója kutatta át pon
tosan 1907. Lefolyása a Nyaronda a Nyavarongóba. Hans Meyer 1911. járt ezen a vidéken.
Móhel (héb.), az az egyén, ki a zsidóknál a fiuk
körülmetólósót végzi. M.-kömjvbe írták a zsidók a
körülmetélt fiuk nevét, mely ennélfogva az anya
könyvek rendszeresítése előtt részben pótolta a
születési anyakönyvet.
Moheli (Mohil), a Komor i-szig etek egyike.
Mohelnice, morva város, 1. Müglitz.
Mohi (Muhi), 1. az Árpádok és Anjouk ide
jében mezóváros, most puszta Borsod vm.-ben,
(1. Mohipuszta). Maga a város, mint a történelmi
társaság 1878 aug. 23-iki ásatásai bizonyítják,
az ú. n. Puszta-templom közelében feküdt. Csupán
a Pozsonyi krónika mondja (Mátyás Flóriánnál,
IV. 36.), hogy a sajómellóki csata (1. o.) 1241 ápr.
12. M. falu közelében történt. A város a tatárjárás
után újra épült. Polgárait és jobbágyait 1366.
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napig a nagy búcsúban részt vehetnek. B fegy
verszünet kezdetén a neki ellenszegülő Khejbar
zsidóságát legyőzvén, a hatalmi körében levő
összes zsidókat elpusztította. A mekkai zarándokolás, melyben a szerződés értelmében híveivel
részt vehetett, nagy előnyül szolgált ügye terje
désének az arab törzsek között. Most mindenfelé
követeket küldött a pogányok főnökeihez; néme
lyek békés úton, mások a fegyveres erőnek en
gedve, hozzá csatlakoztak. Bizánc császárát, a
perzsa királyt és egyéb fejedelmeket is felszólí
tott, hogy őt Isten prófétájának elismerjék. A
keresztényekhez küldött egyik emberével Szíriá
ban rosszul bántak; ezt alkalmul használta fel
arra, hogy 629. a bizánci birodalomhoz tartozó szír
kereszténység ellen háborút indítson, mely alka
lommal a Holt-tenger déli vidékén fekvő Múta
melletti ütközetben M. nagy kudarcot vallott.
. 630-ban a mekkaiak megszegték a fegyverszüne
tet. Ezt Mekka meghódításával torolta meg M.
Sikerült a Ká'bát hatalmába ejteni, a bálványo
kat elpusztítani és a várost a hívők hatalmába
keríteni. Mekka ezentúl az iszlám fővárosa. Most
• már a pogány arabok legtekintélyesebb vezérei,
törzsfejei M.-nak hódolnak, Medinában megjelen
nek a próféta szine előtt, alattvalóikkal együtt az
iszlámhoz csatlakoznak. Csakhamar az egész arab
félszigeten az új vallás, a dolgok új rendje ural
kodik. M. végső gondja a bizánci birodalom ellen
intézendő újabb támadás volt, mely azonban már
utódjára maradt. 632-ben végezte utolsó búcsújárását a mekkai szentélyhez. Nemsokára ezután
halálos betegségbe esett. Kedvelt felesége, Aisa
(1. o.) szobájában halt meg; ugyanitt van sír
helye, mely köré későbben nagy mecsetet építet
tek, melyet a mohammedán világ nagy kegyelet
tel tisztel.
Irodalom. Weil Gustav, M. der Prophet, sein Lében und
seine Lenre, Stuttgart 1843; Muir, The liíe oí M. and
History of Islam, 4 köt., London 1858—61, 4. kiad. egy
kötetben, Edinburgh 1912; Sprenger, Das Lében und die
Lenre des M., 3 köt., Berlin 1861—65, 2. kiadás 1868;
Nőldeke, Das Lében M.-s, Hannover 1868; Krehl, Das Lében
und die Lenre M.-s, I. köt., Leipzig 1884; Müller Angnst,
Der Islam im Morgen- und Abendland, I. köt., Berlin 1885,
az Oncken-féle történelmi gyűjteményben; D 8. Margoliouth,
M. and the rise oí Islam, a Heroes of the Nations gyűjtemény
ben, London 1905 ; Grimme, Mohammed, Münster 1892—1895,
2 kötet; u. a., M., a Weltgeseh. in Karakterbildern c gyűj
teményben, München 1904; Hatala Péter, M. élete és tana,
Budapest 1878.

Mohammed, több török szultán neve:
1. X M., török szultán (1402-21), I. Bajazid
szultán harmadikíia, szül. 1387., megh. Drinápolyban 1421. Atyjának halála után Kis-Ázsiának
•csak egy kis része jutott neki, de egymásután
legyőzte bátyjait, Szolimánk és Múzát s 1413.
-az egész török. birodalmat egyesítette hatalma
alatt. A trónon fia. II. Murád követte.
2. II. M., török szultán (1451—81), II. Murád
idősebbik fia, az előbbinek unokája, szül. Drinápolyban 1430., megh. Hunkiar-Csairiban (KisAzsia) 1481 máj. 3. Atyját 1451 febr. 5. követte
•a trónon s első nagy tette Konstantinápoly el
foglalása volt 1453 máj. 29., melyet aztán szék
helyévé tett. 1456 júl. Nándorfehérvárt, Ma
gyar Drs ág végbástyáját támadta meg, de itt
xoppant vereséget szenvedett Hunyadi Jánostól
•és Kapisztrán János keresztes hadaitól. Ó fe
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jezte be a Balkán-félsziget teljes meghódítását,
amennyiben véget vetett a szerb fejedelemség
nek (1458), az albánok függetlenségének (1468)
s a közép- és déli Görögországban alakult kisebb
fejedelemségeknek. Csak Boszniát nem tudta
megtartani Mátyás királyunkkal szemben (1463).
Kis-Ázsiában a trapezunti császárságot foglalta
el (1461), a krimi tatár khánt pedig hűbéresévé
tette (1478). 1480-ban PJiodus szigetét támadta
meg, de itt súlyos vereséget szenvedett a johannita lovagoktól. 1481-ban hadai elfoglalták DélItáliában Otrantot, do ezt a nápolyiak a Mátyás
tól küldött magyar hadak segítségével csakha
mar visszafoglalták. . maga ez évben Perzsia
ellen indított hadjáratot, de mindjárt a hadjárat
elején meghalt. Magasztalóitól a Győzedelmes
(Gházi) melléknevet kapta, mert 12 országot és
200 várost csatolt birodalmához. M. nagy barátja
volt a művészeteknek és tudományoknak, s ő
maga is Anni álnév alatt irt költeményeket. A
trónon idősebbik fia, II. Bajazid követte.
3. III. M., török szultán (1595-1603), III.
Murád fia, szül. 1566., megh. 1603. Kegyetlen
zsarnok volt, ki trónra lépésekor 19 testvérét
ölette meg. Minthogy Magyarországon a törökök
1595. elvesztették Esztergomot, Szinán nagyve
zér pedig a Havasalföldön szenvedett nagy vere
ségeket Báthory Zsigmond erdélyi fejedelemtől,
1596. maga M. vezetett egy hatalmas sereget
Magyarország ellen. A Tisza mentén felfelé vo
nulva, 1596 szept. 21. Eger előtt állott s azt okt.
13. elfoglalta. Ezután Mezőkeresztes mellett ta
lálkozott okt. 25. az egyesült magyar és erdélyi
hadakkal s a csata első napján oly vereséget
szenvedett, hogy Szolnokig menekült. Itt tudta
meg aztán, hogy megmaradt hadai okt. 26. a
fegyelmezetlen keresztény sereg felett győzelmet
vívtak ki. A 15 éves háború folytatását azután
vezéreire bízta. A trónon fia, I. Ahmed követte.
4. IV. M, török szultán (1648-87), Ibrahim
szultán legidősebb fla, szül. 1638. vagy 1642.,
megh. 1692. Atyja letétele után 1648 aug. 18.
került a trónra s eleinte anyja gyámsága alatt
állott. 1656-ban önálló uralkodó lett, de továbbra
is anyja és a Köprili nagyvezérek (1. o.) befo
lyása alatt maradt. Ezeknek halála után követ
kezett be a tehetetlen M. alatt a török hatalom
rohamos hanyatlása. Bécs felmentése (1683),
Buda visszafoglalása (1686) és a harsányi vere
ség (1687) oly ingerültséget keltettek Konstanti
nápolyban, hogy M.-t letették a trónról és he
lyébe öcesét, III. Szellmet tették. M. a Szerályban halt meg mint fogoly öt év múlva.
5. V. M. (Meltemed), török szultán, Abdul
Medzsid szultán harmadik fla, szül. Konstanti
nápolyban 1844 nov. 3. Eredeti neve Besád effendi
volt s trónörökös korában elvonult életet élt.
Bátyjának, II. Abdul Hamidnak letétele után
1909 ápr. 27. jutott a trónra. Az alkotmány
őszinte barátjának mutatta magát s a makedóniai és albániai felkeléseket személyes megje
lenésével akarta lecsendesíteni. 1911-ben meg
is látogatta Szalonikit, Monasztirt és Üszküböt.
1912 őszén kitört a balkáni háború, melyben
Törökország európai birtokaiból 140,000 km2-t
veszített és csak 26,000 km^-t tartott meg.
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rendkívüli, 1827. rendes tanár lett Tübingenben, de 1845- a kormány ellen intézett támadása
miatt le kellett mondania. 1847-ben ismét tanár
lett Heidelbergben. Élénk politikai tevékenységet
fejtett ki, 1848—49. birodalmi igazságügyminisz
ter is volt, 1871. pedig a karlsruhei főszámszék
elnöke. Főbb munkái: Die deutsehe Polizerwissenschaft nach den Grundsatzen des Reichsstaats
(Tübingen 1832—34, 3 köt., 3. kiad. 1866); Gesehichte und Litteratur der Staatewissenschaften
iBrlangen 1855—58, 3 köt.); Encyklopaedie der
Staatswissenschaften (Tübingen 1859, 2. kiad.
1872; új kiad. 1881; magyarra ford. Löic Tóbiás:
Az államtudományok enoyclopaediája, Pest, 1866);
Staatsrecht,VölkerrechtundPolitik(u. o. 1860—69,
3 köt); Das deutsche Reichsstaatsrecht (u. o.
1873). 1844-től másokkal együtt kiadta a Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft c.
folyóiratot.
Mohmand, nép, 1. Mohamand.
Mohn (Moen, Mallumaa), Livonia orosz kor
mányzóság Arensberg járásához tartozó sziget a
Balti-tengerben. A sziklás
és száraz sziget termé
ketlen. Területe 207 km2, lakóinak száma kb. 600,
akik nagyobbára halászatból és hajózásból élnek.
Mohn, Henrik, norvég meteorológus, szül. Bergenben 1835 május 15. 1861. a krisztiániai egye
temi csillagvizsgáló obszervátora, 1866. az újon
nan alapított meteorológiai intézet igazgatója és
egyben egyetemi tanár". 1913-ban nyugalomba
vonult. Alapvető munkája: Études surles mouvements de l'atmosphere (Guldberggel együtt) nagy
elméleti jelentőséggel bír. Német nyelven megírótt
tankönyve: Grundzüge der Meteorologie több ki
adást ért meg. A norvég meteorológiai hálózat
szervezése és a meteorológiai évkönyv szerkesz
tése körül nagy érdemei vannak. Számos érteke
zést írt és újabban a hipszométert felhasználta a
föld nehézségi erejének meghatározására.
Mohok (növ.), 1. Mohák.
Mohol, nagyk. Bács-Bodrog vm. zentai j.-ban,
a Tisza mellett, (1910) 10,254 magyar ós szerb lak.,
vasúti és gőzhajóállomás, posta- és táviróhivatal.
Moholó, a f ahajó vízállósága végett a mohának
a deszkaközökbe való beverésére szolgáló kurta
nyelű és széles élű favóső.
Moholy (molyh, tomentum, növ)., apró, sűrű sző
rökből alakuló takarója bizonyos növényeknek.
A M. a levél zöld szinét csillogni nem engedi,
azért a molyhos növény a M. vékonysága vagy
vastagsága szerint gyakran szürkés vagy egé
szen szürke színű, ha pedig a M. közé levegő
is szorul, ezüstszínű. A molyhos növények főleg
a meleg és száraz vidéken, pl. az alföldön a
mediterrán flórában uralkodnak, mert a M. a nap
tűző erejét mérsékli s a sebes kipárolgást meg
lassítja. De a gyapjú a kora tavaszszal virágzó
növényeken is gyakori. M.-nak némelyek a gom
bák mieeliumát (1. 0.) mondják. — M.-betegség,
1. ErineumMohóra, kisk. Nógrád vm. balassagyarmati
j.-ban, (i9io) 753 magyar lak., vasútállomás táv
íróval, postahivatal.
Mohorai Miklós, Mátyás király egyik diplo
matája, megh. 1487 után. Bécsben folytatta ta
nulmányait és csak aztán lépett a papi pályára,
Berni Nagy Lexikona. XIIL köt
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amelyen rövid idő alatt váci őrkanonok lett. Ké
sőbb II. Pius pápa udvarába került, kitől a pécsi
prépostságot kapta. Mátyás király római ügy
vivőjévé nevezte ki. 1473-ban erdélyi főesperes
lett. 1473—74. negyedszer járt Rómában, ahová
1475. a Mátyás udvarába érkezett perzsa követet
is elkísérte, aki Európában szövetségeseket ke
resett a szultán ellenében. 1480-ban Velencében,
1487. Anconában járt diplomáciai küldetésben.
Későbbi sorsát homály fedi. V. ö. Fraknói V.,
M. Miidós (Századok 1898).
Mohos. A Tompa által megénekelt jókora ki
terjedésű hegyi láp Gömör vm. putnoki j.-ban,
Kelemér község határában. Benne sok vízi szár
nyas tenyészik. Fölötte emelkedik a Piroskabérc
vagy Laudon-tető, melyen 1428. a kazai Kakasok,
hogy a velők ellenséges Putnokyak birtokait pusz
títhassák, erődöt építettek. Bz erőd helyét ma
már csak kő- és faltörmelékek jelzik.
Mohos (azelőtt: Pontba), kisk. Nyitra vm. privigyei j.-ban, (1910) 810 tót lak., u. p. Privigye, u.
t. Németpróna.
Mohovo, adók. Szerem vm. újlaki (iloki) j.-ban,
(1910) 481 szerb lak., u. p. Sarengrad, n. t Újlak
(Uok).
Mohr Mihály, szemorvos, szül. Szarvason 1861
okt. 14.1887-ben orvosdoktorrá avatták. 1886 óta
szemészettel foglalkozik. 1891-ben a budapesti
munkásbiztosítópénztár, 1897-ben a Bródy Adél
gyermekkórház szemószfőorvosává nevezték ki.
1903-ban a gyermekek szembetegségeinek kór
ós gyógytanából magántanári képesítést nyert.
Orvostársadalmi téren is dolgozik, 1896 óta tit
kára az orvosi körnek, alelnöke a gyakorló or
vosok egyesületének stb. Számos önálló tanulmá
nyon alapuló irodalmi dolgozatot irt.
Mohr, 1. Gliristian Ottó, német mérnök, szül.
Wesselburen-ban (Holstein), 1835. 1867-ben a
stuttgarti, 1873—1900-ig a drezdai műegyetem
tanára. Munkássága a grafosztatikában alapvető
volt. Tőle ered többek közt a tartók elhajlásának
meghatározása grafikus úton, meüyel megvetette
az alapját a statikailag határozatlan tartók gra
fikus elméletének. Alapvető értekezései különböző
szaklapokban jelentek meg, melyeknek összefog
lalása megtalálható Ahhandlungen aus dem Gebiete d. techn. Mechanik c. művében (1906).
2. M., Eduárd, német Afrika-kutató, szül. Bré
mában 1828 febr. 29., megh. Malangeban (An
gola) 1876 dec. 26. Mint kereskedő, a föld nagy
részét körülhajózta, 1867—70. Durbanból a Táti
aranymezőkre ment és el jutott a Zambózi Viktóriavízeséséig. Ny.-Afrika belsejébe való előnyomulásánál Malangeban meghalt. Művei: Reise und
Jagdbilder aus der Südsee, Kalifornien und Südostafrika (Bremen 1868); Nach den Vietoriafállen
der Zambezi (Leipzig 1875, 2 köt.).
3. M., KarlFriedrich, német kémikus és gyógy
szerész, szül. Koblenzben 1806 nov. 4., megh.
Bonnban 1879 szept. 27.1840-ben szülővárosában
gyógyszertárt nyitott. 1867-ben a gyógyszerészet,
a kémia és geológia magántanára, 1868. ugyanezen
tárgyaknak rendes tanára lett a bonni egyetemen.
Nevezetesebb müvei: Pharmacopea universalis
(Heidelberg 1845); Lehrbuch derpharmazeutischen
Technik (1847); Geschichte d. Erde (1866); Die
53
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Nagy Lajos, 1470. pedig Mátyás király, a bűn
ügyeket kivéve, saját birájiik s a királyi tisztek
alá vetette; Mátyás 1-471. megerősítette őket plé
bánosuk szabadon választásának a régi szent ki
rályoktól nyert jogában. Mint Diósgyőr várának
tartozéka királyi birtok volt, kivéve II. Ulászló és
V. László idejét, midőn a Rozgonyiak birták. A
XV. sz.-ban pusztult el.
2. M-, kisk. Bars vm, verebélyi j.-ban, (i9io)
863 magyar lak., u. p. és u. t. Csiffár.
Mohikán (mohegán), az algonkin-indiánusok
egyik végkép kiveszett törzse, mely a narragansett és massachusett néppel együtt a mai Massachusetts tartományt, valamint a Hudson és Saco
mellékét és a mai New York környékét lakta.
Amerika felfedezése alkalmával éppen a M.-ok
által lakott területet foglalták el leginkább az
európaiak, azóta fogyott, pusztult, s a hajdan ha
talmas törzsnek különféle ágaiból ma csak a civi
lizált oneidák maradtak fenn New Yorkban. Igen
ismeretessé lett a M.-ok neve Cooper regénye
révén: Az utolsó M. (1826).
Mohilev (Mogilev), 1. kormányzóság európai
Oroszország Ny.-i részében Vitebszk, Szmolenszk,
Csernigov és Minszk között, 48,047 km2 területtel,
(1912) 2.307,200 lak. B.-i kisebb része emelkedet
tebb, a Valdai-fensík ágai nyúlnak belé, leg
nagyobb magaslatai 245—275 m. magasak, D.-i
kisebb része alacsonyabb és miként Minszk egy
része, a poljesszie-vidókhez tartozik. Vizekben
rendkívül gazdag; folyóinak és patakjainak szá
mát 1000-nól többre becsülik; ezek közül a leg
több a Dnyepr, kisebb része a Ny.-i Dvina kör
nyékéhez tartozik, sok a mocsár is. Az évi középhömérséklet M. városban 5'2°. A földnek 31%-a
szántó, ll°/o-a rét és 35°/o-a erdő. A kormányzó
ság 11 járásra oszlik; ezek: M., Bikhov, Gomel,
Gorki, Klimovicsi, Msztiszlavl, Orsa, Rogacsev,
Szjenno, Csausszi és Cserikov. — 2. M. (DnyeprM-), az ugyanily nevű kormányzóság és járás
fővárosa, kat. és ortodox érsek székhelye, a
Dnyepr mindkét partján, ahol aDubravenkaömlik
belé, (1912) 52,600 lak., jelentékeny bőrgyártással és
élénk folyami kereskedéssel; több középiskolával,
bábaiskolával és múzeummal. A 4 részre (Sztaroje-Mieszto, Bikhovszkaja, Skoliscse és Moszkvai)
osztott város jelentékeny épülete az 1679. való
városháza 8-szögü toronynyal. A XIV. sz.-ban
Litvániához, a XV. sz. óta Lengyelországhoz tar
tozott, 1577. Báthory István Magdeburghoz ha
sonló városi joggal ruházta föl. Az oroszok elő
ször 1654., végleg 1772. foglalták el. — 3. M.
(Dnyesztr-M. v. Mogilov), az ugyanily nevű já
rás székhelye Podolia orosz kormányzóságban a
Dnyesztr és Derla összefolyásánál, vasút mel
lett, (i9ii) 30,200 lak., gyertyaöntéssel, faggyú
készítéssel, bőrcserzéssel, szesz- és sörgyártással,
gabona-, len-, fa-, pálinka- és ópületfakereskedéssel. A XVI. sz. végén alapíttatott. 1796-ban
került Oroszországhoz.
Mohipuszta, Poga községhez tartozó puszta
Borsod vm. mezőcsáti j.-ban, (1910) 155 magyar
lak., u. p. Ónod, u. t. Mezőnyék. L. még Mohi és
Sajómélléki csata.
Mohi, 1. Adolf, egyházi író, szül. Lövőn (Sop
ron vm.) 1855 febr. 25. Pappá szentelték 1878
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júl. 9. Káplán volt Kismartonban, 1884. loretói,
később tatai plébános és apát. Önálló munkái:
Betegek könyve (1887); Lövő története (1892);
Der Gnadenort Loreto in Ungam (1894); Geschichte
des Ortes und der Pfarre Stotzing (1896); Wimpassing (1896). Ezeken kívül számos misztériumot
írt, melyek közül többet kiadott a Szt-Istvántarsulat különféle kiadványaiban. Külön meg
jelent Jézus születése (1894).
2. M. Antal, c. püspök, szül. Kapuvárt 1836
ápr. 10. Felszenteltetvén, káplán volt több helyen,
1858. tanulmányi felügyelő és teológiai tanár,
majd papnevelőintézeti kormányzó, 1883. győri
kanonok, 1886. székesegyházi plébános, utóbb
nagyprépost, c. püspök és püspöki helynök. Önálló
müvei: Apapi életszentség; Lelkimagány (ford.,
másokkal, 1885); Pálffy Miklós életrajza (1898);
Győr eleste és visszavétele 1594—98. (1914) stb.
Mohi, 1. Hugó von, német botanikus, szül.
Stuttgartban 1805 ápr. 8., megh. Tübingenben
1872 ápr. 1. 1832-ben a berni egyetemen a fizio
lógia és 1835. Tübingenben a botanika tanszékét
kapta meg. Ő fedezte fel 1846-ban a protoplazmat
és nevezte így el. Legfontosabb munkái: Vermischte Schriften botanischen Inhalts (Tübingen
1845) és Grundzüge der Anatomie und Physiologie der vegetabilischen Zelle (Braunschweig
1851). 1843 óta Schlechtendallal a Botanische
Zeitung szerkesztője volt.
2. M., Július von, német orientalista, M. L
testvére, szül. Stuttgartban 1800 okt. 25., megh.
Parisban 1876 jan. 3. 1826-ban a keleti irodal
mak tanára volt a tübingeni egyetemen. 1834ben Parisba ment, hogy a Sah-Náme fordítását
a Collection orientale számára elkészítse ; u. 0.
1847. a Collége de Francé tanára lett, 1852.
pedig megbízták a keleti nyomtatványok fel
ügyeletével. Fő munkája a Sah-Náme (Livre
desrois) fordítása, mely hét kötetben (Paris 1836
—1878) jelent meg. Halála után az ázsiai tár
sulat, melynek titkára, 1867. pedig elnöke volt,
kiadta M. jelentéseit is, ily címen: Vingt-sept
ans d'histoire des études orientales (Paris 1874—
1880). V. ö. Simpson, Július and Mary M. (Lon
don 1887).
3. M-, Moritz, német nemzetgazda, az előbbiek
testvére, szül. Stuttgartban 1802., megh. u. 0.1888
febr. 18. 1826-ban pénzügyi szolgálatba lépett
1848-ban tagja volt az előkészítő parlamentnek,
beválasztották a nemzetgyűlésbe és a csonka
parlamentnek is tagja volt. Később tagja lett
a vámparlamentnek és a birodalmi gyűlésnek.
A nagynómet párt híve volt. Ellenezte a délnémet
államoknak az északnémet szövetséghez csatla
kozását (Mahnruf zur Bewahrung Süddeutschlands vor den áussersten Gefahren, Stuttgart
1867), a birodalom hatáskörének kiterjesztését.
Híve volt a védövámos politikának (Stándische
Berichte über den preussisch-französischen Handelsvertrag, u. 0. 1863), továbbá követelte a vas
utaknak az egyes államok kezében való közpon
tosítását (Ober den Entwurf eines Reichseisenbahngesetzes, u. 0. 1874).
4. M., Róbert von, német közjogász és állam
férfi, az előbbiek testvére, szül. Stuttgartban 1799
aug. 17., megh. Berlinben 1875 nov. 5.1824-ben
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vezérli a spermatozoidákat a petéhez is. A meg
termékenyítés után a petesejtből embrió lesz. Az
erősen növekvő embrió végül nem tud már elhe
lyezkedni az archegoniumban, átszakítja ennek
falát és felső részét, a nyaki részt, magával emeli.
Ebből lesz a sporogonium (spóratok) süvegje (calyptra) (II. kéjpm. 2., 6. ábra). A májmoháknak
nincs süvegjük. A spóra tok szerkezetét a Il.képm.
ábrái mutatják. A spóratokrendesen nyeles (séta).
A M. főosztályában két osztályt különböztetünk
meg: Májmohákat (Hepaticae) és Lombos M.-at
(Musci). Hazánk területéről a májmoháknak mint
egy 140, a lombos M.-nak mintegy 560 faja is
meretes. Nevezetesebb mohák: Marchantia (1. o.),
a tözegmohák(1.o.), acsillagmolia(1.o.),a,Bryum,
Eypnum és a Polytrichum-iélék. A M. nagy je
lentősége gyakorlati szempontból az, hogy nagy
vízfelszívó képességüknél fogva a talajt megvé
dik a gyors kiszáradástól. Fejlettebb növények
számára előkészítik a talajt, különösen mondható
ez a sziklán élőkről. A M.-kal foglalkozó tudomány
a bryologia, a vele foglalkozó szakemberek a
bryologusok. Hazánk moháit Hazslinszky Fri
gyes írta le. Kiváló bryologus volt a brassói szü
letésű Hédiiig J. (1. o.). Elsőrendű forrásmunka
a több kötetből álló Bryologia europaea, 1838—56.
Mohállatok a. m. mohaállatok (1. o.).
Mohaly, kisk. Szolnok-Doboka vm.kékesi j.-ban,
(1910) 413 oláh lak.; u. p. és u. t. Czege.
Mohamand (mohmand), iráni eredetű afgán
nép, a Juszufa-ágnak már a XIV. sz.-ban elsza
kadt része, mely a brit Nyugat-India _i.-i határán,
Lahori, Kunar, Svat vidékén 4 nagyobb csoport
ban lakik: Tarak-szai, Halim-szai, Bai-szai és
Kua-szai néven mintegy 12,000 család, jelenté
keny számmal vannak még Pandzsab tartomány
ban is. Területükön vezet át az út Indiából Bokharába, Perghanába, a só- és teakereskedelem fő
vonala, melyet a M. rablótámadásai veszélyeztet
nek. Az angolokkal 1844 óta sokat háborúskod
tak, 1897—98. meg is verték az angol csapato
kat, de Willcoks végre is legyőzte őket. 1912-ben
az afganisztáni emir ellen lázadtak fel és csak
engedmények árán békültek ki.
Moháméra, város, 1. Mohammera.
Mohammed ben Abdalláh, a nevéről nevezett
mohammedán vallás alapítója, szüL Mekkában 571.
a Koreis-törzsbőL megh. 632 jún. 8. A szegényes
családból származó gyermek élete hatodik évében
teljesen árván maradt nagyatyjára, 'Abd al-Muttalibra, majd ennek halála után nagybátyja, Abú
Tálib viselte gondját. Ezek is szegény emberek
lévén, M. pásztorflúnak szegődött gazdag mekkaiakhoz, később nagybátyjának üzleti utazásai
ban kísérője volt. Viszonj^ai akkor fordultak
jobbra, midőn egy Khadidzsa nevű gazdag öz
vegyasszony szolgálatába lépett, kit 25 éves ko
rában, jóllehet az asszony már 40 éves volt,
nőül is vett. E házasságból két fiú és négy leány
származott, kik mind gyermekkorukban haltak el;
közülök csak Fatima (L o.) ért el magasabb
kort; e leányát M. unokaöcscséhez Alihoz, Abú
Tálib fiához adta nőül. Eleinte kereskedői hi
vatásának élt. Körülbelül 40 éves lehetett, mi
dőn 610—611 felé azon tudatra ébredt, hogy
isten öt arra a hivatásra rendelte, hogy népét a
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pogányság veszedelméből megmentse és az egy
Allah hitére hivja fel. A Mekka körül levő bar
langokba visszavonulva, látomásai voltak. írni
tudó hívei foglalták írásba azt, amit a próféta
isten nyilatkozásaként hirdetett. E kinyilatkozta
tásokat tartalmazza a korán (1. o.), mely M. pró
fétai fejlődésének különböző korszakaiból való.
Fellépése elején csupa gúnnyal találkozott M.
a hitetlen mekkaiaknál. Felesége volt legelső
követője. Különben csak rabszolgák, szegény em
berek csatlakoztak eleinte a mekkai arisztokrá
ciát egyre korholó, szocialisztikus tanokat hir
dető prófétához; a mekkaiak üldözték. Midőn a
hívők kis községének helyzete mindinkább veszé
lyesebbé vált Mekkában, M. tanácsára a keresz
tény Abessziniába vándoroltak ki. Ezalatt néhány
bef olyásosajbb ember, közöttük Omar is átpártolt
a prófétához, kinek leányát, Hafszát, később fe
leségül is vette ; de ellenfelei is fokozódott gyű
lölettel üldözték a reájuk mindinkább veszélyes
nek mutatkozó mozgalmat ós nagyon érzékeny
rendszabályokkal sújtották M. híveit. 617—619-ig
M. teljes törzscsoportját kizárták a törzs közös
ségéből és velük minden érintkezést megtiltottak.
622-ben fontos fordulóponthoz ért M. pályája. A
Mekkától északra fekvő Jathrib (Medina) lakosai,
kik a körükben élő zsidók révén már azelőtt is
megismerkedtek volt a monoteizmus eszméivel,
érdeklődtek a mindenfelől kigúnyolt és üldözött
M. iránt. Mekkai búcsújárások alkalmával meghítták M.-et, hogy közöttük telepedjék le hívei
vel ; arra kötelezték magukat, hogy ellenségeik
elől megvédik őket. M. e meghívást követvén,
híveivel 622 nyarán a barátságos Jathribba ván
dorolt ki. E kivándorlást (arabul hidzsra) tették
később Omar alatt a mohammedán időszámítás
kiinduló pontjává. Jathrib ezentúl a próféta váro
sává lett (Medinát al-nebi); ez új nevének (Medina)
értelme. A prófétát pártoló lakosokat Anszárnak (segítők) hittak; a M.-del Mvándorlottak: MuJiádzsirún; e két rétegből állott a mohammedánok gyülekezete, melynek szervezése volt M.
legelső feladata az új viszonyok között. Mecsetet
épített és a liturgia legelső elemeit megállapította.
Minthogy Medina zsidóságát is magához akarta
téríteni, sokat sajátított el a zsidóság vallásos
formáiból. Ezután megkezdte harcait az arab po
gányok ellen is és különösen a mekkaiak ellen. Az
első nagyobb ütközet a medinaiak és mekkaiak
között 624 ramadhán havában a Mekka és Medina
közötti Bedr mellett esett. M. volt a győző. Né
hány beduin- és a zsidó Kainuka-a törzzsel vívott
harcát 625. az Ohod hegye melletti, M.-re ked
vezőtlen ütközet követte. Nemsokára a Nadír
zsidók fölött aratott győzelme egy kissé javította
helyzetét, de 627. a mekkaiaknak a velük szö
vetkezett beduinok segítségével Medina ellen in
tézett ostroma nagy próbának tette W. Medina
körülárkolása (az árok csatája) lehetővé tette a
mekkai szövetség támadásának visszaverését Ez
után a Szíria felé tanyázó beduinok legyőzése által
mindinkább több tért hódított a maga számára;
628. támadólag lépett fel Mekka ellen. M. azt a
sikert aratta, hogy ellenségei formális fegyver
szüneti szerződésre léptek vele 10 évre, azzal a
feltétellel, hogy a medinaiak a jövő évben pár
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mechanisehe Theorie der chemischen Afflnitáten
(1868); Chemische Toxikológia (1874); Lehrbuoh
der chemisch-analytischen Titrirmethode (18551859), mely 7 kiadást ért, ezek közül a 6.-at és 7.-et
Classon adta ki.
4. M., Laura, német írónő, 1. Hamson.
Mohrbutter, Alfréd, német festő és iparmű
vész, szül. Cellében 1867 dec. 10. Az ifjabb Kalckreuth,Bougnereauós Ferrier tanítványa. Festmé
nyei közül jelesebbek: Kékruhás hölgy; Templom
belseje; Zene; Szonáta; Hangverseny a műterem
ben stb. Mint iparművész textil-tervezeteivel
tüntki.
Mohrépa (növ.), 1. Pastinaca.
3Ioliria Sw. (növ.), l. Schizaeaceae.
J?IO1IP uieddliu (növj, 1. Boswellia.
Mohr sója, 1. Ammoniumferroszulfát.
Mohrungen (Morungen), az ugyanily nevű já
rás székhelye Königsberg porosz kerületben, (1910)
•4147 lak., régi erődítmények maradványaival,
Herder emlékével. 1807 jan. 25. Bernadotte itt
győzelmet aratott az oroszokon.
Mohs, Friedrich, német mineralógus, született
Gernrodeben (Harz-hegység) 1773 jan. 29., megh.
Agordóban (Olaszország) 1839szept. 29.1811-bena
mineralógia tanára lett Grácban, 1817. Freibergben, 1826. pedig Bécsben. M. egyik megalapítója
a mineralógia természetrajzi módszerének. Ő róla
nevezték el az ásványok keménységi skáláját
(1. Keménység). Főbb művei: Versuch einer Elementarmethode zur naturhistorischen Bestimmung und Erkenntniss der Fossilien (Wien 1813);
Die Charaktere der Klassen, Ordnungen, Geschlechter und Arten, oder Charakteristik des
naturhistorischen Mineralsystems (Dresden 1820,
2. kiad. 1821, átdolgozta Zippe, Wien 1858);
Grundriss der Mineralogie (Dresden 1822—24, 2
köt); Anfangsgründe der Naturgeschichte des
Mineralreiehs (Wien 1832, 2. kiad., folytatta
Zippe, u. 0.1836—39,2 köt.).
Mohsapka (növ.), 1. Mohák és Calyptra.
Moht-tien, pénzegység Anamban és Kambod
zsában, a ]cvan-nak (1. 0.) tizedrésze.
Mohumba, 1. Mantumba.
Mohur (arany rúpia), perzsa és keletindiai
aranyérme = 15 rúpia = 60 quartos = 240 anna.
A kalkuttai M. súlya 13-265 g., értéke 3988 ko
rona. A bombay-i M. súlya 11-664 g., értéke 35-06
korona.
Moi (myong), Hátsó-India, főleg Anam és Kam
bodzsa indo-ausztrál eredetű őslakossága, mely
időszámlálásunk elején eddig ismeretlen viszo
nyok folytán jelentőségét és kultúráját elvesztette
és a hegyek közé szorult.
Moinaux (ejtsd: moanó), Georges, francia író, 1.
Courteline.
Moio (mojo), régebbi portugál és brazíliai űr
mérték gabonára és sóra. Portugáliában értéke
830-45 1.
Moirák, a görög mitológiában a végzet (gör.
fioipa) megszemélyesítői, kiket a szimbolizáló
mondaköltészet hol a világ urának, Zeusnak
leányaiként emleget (azt jelezve, hogy az emberi
sors Zeus önkényes akaratától függ), hol pedig az
istenektől független lényeknek tekint, sőt mint az
ős-prineipium, az Éjszaka (Nyx) leányait egyene
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sen az istenek fölé rendel. Ez utóbbi felfogás sze
rint a M. minden egyes embernek sorsát már szü
letésekor kijelölik. Ez a felfogás némelyeket kö
nyörtelen fatalizmusra (1. 0.) vezetett, mások —
különösen a műveltebb osztály — a M. működé
sét egyszerűen a történésekben nyilvánuló ama
törvényszerűség kifejezőinek tekintették, melylyel az akarat ós rendelkezés szabadsága nagyon
jól megfér. Hesiodos óta a M.-at névvel is jelöl
ték : Klotho (a. m. Fonó), Lachesis (a. m. Sorsjuttató), Atropos (a. m. Kérlelhetetlen). E nevek
ből csak a modern képzelet alkotta meg a képet,
hogy Klotho fonja, Lachesis eregeti ós Atropos
elvágja az élet fonalát, az antik ábrázolásokban
csak az első fon, a másik kettő sorstáblát vagy
mérleget tart a kezében. A rómaiak a M.-at a ma
guk Farkaikkal azonosították.
Moiré (franc, ejtsd: moaré), 1. Habosítás.
Moiré m é t a l l i q u e (franc, ejtsd: moaré metaiiik; ném..,Metallmoor), 1. Ónozás.
Moiret Ödön, szobrász, szül. Budapesten 1883
márc. 2. Rövid ideig a budapesti mintarajziskolá
ban, majd 8 éven át Bécsben, Brüsszelben, Rómá
ban végezte tanulmányait. 1912 óta a budapesti
József-műegyetemen a szobrászat szakoktatója.
Nagyméretű szoborműveivel 1909. vett részt a
bécsi kiállításon (Léda, Forrás, Éva stb.), aztán
Budapesten állított ki, mint a Kéve művészegyesület tagja, annak kiállításain. (Erős nemzetség
1,911, Hősök, Maternitas, Venus genitrix 1912,
Álom a tavaszról, Margit és Irma, Távozás 1913,
Habokból kikelő Venus 1914). Ezeken a nagymé
retű, sokszor a természetes nagyságot felülmúló
szobrokon kívül egy sor plakettet is mintázott.
Moissac (ejtsd: moasszak), város, M. járás székhe
lye Tarn-et-Garonne francia départementban, a
Tarn és vasút mellett, (1911) 8137 lak., malomipar,
olajgyártás, agyagipar és vasöntés; gyümölcs ós
lisztkereskedés; Dagobert idejében (VII. sz.) ala
pított apátság maradványai érdekes portáléval.
Moissan (ejtsd: moasszan), Henri, kémikus, szül.
Parisban 1852 szept. 28., megh. u. 0.1907 febr. 20.
A párjsi gyógyszerészeti iskola,majdapárisi egye
temen a kémia tanára lett. 1893-ban elektromos
kemencében mesterséges úton sikerült gyémántot
előállítania, amivel világhirre tett szert. Ó csepp
folyósította továbbá először a fluort; sokat fog
lalkozott még a vas oxidjaival. A Magyar Tud.
Akadémia 1902. kültagjává választotta. 190fi-ban
a kémiai Nobel-díjjal tüntették ki. Nevezetesebb
munkái: Sur les oxydes métalliques de la famille
du fer (1880); Série du cyanogéne (1885); Recherches sur l'isolement du fluor (1887); Le f our électrique (1897); Le flour et ses composés (1900),
Classiflcation des óléments (1904); Traité de chimie minérale (1905).
Moissanit(ásv.), természetes karborundum, CSi,
hexagonális romboéderes kristályok, a gyémánt
társaságában a Canon Diablo (Arizona) mellett
hullott meteorvasban találták.
Moissi, Alexander, német színész, szül. Trieszt
ben 1880 ápr. 2. Olasz szülőktől származott, s a
német nyelvet csak később tanulta meg. Színi
pályáját 1901. a bécsi Burg-szinháznál mint sta
tiszta kezdte meg, itt vették észre tehetségét.
1903—905 között Prágában működött, onnan
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szerződött Berlinbe Reinhardt társulatához, hol Molluskenfaunen der Zlambach und Hallstatter
csakhamar az elsők közé küzdötte fel magát. Já Sohichten (Wien 1873—1876); Die Dolomitriffe
tékát lírai hév, ritka beszédművészet s bizonyos von Südtirol und Venetien (1880); Die Cephaloideges nyugtalanság jellemzik. Többször vendég poden der mediterránén Triasprovinz (1882);
szerepelt Budapesten is. Főbb szerepei: Romeo, Die Cephalopoden der Hallstatter Kalke (Wien
Posa, Golo (Genovéva), Osvald (Kisértetek) stb. 1873-1903, 3 köt).
Moitié (franc, ejtsd: moatyé) a. m. valaminek
Mojslav, horvát fejedelem, a mai Dalmáciában
a föle; a feles számlára kötött ügylet francia el uralkodott 838—850. Uralkodása kezdetén győ
nevezése.
zelmesen harcolt Tradonigo Péter velencei dogé
Moivre (ejtsd: moávr), Ábrahám de, francia ma ellen, később 842—844. több ízben sikeresen har
tematikus, szül. Vitryben 1667 máj. 26., megh. colt a szaracénok ellen.
Londonban 1754 nov. 27. Tanári állást nem tu
Mojszén, község, 1. Majszin.
dott szerezni, hanem magántanítással kellett fog
Mokalla, 1. Makalla.
lalkoznia. Londonban ismerkedett meg Newton
Mokánok, 1. Oláhok.
Prineipia-ival és már 1697. annyira vitte tanul
Mokány, nyers, szilaj természetű, maradi, pa
mányait, hogy Halley ajánlatára a Royal Society rasztos szokású ember. Kisfaludy Károly Csaló
tagja lett; 1730. a berlini és 1754. a párisi aka dások c. vígjátéka egyik főalakjának adta ezt a
démia választotta tagjává. Mint Newton barátja nevet, az épeszű, jószívű, őszinte, de parlagias
résztvett a differenciálszámítás kifejlesztésében viselkedésű falusi nemest rajzolva benne. Ha
8 a prioritásért Leibnizcal folytatott harcban, sonló, de már karrikatura-alak a Borsszem
valamint The doctrine of Chances (London 1718, Jankó ólclap népszerűvé vált Mokány Berci-je.
3. kiad. 1756) c. müvével a valószínűségi számí
Mokány ló, 1. Ló.
tás megalapításában. Főműve: Miscellanea anaMokány marha. Máramaros vármegyében és a
lytiea de seriebus et qnadraturis (u. o. 1730). Királyhágón túl a hegyvidékeken a szegényebb
Ebben fordul elő az ú. n. M.-féle tétel r (cos nép egy a podoliai fajtacsoportba tartozó darvas
v. -\- i sin x) hatványozására. Szerinte e kifejezés szinti, 250—350 kg. élősúly között változó kis
M-dik hatványa: r° (cos n u -}- i sin n u). B tétel az marhát tenyészt, mely kevés igényű edzett ós
imaginárius számokra vonatkozó ismeretekben elég jól tejel (évi tejátlag 1000—1200 lit). Újab
nagy haladást jelent.
ban a M.-t oberinntali ós montafoni borzderes
bikákkal nemesítik.
Moivre-féle tétel, 1. Moivre.
Mokasszin. A Golf-partok, Nagy-tavak ós
Mojanga (Majunga), kikötő Madagaszkár (1. o.)
Mississippi vidékein ólt índiánusoknál, ma főleg
szigetén.
a praire-törzseknél használatos bocskorszerü,
Mojave, indiánus törzs, 1. Mohave.
Mojgrád, kisk. Szilágy vm. zilahi j.-ban, (1910) változatos szabású lábbeli, mely frissen cserzett
792 oláh lak.; u. p. és u. t. Nyirsid. M. hatórá bőrből készül, sarka ritkán van. Kiegészítő része
ban volt Porolissum, Dácia nevezetes erődített a combig érő hasított lábszárvédő (leggings). Más
változata a mocsárjáró talphoz alkalmazkodó
városa.
klamat M. Oregon és Kalifornia népeinél, vagy
Moji, japáni város, 1. Modzsi.
a pueblo-indiánusokó, hol a szalagosán felcsavart
Mojo, űrmérték, 1. MoioMojo (moxo), délamerikai indiánus törzs a mu- leggingsviselet járja ós a M. csaknem csizmává
aruakvagy aravakok ágából, Bolíviának róla el lesz.
nevezett tartományában. Fajrokonaik a CsimMokasszinkígyó (Aneistrodon contortrix L.,
borasszótól keletre lakó kofane, az Ucayali folyó Miat), a Viperafélék (1.0.) családjába tartozó kígyó
közép-mellékén lakó majoruna stb. apróbb tör faj. Testének felső része vörösszürke alapszínű,
zsek, melyeket Müller F. Andes-népeknek nevez. melyen 16 vörösesbarna, sötétszegélyü, ívalakba
kiszélesedő keresztsáv alkotja a mustrázatot.
Mojos, község, 1. MezőmajosMojsisovics (von Mojsvár), 1. August, osztrák Feje felül rézvörös, ezért vörösfejű viperának Is
zoológus, szül. Grácban 1848 nov. 1., megh. mint nevezik. Hasa vörösesbarna. ÉszakrAmerikában
a gráci műegyetemen a zoológia és összehason az é. sz. 45°-tól a keleti Egyesült-Államok leg
lító bonctan tanára és a Johanneum állattani délibb vidékóig terjed. Hossza kb. 1 méter, rit
osztályának őre Grácban 1897 aug. 27. Több köz kán több. Marása veszedelmes.
leményében hazai viszonyaink ismertetésével is
Mokcsa, kisk. Ung vm. nagykaposi j.-ban,
foglalkozott. Az Osztrák-magyar monarchia írás (1910) 207 magyar lak., vasúti megállóhely:
ban ós képben c. mű részére ő irta a zoológiai Mokcsa-Csicsér; u. p. és u. t. Nagykapos. 1912-ben
részt. Egyik főműve: Leitfaden beizool.-zootomi- egyesült Karész (1. 0.) kisközséggel és azóta
schen Práparier-Übungen (Leipzig 1879).
Mokcsdkerész a neve.
Mokcsa-Pallakcsa tólecsapoló társulat. Ala
2. M., Édmund, osztrák geológus, szül. 1839
okt. 18. Bécsben, megh. 1907 okt. 2. Mallnitzban kult 1882. az ungvármegyei Mokcsa és Pal(Karinthia). 1862-ben Grohmannal és Sommaru- lakcsa tavak lecsapolása céljából. Érdekeltségi
gával együtt megalapította az Österreichiseher területe 2165 kataszt. hold. E területet az Ung
Alpenvereint, amely 1873. a Deutscher Alpen- kiöntései ós a reáhullott csapadók tették mívelvereinnel egyesült. 1867-ben a bécsi geológiai hetetlennó. Ezért az Ung kiszakadását eltöltékm. fő-, 2'794 km. mellékcsatornát
intézetbe lépett, amelynek 1870. főgeológusa és sezték, 11-0
1892. aligazgatója lett. Az 1895. alakult osztrák ós egy 2 5 m. nyílású zsilipet létesítettek s így a
iöldrengési bizottságnak egyik megalapítója és területet szárazzá tették.
hosszú ideig elnöke volt. Nagyobb művei: Die' Moki (moqui), 1. Pueblo-indiánusok.
53*
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Mokka (Mocha), kikötőváros Jemenben a Vö nak ellátva. A felső állkapocsban 2 metsző-, 2—2
rös-tenger partján, mintegy 5000 lak. Azelőtt elő- és 3—3 utózápfog, az alsóban 2 metsző-, 1—1
a legjobb minőségű kávénak volt kiviteli helye; elő- és 3—3 utózápfog van: a fogak száma tehát
mióta Adent az angolok elfoglalták, nagyon alá- összesen 22. 106 élő faj ismeretes, melyek Ausz
hanyatlott.
trália kivételével az egész földön honosak. Növényi
táplálókkal élnek leginkább, de a húst sem vetik
'Mokkakávé (növ.), 1. Kávé és Kávéfa.
meg s olykor a kisebb termetű emlősökben, ma
Kokkakő, 1. Kalcedon.
darakban és madárfiókákban nagy kárt okoznak.
Mokkatallér, arab érem 4-.02 K értékben.
Mokpo, kikötő Korea déli partján, a Mongtan Legismertebb faj a nálunk Is mindenütt gyakori
közönséges mókus, evetke v. cicabó (S. vulgá
folyó torkolatánál.
Mokra, kisk. Ung vm. perecsenyi j.-ban, (i9ic; ris L.). Színe nyáron vörösbarna, télen szürkés
410 rutén lak.: u. p. Poroskő, u. t. Turjaremete. barna, de található fekete, ezüstfehér, sőt fehér
is. Testének hossza 25, farkhossza 22 cm. Európa,
L. még Németmokra, Oroszmokra.
Mokragy, kisk. Árva vm. alsókubini j.-ban, Észak-Ázsia bükk-, tölgy- és fenyő-erdeiben a fá
kontartózkodik. Rendkívül ügyesen mozog, ugrál,
(i9io! 120 tót lak.; u. p. és u. t. Alsókubin.
Mokrice, adók. Zágráb vm. stabicai j.-ban, (1910) kúszik a fán. Mogyoróval, bükkmaggal, fenyő616 horvát lakossal; u. p. Oroslavje, u. t. Donja maggal táplálkozik, de a fiatal madarakat, tojá
sokat sem veti meg, sőt a fák rügyeinek és
Stubiea.
hajtásainak lerágásával kárt is okoz, azért az.
Mokriháj, község, 1. Horváfherék.
Mokrin, nagyk. Torontál vm. nagykikindai erdészek szorgalmasan üldözik. Önkészltette v.
j.-ban, (i9io) 1890 házzal és 8835 lak. (közte 814 elhagyott varjú-, szarka-fészekben lakik. Tavaszmagyar, 1233 német és 6592 szerb); van 2 taka- szal 3—7, kilenc napig vak üa van egyszerre.
rékpénztára,seprőgyára, gőzmalma, élénk marha Igen kedves állat, mely a fogságban könnyen
vására, vasúti állomása, posta- és táviróhivatala megszelídül. Húsát a szibiriai vadnépek eszik,
és telefonállomása. 1849 ápr. 23. Perozel innen szőrös bőrét jó prérnül használják, különösen az
oroszországi szürkeszínűét. A külföldön honos
és Nagykikindáról a szerbeket kiverte.
közül említést érdemel a Prévost mókusa
Mokry Benjámin, író, szül. 1774 körül, megh. fajok
Desm.), mely Malakka-félszigeten,
Pesten 1826 máj. 15. Miután tanulmányait Sáros (S.prevosti
Szumatrán és Borneón honos s fekete-fehér-vörös
patakon, Jenában és Göttingenben elvégezte, Pá színezete
miatt egyike a legfeltűnőbb és legcsino
pán tanárkodott, majd betegeskedése miatt le sabb M.-fajoknak.
amerikai M.-ok közül leg
mondott s Pesten az irodalomnak élt. Több ter közönségesebb a miAzM.-unknál
világos
mészettudományi és irodalomtörténeti értekezé vasszürke színű északamerikainagyobb,
szürke M. (S.
sen kívül, melyek a Tud. Gyűjteményben jelen carolinensis Gm.). Közép- és Dél-Amerikában
tek meg, önálló művei: Az európai manufaktúrák honos az aranyhasií M. (S. aureogaster P. Cuv.),.
(ford. Möller után, 1818); Közönséges históriaifelül szürke v. fekete, alul pedig arany
biographiai lexikon (híres és hirhedt személyek mely
rövid életrajzai, 4 köt, 1819—20); Deák-magyar sárga v. fehér.
etymologiai lexikon (1823) és Bpiktetos-fordítása
MókuEcickány (Tupaia, állat), a Rovarevők
(1825). Görög-magyar szótárát nem fejezhette be. (1. o.) rendjébe, a M.-félek (Tupaiidae) családjába
Mokry-féle eke (erdészet). A csemetesorok kö tartozó állatnem. Termete és mozgása a mókusra
zeinek felkapálására, porhanyítására, gyomlá- emlékeztet. Jellemző hosszú, rendesen csupasz
lására és feltöltésére használt kézi szerszám.
orrmánya. 17 faja ismeretes, melyek Indiában
és az indo-maláji szigeteken honosak. Rovarok
Moksa, nép, 1. Mordvinok.
Moksa, az Oka mintegy 620 km. hosszú mellék kal ós gyümölcsökkel táplálkoznak. Legismertebb
folyója Penza orosz kormányzóságban, 425 km.- a tana v. közönséges M. (Tupaia tana Raffles);
kb. akkora mint a mi mókusunk; színe változó;
nyire hajózható.
Moksan, az ugyanily nevű járás székhelye Borneóban és Szumatrában él.
Penza orosz kormányzóságban, a Moksa partján,
Mókusfélék (Sciuridae, állat), a Rágcsálók
(1910) 12,600 lak., hamuzsírkészítéssel, kötélverés (Rodentia) rendjébe, az Bgyszerűfogú rágcsálók
sel; gabona- és sókereskedéssel.
(Simplicidentata) alrendjébe tartozó emlősállatMokume (franc, métaux forgés), a japáni ipar család. Testük nyúlánk, farkuk hengeres és sző
művészeiben nagy szerepet játszó ötvény. Alkotó rös, de sohasem pikkelyes. Mellső végtagjaik 4,
részei: arany, ezüst, réz, vas és más ércek, me a hátsók 5 ujjuak. Fákon v. földön élnek. Az egész,
lyek úgy vegyíttetnek, hogy mindenikük külön földön el vannak terjedve. 240 élő és 35 kihalt faj
patinát kapjon. A vegyület maga hasonló az ere ismeretes, melyeket két alcsaládba osztanak:
zett fához. Alapszíne rendesen barna. Sikerült
1. alcsalád: Mókusformák (Sciurinae). Ide
utánzatait készíti 1881 óta Christophle Parisban. tartoznak a repülő mókusok (Pteromys, 1. RepülőMókus (Sáurus, állat), a Rágcsálók (Rodentia) mókus), a sutaszárnyú mókusok (Sciuropterus, 1.
rendjébe, a Mókusfélék (1. o.) családjába, a Mókus Suta-szárnyú mókusok), az ürgemókus (Xerus,
formák (Sciurinae) alcsaládjába tartozó emlős 1. Ürgemókus), a mókusok (Sciurus, 1. Mókus),
állatnem. Jellemző nyúlánk, hajlékony teste, a pofazacskós mókusok (Tamias, 1. Pofazacskós
hosszú, bozontos, szőrös farka, kúszó, szabad vég mókus).
tagja és nagy kiálló szeme. Hátsó végtagjai az
2. alcsalád: Marmotaformák (Arctomyinae).
elülsőknél hosszabbak, izmosabbak és ugrásra al Idetartoznak az ürgék (Spermophilus, 1- Ürge),
kalmasak. A mellső végtagon 4, a hátsón 5 ujja a marmoták (Arctomys, 1. Marmota) és prairievan, melyek éles, hosszú és görbe karmokkal van kutyák (Cynomys, 1. Prairie-kutya).
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Mókusmajom (Orysothrix, ínat), a Körmös- lett a kopenhágai egyetemen. Müvei közül leg
majmok (Cebidae) családjába tartozó majomnem. maradandóbb értékűek Dansk Ordbog (Kopenhága
Toste kicsi, karcsú; feje nagy; arcorra rövid; 1854—1859) és Dansk Dialect-Lexikon (u. o.
végtagjai és farka hosszúak; szemürege nem tel 1833—41) című szótárai. — Fia: M. Christian
jesen zárt, amennyiben a két szemet elválasztó Knud' Frederik,szTil. Kopenhágában 1821 jól. 20.,
sövény nincs teljesen elesoiitosodva. 3 faj ismere megh. u. o. 1888 máj. 20. Kiéiben az északi nyel
tes. Legközönségesebb a sárga M. (0. sciurea L.); vek és irodalmak tanára volt 1853—1864, ezóta
teste 30, farka 50 cm. hosszú; testének felső része Kopenhágában működött, mint cenzor. Nevét köl
vörhenyes fekete, öreg példányokon narancs teményei (Damring, Kopenhága 1856) és Dante
sárga, alul fehér; arca és füle húsvörös; orra, Isteni színjátékának fordítása (3. kiad. 1878) tet
szája és álla fekete; Dél-Amerika trópusi részei ték ismertté; Ambrosius c. kedves színdarabjának
ben, főleg Guyanában honos; társasán él; a fog tárgya Ambrosius Stubs dán költő ifjúsága.
ságot rosszul tűri.
Molcho, 1. Reubeni Dávid.
MoI. a. m. gramm-molekula.
Moldava (Moldova), a Szereth jobboldali mel
Hol. v. Moliii., latin növénynóv után Molina lékvize Moldvában. A Kárpátok K.-i lejtőin ered
•Jüan Ignacio jezsuita nevének rövidítése. Szül. Bukovinában és Román városnál torkollik.
Tálcában (Chile) 17-40., megh. Bolognában 1829.
Moldawit, 1. Butellakö.
Chile termékeit ismertette. Róla nevezik a MoliMolde, város Trondhjem norvég tartomány
niát (1. o., kékperje).
ban, (i9io) 2145 lak. Környékének szépsége miatt
(az északi Nápoly) igen élénk itt a turistafor
Mola, 1. MéhüszögMola, Pier Franceseo, olasz festő, szül. a Coino galom.
melletti Coldre faluban 1612., megh. Rómában
Moldova, községek, 1. Omoldova, Újmoldova.
1666 máj. 13. A nagy bolognai bárok festők, AlMoldova, 1. Románia egyik tartománya, 1.
bani és Guercino tanítványa volt. Főként Bolo Moldva. — 2. M-, folyó, 1. Moldavagnában és Rómában működött, ez utóbbi helyen
Moldován, 1. Gergely, író, szül. Szamosújvárt
nagyrészt mint freskófestő (pl. Gesü-templom).
1845 márc. 12. A kolozsvári jogakadémia elvég
Mola di Bari, kikötőváros Bari olasz tarto zése után 1876. Torda-Aranyos vmegye tanfel
mányban, az Adria és vasút mellett, (i9ti) 14,911 ügyelője, 1886. a kolozsvári egyetemen a román
lak., hajóépítés; szőllő- és olajfatermelós.
nyelv és irodalom tanára; két Ízben volt a filo
zófiai kar dékánja s 1906—1907-ig az egyetem
Mola di Gaeta, olasz város, 1. Forrniarektora. Irodalmi működését román népdalok for
Molak, 1. HasisMolander, Harald, svéd költő, szül. Stock dításával kezdte, majd 1871—1876-ig a Magyar
holmban 1858 márc. 17., megh. u. o. 1900 nov. Polgár hasábjain a román politikai viszonyokról
23. Különböző svéd színházaknál színpadi rendező hosszabb cikksorozatot tett közzé, melyekkel, va
volt; számos színdarabot irt, amelyek a színpadi lamint egész irodalmi és tudományos működésé
technika követelményeiben való jártasságánál vel a románok és magyarok közötti idegenkedés
fogva meglepő hatást keltettek. Ilyenek: Várflod megszüntetését célozta. Ennek a célnak szolgála
(Tavaszi hullámok, 1884); Purstinnan Gogol (Go tában áll az TJngaria c. folyóirata (1892) s mel
gol hercegnő, 1883); Beatrice (1887). Híres En léklapja a Román-Magyar Szemle (1895). Hazalyckoriddare (Egy szerencselovag, 1896) c. regé- fius törekvéseiért a túlzó románok elfordultak
tőle, de annál nagyobb tekintélyre tett szert a
nyo is.
Holares (t. i. denfes, lat.) a zápfogak, 1. Fogak- magyarság előtt. 1909-ben a Kisfaludy-Társaság
levelező tagjává választotta. 1910-ben az udvari
Molasz (geoi.), 1. Harmadkor.
Molay (ejtsd: moié). Jacques de, a templomos rend tanácsosi címet kapta. Nagyszámú költői, tudo
utolsó nagymestere (1298—1311.), szül. Burgund mányos és népszerű dolgozatain és röpiratain (pl.
ban 1246 körül, megh. Parisban 1314 márc. 11. Válaszirat a bukaresti román ifjak memoran
A templomos rend nagymesterévé 1298. válasz dumára, 1892; Magyarok-románok; Nyill leve
tották s Cyprus szigetén éppen háborúra készült a lek Urechia Lászlóhoz, 1894) kívül önálló müvei
azaracónok ellen, amikór V. Kelemen pápa őt közül f ontosabbak: Román népdalok és balladák.
Franciaországba idézte. Itt IV. Szép Fülöp ki Részvét-Album (1872); Román közmondások
rály, ki féltékeny volt a rend hatalmára ós vá- (1882); Koszorú a román népköltészet virágaiból
iryott annak kincseire, 1307 okt. összes rendtár (1884); Román nyelvtan (1888): A románság (ta
saival együtt elfogatta. A fogságban kínzások nulmányainak 2 kötetes gyűjteménye 1896); A
közt tőle is terhelő vallomásokat csikartak ki, románság (Osztrák-Magyar Monarchia, 7. köt.);
hogy a rend eltörlését kimondhassák. Ez meg is Alsó-Fehérvármegyeromán népe (1899). A román
történt 1311. a viennei zsinaton. M. később visz- nőpéletből merítetto színműveinek tárgyát is:
szavonta a kínpadon tett vallomásait, mire mint Szép Iliána (1878); Falu ládája (1881); Flórika
eretneket Parisban elégették. A máglyán is ár szerelme (1901), melyek közül az első kettő Ko
tatlanságát hangoztatta s a királyt és a pápát az lozsvárt, az utolsó a budapesti Népszinházüan ke
Isten ítélőszéke elé idézte egy éven belül. Mivel rült először színre. Főműve: A magyarországi ro
a pápa 1314 ápr. 20., Szép Fülöp pedig 1314 nov. mánok (Nemzetiségi ismertető könvtár V—VI.
29. halt meg, a nép az Isten ítéletét látta e dolog kötet, 1914).
ban.
2. M. István, pápai prelátus, lagosi görög kat.
Molbech, Christian, dán nyelv- és történet nagyprépost, szül. Cikudban (Torda) 1813 aug. 1.,
tudós, szül. Soröben 1783 okt.8.,megh. Kopenhágá- megh. Lúgoson 1900nov 4. Pappá szentelték 1838.
ban 1857 jún. 23. 1829-ben a dán filológia tanára 1857-bcn lugosi olvasó-kanonok, 1860. püspöki
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helynök, 1871. pápai prelátus lett. Irodalmi műkö
dése : a Transilvania c. lapban kiadta a Kemény
József gr. Registra Archivorum ós Diplomatariumában található, a románokat érdeklő eseménye
ket, azonkívül a szt. unió terjesztéséről leirt tör
téneteit, valamint Hátszeg városnak és vidéké
nek régiségeiről és történetének mozzanatairól
tett jegyzeteit. Egyéb munkái: Egyházi leszedek
(2 köt.); Brevis notitia eventuum memorabilium
eivilium et ecelesiasticorum Populi Eomani stb.
Moldva (románul Moldova), Eománia egyik
tartománya, a Kárpátok, a Pruth folyó és Orosz
ország, a Duna és Dobrudzsa, valamint a Szereth
folyó között. Területe 38,058 km2 s népessége
(1910) 2.139.154 volt. Eománia legsűrűbben lakott
tartományainak egyike.
Története. M. fejedelemséget a hagyomány sze
rint 1360 körűi Bogdán vajda alapította, ki a
máramarosi havasokból költözködött oda oláh
népével. De M. kezdetben nem volt oláh jellegű
ország, mert hivatalos nyelve még a XV. sz.-ban
is a rutén volt. Első fejedelme Koriatovics
György litván származású, de orosszá vált herceg
volt (1373—75). Ez veretett M.-ban először pénzt,
még pedig magyar mintára, miből a magyar ko
rona fenhatóságára lehetkövetkeztetni. Az erdélyi
havasoktól a Dnyeszterig és a Fekete-tengerig
terjedő ország kún, tatár és orosz lakossága felett
lassankint uralomra jutott az oláh elem, mely
állandóan gyarapodott Erdélyből jövő bevándor
lókkal. A honalapító Bogdán fia, Lackó (1365—
1373) a kat. vallásra tért s a szereti püspökséget
alapította. Sógora, I. Péter (1375—91) a Mufti
dinasztia, alapítója lett, mely a XVI. sz. végéig
uralkodott M. felett. Ettől kezdve M. lengyel ós
magyar f enhatóság között ingadozott a török ha
talom fenyegető fellépéséig. Péter utódai közül
említendők: Sándor (1400—33), ki a «Jó» mellék
nevet kapta. Ü rendezte M. pénzügyeit, közigaz
gatását és a keleti egyház uralmát püspökségek és
kolostorok alapításával végleg megszilárdította.
Halála után 20 évig pártviszályok dúlták az orszá
got, míglen István, a Nagy (1457—1504,1. Ist
ván,!^) jutottM. trónjára. Éz vitézségével és ügyes
politikájával fenn tudta tartani országának füg
getlenségét a magyar és lengyel befolyás s a török
hódítássalszemben. 1467-benMoldvabánya (Bája)
mellett kemény ütközetet vívott Mátyás kirá
lyunkkal, melyben ez meg is sebesült. Színleg el
ismerte a magyar, majd a lengyel fenhatóságot
de felhasználva a körülményeket, hol Erdélyt,
hol Lengyelország déli széleit dúlta. 1475 jan.
Bakova mellett fényes győzelmet vívott ki az or
szágába nyomuló törökökön, de 1484. maga II.
Mohammed indult ellene és elvette tőle Kilia és
Akjerman (Nyeszter-Fehérvár) várakat Besszarábiávalegyütt.l497-benAlbertlengyelkirálytörtbe
országába, de támadása kudarccal végződött, mire
István 1498. egész Lembergig dúlta fel Lengyel
országot. Fia, III. Bogdán (1504—17) volt az
első M.-i fejedelem, aki elismerte a szultán fenhatóságát és évi adó fizetésére kötelezte magát.
Ennek fejében a szultán meghagyta az ország
önkormányzatát és fejedelem-választó jogát. Bog
dán fiában, IV. Istvánban (1517—27) kihalt a
Mnsat dinasztia törvényes ága. utána Nagy István
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természetes fia, Bares Péter (1527—38 és 1541—
1546,) következett, ki 1529. Buda mellett hódolt
II. Szolimámiak. Ő és fia, Illés (1546—51) többször
beütöttek Erdélybe a szultán parancsából. III.
Bogdán természetes fia, IV. Sándor (1552—61.
és 1564—68) szintén ellensége volt Erdélynek.
Őt rövid időre egy görög kalandor, Herafclides
János (1561—63) fosztotta meg az uralomtól.
Visszatérése után székhelyét Szucsavából Jassziba
(Jászvásár) helyezte. Természetes fia, Áron
(1591—95) volt az utolsó tagja a honalapító di
nasztiának. Öt Báthory Zsigmond erdélyi fejcdelemMihály havasalföldi vajdával együtt hódolatra
és a török elleni támadásra kónyszerítette. De mi
vel hűtlennek bizonyult, elfogták és alvinczi fog
ságában fejezte be életét (1597). M. ezután külön
féle házakból való fejedelmek uralma alá került,
kik gyorsan váltották fel egymást az uralkodás
ban. Legkiválóbb volt köztük Lwpul (1634—53.),
kit II. Eákóczi György erdélyi fejedelem bukta
tott meg. Utóda György István (1653—58.) elis
merte II. Rákóczi Györgyöt főurának és támo
gatta őt 1657. a végzetes lengyel hadjáratban.
Ezért aztán a szultán megfosztotta őt a fejede
lemségtől. A XVIII. sz. elején M. kormánya
is épúgy, mint Havasalföldé, egyes gazdag görög
családok, az ú. n. fanariót'ík (1. o.) kezébe került.
Ezek a fejedelmek pénzen vásárolták meg méltó
ságukat s alattvalóikat rettenetes adókkal zsa
rolták. Ilyen fejedelmek voltak a Maurokordato,
a Ghika, a Bakovica, a Kalimdk és az Ypsüanti
családból. Ezeknek 1712—1822-ig terjedő uralma
teljesen tönkretette M. jólétét, mely a meg-meg
újuló orosz-török háborúk alatt területéből is ve
szített. 1774-ben északi részét, Bukovinát engedte
át a szultán Ausztriának, 1812. pedig a Prut ós
Dnyeszter közt fekvő Besszarábia jutott orosz
uralom alá. Minthogy a görög szabadságharc
1821. M.-ból indult ki Ypsilanti Sándor vezetése
alatt, a szultán nem nevezett ki többé görög fe
jedelmeket, hanem újból megengedte benszülött
fejedelmek választását. Ilyenek voltak Sturdza
János Sándor (1822—28.) és Sturdza Mihály
(1834—49.). Közben 1828—34-ig orosz hadak tar
tották megszállva M.-t. 1848 ápr. itt is kitört a
forradalom, melyet orosz seregek nyomtak el.
1849-ben a szultán Ghika Gergelyt (1849—56.)
nevezte ki fejedelemnek, kinek uralma alatt előbb
orosz(1853—54.), majd osztrák hadak (1854—5fí.)
szállották meg az országot. Ghika lemondása
után török helytartók (kajmakámok) kormányoz
ták M.-t három évig. 1859 jan. a bojárok Guza
Sándor Jánost választották meg M. fejedelmének,
kit a következő hónapban Oláhország nagyjai is
fejedelmüknek választottak. A perszonálúnióba
jutott két oláh fejedelemség 1861. aztán Bománia
néven egy államban egyesült. (L. Bománia tör
ténete). V. ö. Boesler Róbert, Eomanische Studien.
Die Anfange Moldauischer Geschichte (Leipzig
1871); Cogalnicean, Histoiro de la Valachie, de
la Moldavie et des Valaques Transdanubiens (Ber
lin 1837): Hunfalvy Pál, Magyarország Ethnographiája (Budapest 1876) és Az oláhok története
(u. o. 1894, I—II., 1600-ig); Béthy László, Az
oláh nyelv és nemzet megalakulása (Nagybecs
kerek 1886, 2. kiad. 1890) és A romaniznius Illy-
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rieumban (Akad. Értekezések 1897); Jancsó Be halmazából áll. A gázalakú testek M.-i méreteik
nedek, A román nemzeti törekvések története hez képest egymástól nagy távolságban vannak
(Budapest 1896.1—II. köt.); Xénopol, Histoire des és egymásra vonzást nem gyakorolnak. A gáz
Roumains (Paris 1896,2 köt.); Jorga, Geschichte molekulák nagy sebességű egyenes irányú haladó
des rumánischen Volkes (Gotha 1905, 2 köt.); mozgással repülnek össze-vissza a gáztúrben és
Dimitre Ondul, Din Istoria Romaniei (Bukarest eközben részben egymáshoz, részben az őket el
1908).
záró edény falaihoz ütköznek, honnét, maguk is
Moldva (csehül Vltava), Csehország fő- és az rugalmasak lóvén, visszapattannak. Ez a jelen
Kibe mellékfolyója; a Cseherdőben két forrásfo- ség eredményezi, hogy a gáz az elzáró edény fa
lyóból: a Fekete-hegyen 1179 m. magasban fa- j laira nyomást gyakorol. A hőmérséklet emelke
kadó Meleg M. és a bajor területen a Táblahegyen désével a M.-k mozgási sebessége is nő. Ezen
(1107 m.) eredő Hideg M. összefolyásából és Mel- feltevések elfogadásával a gáztörvények elméleti
nikkel szemben torkollik. Hossza 455 km., 0"6— úton is levezethetők (1. Gázok kinetikai elmélete).
2-3 m. mély, 45—270 m. széles, vízterülete 28,068 A folyékony halmazállapotú testek M.-i egymás
km2. Hohenfurttól kezdve tutajozható, Budweis- hoz jóval közelebb vannak, mint a gázok M.-i,
nél válik hajózhatóvá, Prágától kezdve kis gőzö ezért a M.-k közötti vonzó erő is nagyobb mér
tékben nyilvánul. Mozgásaik közben egymás von
sök járnak rajta.
Moldvai marha. Oláhországban egészen Bessz- zási körében maradnak és egyenes irányban csak
arábiáig oly podoliai marha van elterjedve, lassú haladó mozgást végeznek. A szilárd testek
melyet irodalmilag M.-nak, népiesen pedig oláh ben a M.-k közötti összetartó erő még nagyobb
marhának neveznek. Hasonlít a magyar-erdélyi szerepet játszik, mint a folyadékoknál. Ezen erő
marhához, de nem címeres, alacsonyabb, elnyul- hatása alatt a M.-k nem tovahaladó, hanem egy
tabb testű s rövidebb lábú mint az. Főleg csak erő- egyensúlyi helyzet körüli rezgő mozgást vé
és hústermelésre szolgál, mert tejelékenysége geznek.
jelentéktelen. Mielőtt hazánk keleti határa a M.
A M. a mechanikai oszthatóság határa, de ké
behozatala ellen el volt zárva, ökrei gyakran át miai úton még szétbontható atomokra. Az elemi
kerültek hozzánk s itt busák néven voltak isme testek M.-i egyenlő, a vegyületek M.-i pedig kü
retesek.
lönböző atomokból állanak. Ha a M. kémiai vál
Moldvai pénzek. A moldvai vajdaság legrégibb tozást szenved, azaz eredeti összetétele atomok
érmein az egyik oldalon a magyar-anjou címerek felvételével vagy elvesztésével, esetleg kicserélő
v. a patriarchális kereszt a vajdaságnak a magyar désével megváltozik, akkor a M. lényegileg is
királysághoz való hűbéri viszonyát jelentik. A megváltozik és megváltozott kémiai és fizikai sa
másik oldalon Moldva címere, a bölényf ő látható. játságokat fog mutatni. Kísérleti adatok és elmé
Ilyen érmeket verettek Koriatovics György, Musat leti számítások összevetésével sikerült a M.-k
Péter (1371—90), István (1390—92, 1395—99), egyes jellemző állandóit ú. m. súlyát, térfogatát,
így pl. a széndioxid
I. Sándor (1401—33), Illés (1433—34), Bogdán sebességét stb. kiszámítani.
21
(1454—55). Más vajdák, mint Lapusán Sándor molekula súlya: 44.10— mg; átmérője 0.29 mil
21
(1552 -61,1564-66) s Heraklides János (1561-63) liomod mm.; a hidrogénmolekulasúlya: 2.10—
a magyar dénárokat utánozták Magyarország
mg; sebessége: 0 C°-on 1844 — és így tovább.
címerével s a kis Jézust tartó Máriával.
sec.
Mólé, Matthieu Louis, gróf, francia államfér Hogy a M. elmélet mennyire közel
áll a valóság
fiú, szül. Parisban 1781 jan. 24., megh. Chambord hoz, szembetűnően mutatja teljesen
különböző
kastélyban 1855 nov. 23. Egy politikai iratával úton számított értékek jó egyezése. Például
megszerezte Napóleon császár kegyét, ki őt grófi nak itt 1 grammmolekula gázban foglalt állja
rangra emelte, 1813. pedig igazságügyminiszterré számának négy egymástól teljesen független M.-k
úton
nevezte ki. XVIII. Lajos pairré tette, 1815—18-ig meghatározott értékei:
Richelieu kormányában tengerészeti miniszter
A gáz belső súrlódásából
62.1022 molekula
volt. Az 1830-iki júliusi forradalom után külügy
A Brown-féle mozgásból
68'3.iOM
•
A lekete test színképéből
64.1023
•
miniszter lett s ő ismertette el Lajos FülöpxaalA radioaktív test által kisugár
3
más a külföldi udvarokkal. 1830 nov. átengedte
zott energiából
60.10*
«
helyét Broglie hercegnek. 1836-ban Ihiers vissza
Hogy a M.-k valaha érzékileg megfigyelhetők
lépése után ő állott az új kormány élére, melyben lesznek-e, kétséges, de a lehetősége nincs ki
a külügyminiszteri tárcát is viselte. 1839-ben le zárva. A Siedentopf és Zsigmondy által szerkesz
mondott, mert a képviselőház erélytelennek ta tett ultramikroszkóppal ugyanis még a 6 mil
lálta külső politikáját. Az 1851 dec. 2-iki állam liomod mm. átmérőjű testecskék is megfigyelhe
csíny után visszavonult a politikai élettől.
tők. A fentiekben láttuk, hogy a széndioxid M.
Molecz Károly, hírlapíró, szül. Szentesen 1867. átmérője 0*29 milliomod mm., tehát körülbelül
A budapesti egyetemen jogot hallgatott. 1886-ban csak 5V része az ultramikroszkóppal még látható
belépett a Vasárnapi Újság szerkesztőségébe s testecskéknek; esetleg tehát az optikai eszközök
annak segédszerkesztője. 1887-től tagja volt az tökéletesedésével lehetővé válik a M.-k tényleges
Osztrák-magyar monarchia írásban és képben c. megfigyelése. V. ö. Tiie Svedberg, Die Existenz
sorozatos munka szerkesztőségének a vállalat der Moleküle (Leipzig); J. Perrin, Die Atomé
befejezéséig.
(Dresden 1914).
Molekula (mólecula, lat). Mai felfogásunk
Molekula-hő, 1. Höfoghatóságszerint az anyag nem folytonos, hanem igen apró,
Molekula-képlet, a vegyületek molekulaegymástól bizonyos távolságban levő részek, M.-k súlynyi mennyiségében foglalt alkatrészek minő-
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Bégének és mennyiségének kifejezője. L. Kémiai rozására a fizikai módszerek. Gázok, vagy bomjelek és képletek.
latlanul gőzzé alakuló vegyületek M.-át az AvoMolekuláris elmélet, 1. Kohézió és Halmaz gadro-törvény alapján a gőzsűrűségből kiszámftállapot
hatjuk. Ezen törvény szerint ugyanis a normális
Molekuláris erők, a testek molekulái között állapotú gázoknak egyenlő térfogatában, ugyan
vagy egy molekula atomjai között működő erők. azon a hőmérsékleten és nyomáson, a molekulák
A legkisebb részecskék (atomok) föltevése szük száma egyenlő. A M.-ok tehát azonos körülmények
ségessé teszi azt a föltevést is, hogy ezek a részecs között úgy viszonylanak, mint a sűrűségek. A hidro
kék nem érintkeznek közvetlenül, hanem olyan gén molekulasúlya 2 lévén, a M.-t megkapjuk, ha a
közök választják el egymástól, melyeket csak az hidrogénre vonatkoztatott sűrűséget kettővelmeg
éter tölt ki. De ekkor erőknek keü közöttük mű szorozzuk. Gőzsűrűség meghatározására legin
ködniük, melyek összetartásukat eszközlik, mint kább Dumas módszerét és Viktor Mayer mód
ahogyan a gravitáció összetartja a naprendszer szerét használjuk (1. Gőzsűrűség). Avogadrotörvé
tagjait. Ezen M. nagysága rohamosan csökken, nyének alkalmazása az oldatokra lehetővé tette
ha a részecskék távolsága növekedik. A tér, ame az oldott anyag M.-ának meghatározását. Az ol
lyen belül a M. hatása érvényesül, az ú. n. hatás dott anyag oszmózisos nyomásával összefüggő tu
gömb. Azt a molekuláris erőt, mely a molekulá lajdonságok, mint az oldószer tenziócsökkenése,
kat egy testté összetartja, kohéziónak nevezik, fagyáspontcsökkenése és forrpontemelkedése, kü
míg a különnemű testek tapadását okozó erőt lönösen e két utóbbi, kényelmes módszert szolgál
adliéziónak. Az atomok között érvényesülő vonzó tatnak egy oldható anyag M.-ának meghatározá
erőt, mely az atomokat atomcsoportokká, vagyis sára. A fagyáspontcsökkenés meghatározásánál
molekulákká egyesíti, kémiai rokonságnak vagy követendő kísérleti eljárást 1. Krioszkópia alatt.
affinitásnak nevezik.
A f orrpontemelkedés meghatározására Beckmaim
Molekuláris fizika, a fizikának az a része, mely és mások számos készüléket, ú. n. ebullioszkópot
a molekuláris erők hatásaiból származó jelensé szerkesztettek. Magát a kísérleti eljárást ebulliogekkel foglalkozik. Ide tartozik: a kristályoso szkópiának nevezzük. Homogén folyadékokM.-a,
dás, a kapillaritás, a diffúzió, oszmózis, a kinetikai a folyadék felületi feszültségének mérése alap
gázelmélet s majdnem az egész fizikai kémia. ján egy, a folyadékok felületi energiájára vonat
V. ö. Lehmann 0., Molekularphysik (Loipzig, kozó, báró Eötvös Lórándtól 1885. megállapított
törvényszerűségből határozható meg. Eötvös tör
1889, 2 köt.).
Molekuláris mozgás, a mikroszkóppal meg vénye azt mondja, hogy a különböző folyadékok
figyelhető szabálytalan mozgás, melyet folyadék molekulafelületi energiája (felületi feszültség X
ban v. gázban lebegő apró részecskék végeznek. molekulafelület) arányos a folyadék kritikus hő
mérsékletétől
számított hőmérséklettel, vagyis:
L. Brown-féle mozgás.
2
Molekuláris ref rakció, valamely kémiai ve a V /S=A: ~J (a=felületi feszültség, V = molekulagyület specifikus törőképességének és molekulá térfogat, V /3 — molekulafelület, k = arányos
ris súlyának szorzata. (L. Fénytörőképesség.) sági tényező, -. = & kritikus hőmérséklettől szá
Többé-kevésbbé általános szabályként azt talál mított hőmérséklet). Ez alapon a felületi feszült
ták, hogy valamely kémiai vegyület M.-ja alkat ség méréséből a M. kiszámítható, ha ismerjük az
illető folyadék kritikus hőmérsékletét. V. ö. Ostrészei atómrefrakcióinak összegével egyenlő.
wald—Luther, Physico - chemische Messungen
Molekuláris súrlódás, 1. Belső súrlódás.
Molekularotáció a vegyület molekulasúlyának (Leipzig 1913).
és fajlagos forgatóképességének szorzata.
Molekulatérfogat. A grammmolekulasúlynyi
Molekulárrefrakció, 1. Molekuláris refrakció. anyag térfogata, tehát a molekulasúly (M) és a
Molekulasúly, a kémiai vegyületek molekulá
jában foglalt atomok súlyának összege. A vegyü fajsúly (d) viszonya: —. Gázalakú testek M.-a,
let kvantitatív elemzése csak a benne foglalt al Avogadro törvénye értelmében, egyenlő hőmér
katrészek viszonyos mennyiségét szolgáltatja, te sékleten és nyomáson ugyanakkora. Folyós tes
hát ha a vegyület M.-át akarjuk meghatározni, tek M.-ára vonatkozólag Kopp (1842) azt a sza
úgy az elemzés kiegészítésre szorul. így pl. az ecet- bályszerűséget találta, hogy ennek értéke az
savnak(C2H402)analiziséből kiderül, hogy ez 40% anyagok forráspontján közelítő pontossággal kiszénből, 6-6% hidrogénből és 53-4% oxigénből számitható, ha az anyag összetételét és szorkezoáll. Ha ezen számokat a megfelelő atomsúlyok tét ismerjük. A folyós testek M.-a az őket alkotó
kal (szén 12, hidrogén 1, oxigén 16) elosztjuk, atomok térfogatából additív módon adódik. Meg
úgy a vegyület képletéül a C3.s H5.6 08.8 képletet, jegyzendő azonban, hogy az egyes atomok atom
egyszerűsítve CB^O formulát kapjuk. Annak el térfogatának értéke a kapcsolódás módja szerint
döntésére, hogy ezen egyszerű képlet v. ennek változik. így pl. a karbonil-oxigón értéke 122;
valamely többszöröse felel-e meg a valóságnak, a a hidroxil-oxigéné 7'8.
M.-meghatározás valamelyik módszeréhez kell
Molekulavegyületek azok a kémiai vegyü
fordulnunk. A kémiai úton való M.-meghatáro letek, melyek vegyületek egyesülése útján kelet
zás sokszor körülményes, és az illető vegyület keznek. Ilyenek a kristály víztartalmú sók (a hid
természetéhez kell, hogy alkalmazkodjék. így pl. rátok), mint pl. a kristályos báriumklorid:
a savaknál különböző sókat állítunk elő, meg
(BaCL.2H,0, báriumkloriddihidrát),
állapítjuk, hogy hány bázisú és hogy mennyi akeserüsó (MgS047H,0, magnéziumszulfátheptafémet képes lekötni, miből a M. kiszámítható. hidrát) stb. Ezek egységes önálló kémiai vegyü
Sokkal használatosabbak azonban a M. meghatá-1 leteknek tekinthetők, bár külön a víz és külön a
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megfelelő sók is önálló vegyületek. A kristály nok feldúlták, 1529. francia kézre került. 1915
vizet alkohol v. más anyag is helyettesítheti. Ilyen augusztusban az osztrák-magyar hadihajók bom
alkoholátja van pl. a klórkalciumnak. A komplex bázták pályaudvarát és gyárait. L. Világháború.
és kettős sók, mint pl. a káliumplatinaklorid
Molge (állat), 1. Gőte.
(KjPtClu), a káliumaluminiumtimsó (K2Ala[S04]4),
Moli (JÍWAU), az Odisszeában (X, 305) szereplő
szintén M. Ezek szerkezetének megmagyarázá fű, melyet Odisszeus kap Hermestől, hogy ne fog
sára a régi vegyérték-hipotézis nem elegendő és jon rajta Kirke varázslata.
csak újabban sikerült a Werner által felállított
Molibdát (molybdát, ásv.), molibdénsavas só,
vegyértékelmélet alapján szerkezetükről kielégítő mely mint ásvány pl. a wulfenitben (molibdén
képet alkotni. L. Vegyérték.
savas ólom) ismeretes.
Molenaer (ejtsd : moienái-), Jan Mieuse, hollandi
Molibdén (molybdaen)Kevóssé elterjedt kémiai
festő, szül. Haarlemben 1600—10 közt, megh. u. o. elem, amely vegyületeiben mint negatív gyök
1668. Eleinte Haís Prans, utóbb leginkább A. szerepel; kémiai jele Mo, atomsúlya 96. Legfon
van Ostade és közvetve Rembrandt hatása alatt tosabb érce a molibdenit (MoSs) és a wulfenü
Állott. Csapongó jókedvű képei többnyire dorbé (PbMoO„), de ezenkívül csekély mennyiségben né
zoló parasztokat ábrázolnak és nagyrészt német mely vasércben is található. A M.-savat ismerte már
képtárakban találhatók. Jól van képviselve a Scheele is, de a M.-fémet Hjelm 1782. állította elő.
budapesti Szépművészeti Múzeumban is A haar- Tisztán előállítható oxidjából, kloridjából v. szul
lemi korcsma a félholdhoz, A csapszék, Kézpacs- fidjából száraz hidrogénáramban való izzltással.
kolás és (Pálffy-gyüjt.) Pipázó férfi c. képeivel. Ezüstfehér, igen kemény fém. Fs. = 8'56, a gáz
Molenbeek-Saint-Jean (ejtsd: — szenzsan), Brüsz-tüzeléssel elérhető hőfokoknál nem olvad meg.
szel egyik^külvárosa a Senne és a Charleroyba Levegőn hevítve oxidálódik és lassanként M.és WUlebroekbe vezető csatornák mellett, (1912) trioxiddá lesz. Az oxigénnel és a klórral többféle
76,248 lak. Brüsszellel a körvasút és helyi vasút vegyületet alkot, melyekből az derül ki, hogy a
köti össze. Nagyarányú a szövet-, szőnyeg-, kalap-, M. vegyértéke tág határok között (2—6) ingado
szappangyártása, vas- és bronzőntészete, keres zik. A M.-t platinadrót végén a redukáló lángban
kedelmi kertészete.
nátrium-ammoniumfoszfáttal (foszforsó) összeol
Molengraaff, Gustaaf Adolf Frederik, hol vasztva, igen szép zöld szinü gyöngy keletkezik.
landi geológus, szül. Ninrwegenben 1860. 1893—
Molibdén-acél, Molibdénnel javított acél, tehát
1894. résztvett mint geológus Borneo szigetének vas-molibdén ötvény (1. Vas).
átkutatásában, ezután Transvaal délafrikai köz
Molibdenátok, 1. Molibdénsavak.
társaságban mint állami geológus működött egé
Molibdenit (molibdénfény, ásv.), hatszöges jó
szen ez országnak az angolok által történt elfog kristályai igen ritkák, inkább csak táblás vagy
lalásáig. Főmunkája: Borneo-Expeditie, Geolo- tonnaszerít rosszul kifejlett egyének, amelyek
gische verkenníngstochten in Central Borneo néha félkilónyit is nyomnak; közönségesen hé
(Leiden 1901, atlasszal; angol ford. 1903).
jas-leveles halmazok. A bázis szerint kitűnően
Moles (lat.) a. m. tömeg, nehéz tárgy; baj, hasad; vékony levelei hajlíthatok, igen lágy, a
fáradság; továbbá nagy kiterjedésű épület; mo papíron írni lehet vele, zsíros tapintatu, vöröses
lesztál, terhére van valakinek, bosszant.
ólomszürke, karca a papiroson szürke, a porcelMoleschott, Jákob, németalföldi fiziológus, lánon zöldes, igen vékony lemezei hagymazöld
szül. 'sHertogenboschban 1822 aug. 9., megh. színnel áttetszőek. Igen sok tekintetben a grafitra
Rómában 1893 máj. 20. 1847-ben a heidelbergi emlékeztet. Molibdéndiszulfid MoS2. Főkép a grá
egyetemen magántanár, 1856. az élettan tanára nitban bennőve fordul elő, különösen az ónérc
lett Zürichben, 1861. az olasz kormány Torinóba szomszédságában; néha a gnájsz- ós szemcsés
hívta meg, hol a kisérleti fiziológia iskoláját ala mészkőben is ; Cseh-Szász Érchegység, Finnor
pította meg. 1879 óta a római egyetemen műkö szág- és Conrwallban sok helyen, Kanada, Egye
dött. Legfontosabb müvei: Physiologie der Nah- sült-Államok. Nálunk egyszer találták a velencerungsmittel (1850); Lehre der Nahrungsmittel hegységi (Nadap) gránitban és elvétve Szászka(1850); Der Kreislauf des Lebens (1875—85); bányán és Oraviczán. A molibdónnek egyetlen
Unters. zur Naturlehre des Menschen und der érce.
Thiore (15 köt., 1856—93).
Molibdénkarbid, JIoa C, kristályos tömeg, mely
Moles H a d r i a n i , 1. Angyalvár.
nek fajsúlya 8'9. M.-ot molibdénoxiddal hevítve
í l o l e s k i n (ang., ejtsd: moiszidn), erős pamut tiszta molibdén keletkezik. Megolvasztott M. szenet
szövet, amelyet üzleti könyvek bekötésére és or képes felvenni, 1500° C.-on annyi szenet vesz fel,
vosi kötszerként használnak. Kötése : nyolcfona hogy oly kemény lesz, hogy az üveget karcolja;
las kettős szatin, sűrűsége cm.-ként *'/40; fona 300° C.-ra felhevítve és rögtön hidegvízbe dobva
lainak angol finomsági száma u /i 6 oly keménnyé lesz, hogy a kvarcot is karcolja.
l l o l e t t e (franc, ejtsd: molett), a szövetnyom
Molibdénkék, 1. Ásvány-indigó.
tatóiparban a mintás hengerek mintázatának beMolibdénokker (ásv.), molibdéntrioxid MoOs, né
préselésére való domború mintázatú acélhenger. mely molibdeniten mint sárga bevonat fordul elő
Molf etta, kikötőváros ós püspöki székhely Bari és nem egyéb, mint az illető ásványnak oxidációs
olasz tartományban, az Adria és vasút mellett, terméke.
(i9ii) 43,263 lak., halászat, kötél-, szappan-, szesz-,
Molibdénólompát, 1. Wulfenü.
bőrgyártás és pamutipar. Székesegyháza a XII.
Molibdénsavak. A molibdéntrioxidból (Mo03)
századból való, kastélyában a XIV. században a víz elemeinek felvétele által különféle molibdénBrunswick Ottó volt fogva. 988-ban a szaracé- savhidrátok képződnek, melyek közül a legf ontó-
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sabb: az első molibdénsavhidrát, H^MoC^. A má alaptalanul a vallásosság kigúnyolását látta a
sodik hidráinak képlete H4Mo06. Ezenkívül 2—3—4 darabban, megakadályozta további szinre hoza
stb. molibdénsav-molekula kapcsolódása folytán talát. A darab csak hosszas huza-vona után, 1669.
di-, tri-, tetra- stb. M. keletkeznek. Az első hidrátot került végleg a műsorra s nagy tetszést aratott.
H2Mo04, egyszerűen molibdénsavnak nevezik. Sói Időközben számos más vígjátékot irt és adatott
amolibdenátok.Ilyenpl. az ammoniummolibdemt elő M. így 1668. Amphitryont, Plautus nyomán,
(H4N)2Mo04 (1. o.). Salétromsavas oldatban foszfá a nagyravágyásának áldozatul eső George Dantokkal sárga kristályos ammoniumfoszformolib- diut s a fösvény lelki világát szinte tragikus vi
denát csapadékot ad, mely a foszformolibdénsav lágításban megörökítő L'avaret, utóbbit prózá
H3P04,12MoOs sója.
ban, Plautus egyik darabjának a felhasználásá
Molibdénsavas ammónium, 1. Ammonium- val. Elsősorban a kir. udvar számára készültek:
Monsieur de Pourceaugnac, Les amants magnifimolibdát.
Molibdobullon (molybdobullon, gör.), ólom ques, Le bourgeois gentilhomme, Les fourberies
pecsét, mellyel a bizánciak magánleveleiket és de Scapin és La comtesse d'Bscarbagnas. Na
hivatalos okmányaikat is lepecsételték; gyakran gyobb horderejű a nők tudományos törekvéseit
képek meg felírások is voltak rajtuk. V. ö. kigúnyoló vígjátéka: Les femmes savantes (1672),
Schlumberger, Sigillographie de l'empire byzan- mely a Précieuses ridiculesben még egészen bohózatosan kezelt tárgyat jellemvígjátékká mélyíti.
tin (Paris Í884).
Utolsó alkotása a kicsapongó jókedvtől áthatott
Mólid (arab), 1. Mevlúd.
Moliére (ejtsd: moiier), családi nevén JeanBap- Le maiadé imaginaire (1673), melynek negyedik
tiste Poquelin, a legnagyobb francia vígjátékiró, előadásán a régebb idő óta betegeskedő költő,
szül. Parisban 1622 jan. 15., megh. u. o. 1673 vérömlés következtében, összeesett s néhány óra
febr. 17. Jó középiskolai nevelésben részesült, múlva kiszenvedett.
majd jogot tanult, de 1643. atyja, egy jómódú
M. született szinésztehetség volt. Nemcsak az
kárpitos mester nem nagy örömére, M. néven Önmaga számára irt szerepekben, hanem mások
színésznek csapott fel. A L'illustre thóátre néven műveiben is, főleg mint komikus, ellenállhatatlan
működő társulat Parisban megbukott s 1645. vi hatástkeltett. Különösen arcjátékát dicsérik. Nagy
déki körútra indult. A társulat vezetését ekkortájt színészi kvalitásai azonban teljesen elhalványul
vette M. kezébe s 12 évi vándorútján szinte egész nak az író magasabbrendű érdemei mellett. Pom
Franciaországot bebarangolta. Ez időben írta pás stiliszta, aki ugyan nem mindig ír elég gon
L'étourdi (Lyon 1655, Barbieri Inavvertitoja nyo dosan, ezt már a túlgy ors produkció is lehetetlenné
mán) és Le dépit amoureux (1656) c. vígjátékait. teszi, de minden alakját a maga nyelvén tudja
M. társulata 1658. tért vissza Parisba s előbb a megszólaltatni. Kitűnő érzéke van a dolgok, szo
Petit-Bourbon, majd 1661 óta a Palais-Royal szín kások és jellemek komikuma iránt s habár, mint
padán játszott. M. csakhamar megnyerte a király mélyen szántó lélek, mely a vesékig hatol, sok
és az Orléansl herceg kegyét, 1659. előadott Pré- szor a tragikum birodalmát érinti, soha sem zök
cieuses ridicules c. bohózatával pedig, mely maró ken ki a vígjáték hangjából s ha nem is vált ki
szatíra a Rambouillet-palotát utánzó polgári sza mindig harsogó kacagást, pedig ennek is nagy
lonok túlzott finomkodása ellen, a nagy közönsé mestere bohózataiban, legalább a magasabb ko
get is a maga pártjára hódította. Nagy sikere mikum finomabb mosolyát csalja ajkainkra. A
fölkeltette a Hotel de Bourgogneban játszó szín meseszövés nem a legerősebb oldala. Mint a nagy
társulat irigységét s a vetélytársak a megtáma írók legtöbbjének, neki is kevés a találékonysága
dott précieuseökkel szövetkezve egy alkalmat s római, olasz, spanyol meg francia forrásokból
sem szalasztottak el, hogy szóban vagy írásban igen sokat kölcsönöz, de a maga lángelméje kohó
ne üssenek egyet M.-en. Ez ídőtájt irta Sganarelle jában formálja át az anyagot s lüktető életet önt
(1660), Don Garcie de Navarre (1661) és L'école belé. Összes műveinek legjobb kiadását Despois
des maris (1661) c. vígjátékait, utóbbit Terentius és Ménard rendezték sajtó alá (Paris, 1873—
nyomán. 1662-ben vezette oltárhoz társulatának 1893, 13 köt., benne kimerítő életrajz és 1893-ig
egy fiatal tagját, Armande Béjart-t, régi barát terjedő könyvészet). Hazánkban M.-t a XVIII. sz.
nője, Madeleine Béjart húgát, illetve némelyek közepe óta játszák fordításokban és átdolgozások
szerint leányát, aki ledér viselkedésével sok ke ban. Legelőször iskolai színpadon került előadásra
serűséget okozott a költőnek. Ez az érzés már ez 1769. a Bourgeois gentilhomme magyar átdolgo
évben irt darabjából, a L'école des femmesból is zása Fenhéjázó és maga sorsával meg nem elé
kicsendül. Ellenfelei hevesen támadták e dara gedő embernek bolondsága címen a jezsuiták egri
bot, melynek M. La Critique de l'école des fem- kollégiumában. Ez átdolgozás 2 kéziratban ma
mes és L'impromptu de Versailles c. darabjaival radt fenn. Ugyancsak iskolai átdolgozások: Simái
kelt a védelmére. Néhány alkalmi színdarab után Kristóf, Mesterséges ravaszság-a (Pest, 1775) és
írta meg Don Jüan (1665) és Misanthrope (1666) lllei János, Tornyos Péter (Komárom és Pozsony,
c. főmüveit, melyek már-már a tragédia határán l789),melyeknyomtatásbanismegjelentek.l791—
állanak. Ezután ismét több, az udvar mulattatá 1848. huszonnégy fordításról és átdolgozásról van
sára szánt, ballettel kevert bohózatot vetett a szín tudomásunk, melyek nagy része nyomtatásban is
padra (Le módecin malgré lui, Le Sieilien, stb.), megjelent. (Pontos jegyzékük Gragger E- M. els6
melyek sorát 1667. ismét egy nagyszabású alko nyomai a magyar irodalomban Bpest 1909. c. doi
tás : Le tartuffe szakította meg, mely egyelőre gozata függelékében.) 1863—83. jelent meg a Kiscsak egyetlen egyszer kerülhetett színre L'impos- faludy-Társaság teljes M.-fordltása (Budapest, 12
teur címen, mivel a papság, mely nem egészen köt), melyet Arany László, Bérezik Á rpád, Csih •
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készült, de Parisba kerülvén, nemzetgazdaságtannalkezdettfoglalkozni.Azl851-ikiállamcsmyután
visszatért Brüsszelbe és az iparmúzeum tanára
lett. 1881 -ben ismét Parisba ment és a Journal des
Économistes c. folyóiratot szerkesztette. Főbb mü
vei: Cours d'économie politique (1855, 2. kiad.
1863); Question d'économie politique et du droit
public (1861, 2 köt.); Lettres sur la Eussie (1861,2. kiad. 1877); L'évolution économique du XIX.
siécle (1880); Les lois naturelles de l'économie
politique (1887); Malthus, essai sur le principe de
population (1892); Les problémes du XX. siécle
(1902); Théorie de l'évolution (1908).
Irodalom. Lacroix, Bibliographie Molieresque, Paris 1875:
Moline (ejtsd: móiin), város Illinois északameri
3zana T., M. élete és müvei, Budapest 1881; Marenaoltz, M.-s kai állam Eock-Island countyjában, a Mississippi
I.eben u.Werke, Heilbronn, 1881; Larroumet, La comédie de M.
Paris 1887; Haraszti, M. élete és müvei Budapest 1897,2 köt.; és vasút mellett, (1910) 24,199 lak. Környékén szén
Scheegans, M., Berlin 1902; Mantzius, M. and his time, Lon telepekkel.
don 1905; Rigai, M, Paris 1908, 2 köt.; Wolff, M, München
Moliuia Schrank, pipafű, kékperje (növ.), a
1910; Moland, M. et la comédie italienne, Paris 1867: Martinenclie, M. et le théatre espagnol, u. o. 1905; Huszár, M. Gramineae (Pázsitfűfélék) család génusza; egyet
ct l'Espagne, u. o. 1907 ; Livet, Lexique de la langne de M., len faja a M. caerulea Mnch. Középeurópa nedves,
u. o. 1896—97, S köt.; Miles, The inüuence of M. on Eestoration comedy, New-York 1910. Kizárólag M.-nek szentelt nyirkos rétjein (a mi hegyvidékeinken is) termő
folvóiratok : Moliériste, Paris 1879—89 és M.-Museum, Wies- pázsitfű. Lazán álló, 2—4 virágú, kúpalakú, kék
baden 1879—84.
kalászkái a buga tengelyéhez simulnak. Szára
Jttolimina (lat.) a. m. panaszok, főleg a havi csak egészen lent bütykös. Silány takarmánytű.
tisztulással összefüggő panaszok (moliminanien- Szárával pipaszárat tisztogatnak.
strualia).
Molinisták, 1. Molina.
Molin, Jolian Péter, svéd szobrász, szül. GotenMolinos, Miguel de, spanyol misztikus, a szélső
burgban 1814 máre. 17., megh. Ekuddenben (Wax- quietizmus alapítója, szül. Patacinában (Aragónia
holm mellett) 1873 júl. 29. Parisban és Rómában királyság) 1640 dec. 25., megh. 1697 dec. 28. Ró
végezte tanulmányait. Akülíöldönis ismeretes, sőt mában. Guida spirituálé (lelki vezető) c. művében
bíres müve, az ú. n. Báltespánnare, két ó-skan- az igazi vallásosságot a lelki és testi nyugalom
dináv férfi élethalálküzdelme. Egyéb művei közül élvezésében és Isten közvetlen szemléletében ta
különösen említendő XII. Károly svédkirály bronz nította, minek folyományaként a külső istentisz
szobra ; egyebek: Oszkár király szobra; a nemzeti teleti gyakorlatokat feleslegeseknek állította. XI.
múzeum homlokzatának szobrai; egy szökőkút Ince pápa 1687. M. tanait általában és 68 tételt
(Aegir és leányai meglátogatják a folyam istenét) különösen kárhoztatott. Életfogytiglani kolostori
stb., valamennyi Stockholmban.
börtönre ítélték, ahol az egyházzal kibékülve halt
meg.
Molina, 1. Jüan Ignacio, botanikus, 1. Mól.
2. M., Luis de, józustársasági atya, spanyol
Molionok, 1. Aktorion.
teológus, szül. Cuencában (Spanyolország) 1535.,
Molise, egykori tartománya a nápolyi király
megh. Madridban 1600 okt. 12-én. 1553 aug. 10. ságnak, a mai Gampobasso (1.0.) olasz tartomány.
lépett a Jézus társaságába Alcalában. Tanította
Molitor, 1. Gábriel Jean Joseph, gróf, francia
a bölcsészetet Coimbrában, azután 20 évig az tábornagy, szül. Hayingenben(Nómet-Lotharingia)
erkölcstant az evorai egyetemen. 1590 óta csak 1770 márc. 7., megh. Parisban 1849 júl. 28. Részt
irodalmilag működött. Munkái: Commentaria in vett 1792 óta az összes forradalmi háborúk
primam partém D. Thoniae (1592, 2 köt.); De jus- ban s 1801. már hadosztály-tábornok volt, 1805
titia et jure opera omnia (1614,7 köt.); Concordia végén Dalmácia kormányzója lett és megvédel
liberi arbitrii cum gratiae donis, divina praes- mezte Raguzát az oroszok és montenegróiak tá
cientia, praedestinatione et reprobatione (1588) madása ellen. 1807-ben Stvalsundot foglalta el a
című munkájában elfogadja Isten föltételes előre- svédektől, miért Napóleon grófi rangra emelte.
tudását és ennek alapján az isteni elrendelés Vitézül harcolt 1809. Aspern és Wagram mellett.
(praedestinatio) és kegyelem szigorú tantételeit Napóleon bukása után meghódolt a Bourbonoknak
enyhíteni s az emberi akaratnak szabadságát és és a gyalogság főfelügyelője lett. 1823-ban a spa
erejét kimutatni igyekszik. A dominikánusok an- nyol expedícióban a 2: hadtestet vezette és hadi
titomisztikusnak állították nézetét, ellenben rend sikereiért a tábornagyi rangot kapta. A júliusi
társai védelmezték ezt. M. tanát molinizmusnak, forradalom után az invalidusok kaszárnyájának
követőit molinistáknak nevezik.
főparancsnoka lett.
3. M., Tirso de, spanyol drámaíró, 1. Tellez.
2. M., Baphael, német zenetudós, bencésrendi
Molina de Murcia, város Spanyolország Mur- szerzetes, szül. 1873 febr. 2. Sigmaringenben.
cia tartományában, a Segura és vasút mellett, 1904-ben a coesfeldi Szt. József apátság priorja
(i9iu 8,650 lak., gazdag és termékeny környékkel, lett. Nevezetes zenetörténeti művei: Die nachtridentinische Choralreform zu Rom (1901—02, 2
sótermeléssel.
köt.); Deutsche Choralwiegendrucke (1904).
Molinaeus, 1. Du Moulin.
Molinari, Gustave de, belga származású francia
3. M-, Wühelm, speyeri kanonok, költő, kanonemzetgazdasági Író, szül. Lüttichben 1819 márc. nista és publicista, szül. Zweibrückenben 1819 aug.
3., megh. La Panneban 1912 jan. 28. Orvosnak | 24., megh. Speyerben 1880 jan. 11. JogtudományoGergely, Győry Vilmos, Lévay József, Szász Ka
rolj, Yáradi Antal s mások készítettek. Újabb
fordítások: Dandin György. A kényeskedők. A fös
vény. Scapin furfangjai. Kénytelen házasság. Mind
az öt Hevesi Sándor ford. (Budapest, é. n.); A bot
csinálta doktor. Ford. Gahányi Árpád (u. o. 1899);
A képzelt beteg. Ford. Yáradi Antal (u. o. 1903);
Tartuffe. Ford." Ivánfi Jenő (u. o. 1904); A tudós
nók. Ford. Gábor Andor (u. o. 1907) Jobbára ez új
fordításokból van összeválogatva a M. remekei e.
kiadvány (u. o. 1901—08, 2 köt.). Misanthrope.
Ford. Teiékes Béla (u.o. 1909). A szeleburdi. Ford.
Kosztolányi Dezső (u. o. 1911).
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kat hallgatva 1843. állami szolgálatba lépett,1849- hármashangzat, felső dominánsa dúr hangzat
teológiát kezdett tanulni és 1851. pappá szentel Pl. c-mollban :
ték. 1857-ben kanonok lett Speyerben és a műtör
tónika
ténelemnek, valamint a szónoklattannak tanára
az ottani papnevelőben. 1868-ban a vatikáni
f asz c esz g h d
zsinat előkészítési munkálataihoz IX. Pius Ró
alsó domináns
felső domináns
mába Mvta. Müvei: Domlieder (1846); Gedichte
(1884); Das Gerichtsverfahren gegen Kleriker Ha e hangokat sorban írjuk le, az ú. n. össz(1856); Die Immunitát des Domes zu Speyer hangzati (harmonikus) M.-re jutunk : c, d, esz, f,
(1859); Das Theater (1866); Brennende Fragen g, asz, h, c. B hangnemet a 6. és 7. foka közötti
(1874); Der Jesuit; Herr v. Syllabus (1873); Me- bővített másodlépés (asz-h) jellemzi. Ennél régibb
moiren eines Toténkopfes (2 köt., 1875); Die az a M., mely az egyházi hangnemek (1. 0.) át
Dekretale Per venerabilem (1876); Über Goethes alakulásának korából maradt ránk. Rameau ál
Faust (1869); Predigten (3 köt., 1880—82).
lapította meg először összetételét (1722). Ma dal
Molkenbuhr, Hermann, német szociáldemo lamos (melodikus) M.-nek nevezzük. A melodikus
kratapolitikus, szül. Wedelben 1851 szept 11. Szi M. 6. és 7. foka felfelé más, mint lefelé :
p. felfelé: c, d, esz, f, g, a, h, c
varmunkás volt és minthogy a szociáldemokrata
lefeíé: c, b, asz, g, f, esz, d, c
pártban tevékeny munkásságot fejtett ki, 1881.
Hamburgból kiutasították, mire három évet Ame Harmonizálásnál e moll-hangsor alig használ
rikában töltött. 1890-ben képviselővé választották ható, viszont dallamképzésnél alkalmasabb, mint
és azóta tagja a német birodalmi gyűlésnek. Csak az előbb említett összhangzati M. V. ö. Fortlage,
hamar párttitkár lett és 1911. Singer helyébe a Das musikalische System der Griechen; Kraushaar, Der akkordische Gegensatz (1852); Ottinpárt elnökévé választották.
Moll (a latin mollis-ból, a. m. lágy), a zené gen, Harmoniesystem in dualer Entwickelung
Riemann, DasProblemdesharm. Dualisben a kemény, férfias dűrral szembehelyezett (1866);
mus; Gi'undriss der Musikwissensehaft (1908).
hangfaj, melynek lágy, kissé sötétebb «nőies»
Moll-hangzat. Minden hármas hangzat, mely
a jeŰege. A moll szót Odo de Clugny használta
előBzör (X. sz.) a B rotundum (B molle, f) jelö nek alaphangjához kis tercet és tiszta kvintet
fűzünk (pl. c-es2-.9 :c-moll-hangzat; a-c-e: a-molllésére, a B (juadratum-rnal (B durum, t| +t) szem hangzat).
Minthogy a kis tere az alaphang har
ben. A XVIII. sz. folyamán valamennyi kis terc monikus felső hangjai között nem található, a
ből és tiszta kvintből összerakott hangzatot ne teoretikusok sokfélekép értelmezik a M. összeté
veznek moll-nak.; csak a század végén kezdik a telét. Helmholtz«getrübteKonsonanz»-naknevezi,
lágy hangfajt is e szóval jelölni.
majd két konszonánciából vezeti le (pl. a c-esz-g,
Moll, város Anvers belga tartományban, (1910) a c-g és esz-g konszonáns hangközök összetételé).
9962 lak., posztószövéssel, olaj-, szesz- és bőr Üttíngen a M.-ot a dúr tükörképének tekinti és
minden M. alapját annak kvintjében látja (a
gyártással, vajkereskedóssel.
c-esz-g alaphangja tehát: g). Riemann az ő nyo
Moll, szövet, a. m. molton (1. 0.).
Molla (arab, eredetileg mauld, a. m. úr, gazda), mán halad, midőn a M.-ót a kvintjéről nevezi
a törököknél mevlá, a vallástudományokban já el. A 9-moll hármas tehát nem a g-b-d hangzat,
hanem a c-esz-g.
ratos emberek címe.
íSoIlicntia (emollientia, lat.), 1. Lágyító
Mollendo, kikötőváros Arequipa perui departementóban, vasút mellett, kb. 1500 lak. A Bolívia szerek.
és Peru D.-i részére importált áruk, a környék
Mollin (Sapo mollis), a szappan egy fajtája;
bánya- és egyéb termékei (ezüst-, rézérc, al túlolajos lágy, kenöcsszerű anyaga van, mely
pakka, kinafahéj) M.-n mennek keresztül, kikö fénytelen fehér színű.
tőjében évente kb. 600 hajó fordul meg.
Mollinary (monte-pastellói) Antal báró, cs. és
Moller (Möller), Heinrich, más néven Heinrich kir. táborszernagy, szül. Titelben 1820 okt. 1.,
von Zütphen, a reformáció egyik első áldozata, megh. Albateban (a Como-tó mellett) 1904 okt.
szül. Zütphenben 1488., megégették Heidében 27. Atyja csajkás-kerületi tiszt volt s ő is a
1524 dec. 10. Az augusztinusok rendjébe lépett s tullni utász- és hidász-iskolában tanult. Mint
1516. a dordrechti kolostor priorjává választot utász-tiszt az 1848-iki olasz háborúban tün
ták, de mivel Luther szellemében működött, kény tette ki magát, mikor a meredek Monte-Pastello
telen volt hazáját elhagyni. Brémába menekült, lejtőjén néhány óra alatt járható utat vágatott
hol 1522. pappá választották. 1524 dec. Meldorf- ós lényegesen hozzájárult a győzelem eldöntésé
ban a felizgatott parasztok elfogták, Keidébe hez. Ezután a lombard-velencei utász- ós hidász
vitték s ott megégették. V. ö. lken, H. von csapatok főparancsnoka volt. 1859-ben tábornok
Zütphen (Halle 1886); Rogge, H. von Zütphen és anconai várparancsnok lett. 1866-ban mint
altábornagy a königgrátzi csatában Festetics gróf
(Barmen 1887).
táborszernagy megsebesülése után átvette a IV.
ISolletou, gyapjúszövet, 1. Molton.
Moll-hangnem, minden hangnem, melynek hadtest parancsnokságát s a csata végén ő is
záróhangzata (tónikája) moll hármashangzat. Ha megsebesült. 1870-ben zágrábi, 1878. brünni,
Rameau és Tartini nyomán akarjuk levezetni a majd lembergi hadtesparancsnok lett. 1879-ben
M. összetételét három legfontosabb hangzatából: nyugalomba vonult ós albatei jószágán élt. M.
a tónikából, alsó és felső dominánsából, akkor nevét viselte 1867 óta a 38. sz. cs. és kir. (kecs
minden M. tónikája és alsó dominánsa moll keméti) gyalogezred. Emlékiratai halála után
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jelentok meg: Seehsundvierzig Jahre im oest.- A nőképzés hazánkban és a budapesti állami
ung. Heere (Zürich 1905, 2 köt.).
felsőbb leányiskola (Budapest 1877). Legkiválóbb
JHolliiies ossiuni (lat.) a. m. csontlágyulás. irodalmi alkotása: Aközoktatás története Magyar
országon a XVIII. században (1881), melyet az
M o l l u s c a (illat), 1. Puhatestűek.
JHolluscoidea (»uat), a Mohaállatokat (Bry- akadémia megbízásából irt, halála miatt félben
ozoa) és Pürgekaruakat (Brachyopoda) egybe maradt.
foglaló állatkör. Egyes zoológusok ideszámítják
2. M-Albert (szenczi), prot.vallási író, szül.Szena Zsákállatokat (Tunicata) is. L. Mohaállatok, czen (Pozsony vm.) 1574 aug. 30., megh. Erdély
I'vrgekaruak és Zsákállatok.
ben, valószínűleg 1633. Szenczen, Győrött, Gön
Mollwitz, falu Boroszló porosz kerületben, 800 czöntanulta bibliafordító Károli Gáspár mellett,
lak. 1741 ápr. 10. Nagy Frigyes porosz király majdDebreczenben. 1590-ben a németországi prot.
a Neipperg vezérlete alatt álló osztrák hadakat egyetemek látogatására indult s majd tíz évig
itt megverte. B győzelem emlékére 1878 nov. 5. tartózkodott künn,Wittenbergben, Strassburgban,
Genfben, de több ízben, s leghosszabb ideig Heidelgránit-obeliszket állítottak föl.
bergben, előbb mint diák, később mint tudóshirü
Mollyfalva, község, 1. Moh/falva.
Molmein (Maulmain), város Birmában, 1. Mai ember, de többnyire nagy szükség és nélkülözés
közepett. Bejárta Svájcot és Olaszországot, s
mén.
Molmenti, Pompeo Gherardo, olasz író, szül. 1599. haza is nézett, de nem találván megfelelő
1852. Velencében. Tanulmányai végeztével ügy állást, újra kiment, folytatta teológiai tanulmá
véd, majd a velencei Foscarini-liceumban az nyait, elsajátította a könyvnyomtatás techniká
olasz nyelv és irodalom tanára lett. Később a ját, meglakta Németország több egyetemi váro
velencei szépművészeti akadémia igazgatójává sát, legtovább Frankfurtot, hol mint nevelő és
nevezték ki. Főműve: Storia di Venezia nella nyomdai korrektor tartotta fönn magát. Ez idő
vita privata (Turin 1880, 4. kiadás 1906); irt el ben kezdte meg gazdag irodalmi munkásságát.
beszéléseket, kritikai és politikai tanulmányo Először latin szótára jelent meg (Dietionarium
kat, továbbá megírta Antonio Fogazzaro élet Latino-Hungaricum és Hungaro-Latinum, 1604),
nagy kelondőségnek és tekintélynek örvendő mű,
rajzát (Milano 1903).
mely későbbi kiadásaiban görög résszel bővülve
Molmol (növ.), 1. Coinmiphora.
első magyar-görög szótárunk lett; 1606. AltdorfMolnár, olyan iparos, aki a kenyórmagvak ban elkészítette zsoltárfordítását s kiadta Psallisztté őrlését végzi, más néven malomiparos. Ré terium Ungaricum, Szt. Dávid királynak száz
gebben a molnár maga készítette a malom beren ötven zsoltára c. alatt 1607. Ez a zsoltárfordítás'
dezését is, azért az ácsmunkához is kellett érte melyet M. a francia Beza-Marot-féle zsoltárok
nie. Ma a nagyobb malmokban nem maga a német fordítása (Lobwasser) alapján dolgozott,
malomiparos, hanem alkalmazottai és munkásai hazánk református egyházának csakhamar hiva
végzik az őrlést. Az 1910-iki népszámlálás sze talos énekes-könyve lett, s zsoltárai nemcsak mai
rint malomiparral foglalkozott a szorosabb érte napig élnek a református hívők ajkán, hanem
lemben vett Magyarországon 43,326, Horvát- dallamaikkal a református templomi éneklésnek,
Szlavonországban 4351, összesen 47,677 sze egyszerű, de erős dikciójukkal a magyar költői
mély.
nyelvnek, változatos témáikkal a verstechnikánk
Molnái, 1 Aladár, pedagógus, szül. Veszprém nak adtak nagy lendületet. A zsoltáros könyv
ben 1839., megh. Gleichenbergben 1881 aug. 16. napjainkig száznál több kiadást ért, s a legelter
Pápán a bölcsészeti és hittudományi tanfolyamot jedtebb magyar könyv. Ezután jobb napok derül
elvégezvén, előbb a ref. papi pályára lépett, majd tek M.-ra. Frigyes rajnai választófejedelem Heia reformátusok pesti főiskolájának bölcsészet- delbergben, Móric hesszeni landgraf Marburgban
tanára lett. Ebben az állásában dolgozta át Erd- rendelt számára tartást. Itt készítette M. a Kámann lélektanát s adta ki Bölcsészettörténetének roli-féle Szent Biblia új, javított kiadását (1608)
első részét. Főiskolai tanszékét azonban gyengél s latin nyelven gyakorlati célú magyar nyelv
kedése miatt ott kellett hagynia. Ekkor lett (1867) tanát, Novae Grammaticae libri duo (1610), mely
a közoktatásügyi minisztériumban titkár s 1869. mint régibb magyar nyelvleírásaink között leg
osztálytanácsos. Mint miniszteri hivatalnok te terjedelmesebb, itthon és a külföldön általános
vékeny részt vett az Eötvös kormánya által fel elismeréssel találkozott. Ekkor már mindenfelől
állított tanítóképzők létesítésében, s általában hívták haza, de 1611. megházasodván, csak 1613.
mindazokban a reformmunkálatokban, melyek tért vissza; a háborús idők miatt nem lévén sem
Eötvöstől származtak. Reformtörekvései közt nem biztos állása, sem kellő nyugalma, 1615. megint
utolsó helyen állott a népiskolai tanítók nyugdíja kiment Németországba s elfogadta az oppenheimi
zási ügye, melynek érdekében úgy az irodalom iskola tanári, majd rektori állását. Itt készítette
ban, mint később, mikor 1872. a minisztériumból Scultetus Ábrahám Postilláinak (egyházi beszé
megválva, a nagyvázsonyi kerület képviselője lett, dek) fordítását (1617), hnádságos könyvét (1620);
a parlamentben, tudománya s ékesszólása egész A keresztyéni réligióra és igaz hitre való tanítást
hatalmával mindent elkövetett. Főbb müvei: (1624), mely kissé nehézkes nyelven ugyan, de
Tanügyi tanulmányok (Pest 1871): Gazdasági egyébként elég-szerencsésen ültette át nyelvünkre
népoktatás (a hazában és külföldön szerzett ta Kálvin alapvető művét, az Institúciókat. A 30
nulmányok szerint, u. o. 1872); Á néptanítók éves háború tömérdek bajt és szenvedést zúdított
nyugdíjazása, özvegyeik és árváik gyámolítása reá, úgy hogy 1625. Bethlen Gábor meghívására
külföldön és hazánkban (u. o. 1872); A népisk hazatért, s most már végleg megtelepedett Matanfelügyelet külföldön és hazánkban (u. o. 1872) ;
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gyarországon, előbb Kassán, majd mindjobban Hirlap állandó dolgozótársa s vezércikkeken,
elfelejtve és mellőzve, nagy szegénységben Er tárcákon kívül rendszeresen ír ú. n. Vasárnapi
délyben. Utolsó nyomtatásban megjelent müve Krónikákat, melyekben aktuális társadalmi, er
Ziegler De summo bono c. müvének fordítása, kölcsi és közéleti kérdéseket fejteget eredeti szem
A legfőbb jóról (1630), mely azért nevezetes, mert pontokból, rendkívül ötletesen és formásán, úgy
a példák elbeszélésénél alkalma nyílt kísérletet hogy ezek a krónikák a közönségnek igen ked
tenni a szépprózához közeledő előadásban. 1633- ves olvasmányaivá váltak. Első, önállóan meg
ban még ólt, mert akkor rendezte iratait, innen jelent munkái nem keltettek különösebb figyel
nyoma vész. M. a magyar református írók egyik met, sem a Magdolna, sem A csókok éjsza
legnevezetesebbike. Inkább átdolgozó volt, mint kája c. elbeszélés-kötetek (1900), de már Az éhes
eredeti író, de szilkségpótló müveket fordított, város c. regényével, melyben fővárosunk köz- és
melyek közül zsoltárai a magyar nép közkincsévé irodalmi életének vezetőit léptette fel, magára
lettek. Nyelvészeti munkáinak tudományos ér vonta az érdeklődést. A közönség tetszéssel fo
téke is van: a magyar nyelv alapos ismereté gadta újabb elbeszélő műveit is: Egy gazdátlan
ről tanúskodnak, s bennük mint öntudatos sti csónak története (regény, 1901); Józsi (humo
liszta régóta gyűjtött észleleteit értékesíti. V. ö. reszkek, 1902); Eva (regény, 1903); Babok (re
Dézsi, Lajos, Szenczi M. Albert (1897, Magyar gény, 1907), valamint első drámai kísérleteit, a
Tört. Életrajzok). Ugyanő adta ki M. naplóját, Vígszínházban bemutatott két bohózatát: A dok
levelezését és egyéb irományait (1898).
tor úr (1902) és Józsi (1904). A Vígszínházban
3. M. Antal, Író és politikus, szül. Szamosújvárt 1907. előadott Ördög c. színműve aztán egy csa
1847. nov. 17., megh. Budapesten 1902 jan 6. Jogi pásra legnépszerűbb íróink közé emelte s a
tanulmányainak befejezése után szülővárosának dráma csakhamar bejárva a külföldet, sőt Ame
levéltárnoka, majd orsz. képviselője lett s egy ideig rikát is, szerzőjének világhírű nevet szerzett
politikai lapokat is szerkesztett. Hírlapi cikkeit s megnyitotta azoknak a diadaloknak sorát, me
többnyire Anonymus ós Nemo álnév alatt írta. lyeket innen kezdve a magyar drámák külföldi
Művei: A középkor története (Budapest, 1881., színpadokon arattak. Ezóta M.-nak majd minden
2 köt.); kéziratban Szamosújvár monográfiája könyve és drámája irodalmi esemény számba
(a város levéltárában). Fordítások: Laboulaye: megy s ő maga kétségkívül a legújabb író-nemze
Az állam és határai (Kolozsvár, 1869); Beulé : dék legnagyobb sikerű tagja. Főkép drámái van
Augustus családja és kora (Budapest, 1879); nak mesteri technikával, a hatáskeltés eszközei
Sayous: A magyarok egyetemes története (u. o. nek biztos alkalmazásával fölépítve, mindig érde
1880,2 köt.); Boissier: Archeológiai séták. Róma kesen, fordulatosán bonyolít s tele van szipor
kázó ötletességgel. 1908 óta tagja a Petőfi-Tár
és Pompeji (u. o. 1883.)
saságnak. Ujabb művei, melyek nagyrészt le
4. M. Borbála (pornói), költőnő, szül. Sátor vannak fordítva idegen nyelvekre, a követke
aljaújhelyen 1760 aug. 25. (keresztelés napja), zők : Muzsika (elbeszélések, 1908); Ketten beszél
megh. Hajdubagoson 1825. Szerencsétlen házas nek (tárcák, rajzok, 1909); Hét ágú síp (tréfák,
élete vezette a költészet mezejére. Eleinte bána karcolatok, tárcák, 1911); Ma, tegnap, tegnap
tos, elmélkedő verseket írt, melyek nagy tetszés előtt (csevegések 1911); Kis hármas könyv (apró
ben részesültek, úgy hogy M. B.munkáji c. alatt történetek, rajzok, furcsa figurák, 1914). Igen ked
1793. megjelenve, egy év alatt a kiadás elfogyott. ves és értékes A Pál-utcai fiuk c. ifjúsági re
Később költői leveleket is irogatott Csizi Istvánhoz génye (1907), a pesti gyermek életének mesteri
(1. o.), Ujfalvy Krisztinához (1. o.), akinek sorsa rajzával s lelki világának finom elemzésével. Drá
sokban hasonlított az övéhez (levelezésük Barát mái, melyek külföldön is színre kerültek s könyv
sági vetélkedés c. alatt 1804) s akit személyesen alakjában is megjelentek: Liliom (Vígszinház,
is megismert Erdélyben, hol M. mint Mikes Anna 1909); A testőr (u. o., 1910); A farkas (Magyar
grófnő társalkodónője 22 évet töltött. Utolsó meg Színház, 1912). Számos színdarabot fordított a fő
jelent munkája: Szerencsétlen indulat vagy Sa városi színházak számára. Az 1914—15-iki világ
rolta és Sándor (1804). 1817-ben Mikes grófnő háború kitörésekor mint hadi tudósító ment a
halála után Hajdubagosra vonult, ott töltötte harctérre s eleven, színes, megkapó közleményei
utolsó éveit s továbbra is foglalkozott költészettel. általános feltűnést és tetszést keltettek.
Itt tisztelte meg Kazinczy Ferenc látogatásával.
7. M. Géza, zenei író, szül. Budapesten 1872
5. M. Ferenc (jászberényi), 'író, szül. Jász
berényben 1729., megh. u. o. a század legvégén. szept. 7. A budapesti tud. egyetemen jogot és böl
A jászkun kerületi törvényszék bírája 8 a kis csészetet hallgatott s államdoktori oklevelet szer
kunok kapitánya volt. Egy latin jogi iskolai köny zett. Lipcsében végezte zenetudományi tanulmá
vön (Patvarista novitius, 1762) kívül írt egy nyait. 1900-ban az Országos Zeneakadémián a
verses krónikát, Jászberény városában lévő Led magyar zene elméletének tanára lett, utóbb átkürthének esmérete (1788, négy kiadást ért, la •*ette a zenetörténet és zeneesztétika tanszékeit
tinul is hármat) s lefordította Cato erkölcsi disti- is. A budapesti tudományegyetemen a zenetörté
chonjait, megtoldva magyar példabeszédekkel net magántanára. Legnevezetesebb, a maga ne
mében korszakos munkája: A magyar zene el
Magyar Kató c. alatt (1789).
6. M. Ferenc, regény- és drámaíró, szül. Buda mélete (Budapest 1903), a magyar zene első tu
pesten 1878 jan. 12. Egyetemi tanulmányait Genf dományos és modern alapon felépített rendszeres
ben és Budapesten végezte, de már korábban be elmélete. Egyéb munkái közül kiemeljük: Amalépett a Budapesti Napló szerkesztőségébe, dolgo gyár hangszer akusztikai világításban; Beve
zott a Hétbe és az Uj Időkbe, újabban a Pesti zető a zenetudományba; Egyetemes zenetörténet;
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A magyar föld zenéje ; A faji zene elmélete ; Ma
gyar táncok a XVI. századból; A disszonanciák
határa. Dolgozótársa e Lexikonnak is.
8. M. György, színész, szül. Nagy-Váradon
1830 ápr. 13., megh. Budapesten 1891 szept. 31.
Színi pályáját 1847. kezdette, a szabadságharc
alatt tüzérnek állt be s részt vett a világosi fegy
verletételben. 1850-ben folytatta színi pályáját,
1858. színtársulatot szervezett s több vidéki vá
ros után 1861—64 között s később 1867—69 kö
zött a budai Népszínház igazgatója lett; ez idö
volt életének legdicsőségesebb kora. 1870-ben a
Nemzeti Színház szerződtette, mint tragikust és
rendezőt. Néhány év múlva onnan is megvált s
ezentúl egyre nehezebb viszonyok közé került,
míg végre élete utolsó évében nyugalomba vo
nult. Jeles Shakespeare-alakító volt, Mnek Egressy volt a mintaképe; de még jobban kitűnt mint
rendező. Bámulatosan értett a nagy csoportok
mozgatásához s az egyes darabok stílszerű ren
dezéséhez. Irt egy népszínművet (A zsöllérleány,
1887), de főként visszaemlékezései és szinészeti
munkái jelentősek: Világos előtt (1880); Világos
tól Világosig (1881); Világos után (1882); Shakes
peare : III. Éikárd király (1878); Gyöngyök és
homokszemek (1885, Othellót, Leart és Tartuffeöt
magyarázza tiszta, világos felfogással). Főbb sze
repei voltak: Lear, III. Rikárd, Antonius, Gritti.
9. M. Gyula, ügyvéd, író, szül. Szabadkán
1857 nov. 21. Egyetemi tanulmányait Budapes
ten elvégezvén, 1886—97-ig Zomborban műkö
dött mint ügyvéd s szerkesztette a Zombor és
Vidéke c. politikai lajot. 1897-ben Budapestre
költözött s előbb az Állami Tisztviselők Közlö
nyét, majd a Magyar Köztisztviselőt szerkesz
tette, írt verseket és novellákat, regényeket és
vígjátékokat, melyek közül több pályadíjat nyert.
Nevezetesebb munkái: Asszonyok bűne, férjek
átka (regény, 1882); Rangkórság (vígjáték, 1884);
Amaranth költeményei (1885); Első álmaim (no
vellák, rajzok 1886); Drámai költemények.ínégy
színmű, 1887); majd 1895. tíz kötetben Összes
művei c. alatt közrebocsátotta válogatott művei
nek kiadását (I—II. költemények, III—VI. el
beszélések, VII—X. színművek); A nagyon jó
emberek (vígjáték, 1897); Gsuzdi világ (énekes
bohózat, 1899); Homokzátonyok(vígjáték, 1900).
Ez utóbbi a Nemzeti Szinházban is szinre került
(1900) s innen kezdve színműveit szívesen színre
hozták a fővárosi színpadok, főképen a Nemzeti
Színház. Ez újabb színmüvei: Nyári zivatar
(Nemzeti Színház, 1902); Bayard lovag (u. o.,
1905); Névtelen hősök (Szabadka, 1905); Apapa
leánya (bohózat, Népszínház, 1906); Hazug tör
vény (Nemzeti Színház, 1908).
10. M. Imre, könyvkereskedő, szül. Budapes
ten 1870 jan. 18. Parisban irodalmi, Berlinben
közgazdasági tanulmányokat folytatott. 1897-ben
Mikszáth Kálmán Országos Hírlapjának kiadóhivatali főnöke, egyszersmind a lap munkatársa
lett. 1899 óta a Eóvai Testvérek r.-t. kötelékében
számos kiadói vállalat előkészítésében volt tevé
keny része; a társaság által kiadott Tudományos
Zsebkönyvtár és e Lexikon illusztratív részének
szerkesztője. 1911-ben a társaság aligazgatójának
nevezték ki.

—
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11. M. István (rudinai), kertészeti író, szül.
Esztergomban 1850 febr. 17. Gazdasági tanulmá
nyai végeztével a tapolczai gazdasági és borászati
iskola, majd 1870. a budai vincellérképző-intézet
igazgatója lett. 1894-ben a budapesti kertészeti
tanintézet igazgatójává nevezték ki. 1902-ben
rudinai előnévvel magyar nemességet kapott.
1907-ben a földmlvelésügyi minisztériumban,
mint országos gyümölcsószeti és fatenyósztési
biztos a kertészeti ügyosztály vezetője lett s 1912.
miniszteri tanácsosi címmel nyugalomba vonult.
Dolgozatai nagyrészt szakfolyóiratokban jelen
tek meg. A Borászati Lapok 1877—86-ig, a
Gyümölcskertész c. folyóirat pedig 1891—1911-ig
szerkesztésében jelent meg. Nevezetesebb müvei:
Az okszerű borászat népszerű vezérfonala (Buda
pest 1877); A szöllömüvélés és borászat kézi
könyve (u. o., 3 kiad. 1897); A fatenyésztés (u. o.
1898, számos kiadást ért); A mezőgazdasági
gyümölcstermelés és értékesítés (u. o. 1899);
Magyar politológia (magyar és francia nyelven,
u. o. 1900); A nemes fűz művelése (u. o. 1902).
Munkatársa e Lexikonnak is.
12. M. János, jézustársasági atya, tudós és
író, szül. Csécsényben (Győr vm.) 1728 jún. 13.,
megh. 1804. Pappá szentelték 1759. Tanár, majd
gimnáziumi igazgató volt. A rend feloszlatása
után, 1773. nagyváradi püspöki könyvtáros, ké
sőbb a budai kir. gimnázium igazgatója, a kir.
egyetemi tanács ülnöke, azután szombathelyi "tisz
teletbeli kanonok, végre szepesi kanonok lett. Az
irodalom majd minden ágában irt magyar munkái
mintegy 30 kötetre terjednek. Nevezetesebbek: A
régi jeles épületekről (1760); A megtért refor
mátus elmélkedéséről (1763); Az anyaszentegyMznak történetei (1769—71., 1788); Az oltári
szentségről és áldozatról a reformátusok paizsa
ellen (1775); Magyar fizika (1777); Egész eszten
dőnek vasárnapira és ünnepire szolgáló prédi
kációk (1777); Magyar könyvház (1783—95); A
közönséges keresztény hitnek sommája (1793) stb.
Irt ezenkívül 10 latin munkát és magyarra for
dította Homeros Iliászát.
13. M. János, pápai prelátus, egyházi író, szül.
Táthon (Esztergom vm.) 1850 máj. 5. Pappá szen
telték 1872 szept. 21. Káplán volt Esztergom
városban, 1880. plébános u. o. (viziváros), 1881.
Komáromban. 1896-ban pápai prelátus és nép
párti országgyűlési képviselő s a néppárt köz
ponti irodájának elnöke, 1900. lemondott a ko
máromi plébániáról, 1903. esztergomi kanonok.
1896 óta tagja a képviselőháznak, mint az esz
terházai kerület képviselője. Irodalmi munkás
sága : 1881—82-ig szerkesztette az Isten igéje c.
hitszónoki folyóiratot, 1881—84-ig a Jézus szent
szívének Hírnökét. Az Alkotmány c. napilap ki
adótulajdonosa. Önálló művei (nagyobbára teoló
giai müvek fordításai): Tofana (Elbeszélés, ford.,
1874); Emlékeim Belgium, Anglia és Hollandiá
ból (1875); A szentszék függetlensége (Manning
után, 1878); Jézus szeretete a bűnbánók iránt
(Manning után, 1878); Korunk négy főhibája (Man
ning után, 1879); Nem mese a hétfejű sárkányról
vagy a 7 főbűnről (1893) stb.
14. M. János (pentelei), festő, szül. Dunapentelén 1878 máj. 8. Eleinte kataszteri hivatal-
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nok volt, de hajlama a festészethez vonzotta, Mün
chenbe ment Hollósyhoz, azután Párisbf.n foly
tatta tanulmányait s 1904. először állított ki a
Műcsarnokban (Vadászcsendélet). 1905-ben haza
jött s megkapta a Nemes Nándorné-ösztöndljat,
amellyel a következő évben Benczúr mesterisko
lájába került, ugyanekkor állította ki Piéta és
ősszel c. képeit, az utóbbit megvette a király.
1907-bén két ösztöndíjat is kapott s a király is
mét megvette egyik képét, a Kaszálón címűt.
1908-ban két dijat nyert a Műcsarnokban: a
Wahrmann-f ólét Finis c. képére és a Csendélet
címűre az Erzsébetvárosi Kaszinó diját. Ugyanez
évben a Bárányfertályt megvette a Szépműv.
Múzeum s M. megkapta az Andrássy Dénes és
Franciska ösztöndíjat is. Elismeréssel elhalmozva
ment 1908. Hollandiába s a következő évben
Keresztlevétel c. festményét ismét az állam vette
meg, Harminc ezüstpénz című képére pedig a
Kadics-dijat kapta (Szépműv. Múzeum). 1911-ben,
miután kilépett a Benczúr-iskolából, Ego eimi c.
képére kis állami aranyérmet kapott,' 1912 két
kitüntetés is érte: aranyérmet kapott a bécsi
Künstlerhausban s aranyérmet a Nemzeti Sza
lonban. 1913-ban II. oszt. érmet juttattak neki
Münchenben; itt is, Bécsben is főképp mesteri
rutinnal megfestett csendéleteinek köszönhette
diadalait. V. ö. Művészet, 1912.
15 M. Jenő, szerkesztő, szül. Szabadkán 1880
márc. 20. Jogi tanulmányait Budapesten végezte,
ahol államtudományi doktorrá avatták. Előbb
Szegeden volt újságíró, 1904-től Budapesten, 1909
végén a Borsszem Jankó szerkesztője lett. Számos
költeményt irt, többet megzenésítettek. Szépiro
dalmi közleményeket írt különböző lapokba, egy
háromfelvonásos színmüve 1914. színre került a
kasseli Residenz-Theaterban. Önállóan megjelent
kötetei: Szerelmes éjszakák (Szeged 1902); A
kaszárnya nótái (Budapest 1906); Verseskönyv
(u. o. 1913).
16. M- József, festő, szül. Zsámbékon (Pest
vm.) 1821 márc. 21., megh. Budapesten 1899
febr. 6. Művészeti tanulmányait Bécsben, majd
Olaszország több városában végezte. 1847-ben a
müncheni akadémiára került s ott és Stuttgart
ban igen nagyszámú arcképet festett 1853-ig,
midőn hazajött Budapestre, ahol már a következő
évben kiállította egyik népszerű müvét: Dezső
feláldozza magát Róbert Károly királyért (ál
lamtulajdon). Ettől fogva részben történeti képe
ket festett (Budavár visszavétele, a király tulaj
dona), részben s főkép tájképekkel vett részt
évről-évre a Műcsarnok kiállításán (Poprád tava,
Balaton tava, Nagyszalóki csúcs, Klotild főher
cegnő gyűjt.). Festett vallásos képeket is, ily
müve pl. a Madonna (Schlauch bíboros gyűjt.)
ós Ábrahám kiköltözése (államtulajdon). Egyike
volt legtermékenyebb művészeinknek, stílusa kö
zel állott Kelety és Ligeti irányához.
17. M. László, színész, szül. Kiskunfélegy
házán 1857 nov. 25. Jogot végzett s 1881. Pest
vm. aljegyzője lett. 1884-ben pályát változtatott
s színésszé lett. Vidéki szinészkedés után a fő
városba került s 1896. a Vígszínház, 1897. a Ma
gyar Színház, 1900. a Nemzeti Színház tagja lett.
Az orsz. színiakadémia tanára. Főbb szerepei:
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Lear, Bánk bán, Radványi ezredes (Gyurkovics
leányok) stb. Irodalmilag is működik, irt szép
irodalmi ós szinészeti műveket. Fontosabbak: Az
egyéniség a művészetben (Szeged 1890); Jelmez
tan (Budapest 1905).
18. Z. M. László, színész, szül. Zomhorban 1883.
A színi akadémia elvégzése után a budapesti
Király-, majd onnan a Magyar Színházhoz szerző
dött. Bonvivant és jellemszinész; élénk tempera
mentumával, természetességével és jellemzökószségóvel válik ki. Főbb szerepei: Főherceg (Csák6
Ó3 kalap), Albert (Kis kávéház), A Kutya (Kék
madár), Androkles stb.
19. M. Viktor (kaposi), nyűg. államtitkár, kulturpolitikus, szül. Brassóban 1859 aug. 9. Jogi
tanulmányait Kolozsvárott és Budapesten végezte.
1882-ben a vallás- és közoktatásügyi minisz
tériumba lépett, ahol fokozatosan emelkedve, 1905.
államtitkárrá nevezték ki. 1912-ben nyugalomba
vonult. 1899-ben létrehozta és vezeti mint elnök az
Uránia magyar tudományos színhazat, valamint
az Uránia tudományos egyesületet (1. Uránia).
Meghonosította a munkásgimnáziumok intézmé
nyét ; megindította és irányítja mint főszerkesztő
a tudományok népszerűsítését szolgáló Uránia
folyóiratot és megalapította az Uránia-műkereskedést. Egyházmegyei felügyelő; a Nemzeti Sza
lon alelnöke. A Magyar Paedagogiai Társaság,
a Magyar Földrajzi Társaság, valamint a londoni
Society of Árts tiszteletbeli tagjául választotta.
Számos politikai és művészeti cikket írt külön
böző lapokba. Önállóan megjelent munkái: A
hazai középiskola reformja (Budapest 1885); A
genfi conventio (magyar és német nyelven, u. o.
1887); A húsvéti tojások (u. o. 1890); Gr. Csáky
Albin, élet- ós jellemrajz (u. o. 1894); Wlassics
G-yula, élet- ós jellemrajz (u. o. 1907); Szín
házaink és az állam (u. o. 1912).
20. M. Vince, pedagógus, szül. Chinorán köz
ségben (Nyitra) 1862 júl. 19. Előbb a vakok buda
pesti orsz. intézetének tanára, majd polgári iskolai
tanár lett Újpesten. A vakok részére készített
domború térképeivel nagy szolgálatot tett a vakok
oktatásügyének. Újabban egyéb iskolák részére
is készít domború térképeket, melyekfőlegakü
lönböző földrajzi fogalmak szemléltetésére al
kalmasak.
Molnár-cinege, 1. Cinegefélék.
Molnárcseresznye (növ.), 1. Viburnum.
Molnárfecske v. házifecske (Chelidon urbica
L., állat), az Éneklők rendjébe, a Fecskefélék csa
ládjába tartozó madárfaj. Farka rövidebb, mint
a füsti fecskéé. Fölül fénylő bíborszínbe hajló
sötétkék, dereka és hasoldala fehér; szárnya és
farka zöldesfekete; csőre fekete; lábait apró fehér
tollak fedik. Hossza 14, szárnya 11, farka 6 cm.
Hazája Európa, télen Közép-Afrika. Nálunk kö
zönséges, május elején érkezik és szeptember
végéig marad.
Molnári, kisk. Zala vm. letenyei j.-ban, üsiio)
753 horvát és magyar lak., postaügynökség, u. t.
Kotor. — L. még Bábamohiári.
Molnárka (állat, Hydrometra lacustris L.), a
Félfedelesszárnyú rovarok (Hemiptera) rend
jébe, az igazi vizi poloskák családjába tartozó
rovarnem. Teste nyúlánk, lábai hosszúak. Szőrös
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lábaival ,a víz felszínén futkos, rovarokat haj
Molokánok, a XVIII. sz. közepén Uklein Sze
hászva. Álló v. lassan folyó vizekben él. 10—11 men szabómestertől alapított orosz szekta, mely
mm. hosszú teste bársonyfekete,hasa ezüstfényű. nek hívei a kereszténység «lelkét és szellemét*
A telet a víz fenekén iszapban tölti.
keresik, amiért is magukat «lelki keresztények»Molnársneff, az erdei cankó (Totanus ochro- nek nevezik. A molokánok elnevezést 1876-ben
a tambovi konzisztórium adta nekik azért, mert
pus L.) népies neve.
Molnárvágása (azelőtt: Mlinarócz), kisk. Sá böjtben tejjel (moloko) táplálkoznak, amit az
ros vm. felsővízközi j.-ban, (1910) 347 rutén lak., ortodox egyház nem enged meg. L. még Baszkolnikok.
u. p. Sósfüred, u. t. Felsővízköz.
Molnaszecsöd, kisk. Vas vm. körmendi j.-ban,
Molopo, az Oranje jobboldali, időszakos, de
(1910) 708 magyar lak., u. p. és u. t. Körmend.
rendesen teljesen száraz mellékfolyója Dél-Afriká
Molnos, kisk. Nyitra vm. nyitrai j.-ban, <i9io) ban. Brit-Transvaal határán ered, a Kalahári
D.-i részén vág át nagy ívvel és Német-Dél758 tót és magyar lak., u. p. és u. t. Nyitra.
Molo (ol.), a tengerbe nyúló és rendesen tö Nyugat-Afrika határához közel torkollik.
Molossos, Pyrrhos (Neoptolemos) fia, Bpirus
mör feltöltésből készülő földnyelv, amely a ha
jóknak közvetlen és veszélytelen kikötésére s királya; állítólag róla nevezték el a molosszusok
rakodására szolgál. Fiúméban, mint általában a (1. 0.) törzsét.
földközi tengeri kikötőkben, a M.-k építésére vízMolosszus (gör.), három hosszú szótagból álló
szin alatti 7—10 m. magasságig kőhányást készí versláb; magyarul andalgónak nevezték el.
tenek, amelynek magja apróbb anyagból, burko
Molosszusok (Molossi), mondabeli görög nép
lata pedig nagyobb kőtömbökből, ú. n. természe
törzs, melyet Pyrrhos, Achilleus fia Epiruszba
tes zömökből áll. A kőhányás rézsűje 1: l 5 haj telepített; később birtokába kerítette a dodonai
lású. A kőhányás fölé a szárazon elkészített s jóshelyet és a tartomány nagy részét..Mivel.a M. a
kellően megkeményedett, szabályos hasábalakú, régi barbár lakosokkal összevegyültek, a görögök
mintegy 25 tonna súlyú falazott tömböket, ú. n. őket is félbarbároknak tekintették és az amphikmesterséges tömböket raknak úszó daru segélyé tioni gyűlésekből kizárták. Királyaik székhelye
vel. Az alapfal kellő ülepedése után a víz feletti előbb Passaron, majd az általuk elfoglalt Ambraú. n. partfal készül, amelyet kötőoszlopokkal és kia volt. III. Pyrrhos halála után (Kr. e. 192.) bt
kötőkarikákkal, továbbá egyéb, a kikötéshez és rodalmuk feloszlott, s előbb a makedónok, majd
rakodáshoz megkívánt berendezéssel látnak el. a rómaiak birtoka lett. Híres volt vidékükön a
Moloch (király), kanáanita istenség, amelynek vadászatra alkalmas molosszus kutya.
tiszteletére emberáldozatokat hoztak. A régi hé
MoIothriiSíS'w. v. Agelauspecoris&m. (aiiat),
berek, különösen az első templom utolsó századá L Gulyamadár.
ban, szintén isteni tiszteletben részesítették, ami
Molovin, adók. Szerem vm. újlaki (iloki) j.-ban,
ellen a próféták, kiváltképen Jeremiás, heves (1910) 646 szerb lak., u. p. Sarengrad, u. t. Újlak
küzdelmet folytattak. A rabbinikus források sze (Ilók). ,
rint belül üres vasszobrának ökörfeje volt, egyéb
Molpadia (áiiat), 1. Tengeri ugorkák.
részei pedig az emberéhez hasonlítottak. Némely
Molteni, Benedetta Emília, énekesnő, 1. Agrirégi írók Kronosszal azonosították.
cola, 4.
moloch (Moloch Jwrridus Gray, ánat), az
Moltke.Jfacc Leopold, erdélyinémet költő, szül.
Agáma-félék (1. 0.) családjába tartozó gyíkfaj. Küstrinben (Poroszország) 1819 szept. 18., megh.
Feje kicsi, törzse nagy és laposra nyomott, a bé Gehlisben(Lipcsemellett)1894jan.l9.Küstrinben,
káéhoz hasonló, farka hengeres és a végén tompa, később Brassóban könyvkereskedő volt, résztvett
végtagjai vaskosak, ujjai rövidek és hosszú kar magyar részről mint tiszt a szabadságharcban,
mok vannak rajtuk. Egész testét szabálytalan ezért elfogták s 1851. kiutasították. 1852-ben
alakú, különböző hosszú és görbültségü tüskék Berlinbe, 1854. Lipcsébe ment, itt újságíró, majd
kel és szarvalakú kiemelkedésekkel ellátott pik a kereskedelmi kamara könyvtárosa lett. 0 köl
kelyek fedik. Színét változtatni tudja. Teljes tötte (1846) a Siebenbürgen, Land des Segens
hossza 18—22 cm. Dél- és Nyugat-Ausztráliában kezdetű dalt, hagyatékában pedig egy Weiss Mi
honos. Külseje ijesztő ugyan, de természetére tel hályról (1. 0.) szóló drámát találtak. Megjelent
jesen ártalmatlan.
kötetei: Heideblümchen-Gedichte (1840); Neuere
Molocsnaja, 174 km. hosszú folyó Tauria orosz Gedichte (1842,2. kiad. 1843); Schuta- und Trutzkormányzóság Berdjanszk és Mélitopol járásai lieder für die Siebenbürger Sachsen (Leipzig
nak2 határán, csak nagy vízálláskor jut el a 207 1882).
ion területű MoloesanszMj-limanig, amelyet kes
Moltke, mecklenburgi eredetű német és dán
keny homokturzás zár el az Azovi tengertől.
főúri család, mely a XVIII. sz.-ban az idősebb:
Mologa, a Volga 580 km. hosszú mellékfolyója; német és az ifjabb: dán ágra szakadt. A német
ered a Treszna erdőben Tver kormányzóságban, ág nevezetesebb tagjai:
a Mogocsa torkolatától tutajozhatóvá, a Csa1. M-, Helmuth Kari Bernhard, gróf, porosz
godoscsa torkolatán alul hajózhatóvá válik; Ja- hadvezér, szül. Parehimban (Mecklenburg-Schweroszlav kormányzóságban torkollik. Gőzösök rin) 1800 okt. 26., megh. Berlinben 1891 ápr. 24.
Messzjegonszkig
(141 km.) járnak rajta, vízterü Atyja Tiktor v. M., porosz eredetű dán tábornok
lete 34,148 km2.
volt (megh. 1845.) s ő is a kopenhágai katonai
akadémián tanult ós 1819—22-ig a dán hadse
Molokai, a Csendes-óceánban
fekvő
Sandwichszigetek egyike 676 km2 területtel, kb. 2500 lak.; regben szolgált. 1822-ben a porosz hadseregbe
lépett át, hol 1832. a vezérkarba jutott. 1835-ben
ide telepítik a bélpoklosokat.
Révai Nagy Lexikona. XIII. köt
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keleten tett nagyobb utazást, s miután hosszabb altábornagy, 1904. főhadszállásmesterré nevezték
szabadságot kapott, II. Mahmud török szultán ki s a vezérkarhoz osztották be. 1906-ban a ve
tanácsadója lett és több reformot valósított meg. zérkar főnöke lett és gyalogsági tábornokká, ké
1839-ben részt vett a Mehemed Ali fia, Ibrahim sőbb vezérezredessé lépett elő. 1914-ben a világ
ellen vívott szerencsétlen nisibi csatában. Ezután háború első három hónapjában is ő állt a vezér
hazatért és kevés megszakítással megint a vezér kar élén és királyunk a Mária Terézia-renddel
karban működött, melynek 1858. főnöke lett. Mint tüntette ki. 1914 okt. 25. azonban súlyosan meg
ilyen nagy buzgalommal képezte annak tisztjeit betegedett s nov. 3. elhagyta a főhadiszállást és
és munkálataikat személyesen ellenőrizte, ő ké Wiesbadenbe, majd Homburgba ment betegségé
szítette nagyobbára az 1864-iM schleswig-hol- nek gyógyítása végett. Utóda Falkenhayn porosz
steini hadjárat tervét s Frigyes Károly herceg hadügyminiszter lett. Midőn betegségéből fölépült,
fővezér mellett mint vezérkari főnök működött. 1915 jan. 3. a hadsereg helyettes vezérkarának
1886 jún. gyalogsági tábornok lett és elkísérte főnökévé nevezték ki.
Vilmos királyt a csehországi harctérre. Az összes
3. M., Friedrich von, porosz államférfiú, M. 2.
hadműveleteket ő vezette a nikolsburgi fegyver testvéröccse, szül. ítanzauban 1852 máj. 1. 1898szünetig. A háború tanulságait új reformokra ban oppelni, 1900. potsdami kerületi főnök lett,
fordította. A lovasság és tüzérség taktikáját át 1903—1907-ig Kelet-Poroszország helytartója,
formálta, 1868. az elkerülhetetlen francia hábo 1907—1910-ig porosz belügyminiszter volt
rúra készülve, új mozgósítási és felvonulási ter
A dán ágból említendők:
vet készített, mely az 1870— 71-iki hadjáratban
4. M~, Adam Gottlob, gróf, dán államférfiú,
fényesen bevált. Rövid idő alatt három hadsereget
zúdított Franciaországra, melyek külön utakon szüL Eiesenauban (Mecklenburg) 1709 nov. 10.,
^egységes cél felé törtek. M. híres sztratégiai elver megh. 1792 szept 25. Dániába költözött, ahol
•Getrennt marschieren, vereint schlagen (Megosz V. Frigyes király 1750. grófi rangra emelte.
tott felvonulás, egyesült támadás) most is, mint 1763—66-ig államminiszter volt. Huszonkét fia
-1866.
győzelemre vezetett. Erdemeiért 1870 okt mind magas állásra jutott.
;
5. M, Joachim Godske, gróf, dán államférfiú,
'S8. grófi rangot kapott, 1871 jún. 16. pedig tábor
naggyá nevezte ki I. Vilmos császár. A háború M. 4. fia, szüL 1746 júL 27., megh. 1818 okt. 5.
(utána porosz urakházában fejtett ki buzgó mű- Guldberg kormányában 1781—84-ig pénzügymi
iködést 1888 aug„9. aggkorára való tekintettel niszter volt 1813-ban ismét a kormány tagja lett
6. M, Adam Gottlob Detlev, gróf, dán poM^lemondott-vezérkari főnöki állásáról. Kilencve•nedik születésnapját megható szeretettel ünne tikus,- M. 4. fia, szüL Odenseben 1765 jan. 15.,
pelte meg II. Vilmos császár és az egész német megh. 1843 jún. 17. A francia forradalom idején
hadsereg. Holttestét kreisaui (Szilézia) birtokán M. polgár-Bak (Citoyen M.) nevezte magát. Ké
temették el; emlékét pedig számos művészi szobor sőbb (1815—23) a schleswig-holsteini rendek al
örökítette meg (Parehim, Köln, Boroszló, Berlin kotmányos törekvéseit pártolta. E célt szolgálta
stb.). Minthogy Marié v. JSwrí-tal (szid. 1825., Einiges über die Verfassung Schleswig-Holsteins
megh. 1868.) kötött házassága gyermektelen ma (Lübeck 1833) c. müve is.
radt, grófi címét és kreisaui birtokát unokaöccse,
7. M-, Adam Wilhelm, gróf, dán államférfiú,
' Wilhelm (szüL 1845., megh. 1905.) majd annak M. 5. fia, sztfi. 1785 ang. 25., megh. Kopenhágáfia, Helmuth (szül. 1876.) örökölte. M. nemcsak ban 1864 febr. 15. Pénzügyminiszter volt 1831—
zseniális hadvezér volt, hanem kitűnt mint író, 1845-ig. 1848—52-ig az ú. n. «kaszmó»-miniszszónok és gondolkodó is. Nemes jellemét nagy térium elnöke volt Közben pénzügy- és külügy
-sikerei sem tették elbizottá, páratlan szerénysége miniszter is volt,-1854—63-ig az államtanács el
és igénytelensége közmondásossá vált (A nagy nökségét viselte.
hallgató). Mesteri tollal írta meg összes hadjára
8. M., Karl,gr6f, dán politikus, M. 6. fia, szül
tainak -történetét, érdekesek még útirajzai és le Kiéiben 1798 nov. 15., megh. 1866 ápr. 12. Eleinte
velezései, összes müveiből a Gesebichte des a schleswigiek törekvéseit pártolta, de azután a
"deutsch-franzöaischen Kriegs 1870—71. és 3 köt dán párthoz csatlakozott. 1848-ban a miniszté
levelezés 1891—93. jelent meg 8 kötetben Berlin- rium tagja lett 1852—54-ig Schleswig-Holstein
'ben. Ezt-követték a Militarisehe Schriften, melyet minisztere volt és erőszakos rendszabályokkal
a porosz vezérkar 1892—1904. adott ki. V. ö. MűL- igyekezett elnyomni -az ottani német nemzeti tö
ler-Bohn^iOxai M., ein Bild seines Lebens und rekvéseket
seiner Zeit (Berlin 1893, 3. kiad.); Jöhns, Féld-; IHolto (ol.) a. m.'8ok.
rnarsehall M. (u. o. 1894—1900, 3 rósz); Bigge,. Molton (a franc. woQtítofc-tól),. vaszonkötésü
Feldmarsehall Gráf M., ein militarisches Lébens- kártolt gyapjúszövet Kis mértékben (5—6°/o)
bild(u. o. 1900, 2 köt); Dressler,lL in seiner kallózzák s mindkét oldalát bogácsolják.
Háusliehkeit (u. o. 1904)} KowoLewski,,M^aid- Molukka-szigeteky.MíZíí&faöc, L MolukklPhilosoph (Bonn 1905).
.
, •
Mplukki k&kádxi{Cacafrua moluccensis Gm.),
2. M., Helmuth JoharmeeLtuhcig:von;v?*osz a Kakukalakuak rendjébe, a Papagályok család
tábornok, M. 1. unokaöccse, szüL 1848 máj. 23. jába tartozó madárfaj. Viaszhártyája sárga,
Gersdorfban (Mecklenburg). A német-francia had .csőre fekete, itpUazstífehér, rózsaszínbe játszó,
járat idején, 1870. lett hadnagy, 1881. kapitány fé]T)óbitöjának JiósszáBh tolla karmnipiros,-szeme
s 1882—91-ig nagybátyjának, M. .tábornagynak körül kékes szürke. Sábái feketék. Hossza 55?
második hadsegéde, majd a császár szárnysegéde szárnyhossza 33, farkhossza 20 cm. Hazája a
volt. 1895-l)en ezredes, 1899. vezérőrnagy, 1902. | Molukki-szigetek, ahol a kókuszültetvények ve-
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szedelmes ellensége. Állatkertekben gyakori; osztva. Egyes részeik azonban még saját szul
tánjaik uralma alatt állanak. Bár az arabok már
fogságban jól tartható.
' Moíukki rákok (állat), a Gigantostraca v. Óriás régebben ismerték a Fűszer-szigeteket, a portu
'rákok alosztálynak Xiphosura vagy Kardfarkú gál d'Abreo és Serrano Fr. (Albuquerque tisztjei)
i'ákok rendjébe és a Limulus nemébe tartozó 1512. fedezték föl és pedig először Amboinát.
.ódonszabású nagy rákok. Fejtorukat egyetlen Ennek dacára állandó gyarmatot csak 1580. ala
nagy pajzsalakú hátpáncél takarja, melynek a pítottak. 1605-ben a németalföldiek foglalták el.
végéből hátrafelé erős kardalakú nyujtvány nyú V. ö. Bokemeyer, Die Molukken (Leipzig 1888);
lik ki. Ezért is nevezik őket kardfarkúaknak. Martin, Reisen in den M. (Leiden 1894—1903).
Két kiesi egyszerű ós két igen nagy összetett sze
Mol va (áiiat), 1. Fogas menyhal.
mük van a fej hátoldalán. Az alsó oldalon elhe
Molvány, kisk. Somogy vm. szigetvári j.-ban,
lyezett szájnyílást hat ollós, erős végtagpár veszi (i9io) 378 magyar lak.; u. p. Görösgálpuszta, u. t.
körül, amelyek részben a táplálék megfogására Szigetvár.
és megrágására, részben pedig mászásra valók.
Molve, adók. és pk. Belovár-Körös vm. gjurA potrohon öt pár lemezes lélegző végtag van, gjeváci j.-ban, (1910) 4097 horvát lak.; postahiva
amelyeket egy páncéllemez véd meg. Ügyetlenül tal, u. t. Virje.
úsznak és lassan másznak, az iszapba ássák be
Molvice, adók. Zágráb vm. samobori j. -ban, (1910;
magukat és főleg iszaplakó férgekkel élnek. A 408 horvát lak.; u. p. Galgovo, u. t. Samobor.
Limulus nem legtöbb faja kihalt, a ma élő ke
Moly, molyok (aiiat), 1. Molypillék.
vés faj közül az egyik, a Limulus polyphemus L.
Moly (gör.), 1. Moll.
az Atlanti-óceánban Florida partjain él, a töb
Blolybalaen, 1. Molibdén.
biek a Molukki-szigetek, Kina, japán és Kali
Molyfodat, 1. Molibdát.
fornia, tehát a Csendes-óceán sekély partjain él
9 I o l y b d o b u l l o n (gör.), 1. Molíbdobullonnek (pl. a L. moluccantis Zatr.). Az Atlanti- és
Molyfalva (azelőtt: Moüyfalva), kisk. Torontál
a Csendes-óceán Limulusai legalább is azóta van vm. zsombolyai j.-ban, (1910) 1063 német lak.;
nak elválasztva egymástól, amióta a Panama postaügynökség, u. t. Magyarcsernye.
földszoros válaszfalként emelkedik a két tenger
Molyfű. (nőv.), 1. Mélilotus.
között, vagyis a harmadkor kezdete óta. De a M.
Molyh (növ.), L Moholy.
maradványait jóval régebbi korszakok rétegei
Molykár elleni biztosítás, 1. Biztosítás.
ben is megtalálták, igy a solenhofeni Jura pala
Molyok (áiiat), 1. Molypillék.
rétegeiben és a triászkorú tarka homokkőben.
Molypillék (Tineidae, állat), a Kis lepkéknek
A M.-at Japánban, Kínában, Kelet-Indiában, főleg (Microlepidoptera) egyik családja, melybe — a,
Batáviában nagy tömegekben fogják, mert má régibb rendszertan szerint — kicsi, néha nagyon
jukat és petéiket csemegeként fogyasztják. Az finom szerkezetű lepkék tartoznak. Csápjaik fona
amerikai fajokat ellenben csak disznóeledeliH lasak, szárnyaik keskenyek, az alsók gyakran
használják.
hegyben végződnek, erősen rojtosak. Nyugváskor
Molukki-szigetek (Faszer-szigetek, Goote a szárnyak tetőszerüen borulnak testökre. Színük
Oost), szigetcsoport Ázsia DK-i részében, Cele- sokféle, valamint a hernyók életmódja is. Egye
bes és Új-Guinea közt (É.-i
sz. 2° 43' és D.-i sz. sek összefont levelekben, mások pókhálós fész
8° 23'),ö88zesen55,7álkm!! területtel,(i905) 407,906 kekben társasán élnek; némelyek levélaknázók,
lak. A Molukkákat 3 csoportba szokták osztani: mások növényszárakban, rügyekben, magvakon,
1. a tulajdonképeni Molukkák; ebben a nagyob raktári anyagokon stb. élnek, vannak olyanok,
bak : Dzsilolo vagy Halmahera, Damar, Moro, Rau melyek önalkotta tasakokban élnek. Említendők:
a Kis-Molukkák, Batjan, Mandioli, Tavali, Obi v. a gabonamoly (Tinea granella L.), mely a mag
Ombirah, Zula-Beszi, Taliabu, Mangola, Amboina, tárban leraktározott gabonát pusztítja; a közis
üiiasszer-csoport, Bura, Amblau, Ceram, Ceram- mert ruhamoly (Tinea pellionella L.) és szücsLaut, Gorám, Matabelío, Nagy-Banda, Banda- moly (T. tapezélla L.), amelyek a ruhaneműink
Neira; 2. DK-i csoport, ennek tagjai: Timor, Laut, s a szűcsáruk veszedelmes pusztítói; a bagoly
Szerra, Szelu, Nagy-Kei és az Aru-esoport; 3. DNy-i molyok közül, melyek sokban emlékeztetnék a
csoport, amelynek tagjai: Wetter, Dainna, Letti, nagy bagolylepkékre (1. o.), említendő a köménySzermatta, Babber stb. Mindezen szigetek nagyob- moly (1.0., Depressaria nervosa fiaw.). Tudnunk
bára vulkáni eredetűek; rajtuk még most is van kell azonban, hogy az újabb rendszertan a molyok
nak működő vulkánok. A legmagasabb hegycsú családját erősen szétszórta, így az apró pillék
csok a Buru-csúcs (3000 méter), a kis Gunong- nek (1. 0.) négy családba osztása ma mar elavult.
Tomahun, a Gunong-Nusza-Heli (2550 méter), Ce- A mai rendszertan wwZt/ofe-családja a réginek
ramon. Mivel a szigetek mind kicsinyek, hosszabb már csak kis részét foglalja magába. A pókhálós
íolyó rajtuk nincs; a leghosszabb (50—60 km.) a molyokat (Hyponomeutidöe) ma már külön csa
Bobot, Ceramon. Az ÉK.-i monszun májustól októ ládban tárgyalják; a tasakos molyok az Elachisberig tart; ez az esős évszak. A növényzet rend íidae-csaladnak egyik alesaládját (Coleophorinae)
id vül buja és fajokban gazdag. Itt van a szegfűszeg alkotják, stb.
hazája. Legnagyobb mennyiségben terem a szágóMolyűző (n«v.), 1. Ledum.
pálma, amely a benszülöttek fő tápláléka, termel
Molza (ejtsd: moica), Francesco Marta, olasz
nek kávét, dohányt, kakaót, indigót. A benszülött költő, szül. Modenában 1489 jún. 18., megh. u. 0.
lakosság főképen harafurokból v. alfurokból és 1544 febr. 28. Medici Hippolit, majd később Farmalájokból áll. A M. a németalföldiek birtoka; két nese Sándor bíboros udvarában élt. Kora legkivá
rezidentiere (Tornata és Amboina) vannak fel lóbb lírikusainak egyike volt. Összes műveit Poe54*
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sie volgari e latiné címen (Bergamo 1747—54) nan a dánok elkergették, 1851. hamburgi reális
Serassi adta ki.
kolai tanár, 1853. gimnáziumi tanár Parchimban,
Moma-Kodru hegység (Béli hegység), a tá 1864. igazgató Schleswigben, 1883. nyugalomba
gabb értelemben vett Bihar-hegység Fehér- és vonult. Müvei: Römische Daten (Parchim 1855);
Fekete-Körös közti része. Tenkétől DK.-re emel Beitrage zur griech. Zeitrechnung (Leipzig 1856);
kedik, ÉNy.—DK.-i irányban húzódik mind ma- Heortologie, antiquarische Untersuchungen über
. gasabbra emelkedve, főbb csúcsai a Pless (1174 die stádtischen Feste der Athener (u. 0. 1864, új
m.), Arszúra (1114 m.) és a Moma (930 m.). A tkp. kiadásban a címe : Feste der Stadt Athén im AlBihar-hegységtől a Gyalu-mare-nyereg (652 m.) tertum, u. o. 1898); Athenae christianae (u. 0.
választja el, ezen át visz az út a Fekete-Körös 1868); Griechische Jahreszeiten (Schleswig 1873);
völgyéből a Fehér-Körösébe. A hegységet nagy Delphica (Leipzig 1878); Chronologio, Unter
tölgy- és bükkfaerdők borítják, É.-i oldalán a suchungen über das Kalenderwesen der Griechen
völgyek rövidek, D.-i oldalán hosszabbak. Leg (u. 0. 1883); Über die Zeit der Olympien (u. o.
nagyobbrészt mészkőből álló, vetődésekkel hatá 1891).
rolt sasbérc, nevezetesebb természeti kincsei: a
2. M, Theodor, kiváló né met filológus, római jog
Kimpanyászka-barlang, a Kimp és Vaskóh-Szo- tudós és történetíró, M. 1. testvérbátyja, szül. 1817
hodol közti dolinás vidék, búvópatakok, a kalu- nov. 30. Gardingban (Schleswig), megh. 1903 nov.
gyeri időszaki forrás (L Izbuk) stb. A hegység 1. Charlottenburgban. Jogi és filológiai tanulmá
D.-i oldalán van Monyásza v. Menyháza fürdő, nyait Kiéiben végezte; 1844—47-ig a berlini
belsejében pedig vasbányák vannak.
Akadémia támogatásával archeológiai utazást
Mombach, hesseni város a mainzi közigazga tett Olasz- és Franciaországban, 18£8. a lipcsei
tási kerületben, (1910) 7513 lak., vegyészeti és gép egyetemen jogtanár lett, de szabadelvű politikai
gyárakkal, vasúti koesiépitő műhelyekkel. Ujab szereplése miatt állását 1850. elvesztette. Két óv
ban Mainz városához csatolták.
múlva Zürichben lett a római jog tanára, 1854.
Mombassa (Mombasza), város, 1888 óta az ugyané ta,nszékre Boroszló hívta meg. Itt írta
angol K.-afrikai társaság székhelye és a zanzi- meg világhírű művét Róma történetéről s ennek
bari partvidék legjobb kikötője, kb. 30,000 lak., alapján hívta meg 1858. a római történelem,
néhány kőépülettel. A várost a kontinenssel vasút, tanszékére a berlini egyetem, hol az Akadémia
Zanzibar-szigettel kábel köti össze. A Belga-Kongo a Corpus inscriptionum Latinarum szerkesztésé
és Viktória Nyanza felé vivő belföldi forgalom vel bízta meg; 1873—95-ig egyszersmind azegyik legfontosabb vasúti állomása. M. már vi akadémia állandó titkára volt. Szerkesztetterágzó város volt, midőn Francisco d'Almeida 1505. továbbá az Auctores Antiquissimi és Chronica
fölégette. A romjából kikelt várost 1528. Nono minora saec. IV., V., VI., VII. című gyüjtea portugálok részére elfoglalta és Cabrera 1635. teményt, szintúgy a Monumenta Germanica Hisvédelmére erősséget is épített. A maszkati imám torica néhány kötetét. Háromkötetes római tör
1698. először és 1740. végleg elfoglalta. Ezután ténetét (9. kiadása megjelent Berlinben 1904)
1888-ig a zanzibari szultán fenhatósága alatt ma minden művelt nyelvre lefordították, magyarra
radt.
Toldy István (A rómaiak története, Budapest
Mombello, L Montebello, 3.
1874—77); benne a köztársaság történetét Kr. e»
'' Mombinszilva (n5v.), gyantája az arura-gyanta, 46-ig, a thapsusi csatáig Irta meg. A 4. kötetet,
1. Spondias.
mely a római császárságot tárgyalta volna, nem
Momein (löng-jwe), határváros Jün-nan kínai adta ki, mert vallomása szerint ebben a sémi
tartományban, kb. 10,000 lak.
filológiában való járatlansága akadályozta. Az
n o m e n t a m (lat.) a. m. mozzanat, meghatáro 5. kötetben megírta a provinciák viszonyait
zott időköz; momentán, pillanatnyi
(5. kiad. Berlin 1904). Eleven előadása, merész
Momentum, Mentana (1. 0.) ókori neve.
eszméi, a modern viszonyokkal való párhuzamai
M o m i e r s (franc, ejtsd: momjé) a. m. alakosko rendkívül megkapok. Viszont Cézár héroszi tisz
dók, gúnyos neve a francia svájci reformátusok teletével szemben ellenfeleinek, főleg Cicerónak
körében keletkezett hitbuzgó s a kálvinista hit lekicsinylése ma már túlhaladott álláspont. Egyéb
valláshoz szigorúan ragaszkodó pártnak. A M.-k munkáinak sorozata egész könyvtár, összeállí
köréből nőtte ki magát Genfben az evangéliumi totta Zangemeister (Th. M. als Schriftsteller,
társaság 1831., mely ugyanitt 1832-ben ortodox Heidelberg 1887) és folytatólag Jacobs (Berlin
irányú lelkészképző intézetet alapított; 1848. az 1905). Legjelentékenyebbek összes művei közül:
államegyházzal meghasonlásban volt különféle Römisches Staatsrecht 3 köt. (3. kiad. Leipzig
református pártok, felekezetek a szabad evangé 1887—88), melyet összevontan is kiadott (Abriss
liumi egyházat (égüse libre) alapították, mely des römischen Staatsrechts, u. 0.1893); Oskische
azóta az államegyházzal (église nationale) szem Studien (Berlin 1845, Nachtráge 1846); Die Unterben lelkes tevékenységet fejt ki. 1883-ban e sza italischen Dialekte (Leipzig 1850); Das Edikt Diobad-egyház is két ágra szakadt: egy szabadabb cletians de pretiis rerum venalium vom Jahre 301
és egy szigorúbb elvüek pártjára. V. ö. Goltz, Die (u. 0.1851, Nachtrag 1852); Die römische Chronoloreformierte Kirche Genfs im XIX. Jahrhundert gie bis auf Caesar (Berlin 1858); Die Rechtsfrage
(1862).
zwischen Caesar und dem Senat (Breslau 1857); GeMommsen, 1. August, német filológus, szül. schichte des römischen Münzwesen8(u. 0.I86O); Rö
1821 jól. 25. Oldesloe'ban (Schleswig), megh. 1913 mische Forschungen (2 köt., Berlin 1865 és 1879);
jta. 18. Hamburgban. Egyetemi tanulmányait Res gestae divi Augusti ex monumentis AncyranoKiéiben végezte, 1848. tanító Flensburgban, hon et Apolloniensi (2. kiad. Berlin 1883); Digesta Jus-
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tiniani Augusti (8. kiad. u. o. 1899); Die Örtlieh- józható ága mellett, kb. 10,000 lak., ékszer-és
keit der Varusschlacht (u. o. 1885); Römisches szerszámiparral.
Strafrecht (Leipzig 1899). Részt vett a Colleotio
Momos, 1. Momos.
librorum juris antejustiniani (Berlin 1877—1890)
Mon, a mon-anami nyelvekhez tartozó birmai
-és az Analecta Liviana (Leipzig 1873) kiadásá nyelv; dólindiai eredetű írása van. Kihalóban
ban. Megkezdte P. Meyerrel együtt a Codex van. Nyelvtanát megírta Haswell (Rangún 1874).
Theodosianus kiadását (I. köt. Berlin 1905). Mint
Mon, 1. japáni címer, illetőleg címerszerű ékít
költő is feltűnt 1843. kiadott hazalias dalaival és mény. Növények, állatok vagy eszközök stilizált
később költői fordításaival. Politikai működése rajzát tartalmazza. — 2. M. (mong), japáni rézmint porosz országgyűlési képviselőé Bismarck érem, táblaformájú, közepén négyszögletes lyuk
ellenes volt; élénk részt vett az európai aka kal, 2500 M. = 1 bu = 1655-20 korona.
démiák kongresszusaiban, Róma városa 1896.
Mona, 1. Anglesey (1. o.) régi neve. — 2. M., la
díszpolgárrá választotta. Halála után a berlini katlan sziget Puertorico és Haiti közt, a Mona-tenegyetem előtt szobrot emeltek neki ós összegyűjtöt gérszorosban; mészképződményekből áll. Guanoték kisebb iratait (Reden u. Aufsátze, Berlin 1905), telepek, cseppkőbarlangok. Világítótorony.
Juristisehe Sehriften, Philologische Sehriften, HisMonacetin, 1. Acetinek.
torische Sehriften, eddig 9 kötetben. V. ö. HirschIVIonachus (gör.-lat.) a. m. magánosan, egye
feld, Gedaehtnisrede auf Th. M. (Berlin 1904); dül élő; innen szerzetes.
Barát, Th. M. (u. o. 1903); Gradenwitz, Th. M.
ÜMonaehus a l b i v e n t e r {állat), 1. FókafélSk.
(Weimar 1904); L. M. Hartmann, Th. U. (Gotha
Monaci Lőrinc, költő és államférfiú, a XIV.
1908).
sz. első felében velencei patricius-családból szár
3. M., Tycho, német klasszikus filológus, M. 1. mazott s már ifjú korában a dogé kancelláriá
testvérbátyja, szül Gardingban 1819 máj. 23., jának jegyzői közé tartozott. Csakhamar tagja
megh. Majna-Frankfurtban 1900 nov. 30. Be lett a velencei államtanácsnak. 1387-ben csak
utazta Olasz- ós Görögországot, több helyt ta- nem folytonosan Magyarországban tartózkodott;
nárkodott s végre Frankfurtban volt gimn. igaz és szemtanúja volt Mária királyné drámájának,!
gató. Főműve Pindaros kritikai kiadása (Berlin melynek versekben való megírására maga Máriát
1864—1866) és fordítása (Leipzig 1853, 2. kiad.), szólította fel őt. Elkészült művét neki ajánlotta-.'
monográfiát irt róla (Kiél 1845), Parerga Pin- (Laur. de Monacis Chronicon de rebus Venetis.;
darica (Frankfurt 1877). Shakespeare-rel is fog Kiadta Flaminius Cornelias velencei tanácsos,
lalkozott s kritikailag kiadta Romeo ós Júliát Velence 1758. A 321—338. old.). Magyarra for
(1859). Irt a fordítás művészetéről: Die Kunst dította Márki Sándor a Kisfaludy-társaság Év-,
des Übersetzens (2. kiad. Frankfurt 1886) és a lapjaiban, 1885, XX., 205—222. old., a Közép
görög prepozieiókról (Beitráge zu der Lenre von kori Krónikások X. kötetében, 129—153. old.).i
M. 1388. a krétai királyság nagykancellárja lett!
den griech. Praepositionen, Berlin 1895).
M o m o r d i c a L. (növ.), balzsamuborka, a Cu- s mint ilyen írta meg Velencének 1354-ig menő
curbitaceae (Tökfélék) család génusza; 25 faja történetét. Móltóságát negyven évnél tovább visel
Ázsia és Afrika forró övén honos, egyéves vagy vén, 1429. halt meg. M. Kis Károly korára nézve
évelő, heverő vagy felfutó fű. Viráguk 1—2 lakú; a fő forrás.
pártája nagy, sárga, tölcséres vagy kiterült, csé
Monacit (monazit v. edtcardsit, asv.), cerium- '
széje rövid csövű, a tövében 2—3 pikkellyel, foszfát, de rendesen neodiumot, thoriumot, praportokjai az alapjukon vannak odaerősítve a rö seodyumot és lantánt is tartalmaz, képlete:
vid porzószálhoz. Magházukban számos magkez
(Ce,Nd,Pr,La)P04.
demény van; palackalakú v. hengeres, uborka- A monoklin rendszerben kristályosodik, bennőtt
szerű terméssé fejlődik, amely 3 kopáccsal nyí vagy f ennőtt kristályai vaskos oszloposak v. táb
lik. Egyeseké tüskés, másoké bibircses. A M. lásak, két irányban kitűnően hasadnak, vörös,
balsamina L. el van terjedve minden tropikus sárga, kissé zsirfényű, élein áttetsző. Többnyire
vidéken, Amerikába azonban csak behozták. Mur toriumfoszfátot Th 3 P0 4 is tartalmaz. Régebben
vája a kocsány csúcsán áll. Termése skarlátpiros, mint igen ritka ásványt a gránitban találták
mind a két vége felé vékonyodik, hosszában bi bennőtt kristályok alakjában: Schreiberhau az
bircses ; poma hierosoiymitanának nevezték (je Óriáshegységben, Schüttenhofen és Pisek Cseh-i
ruzsálemi alma). Erőtlen állapotában sóval be országban, Nöterö és Moss Norvégiában, Miask
főzik és eszik, a levéllel együtt orvosság. Ter az Uraiban, Amelia Court House Virginiában (10
mesztik is. Az előbbivel együtt van elterjedve a kilós tömegek); f ennőtt sárga-bama gyémánt
M. chárantia L., melynek offieinális levelei fényű kristályok (ú. n. turnerit): Le Puy a.
(fólia papavei v. papari) Európában is haszná Dauphinéban, TavetechtaL Piz Cavradi, Made-;
latosak voltak. Murvája a kocsány tövén v. kö ranertal, Binnental az Alpokban. Szabad szemek'
zepén áll. Termését szintén eszik.
a homokban: Sanarka folyó az Uraiban, KeletMomos (lat. Momus), a régi görögök képzele Szibéria és Észak-Karolina folyóiban, a gyé
tében a gáncsoskodó gúnynak (görögül p.Sjj.oc) mánthomokban Minas Geraes- és Babjában, fő
megszemélyesítője, kit a fantázia a sötét éj (Nyx) kép Caravellas környékén. Újabban belőle állít
ják elő az Auer-lámpák izzótestóhez szükséges
fiának mondott.
Momotombo, 1258 (1290) m. magas működő ritka fémoxidokat. A homok (főkép Carolina és
Brazília) monacittartalma csak néhány "j0, de.
vulkán Nikaragua középamerikai államban.
Mompos, város Bolivár columbiai departe- iszapoíásaal 70—80°/0-ra növelik fel; Európába
mentóban a Magdolna folyó egyik régebben ha sok ezer toíinát importálnak.

, Monaco

— 854 —

Monaco (ejtsd: monákó), önálló fejedelemség a
Tirreni-tenger és Alpes-Maritimes
francia département között, területe 1-5 km2, (1913) 22,956 lak.,
akik M., Condamine és Monte-Carlo helységek
ben laknak. Főtermékei: citrom, olaj, narancs,
azonban illatszer-, likőr- és agyagipari készít
ményei is vannak. A fejedelemség örökös, 1911
jan. 5. alkotmányt nyert és a fejedelem tanácsa
egy miniszterből és a 21 tagú nemzeti tanácsból
áll. A vám és posta ügyét Franciaország kezeli.
1878 óta a latin érmeunió tagja. Cimere: ezüsttel
es vörössel függőlegesen rutázott pajzs; lobogója:
vörös-fehér. Fővárosa M., Nizza közelében, 300
in. széles és 58 m. magas sziklán épült, buja dél
szaki növényzettel, U913) 2247 lak., püspöki szék
hely. Fejedelmi kastélya, új székesegyháza, pazar
parkjai, kis kikötője, tengeri fürdője és MonteCarlóban Mre9 játékkaszinója van; világhírű
oceanográfiai intézetét 1910 mára 29. avatták
fel, egyúttal klimatikus gyógyhely. M. 968 óta a
Grimaldi-esaládé. 1715-ben I. Antal leányára,
Lujzára szállott, Mtől férje, Goyon de MatignonGrimaldi Honorius örökölte. 1815-ben a szardí
niái király védelme alá került. 1861-ben pénzbeli
kárpótlásért átengedte Mentonet és Roccabrunát
I?ranciaországnak. 1889 óta fejedelme I. Albert
(í. Albert, 3.).

Monarchia

királynő szolgálatába állott, mint annak fölovászmestere. Úrnőjét elkísérte Franciaországba,
de mivel árulónak bizonyult, Krisztina őt halálra
Ítélte és testőreivel a fontainebleaui kastély egyik,
ú. n. szarvastermében megölette. Ujabb kutatá
sok kiderítették, hogy M. nem volt Krisztina sze
retője és azért kellett meghalnia, mert elárulta
Krisztina azon tervét, hogy a nápolyi trónt
akarta megszerezni. V. ö. Relation de la "mórt de
M. (Paris 1701); K. v. Martens, Causes célébres
du droit de gens (Leipzig, 1853, I. köt., 2. kiad.).
Moiia (tkp. Madonna) I a s a (Gioconda), Leo
nardo da Vinci (1. 0.) hires női arcképe a párisi
Louvreban. Világszerte óriási föltűnést keltett,
midőn 1911 aug. havában a Louvreból ellopták.
Csak 1913 dec. havában sikerült a festményt (és
tolvaját, Perugia nevű olaszt), Firenzében felfe
dezni. A kép visszakerült a Louvreba.
Monaminek, 1. Aminek.
Mon-anami nyelvek. Egytagú és izoláló nyel
vek csoportja, amely az anami, kambodzsai (kmér),
mon és más hátsóindiai nyelveket foglalja magá
ban. V. ö. Kulin, Beitrage zur Sprachenkunde
Hinterindiens (Sitzungsberichte der Münchener
Akad. der Wiss., 1889).

Monandria (nev.) a. m. Bgyporzósak (1. Monandrus).
M o n a n d r u s (növ.) a. m. egyporzós, vagyis
Irodalom, Métivier, M. et ses princes, 2 köt., La Fléche
18G5; Boyerde 8te Suzanne, La Prineipauté deli., Paris 1884; olyan virág, amelynek porzóköre egyetlen porzó
i-'aijre, Documents hist. relatifs á la Prineipauté de M., M.
1S90—91; Casimir, M., Monte-Carlo et les environs, Nice ból (1. 0.) áll. Linné rendszerének első osztálya
1903: I. Altiért, La carriére d' un navigateur, Paris 1905 ; foglalja magában az egyporzósakat Monandria
Taxii, M., Paris 1905.
néven (pl. Lemna, Hippuris stb.).
M o n a c t i n e l l i d a e (áuat), 1. Szivacsok.
Monarcha (gör.) a. m. egyeduralkodó, 1. Mon
. Monacum, München latin neve.
archia.
l í o i m d e l p l i i a . és monadelphus, 1. Egyfalkás.
Monarchia (másként monokratia, gör.) a. m.
JMonadidae (áuat), az Ostoros ázalékállatkák egyeduralom, egyeduralmi államforma; az állam
(Mastigophora) osztályának, a Protomonadina hatalomnak, uralkodásnak, a szuverenitásnak egy
rendnek egyik családja. Kis, színtelen véglények, fizikai személyben, az uralkodóban való összponto
melyeknek egy fő- és mellette egy v. két mellék sítása. A M.-ban egyetlen egyén az uralkodó, min
ostoruk van. Némelyek közülök telepeket alkot denki más alattvaló. EDentéte a köztársaság (resnak. Mindnyájan szabadon élnek. Ismertebb ne publica), amelyben a szuverenitás magát a nép
mek : Monas (pl. M. vivipara Bhrbg.), Dendro- összességét illeti meg és minden egyes egyén
monas, Anthophysa (pl. A. vegetans Stein, mely alattvaló. A M.-nak lényeges ismérvei az egyedural
kodónak jogi felelőtlensége; személyének szent
édesvizekben telepeket alkot).
Monadológia (gör., monászok elmélete), Leib sége és sérthetetlensége.
niz filozófiai világnézlete, mely szerint a világ mo - A M. fajait illetőleg meg lehet különböztetni
nászokból áll, azaz egyszerű, szellemi természetű, abszolút (autokratikus) és alkotmányos, másként
abszolút önálló lényekből, szubstanciákból; a M. képviseleti M.-t. Az abszolút M.-nak lényege, hogy
annyiban különbözik az atomizmustól, hogy az a monarcha az államhatalmat nemcsak jogi fele
atomizmus szerint a világ elemei egyszerű tes lősség nélkül, hanem korlátlanul, az állampolgá
tek, a M. szerint egyszerű test nélküli valók; a rok befolyásának teljes mellőzésével gyakorolja,
dinamizmustól annyiban különbözik a M., hogy míg az alkotmányos M.-ban a fontosabb kormány
amaz pusztán az erő fogalmából konstruálja a zati tényéknél az uralkodó a népképviseleti té
nyezők hozzájárulásához van alkotmányszerüleg
monászót, a M. pedig képzeterőnek fogja föl.
Monaghan (ejtsd: monnehen), Ulster ir tartomány kötve. Az abszolút M.-nak önkényuralmi kinövé
countyja, 1290 km* ter., (1911) 71,395 lak. Földje seit despotismusnak nevezzük. Az abszolút M.-nak
legnagyobb részben termékeny s hegyei főleg alapja főleg az úgynevezett legitimitás (1. o.), tör
ólomércben gazdagok. Fővárosa M., 3000 lak., a vényesség.
cJogheri róm. kat. püspök székhelye.
A trónra jutás módját tekintve, a M. vagy
Monaj, kisk. Abauj-Torna vm. szikszói j.-ban, örökletes, melyben az uralkodás s a trón bizonyos
családban a megállapított örökségi rend szerint
un 10) 454 magyarlak., u. p. és u. t. Homrogd.
átszálló; vagy választási, melyben a monarcha az
Monákó, fejedelemség, 1. Monaco.
Monaldeschi (ejtsd: monaideszW), Giovanni Ri- arra jogosultak által történt választás alapján
tialdo, marchese, olasz kalandor, megh. Fon- szerzi meg a szuverenitást. A történelem példái
i;iinebleauban 1657 nov. 17. Rómában 1656 ta az örökletes M.-t a választott fölé helyezik. Ma
vaszán az ott tartózkodó Krisztina svéd ex- gyarország örökös királyság, tisztán s határo-
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zottan szabályozott trónörökösödési rend szerint,
2. M. (Misztir), város Tuniszban, a Hammametmely az 1723.1. és II. t.-cikkekben, az úgynevezett öböl D.-i partján, kb. 7000 lak., körfalakkal, kör*
pragmatica sanctión (1. o.) alapszik. De örökös nyékén szép olaj- és pálmaültetvényekkel. M.-t az
királyság voit már azelőtt is, mindenesetre az alap antik Euspinának tartják.
törvényi jelleggelbiró 1687. II. és III. t.-cikkek óta,
Monaxonia, 1. Sugaras részarányosság.
amelyek az örökösödési rendet az uralkodóháznak,
Monay Ferenc, minorita rendtartományi titkár,
de csak f érflágára, megállapították és az elsőszü egyházi író, szül. Nagybányán 1878 dec. 22-én.
löttség alapján szabályozták.
•• Pappá szentelték 1901-ben. Művei: Szentbeszédek
Monarchlánusok (gör.), tévtanítók a II—IV.' (1904); Assisi Szt. Ferenc összes müvei (ford,
sz.-ig, kik Isten egyszemélyüségét tanították, 1907); A minorita rend a magyar középiskolák
hasonlóan a socinianizmushoz és unitarizmushoz. ban (1910).
Két alakban léptek fel. 1. Dynamikus M. (Theodot
IHoiiazit (ásv.), L Monacü.
hozta Bizáncból 192. Rómába), szerintük csak az
Monbart, Helene, német írónő, LKahleriberff,
Atya az egyedül igaz Isten; ami isteni van Krisz Hans von.
tusban, az Isten személy nélküli erejévé (dynamis)
Monbuttn, nép, 1. Mangbattu.
sülyed. Ilyenek voltak Artemon, SamosataPál stb.
Moncalieri (ejtsd: mont—), város Torino-iolasz
2. Patripassziánus M., tanították az Atyának és tartományban, a Po jobbpartján és vasút mellett,
Piunak azonosságát. Mint Atya az Isten lélek, (191D 12,925 lak., királyi kastélylyal (1470). M. az
akinek neve azonban Fiú, amennyiben Krisztus antik Testona helyén épült. Gyufagyártás, téglaban emberi testet (lélek nélkül) vett föl, azért «az és mészégetők.
Atya szenvedett a kereszten*. Ilyenek voltak : Moncao (ejtsd: monszaun), megerősített város
Noetus, Praxeas stb.
Vianna do Castello portugál tartományban, a
'Monarchomachok (gör., a monarchia ellen Minho balpartján, Salvatierra spanyol város átel
küzdők), a XVI. sz. végén élt azon francia, skót lenében, (isii) 2300 lak. Közelében 39° kénesvíz
és spanyol írók gyűjtőneve, akik az önkényes ál források és Brejoeira kastély. 1658-ban hősi ellen
lamforma ellen s a népfenség mellett harcoltak s állást tanúsított a spanyolok ellen.
ekként a modern demokrácia szellemi őseinek te
Moncayo (ejtsd: —kájó), 2349 m. magas, kristá
kinthetők. V. ö. E. Treumann, Die Monarcho- lyos kőzetekből álló hegycsúcs Zaragoza és Soria
machen (Leipzig 1895.)
spanyol tartományok határán az Ibériai hegy
M o n a r d a _L.(növ., ápolka),az ajakos viráguak- ségben.
hoz tartozó, évelő növények. Levelük hosszúkás,
Monceau, francia botanikus, 1. DuhameLdv,
többnyire fürészelt. Virága pompás, szép, nagy Monceau.
álfüzérré csoportosodik, vagy csak egy tetőző,
Moncenisio, hegység, 1. Mont Genis.
sokvirágu, szines fellevelektől körülvett örvet al
Moncey (ejtsd: moSszé), Bon Adrién Jeannot de
kot. 18 északamerikai faja van. A M. didyma M., Conegliano hercege, francia tábornagy, szül.
L. (virginiai melissza) 3—9 dm. magas, levele Monceyben 1764 júl. 31-, megh. Parisban 1842 ápr»
tojásdad, virága skarlátpiros, egymás fölött levő 20. A spanyol harctéren működött 1793—95.: s
két, ritkán három örvet alkot. Kellemes, fűszeres több győzelme után a spanyolokat a baseli bé
leveléből lesz az oszvego-tea, melyet a borsos kére kényszerítette. 1799 nov. Napóleont hatha
menta ós melissza teája helyett isznak, de ecet is tósan támogatta a direktórium megbuktatásában.'
lesz belőle. Kertbe is ültetik; szép, évelő dísznö Ezért 1804. tábornaggyá, 1805. pedig Conegliano
vény. B célra használatos a M. fistulosa L. is. A hercegóvó nevezte Iá a császár. 1808—1809-ig
M. punctata L. virága sárga, piros pettyes, éte- ismét Spanyolországban harcolt s nagyf rész&
res olajával együtt orvosságnak használatos.
volt Zaragoza elfoglalásában. Minthogy'a.csá-;
Monartritisz (gör.), az egy ízületre korlátozódó szár hódító politikáját nem helyeselte, 181240*
ízületi gyuladás, 1. Izületi bántalmak.
1813. nem kapott önálló vezérséget. Napoleomle-g
MoiiascMüa (illat), 1. Zsákállatok.
mondása után XVIII.. Lajos pairré nevezte'la%
Monaster. 1. Sejtmagosztódás.
1823. a 4. hadtestet vezette á.spanyolországi?
M o n a s t e r i u n i (gör.-lat.) a. m. kolostor.
•expedícióban. Lajos Fülöp király 1833. az invali-:
Monastes fuscus (állat), 1. Bukkó-féték.
I Jdusok.főkormányzójává. nevezte^ 3ri£s mintilyen
Monász (gör.), eredetileg egység, a szónak m a i ?fogadta 1840. .• Napóleon hamvait.. Vy ö. < I)ncfde
tematikai jelentésében. Platón M.;.alatt (henász;t: 'Gonegliano, Le Maréchal M.,(Paris;1902)^', "."••: :
is mond) eszméit érti, mint amelyek a dolgok.soMonchique (ejtsd: monstt:e),vváros Faro portugál
kaságával, különféleségével szembenegységek, tartományban a Serra de M.'(Foia 903 m.) K'-i
flolgok sokaságát magukba foglalók.' Levtmiztől oldalán, 7300 lak., gesztenyeerdők,"narancslige
származik e kifejezés modern jelentése; az ő rend tek ; 7 km.-nyíre D.-re van Caldas de M. kénesszerében a M.-ok oszthatatlan, egyszerű szubstaa- j fürdőkkel (31—34»).
ciák, melyek mivoltaabbanvamhogy képzeterők.
Monchiquit,eruptívkőzet, hasonló a camptonitL. Leibniz ós Monadológiahoz, de üvegbázist is tartalmaz. Lelőhelye a Serra"
Monasztir, l.lf. (Biiolia, loli-M.),' 1913 előtt de Monchique déli Portugáliában.
az ugyanily nevű török vilajet fővárosa, jelenleg • Monck, George, angol hadvezér, 1. Monk.
Moncontour (ejtsd: monkoStur), helység a fran
Szerbiának egyik városa a Crna által öntözött
mocsaras völgymedencében, (1910) 59,856 török, ciaországi Vienne départementban, a poitiers-j
albán, oláh, szerb, bolgár, görög, zsidó és cigány angersi vasútvonal mentén: 1569 okt. 3. a Colignyj
vezetése alatt álló hugenották vereséget szen-^
lak., élénk iparral és kereskedéssel. A szerbek
5
'"'
1912 nov. 18. foglalták eL
': védtek itt a királyi seregtől.

MoncHeff-féle lövegtalp
Moncrieff-féle lövegtalp. Föltalálója Monerieff angol kapitány. Célja a mellvéd fölött el
lőni, anélkül hogy az oldalak felé való lövés
lehetőségét megszüntetné és pedig oly módon,
hogy a kiszolgáló legénység az ellenséges löve
dékektől védve legyen. Főbb részei: a talp, az
emelő szerkezet és a keret; töltéskor az egész
löveg lesülyedt annyira, hogy a legénység az
ellenséges lövedékektől fedezve végezhette mun
káját, aztán az emelő szerkezet segítségével fel
emelték ismét oda, ahol lövéskor lennie kellett.
Az irányzás vagy a közönséges, vagy tükörirányzékkal történt.
Moncton (ejtsd: möaktn), város Kanada NewBrunswick tartományában, a Petitcodiae és vasút
mellett, (1910) 10,000 lak., vasgyáripar és marha
kivitel.
Mond, Ludwig, német kémikus, szül. Kasselben 1839 máj. 7., megh. Londonban 1909 dee. 11.
1862-ben Angolországba ment, ahol egy Leblancféle szódagyárban működött. Itt kidolgozott egy
eljárást a kén visszanyerésére a szódamaradékból. 1873-ban Winningtonban Brunnerral együtt
ammoniák-szódagyárat alapított, mely egyike a
legnagyobb alkalimüveknek. 1896-ban a DavyFaraday laboratóriumot alapította. Nevéhez fű
ződik a M.-gáz is (1. 0.).
Monda. A M. tágabb értelemben véve a nép
mitoszalkotó képzeletének minden epikus ter
méke. Úgy értendő, hogy az okokat kutató em
berész bármely primitiv fokon a neki feltűnő
jelenségeket saját tapasztalatai alapján törek
szik magának megmagyarázni. A szokásostól
eltérő jelenségek pedig (természeti tünemények,
helyi kivételes jelenségek, tettek stb.), amelyekre
Hy módon magyarázatot nem talál, feltűnnek
:neki, érdeklik, izgatják képzeletét, amely addig
nem nyugszik, míg valamely rendkívüli, mesés,
csodás, de neki elfogadható és őt megnyugtató
;
magyarázatát magának ki nem alakítja. így tá
mad a M., amelynek főelemei tehát: 1. eredet. magyarázat, 2. csodás elem. Utóbbi révén igen
; közel rokonságba kerül a mesével, szorosabban:
népmesével (1. 0.). A kettőt úgy szokták megkü
lönböztetni, hogy M.-nak az olyan csodás törtéietet nevezik, melyet a nép hisz, míg a mesét
j nem hiszi eL Az újabb etnológia ezt a felfogást
siiem fogadja el; szerinte a nép mindkettőt fel
tétlenül elhitte mindig s részben, a kultúrától
,még nem érintett rétegek hiszik ma is, csak a
iM.-t magához közelebb eső, a mesét távolabb lévő
világba helyezi. A különbség köztük tehát lé
nyegileg az 1. alatt említett tulajdonságban rej
lik ; ezzel t. i. velejár az is, hogy a M. valamely
való, tapasztalt jelenségből indul ki s ezáltal el
hitető ereje nagyobb lesz, mint a meséé, amelyet
azért kénytelen a nép tőle (időben v. térben)
messzi eső területre áthelyezni.
A M. határozott helyhez v. személyhez, vagy
tárgyhoz, esetleg időhöz is van kötve; a mese
helyhez, időhöz nem kötve lebeg a képzelet vilá
gában. A M.-ban mindig van valóság és mese
(psodás elem), történet és mítosz. Pl. Fehérlófia
mese, a Tisza eredete, vagy Toldy valamely ka
landja : M. A nép történeti emlékezete is M.-vá
alakul át. Minden nép története M.-ákkal kezdő-
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dik (a hőskor M.-ái), pl. Róma történetének a
királyokról szóló része M.-kból áll. Ilyenek a
germán hős-M.-k. Az ily M.-k a naiv eposz for
rásai ; így gyűlt az Iliász anyaga a trójai és
egyéb hös-M.-kból, az Odysseia-anyag görög tengerész-M.-kból. A nagy M.-körök képződésének
legjobban kedvez az olyan kor, mikor a nép
nagy változásokon ment át s még egy osztatlan
műveltségi közösségben él. Az események emlé
két még nem írásos feljegyzések, hanem szóbeli
hagyományok vagy énekek tartják nyilván, s a
történet M.-vá, költészetté alakul á t ' Az ilyen
M.-k és énekek meglátásához és előadásához kü
lönösen értő egyénekből egész társasrend, az
énekmondók (1. 0.) rendje támad. A tudományos
eszmélet kezdődtével és a kritikai szellem ébre
désével mindenütt megakad a M.-költés. Nagy
M.-korok nem alakulnak többé, de egyes M.-k
folyton keletkeznek.
A magyar nép pogány mitológiája a honfoglás után, a kereszténység fölvételével szétmállott, a keletről hozott M.-i is nagyrészt feledésbe
mentek. A honfoglalás emléke a régibb hagyo
mányokat elhomályosította. De a honszerzésről
és a kalandozásokról sok M. alakult, ezek egy
része fenmaradt középkori latin krónikáinkban ;
e M.-kkal együtt ősibb elemek is fentartották
magukat. Ilyen ősi jellegű M. Emese álma, ille
tőleg Álmos születése; ilyen a magyar nemzet
eredete a csodaszarvas és a nőrablás M.-jával;
a honfoglalás M.-i közt legnevezetesebb a fehér ló
M.-ja, vagyis az ország földének, füvének és
vizének jelképekkel való megvásárlása; a ka
landozások M.-i közt Lehel kürtje. Mai hazánk
ban ismerkedtünk meg a hunn-M.-val, de nem az
akkori németségtől vettük, hanem az ország
földjén talált népektől, akiknél Attila korától
fogva fenmaradt. A mi hunn-M.-nk törzse keleti
gót eredetű, s a gótok elköltözése után az itt élő
egyéb népek tartották fenn a magyarok bejöve
teléig, időközben hozzákapcsolódott Kriemhild
és Detre M.-ja is. Minthogy az itteni és a nyugat
európai népek a magyarokat hunnoknak tartot
ták, ez a hiedelem nálunk is gyökeret vert s a
hunn-M.-kat nemzeti hagyományaink közé fogad
tuk. A magyar honi M. önállóbb, gazdagabb és
más jellegű, mint a germán népek M.-i közt
szereplő hunn hagyományok. A hunn-M.-t is kró
nikáink tartották fenn, de nagy mértékben meg
csonkítva és krónikás forrásokból vett elemekkel
vegyítve. M.-ink harmadik csoportja az Árpád
királyokra vonatkozik, főleg a XI. sz, keretében,
Szt. Istvántól Kálmánig, esetleg II. Gézáig. A
Bécsi Képes Krónika elbeszélése a XI. sz. ese
ményeiről tele van M.-val. Legszebb és legköltőibb a krónikának Salamon, Géza ós László
koráról szóló elbeszélése, mely helyenként epi
kus kompozíciót és előadást sejtet. Későbbi ke
letkezésű a Toldi-M., a Nagy Lajos korában élt
erős bajvívóról. Van ezenkívül sok helyi M.;
továbbá a mi népünknek is vannak Krisztus-M.-i,
továbbá állat-M.-i stb. A legenda vallásos-M. A
M. név a nyelvújítás korában a mende-monda
ikerszóból önállósíttatott, a német Sage fogal
mára ; különben már megvolt a rege szavunk,
amely ugyanazt jelenti. V. ö. Petz G., A magyar
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hnn-M., Bleyer J., A magyar hun-M., Sebestyén
Gyula, A magyar honfoglalás M.-i (2 köt.). A
király-M.-ránézve Négyessy L.: Árpádkori kom
pozíció a Buda hálájában (Budapesti Szemle
1913).
Mondaine (franc, ejtsd: mondén) a. m. világias,
élvezetvágyó nő, eufemisztikusan a félvilági nők
(demi-M.) megjelölésére is szolgál.
Mondamin, egy igen finom kukorica-keményítőnek kereskedelmi neve.
Mondat, a nyelvtanban a szokásos deflnició
szerint a gondolatnak szóban való kifejezése.
Az ősember beszédében nem volt még különbség
szó ós M. között. Minden szó egy-egy teljes M.
volt. Az ős-M. tehát a mai beszédnek igéjéhez
állott legközelebb, s vannak maiglan M.-aink,
melyek pusztán igéből állanak, valamely ese
ményt egy szóval fejeznek ki s nem szorulnak
több szónak sem hangos, sem gondolatbeli pót
lására. Ilyenek pl. az alanytalan v. személytelen
igealakok. (L. Alany). A nyelvnek elöbbrehaladott
állapotában a M.-ok rendesen két lényeges részből
állnak: egyik az ige, mely magát az eseményt v.
cselekvést fejezi ki, a másik valamely névszó,
mely meghatározza az eseménynek okozóját, meg
nevezi a cselekvő személyt vagy tárgyat. B két
M.-részt nevezzük állítmánynak és alanynak.
Azonban sokszor előfordul az az eset, hogy
a M. kettőnél több szóból áll. Sokszor ugyanis
annyit állítunk az alanyról, hogy nem tudjuk mind
egy szóba összefoglalni s ilyenkor magát az állítmányt több szóval kell kifejezni. Sokszor meg
azt, amiről állítunk, nem nevezhetjük meg hatá
rozottan egyetlenegy szóval, ilyenkor tehát az
alanynak kell több szóból állania. Pl. a gyarló
ember | önhittségében merész dolgokat tervez. A
teljes alany: a gyarló ember; & puszta alany csak
«ember» volna, az eléje tett melléknév azonban
kiegészíti azt a képzetet, melyet itt az emberről
akarunk kelteni. A teljes állítmány: önhittségé
ben merész dolgokat tervez; a puszta állítmány
«tervez» volna, «önhittségóben» és «merész dol
gokat)) az állítmánynak kiegészítő részei, sőt ma
gukat a dolgokat megint a «merész» szó egészíti
ki. A puszta alanyból és puszta állítmányból álló
M.-ot puszta M.-nak vagy tőmondatnak nevezik;
amely M. pedig más részekkel ki van egészítve,
az bővített JOlegkülönböztetünk továbbá egyfelől
állító és tagadó, másfelől értesítő (jelentő vagy
kivánó) és kérdő M.-okat. L. Igemód és Kérdés.
A M. lehet azonfelül egyszerű és összetett. Az
utóbbiak alkotórészei ismét alárendeltek v. mellé
rendeltek. A mellérendeltnek mind a két tagja
főmondat, a másik pedig a neki alárendelt mel
lékmondat- A mellék-M.-ok, aszerint amint a főM.-nak különböző részeit helyettesítik, lehetnek
alanyi, tárgyi, határozó, jelző M.-ok. A fő- és
mellék-M. sorrendjét tekintve, lehet a mellék-M.
a fó-M.-ra nézve elő-M., utó-M. és közbevetett
(közbeszúrt) M. Retorikai tekintetben kiváló figyel
met érdemel a kör-M. (1. o.).
Mondatrészek, a nyelvtanban a mondatnak
bizonyos szabályok szerint alakított, szerkesztett
tagjai. A fő M.: az alany és az állítmány (1. Mon
dat). Ezeket kiegészítik a mellék-M. Az állitmányt
kiegészítő mondatrész háromféle lehet: a) állít-
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mányjciegészüő alanyeset, pl. Mátyás aigazságos
volt», Mátyás «király lett», Mátyás «király ma
radt)) ; b) tárgy, melyet az alany cselekvése áthat,
pl. munkásaink «szénát kaszálnak)),«hullatja leve
lét)) az idő vén fája (Arany); c) liatározó, mely a
legkülönbözőbb körülmények meghatározására
szolgálhat, pl. «mennybe vittek» angyalok (hely);
((tétlenségben él», ((henyéléssel tőlti» a napot
(állapot); «kérlek szépen» (mód); szellő «támad
hűs hajnalra» (idő). Az alanyt kiegészítő mondat
rész rendesen jelző, azaz olyan szó, mely az alany
nak egyik jelét, ismertető jegyét fejezi ki; pl.
szegény ember szándékát «boldog isten» birja.
Azonban jelzője nemcsak alanynak lehet, hanem
minden névszónak, pl. éppen az idézett mondat
tárgyának, a szándóknak, jelzője «ember», sőt
magának ennek a jelzőnek is van jelzője: «szegény». V. ö. Kalmár Elek, A M. (1904).
Mondatszerkezet (latin műszóval constructio),
a nyelvtanban a mondat alakja, alakulása, pl.cselekvő és szenvedő M. stb. L. Mondat, Mondattan.
Mondattan (görög müszóvalsyntaxis), a nyelv
tannak az a része, mely a szavaknak mondatokká
való összetűzését, összeszerkesztéséttűzi ki fölada
tává, illetőleg a mondatszerkesztésnek elméletét
és szabályait állapítja meg. AM.-tkétfőrészre oszt
hatni : az egyik az egyszerű, a másik az összetett
mondatot tárgyalja. Az első résznek további föl
osztása : a mondatfajokról szóló rész (1. Mondat),
a mondatrészek tana, végre a szórend szabályai.
V. ö. Simányi Zs. alapvető munkáit: A magyar
határozók (1888—92, 2 köt.); A magyar kötőszók,
1881—83. három köt.; A magyar szórend, 1903.
(Nyelvészeti Füzetek í. sz.); A jelzők mondattana
(1914).
Mondecaus, francia mérnök, 1. Caus.
Mondcgo (ejtsd: mondegu), folyó Portugáliában,
hossza 225 km. A Serra da Estralléban ered, az
Atlanti-óceánba torkollik. 8í km.-nyi hosszúság
ban hajózható.
Mond-gáz, Mond Ludwig (1. o.) által bitumenes
palából és vízgőzből előállított gáz. Tulajdonképen
nem egyéb, mint vízgáz, melynek árát tetemesen
leszorította Mond azáltal, hogy a képződő ammoniákot felfogta és értékesítette. Különösen Angliá
ban nagy központokban állítják elő és a gyárakba
vezetik. Nagyban használjak elektromos áram
fejlesztésére is. A száraz M.-nak átlagos össze
tétele a következő:
szénoxid (CO) ... _ ... _
széndioxid (CO^
hidrogén (H2)
szénhidrogének
nitrogén.
_
_

—

_ 10%
15%
... 23%
3%
49%

Tonnánként kb. 32 kg. ammoninmszulfát ter
melhető.
Mon D i e u ! (francia, ejtsd: mos gy8) a. m. Is
tenem !
Mondolat.«Sok bővítményekkel és eggy kiegé
szített újj-szótárral eggyütt. Angyalbőrbe kötve
eggy Tünet-forint. Dicshalom. 1813». Híres gúny
irat a nyelvújítás ellen, melyet Somogyi Gedeon
szerkesztett és Veszprémben adott ki 1813. Alapja
egy kis irat volt, melyet Szentgyörgyi József dr.
debreezeni tudós orvos, Kazinczynak személyes jó
barátja állított össze Benedek szuperintendens
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unszolására még 1808 körül, a német Schulznak lákkal, fafaragó-iskolával. Az egykor híres M.-i
az új németséget gúnyoló kis munkájának min apátság, amelyet a VIII. sz.-ban Ődilo bajor her
tájára, neológusaink koros szavaiból, idegenszerű ceg Tarnanto római gyarmat helyén alapított,
és affektált stílusában, címül a hírhedt újító Bar- 1787. szekularizáltatok. I. Napóleon Wrede her
czaf alvinak egy mesterkélt szavát adva neki: Mon- cegnek adta.
dolat. B kis munka eljutott Veszprémbe is, az
Mondnr, 1. Montur.
ortológia egyik dunántúli központjába, ahol VerMone, Franz Joseph, német régész, szül.
seghynek volt számos híve, s a veszprémiek, Mingolsheimban (Bruchsal m.) 1796 máj. 12.,
valamint a keszthelyi kör egyes tagjai még megh. Karlsruheban 1871 márc. 12. Heidelbergi,
több ily paródiát készítettek a nyelvújítók stí később löweni egyetemi tanár volt, végül (1835)
lusára, végül Somogyi Gedeon ez adalékokat Karlsruheban a badeni orsz. levéltár igazgatója.
eggyé szerkesztette és kinyomatta. A M. ebben Jelentősebb művei: Geschichte des Heidentums
az alakban főleg Kazinczy Ferenc ellen fordult, ím nördl. Európa (2. k., Darmstadt 1822); Urakinek a Tövisek és Virágok c. támadó epigram- geschichte des badischen Landes (2 k., Karlsruhe
mái és Vitkovicshoz intézett költői levele föllází 1845); Schauspiele des Mittelalters (2 k., u. 0.
tották az ortológusokat. A «Dicshalom» helynév 1848); Lateinische Hymnen des Mittelalters (3 k.,
is célzás Széphalomra, Kazinczy lakóhelyére. A Freiburg 1853).
M. nem szellemtelen munka, ügyesen utánozza
Monednla (állat), 1. Varjúfélék.
a neológia keresett stílusát, de annyiban igazság
Moneliém, 70-75% nikkelt és 25—30°/0 rezet
talan, hogy nem tesz különbséget Kazinczy és tartalmazó
ezüstfehér és jól fényezhető ötvény,
ama szófaragók közt, kiket Kazinczy is hibázta
1350 C°-nál olvad, jól hengerelhető és ková
tott; általános megbotránkozást okozott pedig, mely
Szilárdsága 65 kg. ós rugalmassági ha
hogy a M. címképe Kazinczyt koszorúsán, szamár csolható.
46.s kg. mms-kint. Nyúlása 45%- Tehát igen
háton a Helikon felé léptetve ábrázolta. A M. nagy tása
riadalmat okozott. Kölcsey és Szemere Pál készí kitűnő anyag.
Monemerikus (gör.) a. m. egy napig tartó.
tették rá a Peleletet, mely 1815. jelent meg. Ök
Monemvazia (a. m. egyetlen bejárás), gazdag
megtorlásul az ósdi stílust parodizálják ki és So
mogyit teszik szánalom és nevetség tárgyává, kis görög város a mai Lakonia nevű járásban
erősebb mint aminő nemes gúnynyal. A M.-ot és egy sziklás szigeten, melyet 150 m. hosszú kőhíd
a Peleletet újra kiadta Balassa József, a Heinrioh köt össze a szárazfölddel. Olasz neve Napoli di
G.-féle Régi Magyar Könyvtárban (X. és XI. fü Málvasia, lakosainak száma alig 600. Ez volt az
zet), bevezetésekkel, melyek az idevágó irodalom első vár, melyet a szabadságharcban a görögök
1821. elfoglaltak. A vár ma csak rom, inkább
ról is tájékoztatnak.
kikötője nevezetes, mint a malvázia-bornak leMondonedo (ejtsa: mondonyédo), város, M. járás és rakodója.
püspökség székhelye Lugo spanyol tartományban,
Monepigrafikus (gör.), oly érem (többnyire al
a Masma mellett, (1911) 10,620 lak., csipke és vá kalmi), melyen csak felírás van, minden más elő
szonszövés, agyagipar; székesegyházzal és régi állítás nélkül.
bencéskolostorral.
monera, a Véglények (Protozoa) legkezdet
Mondorí, fürdőhely Luxemburg nagyherceg legesebb szervezetű alakjainak osztálya. Koségben, (i9io) 705 lak., sóstartalmú ásványvízfor csonyaszerü protoplazmából álló szerves testek,
amelyekben sejtmagot nem találni. Felületükön
rással.
Mondorlak, kisk. Arad vm. aradi j.-ban, (1910) pseudopodiumok nyúlhatnak ki és testük bármely
1583 oláh lak., vasútállomás, postaügynökség, része alkalmas tápanyagok felvételére és meg
emésztésére. A geológia szempontjából rendkívül
u. t. Öthalom.
Mondovi (azelőtt: Montevico v. Monreale), fontosak, mivel a mélytengeri kutatások a ten
város, M. járás és püspökség székhelye és vár gerek fenekén tömeges előfordulásukat mutat
Cuneo olasz tartományban, az Ellero és vasút ták ki, melyet Huxley bathybiusnak nevezett. E
mellett, (1911) 19.858 lak., vas-, fém- és agyag protoplazmatömegekben számos parányi mésztesipar, papírgyártás, nyomdaipar; M. felső részében tecske válik ki, melyeket alakjuk szerint kokvan (XV. sz.) székesegyháza és a püspöki palota, kolitoknak, diszkolitok- v. ciatolithoknak nevez
alsó részében, a Pián della Valiéban állott 1472. nek, amelyek tömeges fellépése egyéb foraminiaz a híres könyvsajtó, amelynek termékei a Mons fera-héjakkal együtt a tengeri képzödésű mész
regalisok voltak. 1796 ápr. 21. Massena és Auge- kövek legfőbb anyagát szolgáltatja, amint ezt
reau itt legyőzték az osztrák-piemonti sereget. először Gümbel mutatta volt ki (1. Bathybius).
A M. név Haeckel Ernőtől származik (1866). Újab
Beccaria fizikus (1. 0.) szülővárosa.
Mondragón, város Guipuzcoa portugál tarto ban sok zoológus tagadja a M.-k létét.
Monet (ejt«d: moné), Claicde, francia festő, szül
mányban a Pena de Amboto (1358 m.) lábánál, a
Déva mellett, (1910) 3470 lak., vasbányászat és Parisban 1840 nov. 14. Művészete kezdetben
kohászat. Közelében Santa Aqueda ésArecliava- Manet, majd Boudin és Jongkind s végül Turner
hatása alatt érlelődött. Eleinte figurális képeket
leta (14—18°) kénesforrások.
Mondsee, 1. Felső-Ausztriában 11 km. hosszú (pl. M. asszony arcképe) is festett, később csak
és 1V2—2 km. széles, 68 m. mély tó, 476 m.-nyi tájakat (1. a képmellékletet). Az ú. n. impresszio
magasban a Schafberg, Drachenstein és Schober nista festésmódnak ő a tulajdonképeni megala
lábánál. Lefolyása a M.-i Ache, az Atter-tóba fo pítója. Festészetének célja a fényt a tárgyak
lyik. — 2. Jf.,fafesé,9Vöcklabruck felső-ausztriai színére való hatásában tanulmányozni s magát a
kerületi kapitányságban, (1910) 1497 lak., szép vil fényt a lehető legnagyobb fokban megrögzíteni.
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A teljes világitású, vagyis a pleinair-festészet az
ő képein éri el tetőfokát. Nem oly nagyszabású
egyéniség, mint Manet, a fejlődésre való hatásá
ban azonban még ennél is jelentékenyebb. Az
ú. n. neoimpresszionizmus teljesen az ő vállain
emelkedett. Képeit Franciaország különböző vidé
kein, továbbá Hollandiában és Londonban festette.
Nevezetesek a Szénaboglya, a Roueni székes
egyház, a Nimfák és a Themze hidja című so
rozatok, melyeken ugyanazon részletet a nap kü
lönböző szakaiban mutatja be. V. ö. Duret, Claude
M. (Paris 1880).
Moneta (lat. a. m.pénz), eredetileg Juno egyik
mellékneve a monendo, védve intő, mely név
úgy ment át a pénz fogalmára, hogy a köztársa
ság korában egy pénzverde Juno M. templomában
voít berendezve. Carisius denárának egyik olda
lán Juno feje, másik oldalán a pénzverő eszközök
láthatók (1. az ábrát). V. ö. Babéion, Descr. hist.

Moneta.

des Monnaies de la République Romáin (Paris
1885, I., XXXII. Carisia. 314. old.). Később M.
a. m. a pénzverési művészet megszemélyesítése.
Gallienus, Probus, Diocletianus emlékérmein ki
is ábrázolják a M.-kat. A középkorban pénzt és
pénzverőhelyet értettek alatta s gyakran pénz
verési jogosultságot.
Moneta, Ernesto Teodore, olasz publicista és
békebarát, szül. 1833 szept. 20. Milanóban. 1859—
1860-ig önkéntes és vezérkari tiszt Garibaldi se
regében, 1861—67-ig az olasz hadseregben. 1867—
1896-ban a Seeolo főszerkesztője, 1897. meg
alapítja a La Vita internacionálé c. békefolyó
iratot. Több olasz békeegyesületet (pl. Unione Lombarda 1878) és békekiállítást szervezett és nagy
arányú irodalmi működést fejtett M. 1907-ben
elnyerte a Nobel-dijat.
M o n e í a g i u m v. focagium (középkori lat.)
a. m. pénzverési jog.
Itlonetarius (lat.), a középkorban a pénzverde
vezetőjét jelentette. (Qui monetam cudit). Magya
rul pénzverőnek szokták fordítani. (Néni. Miinzmeister). A római köztársaság korában atresviri
monetales aeri argento fiando feriundo» a cí
mük, mit a pénzekén III.VIRI.A.A.A.P.P. jelez.
Monétier-les-Bains, Le (ejtsd: lö monetjé-lé-ben),

fürdőhely a francia Hautes-Alpes département
Briancon járásában, 1493 m. a tenger szine fö
lött, két kénesforrással (34 és 38°), kb. 1000 lak.,
kőszénbányászattal.
Monetit (ásvj, a brushithez hasonló foszfát.
Monf alcone (ejtsd: —kone), város az osztrák tengorparton, az ugyanilynevü kapitányságban, (1910)
8136 lak., kis kikötővel (Portó Rosega), pamutés selyemszövéssel, bőrgyártással, selyemhernyó
tenyésztéssel ; régi erősség romjaival. Közelében
a Monté di San Antonión vannak a már Strabon
és Plinius által említett meleg kénforrások (38°).

Mongol b i r o d a l o m

Az 1915-iki osztrák-magyar-olasz háborúban M.
környéke heves harcok színhelye volt.
Monf alut, város Egyiptomban, 1. Manfalut.
Monferrato, olasz vidék, 1. Montferrat.
Monfia, sziget, 1. Mafia.
Monforte (M. de Lemos), M. járás székhelye
Lugo spanyol tartományban, a Cabe patak és
vasút mellett, (1910) 13,000 lak., földmívelés és
állattenyésztés; kastélyromokkal.
Mong, japáni pénz, 1. Mon, 2.
Mongala, a Kongó jobboldali, sötétvízü mellék
folyója Afrikában.
Monge (ejtsd: moSzs), Gaspard, francia matema
tikus, szül. Beáiméban 1746 máj. 10., megh. Pa
risban 1818 júl. 28. Jeles tanuló volt, aki már 16
éves korában maga készítette eszközökkel fel
mérte szülővárosát. 1768-ban Lyonban a mate
matika és fizika tanára és több fontos technikai
felfedezése után 1783. Parisban a hidrodinamika
tanára, 1792. tengerészeti miniszter lett és ezen
állásában kellett neki XVI. Lajoson a konvent
megbízásából a halálos ítéletet végrehajtatnia.
1794-ben ő alapította az École polytechnique-ot
és ott átvette a matematika tanszékét. Napóleon
nal 1798. Egyiptomban volt és ott az ókori kuta
tásokat vezette. Napóleon 1805. szenátorrá éef'
1806. pelusiumi gróffá tette. A királyság helyre
állítása után elveszítette hivatalait. 1849-ben
szülővárosa szobrot emelt neki. M. Géometrie
desoriptive (1795) clmü művével a matematikai számításoktól független ábrázoló geometria meg
alapítója. Egyéb nevezetesebb művei: Traité élémentaire de statique (1788); Description de l'art
de fabriquer les canons (1793): Application de
l'analyse á la géometrie (1807). Életrajzát Arago
P. irta meg, s ezt Császár Károly (Budapest 1880)
magyarra fordította.
Monghyr, indiai város, 1. Mungir.
Mongibello (ejsa: mondzstbeiio), az JStna olasz
neve (1. o.).
Mongol, 1. Mongolok.
Mongol birodalom. A mongolok számos törzsre
oszolva a Tien-san és az Altáji-hegyek vidékén
nomád és rabló életet folytattak. Támadásaik ellen
építették védelmül már a Kr. e. III. sz.-ban Kína
uralkodói az ú. n. «nagy falat». Világtörténelmi
szerepük és jelentőségük azonban csak akkor kez
dődött, amikor egyik törzsfőnökük, Temudzsin
1206. egyesítette törzseiket és felvette a Dzsingiz-khán («a leghatalmasabb uralkodó») nevet.
Ez a nagy hódító először Észak-Kinát foglalta el
(1211—15), azután nyugat felé küldte török-tatár
törzsekkel megerősödött seregeit. Ezek 1218. el
pusztították az Iráni-fensíkon levő EJiovareszmi
birodalmat és borzalmas vérengzések közt irtot
ták ki főbb városainak (Bokhara, Mérv) lakosait.
Egy mongol sereg a Kaspi-tó déli partja mentén
a Kaukázuson át Európába nyomult s a Kalka
vize mellett 1223. megverte az orosz fejedelmek
és kunok egyesült seregét. Dzsingíz halála után
egyik fia, Oktáj (1229—42) lett a főkhán, aki
Karakorumban fényes székhelyet alapított az
összerablott kincsekből. Unokaöccse, Batu 1237.
Európába rontott s egymásután verte le az orosz
fejedelmeket, a kunokat pedig végleg kiűzte szál
lásaikból. (Ezek aztán 1239. hazánkba költöztek.)
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1240 végén elesett Kijev is, az orosz nagyfeje
delem székvárosa. Kijev alatt a mongol sereg
három csoportra szakadt. Az egyik (a jobbszárny)
Lengyelországot pusztította végig, azután Szilóziába tört, hol IJegnüz mellett (1241 ápr. 9.)
vívott ki véres győzelmet a német fejedelmek
hadain, azután délre fordult és Morvaországon át
hazánkba jutott a Kis-Kárpátok táján. A középső
sereg Batu alatt a vereczkei szoroson keresztül
nyomult Magyarországba és a sajómelléki csa
tában 1. o.) verte tönkre IV. Béla király sere
gét (1241 ápr. 12). A harmadik sereg (balszárny)
déli irányba vonult és több csapatra szakadva a
radnai, lömösi, tórcsvári szorosokon át tört Er
délybe. A hazánkban egyesült mongol seregek
rettenetes dúlások közt Dalmáciáig hatoltak.
Csak Oktáj halálának hírére 1242 őszén vonul
tak ki. Oroszország azonban mongol uralom alatt
maradt vagy 200 évig, sőt Batu az Ural-hegységtöl a Fekete-tengerig terjedő birodalmat alapított
Európában. Ez volt «az arany horda» birodalma
vagy Kipcsak khánság, mely idővel a kazáni,
asztrakáni és krimi khánságokra bomlott fel és
a XVI., HL XVIII. sz. folyamán orosz uralom alá
jutott.
Oktáj utódai, Kujuk (1242—47) és Mangu
(1251—59) alatt a mongolok hódításai tovább
folytak Ázsiában. Dzsingiz egyik unokája, Hulagu 1258. feldúlta Bagdadot és véget vetett a
bagdadi khalifaságnak. Utódai az ú. n. ükhánok
Mezopotámia és Perzsia felett uralkodtak s itt a
mongolok, a mohammedán hitre térve, egészen
beolvadtak a műveltebb arab és perzsa alattvalók
közé. Dzsingiz egy másik fia, Dzsagatáj a róla
elnevezett birodalmat alapította Turkesztán föld
jén. Idővel ez is felbomlott, de egy mongol di
nasztia fenmaradt Bokharában és Szamarkandban 1599, ill. 1868-ig. Mangu főkhán öccse és
utóda, Kubláj (1259-94) meghódította Dél-Kinát
is (1280) Tibettel és Koreával együtt. Ekkor érte
el a M. legnagyobb kiterjedését. A tovább terjesz
kedésnek keleten a japániak, nyugaton pedig az
egyiptomi mamelukok állották útját. Kubláj utódai
1368-ig uralkodtak Kína felett, amikor a Mingdinasztía elűzte az utolsó mongol császárt. Ennek
fia 1370. alapította a kalka-mongolok országát,
mely aztán hűbéres állama lett Kínának (lásd
Mongolország).
Egy új mongol hódító támadt a XIV. sz. végén
a kisebb részekre bomlott Dzsagatáj khánságban.
Timur (Tamerlan), egy törzsfőnök fia 1369. ha
talmába kerítette Szamarkandot. Innen indult
aztán rettenetes hódító útjára. Elfoglalta Perzsiát,
Mezopotámiát, Armóniát, leverte a kipcsaki khánt
(1391), Indiában feldúlta Delhit (1398) ós utoljára
Bajazid török szultánt győzte le Angoránál (1402).
Kina ellen tervezett hadjárata elején ragadta el
a halál 1405. Utódai alatt felbomlott a második
nagy M. is. Családi viszályok s a turkománok és
üzbégek támadásai megdöntötték azt. A XVI. sz.
elején már csak II. Babérnak volt egy kis or
szága Kabul környékén. Ez 1526. Indiába tört
s legyőzte Delhi szultánját s új M.-t alapított
India északi részében. Utódal a anagymoguloki
1803-ig uralkodtak Delhiben (L. India története).
V. ö. Hammer-Purgstall, Gesehicnte d. goldenen

Mongol nyelv és Irodalom

Horde (Pest 1840) és Gesch. der Ilchane (Darmstadt 1843, 2 köt.); Wolff, Geschichte der Mon
golén (Breslau 1872); Hoivorth, History of the
Mongols (London 1876—88, 3 köt.); StrakoschGrassmann, Der Einfall der Mongolén in MittelEuropa 1241 und 1242 (Innsbruck 1893); LanePoole, Moghul emperors of Hindustan (1892);
u. a., Mohammadan dynasties (1894); Sut, Politische Geschichte der Mongolén (Strassburg 1896);
Bálint Gábor, A mongolok császársága (Erdélyi
Múzeum 1895); A magyarországi tatárjárás tör
ténetére vonatkozólag Bogerim (1. o.) nagyvá
radi kanonok és Tamás (1. o.) spalatói főesperes
forrásmunkáin kívül 1. még: Székely Sándor,
A mongol invázió (Ludov. Akad. Közi. 1884);
Jankó János, A magyarországi tatárjárás leírása
a kinai évkönyvekbon (Századok 1890,1.); Márki
Sándor, A tatárjárás (Hadtört. Közi. 1890);
Olchváry Ödön cikke a Századokban (1902, V.
és VI. füz., két térképpel).
Mongol fácán v. kinai örvösfácán (Phasianus
torquatus Gm.), a Tyúkok rendjébe és ; fácán
félék családjába tartozó madárfaj. A hím feje
fémfényű zöld, nyakán fehér örwel. Begye és
melle vörösesbarna, hátán a sárga tollak sötéten
szegélyzettek, vállai és farka barnásak. Hossza
80 cm., szárnyhossza 25 cm., farkhossza 4 cm.
Hazája Kina. Állatkertekben gyakori. Másik faja
a mongol örvösfácán (Ph. mongolicus Brandt),
hazája Közép-Ázsia.
Mongolfolt. Bálz tokiói tanár hívta fel legelő
ször a tudósok ügyeimét arra, hogy a japáni új
szülött gyermekeken a keresztcsont táján kékes
szürke foltok észlelhetők (ezért Bálz-féle foltok
nak is nevezik). Ő ezeket a mongol rassz kizáró
lagos sajátságának tartotta. Később más színes
bőrű emberfajtáknál is megtalálták, sőt kisebb
számban (0'3—0'5°/°) európai gyermekeken is
észlelték. B foltok nagysága, alakja, elrendező
dése igen különböző s nemcsak a keresztcsonti
tájon, hanem a test más részein is találhatók.
Legerősebbek a születés után, s a 2-ik év vége
felé a legtöbbször eltűnnek. A szövettani vizsgá
latok kimutatták, hogy ilyenkor a bőr alatt el
ágazó, barna festékkel telített sejtek foglalnak
helyet. A foltok eredetét illetőleg a vélemények
igen eltérők. Legvalószínűbb Bálz nézete, mely
szerint e foltok a mongolok rasszjellegei közé
tartoznak s ha más népnél is előfordulnak, mon
gol beolvadásra v. keveredésre vallanak. Adachi
és mások csökevényes, visszafejlődésben lévő
jellegnek tartják, mely arra utal, hogy az ember
bőre valaha sokkal festékdúsabb volt. V. ö.
Adachi, Sogenannter Mongolen-Kinderfleck bei
Europaern (1902); Bartels, Die sogenannten Mongolenflecke derEskimo-Kinder(1903); Fujisawa,
Mongolen-Kinderfleck bei Europaern (1903).
Mongólia, 1. Mongolország.
Mongolizmus (gör.), a hülyeségnek egyik faja
mongolos arcvonásokkal, rövid koponyával, ferde
szemekkel.
Mongol nyelv és irodalom, a nagyural-altáji
nyelvtörzs egyik családja s legközelebb áll a timguzhoz és a törökhöz. írásuk az ujguroktól át
vett betűkkel felülről lefelé menő sorokban tör
ténik s a sorok balról jobbra következnek egy-
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másután. A szókat ragozzák utóragokkal, úgy
mint mi, pl. a gen. ragja jin; dativ. dur, aec.
ji, abl. ecc. A többes számot v. ragok v. a szavak
mellé tett többes számnevek által fejezik ki. Szó
képzőkben a nyelv igen gazdag. Irodalmuk budd
hista vallásos iratokból és fordításokból áll. Tör
téneti munkákból nevezetes Szanang Szecun feje
delem könyve, mely mondákat tartalmaz a mon
gol elöidőkböl. A mongol könyvek leggazdagabb
gyűjteménye Európában Kazánban van, hol az
első mongol iskolát is alapították. L. még Burjét.
Mongoloidok (gör.) a. m. mongol-félék. így
nevezik Hnxley óta antropológiai szempontból
mindama rasszokat, melyek a tulajdonképeni
mongolokkal szomatológiai hasonlatosságot tün
tetnek fel. így pl. ideszámítják az eszkimókat és
amerikai indiánusokat is.
Mongolok. Gyűjtőnév, ama 7 csoport egyike,
melybe Peschel az egész emberi nemet osztja,
ide számítva a mongoloid népeket is (1. o.). Kö
zös testi tulajdonaik a merev, gyér szőrözet és
haj, a bőr sötétes, sárgától vörösig játszó szine,
kiálló járomcsontok és a szem ferde állása, az
ú. n. mongolredő, epikantusz folytán (1. Mongol
szem). A tulajdonképeni mongol faj P. Müller sze
rint közép- v. észak-ázsiai, azok a népek, melyek
K-i, Közép- és Észak-Ázsiát lakják, kivéve a
hiperboreusokat. Nyelve szerint a M. faj feloszt
ható 1 szótagu- és több szótagura. Az elsőbe
tartoznak az uráliak, altájiak, japániak, koreaiak;
a másodikba a tibetiek, a himalájok, birmák,
lohita, thai népek, anamiták, kínaiak és HátsóIndia apróbb népet Az uralok ismét szamojéd és
finn ágra, az utóbbi ismét 4 családra : ugor, bol
gár, permi és a szorosan vett finnekre (lappok,
észtek, livekre) oszlik. Az altájiaknak ismét 3
ágát különböztetjük meg: a mandzsu, tunguz
(1. o.) tulajdonképeni mongol és török ág (jakutok,
tatárok, kirgizek, üzbégek, oszmánok). A tulaj
donképeni M. újabb 3 ágra oszlanak: 1. K.-i M.,
2. Ny.-i M. vagy kalmükök (1. o.) és 3. burjétek
(1. o.). A K.-i M. az anyaországot, Mongoliát lak
ják és tulajdonképeni M.-nak neveztetnek. Ezek
közül a Góbi-sivatag É.-i részén lakó ág chalka,
kalka-M. néven ismeretes, a D.-i, egészen Tibetig
terjedő az ú. n. sara-M. A két utóbbinak nyelve
közelebb rokon a törökkel, mint a vogul-osztjákkal, bár később bontakoztak ki a közös uralaltáji
kötelékből. Testalkatra a M. általában kistermetüek, brachikefálok. Műveltség és vallás sze
rint nagyon eltérnek egymástól. Sámán hi
tűek a mandzsu-tunguzok, szamojédek, stb. rén
szarvas-nomád népek, valamint a szarvasmarhá
val vándorló Himalája-törzsek, szifamok, jaku
tok stb.; lámahitüek a burjétek stb., buddhisták
a tibetiek. Pöldmívelő kultúrnépek a kinaiak, ja
pániak, koreaiak, anamiták, indiai műveltségkörbe tartoznak a birmánok és sziámiak; euró
paiba a finnek, magyarok, oszmánok stb. Össze
foglaló jellemzését e tarka konglomerátumnak
adni nem lehet. A M. történetét 1. Mongol biroda
lom és Mongolország.
Mongolország (Mongólia), a Mnai birodalom
egy része Mandzsúria, Dzsungária, Orosz-Szibíria
és a tkp. kinai birodalom közt. Területe 2.787,600
kin*, kb. 1.850,000 lakossal. M. két, egymástól
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különböző részre oszlik, ú. m. belső-és külsö-M.-ra.
Belső-M. alatt értjük M. D.-i részét, valamint
azokat a területeket is Kínából, amelyeken még
mongolok laknak, bár ezeket mindinkább kiszorít
ják a kinaiak É. felé. Kiilsö-M. é részre oszlik:
Cecen-, Khutuktu- vagy Tusjetu- (fővárosa Urga),
Szain-noin- (Uljasszutáj) és Dzsasszaktu-khánságra. M. egy része a nagy Góbi vagy Sa-mo
homokos sivatag, míg K.-i részén már füves
magas pusztaság van, ahol a nomád életű mon
golok tanyáznak. A mongol puszta K.-en a NagyKhingán peremmel szakad le alacsonyabb tér
színre ; D.-en a Hoang-ho mellett levő Ordosz és
Kuszupecsi homoksivatagok isM.-hoz tartoznak.
É.-on a Bajkál hegyrendszer, ÉNy.-on és Ny.-on
az Altaidák láncai: a Száján, Tannu, Khangai
hegységek határolják, ill. egyes kisebb zárt
medencékre tagolják, s az Ektag v. Nagy Altáj
is levág egy nagy részt belőle. Hegyvidékei erdők
kel borítottak és Szibíria erdeire emlékeztetnek.
A mongol puszta esőben szegény, félsivatagos
terület, fűféle növényekkel, folyói alig vannak,
csak a határain ered a Jenisszej, Szelenga, Saramuren és a Hoang-ho, többi folyói lefolyástalá
nok, ilyenek: a Kerulen (1000 km., a Dalai-tóba
ömlik), Uldra vagy Küitun, Tessz, Kobdo, Dzsabkhan, Baidarik és a Narin. A nagy Kosszo-gol
tavon kívül M. vannak még kisebb tavak, amelyek
területüket erősen változtató pusztai tavak vala^
mennyien, ezek: az Ubsza-nor, Kara-UsszH,
Kobdó-tó, Kara-és Dalai-nor. M. éghajlata száraz,
rendkívül szélsőséges, így Urgában az0 évi közép
hőmérséklet —2'9°, júliusban -j-17'6 , januáriusban — 27 • 8 a hőmérséklet, szélsőségei pedig 82-2 °-ot
ingadoznak. Lakói leginkább a mongolok (1. o.),
főfoglalkozásuk az állattenyésztés. Ásványi kin
csei vannak (só, szón, vasérc stb.), de ezeknek a
bányászását a kinaiak csak igen kevés helyen
engedik meg. A lakosság igénytelensége miatt az
ipar majdnem semmi, a kereskedelmi forgalom
jelentéktelen s csaknem mindenütt cserekereske
dés van. Az egyedüli némileg gondozott és szekér
rel is járható útja Kjahtából Urgán át Pekingbe
vezet. M. fővárosává 1912 febr. 19. TJrgát nyilvá
nították.
Az első híreket M.-ról Plán Carpin, Ruysbrockj
Marco Polo hozták. Első tudományos kutatói
francia jezsuita atyák, köztük páter Gerbilloa
1688—98. közt 4 ízben utazott az országon keresz
tül, smint a kinai császár udvari csillagvizsgálója,
a császárt kirándulásaiban ós útjain követte. A
kinai birodalom nagy térképének elkészítésekor
(1708—17) M.-ot is fölmérték. A mnlt században
különösen oroszok szereztek maguknak érdeme
ket M. beutazásával és leírásával. V. ö. Cholnoky:
Sárkányok országában (Veszprém 1900).
Története. A nagy Mongol birodalom (1. o.)
törzsországa 1370 óta a Kínából elűzött mongol
császárok uralma alatt élt egyideig, a XVI. sz.'
óta pedig Kina hűbéres állama volt. A kinai ura- :
lom alatt a harcias mongolokból békés pásztor
nép lett. Legújabb időben a kinai forradalom
kitörésekor 1911 végén orosz ösztönzésre a mon
gol törzsfőnökök és főpapok felkeltek Kina ellett]
és M.-ot független államnak nyilvánították. A '
kinai hatóságok el is távoztak Urgából és Mai-
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macsinból, mire a Dalai Láma, Oroszország ke 1430 óta Rómában Szt. Ágoston templomában
gyeltje, M. részére helyettesét, a Kiduchtát ren nyugszik. Emléknapja máj. 4. Szt. Ágoston Condelte kormányzónak. Ez 1912 febr. 19. Urgát vá fessiones c. munkájában gyermeki hálával örökí
lasztotta a független M. székvárosául. Az oroszok tette meg anyja nemes vonásait. Életrajzát meg
színlelt közömbösséggel vették tudomásul M. el írta BougauA Enni, lavali püspök (magyarra for
szakadását Kínától, s csak miután Japánnal meg dította Éuschek Antal (1890) és mások).
egyeztek (1912 júl.) Mandzsúriára és M.-ra vonat
Monilia-betegség (növ.), előfordul összes gyü
kozólag, 1912 nov. 3. a Kutuchtával külön szer mölcsfáinkon, a Selerotiniafructigenaés Scleroződést kötöttek. B szerint Oroszország jogot iinia cinerea nevű penészgombák okozzák. A gyü
kapott a kjachta-urgai vasút építésére, bizonyos mölcsöt (almát, körtét, szilvát stb.) előbb penész
határkiigazítást kapott és azt a jogot, hogy ke vonja be, ebből aztán köralakú láncolatban ú. n.
reskedelmi karavánjait orosz csapatokkal kisér gombapárnák azaz dudorodások emelkednek ki,
hesse M. területén. Ezt követte 1913 okt. az a gyümölcsöt megrontják, majd rothadásba jut
órosz-kinai szerződés, melyben Kína elismerte tatják vagy elszárítják. A gyümölcs legnagyobb
51. autonómiáját, kivonja onnan csapatait, Orosz része lehull, de maradnak a fán összeaszottak is.
ország viszont Kiua névleges fenhatóságát ismeri E betegség a gombák csiráiból évről-évre felújul.
el M. felett. M.-nak külön hadserege lett orosz Védekezni lígy lehet ellene, hogy a megtámadott
tisztek vezetése alatt. Ezzel M. teljesen orosz és lehullott gyümölcsöt napról-napra összeszedet
protektorátus alá került.
jük, a gyümölcsösből eltávolítjuk s mélyen elásat
juk v. elégetjük. A fákon maradt összeszáradt
Mongolredö, 1. Mongolszem.
' Mongolszem, a mongol-féle népek sajátsága gyümölcsöket is már ősszel le kell szedetni és
s abban áll, hogy ama bőrredő, mely az európai elégetni. Az elhalt ágrészeket és végeket le kel!
Szem felső szemhóján is jól látható, de itt egye vágni és szintén elégetni s ha a korona sűrű volt,
nesen fut és nem éri el a belső szemzugot, a azt meg kell ritkítani, hogy a levegő jól járhassa,
mongoloknál sokkal nagyobb mértékben fejlődik őszkor a fa tövét olyan körben, amekkora a ko
ki, s egyfelől leterjed a felső szemhéj alsó szélén rona széle, jó ásónyomnyira fel kell ásatni. Külön
túl is, úgy hogy eltekarja a szempillák tövét s a böző szerekkel való permetezéseknek nem igen
s'zemrést erősen megszűklti, és másfelöl rézsúto volt eredményük.
MOHi le (lat.) a. m. nyakék.
san lenyúlik a belső szemzugra, ott a könnyhúst
Moiiimiaceae (növ.), tropikus és szubtrópikus
félkör alakban eltakarja (mandula-alak), miáltal
á. szemrés ferde lesz. Ha e redőt (mongolredö) növónycsalád (a Eanales sorozatban); 300 faja
ujjunkkal felhúzzuk, észrevesszük, hogy a szemrés fa v. cserje, főkép a D.-i félgömbön. Legközelebb
tulajdonképen a mongoloknál is rendes s az erős ről a Calycanthaceae családdal rokon, távolabbról
ferdeség csak látszólagos. Elősegíti a M. létre pedig a Babérfélék családjával.
jöttét az orrhát lapossága és a felső szemhéj zsírMoniquira, város Boyaca colombiai departedússága. Nem tévesztendő össze vele az európaiak mentben a Suárezbe ömlő M. mellett, 1705 m.
szemzugán előforduló kóros redő (epicanthus), magasságban, kb. 12,000 lak., cukornádültetvómely szintén mongol jelleget ad a szemnek. A nyek, rézbányák.
M.' mongolokon és japániakon 80—100%-ban
Monis, Antoine Emánuel Ernest, francia poli
fordul elő. Banké és Drews kimutatták, hogy az tikus, szül. Chateaunef-snr-Charenteban 1846 máj.
európai gyermekeknél is megvan 6—33°/0-ban. 23. Az ügyvédi pályán működött, 1885—89-ig a
Felnőtt korban (1%) többnyire eltűnik. A M. tehát képviselőház tagja volt, 1891 óta pedig állandóan
a fejlődés primitívebb fokán való megállapodást a szenátusba választották be. 1899 jún.—1902
jelent. V. ö. Drews, Über das Mongolenauge máj. igazságügyminiszter volt Wáldeck-Bous(1889); Bariké, Über das Mongolenauge (1888). seau kormányában. Mint a szenátus alelnöke,
Mongo-ma-Loba (Mudongo-ma-Loba), L Ka- került azután 1911 febr. a lelépő Briand helyébe
merun-hegy.
az új kormány élére. E minőségében 1911 máj.
Mongnr, így nevezik egyes helyeken, a XXI-esfc 2L súlyosan megsebesült az issy-les-moulineauxi
repülőtéren egy lezuhanó aeroplantóL amikor
a tarokban.
Monier-íéle építkezés. Monier francia kertész Berteaux hadügyminiszter életét is vesztette.
találmánya, aki nagyobb virágedényeket állított, Még fel sem épült teljesen, mikor jún. 23. lemon
elő betonból s az ebbe beleágyazott vas-sodrony- dotta miniszterelnökségről. 1913 dBC.Doumergue
íhálóval annak szilárdságát nagy mértékben nö kormányában a tengerészeti tárcát vállalta, de
velte. Födémeknél vasrudak vannak a cementbe, 191-4 mára, mikor CaiUaux pénzügyminiszter
illetve betonba ágyazva, úgyhogy a szerkezetben felesége agyonlőtte Calmette-et, a Figaró főszer
fellépő húzásnak e vasrudak, a nyomásnak pe kesztőjét, Caiüaux-val együtt M. is kivált a kabi
dig a beton áll ellent Az Ily szerkezet különös netből. Ezután Jaurés elnöklete alatt egy par
előnye a rendkívül csekély dimenzió, a tisztaság, lamenti bizottság ült össze, mely M. volt kormá
gömbaképződés és rothadás Mzárásá, szilárdság. nyának eljárását megrótta Bochette csaló bankár
bűnügyének elpalástolása miatt.
L: Vasbeton.
Monisták, L Monizmus.
Mónika, szent, Szt. Ágoston anyja, szül. Afriká
Monita secreta (lat. a. m. titkos intelmek),
ban, Tagaszte városban 332., megh. Ostiában, a
Tfber-folyó torkolatánál, 381. Szülei keresztények címe az exjezsuita Hieronymus Zahorowski szer
voltak, pogány férjét, Patríciust pedig ő térítette zetté és Krakóban 1614. megjelent gyalázó iratnak
meg. Példás anyai szeretettel nevelte 3 gyerme a Jézus tatsasága ellen, mely szerint a rendnek
két : Ágostont, Navigiust és egy leányát. Holtteste volnának titkos, a gyónószékben és azonkívül al-
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kalmazandó előírásai, amelyek örökségvadászást,
pénzgyártást, lopást stb. parancsolnak. Jóllehet
mindjárt megjelenése után és később több izben
közönséges gyalázó iratnak bélyegezték meg,
ismételten föléledt és sok nyelvre lefordítva,
mint valódit, a jezsuiták ellen használták föl. A
XIX. sz.-ban csak Németországban 20-szor ad
ták ki. Valódiatlanságát a jezsuiták ellenségei
is elismerik. V. ö. Beiber, Monita seereta (1902);
Duhr, Jesuitenfabeln (1904, magyarul is); Pilá
tus, Ber Jesuitismus (1905).
Monitio (lat.) a. m. intés, figyelmeztetés.
monitor (ang. a. m. intő, figyelmeztető), az a
tanuló, aki a tanítót az oktatásban támogatja.
Régebben, mikor még nem volt elegendő számú
képzett tanerő, idősebb tanulókat, főleg tanító
jelölteket vettek segítségül az oktatásban. Bell
és Lancaster (1. o.) egész osztályokat tanítottak
M.-ok segélyével (1. Kölcsönös oktatás). M. az
angol középiskolákban az a felső osztályú tanuló,
aki felügyel az iskolai fegyelemre.
Monitor, neve az eredetileg 1861. az amerikai
polgárháború kitörésekor Erikson mérnök által
az északi államok részére épített vértes hajónak,
amely ama szerkezeténél fogva, hogy árbocozata,
tehát vitorlája sem volt, továbbá, hogy a hajótest
maga alig látszott ki a vízből, két nehéz lövegje
pedig egy vértezett és forgatható toronyban volt
elhelyezve, akkori időben nagyon feltűnt. A M.-nak
a jóval nagyobb Merrimae nevű vértes fregattával való sikerült mérkőzése után (1862 máre. 8.)
oly hírneve lett, hogy más államok is siettek ezt a
rendszeri hajót, mely mint típus M.-nak nevezte
tett, maguknál meghonosítani. B későbbi M.-ok
részben sokkal nagyobbak voltak és 2—3 vértes
lövegtornyot is hordoztak. Nyilt tengeren azon
ban nem váltak be, minélfogva manapság már
csak a parti vizeken és folyamokon alkalmaztat
nak. Az osztrák-magyar haditengerészetben 1914ben 6 kész M. volt, név szerint: Maros, Leitha, Kő
rös, Szamos, Bodrog és Temes, 2 pedig épült.
Mindannyi mint f olyamhajó a Dunán, Tiszán ós a
Száván járatos. 1914—lö-ben a Szerbia elleni
hadjáratban a M.-ok eredményesen vettek részt
(L VüágMború).
Monitor (illat), 1. Yaranus.
Monitoriuni (lat) a. m. intés, egyházi jog
ban 1. a. m. idézés; az első idézésre meg nem
jelent alperes ellen nincs azonnal makacsságnak
helye, hanem — felperes kérelmére — az idézés
ismétlésének (M. snperabundans v. canonieum);
2. M. canonieum v. monitio canonica, egyházi
intés, mely a kiközösítést (exeommunicatiót) meg
előzi ; 3. monitum de vitando perjurio, az eskü
fontosságára s a hamis eskü-következményeire
való birói figyelmeztetés.
Monitum (lat, több. monita) a. m. intelem,
figyelmeztető vagy gáncsoló megjegyzés.
Moniuszko, Stanislaw, lengyel zeneszerző,szül.
Ubilban 1819 máj. 5., megh. 1872 jún. 4., mint
varsói tanár. Az első lengyel nemzeti zeneszerző.
Művei: operák1 (nevezetesebbak: Halka 1847,
Plis 1858, Pária" 1869, Javmrta); 3 ballet; kan
tátok ; 7 mise, 2 reauiem; 400 dal,; zene a Hamlet-hez és A -windsori vlg nők-höz. Életrajzát meg
írták Ai. Walicki(1873) ésWilczinski(1900).

—
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Monizmus (gör.), a világ jelenségeinek olyképen egységes magyarázata, hogy a világot egy
őselvből vagy egy ösvalóból vagy egy ősfolyamatból származtatjuk. A M.-szal szemben áll
a dualizmus és pluralizmus; a dualizmus két
elvet vesz föl (anyag, szellem — isten, világ), a
pluralizmus számtalan valót tart szükségesnek a
világ jelenségeinek magyarázatára (atomizmus,
monadológia); szigorúan monisztikus Spinoza
rendszere, de monisztikus minden dualizmussal
szemben minden filozófiai rendszer, mely ha nem
is egységes valóból, de egységes természetű va
lókból magyarázza a világot, úgy hogy Leibniz
(1. o.) tanítása is monisztikus. A darwinizmus, ille
tőleg a származástan ós materializmus hívei az
egyedüli igaz monistáknak tekintik magukat. A
M. tanítása szerint az összes jelenségek a termé
szet törvényszerű rendjének szükségszerű ered
ményei és a természetben észlelhető összes folya
matok természetes okokra vezethetők vissza. A
M. az embert természetes úton az állatvilágból
fejlődő lénynek tartja. A morált sem tulajdonítja
transzcendentális elveken nyugvónak, hanem az
ember társas életének különböző formáiból ve
zeti le. Újabban a M. mintegy vallási igényekkel
lép föl, a M. mint új vallás ki akarja szorítani a
régieket. 1906 jan. 11. a M. hívei egyesületté ala
kultak Jenában, Haeckel székhelyén, aki vezére a
monista mozgalomnak. V. ö. Haeckel és Ostwald
idevágó műveit.
Monk (Monck), George, ATbemarle hercege, an
gol hadvezér ós államférfiú, szül. 1608 dec. 6.,
megh. 1670 jan. 3. Devonshirei köznemes szülők
től származott s az angol hadseregbe lépve, a pol
gárháború kitörésekor (1642) már alezredes volt.
Először a királypártiak sorában harcolt, de 1644.
fogságba esett és szabadságát csak úgy kapta
vissza, hogy 1646. a parlament pártjához csatla
kozott. 1650-ben Cromwellt Skótországba kísérte
s a dunbari csatában kitüntette magát. 1653-ban
a megbetegedett Blake helyett az angol flotta fő
parancsnoka lett és júl. 29—31. fényes győzel
met vívott ki a hollandiak felett Texel mellett, hol
Van Tromp tengernagy is elesett. Cronrwell to
vábbi uralma alatt Skótország katonai főparancs
noka volt Cromwell halála és fiának, Rikárd-1
nak lemondása után az egybehívott xcsonka parlament)) ós az angol hadsereg közt viszály tá
madt. Ekkor M. 6000 főnyi seregével 1660 jan.
1. átlépte az angol határt ós febr. 3. kardcsapás <
nélkül bevonult Londonba. Itt visszahívta a par- i
lamentnek 1648. kizárt tagjait és a Hollandiában;
tartózkodó II. Károllyal összeköttetésbe lépve,1
keresztülvitte annak ünnepélyes visszahrvatásár '
az angol trónra. IL Károly azzal jutalmazta meg
M. fáradozását, hogy a titkos tanácstagjává, Albemarle hercegóvó és Írország helytartójává ne
vezte ki. 1666-ban újból a hollandiak ellen harcolt
s Rnytertől vereséget szenvedett jún. 1—4., de
júL 25. ő győzött a Themze torkolatánáL Élet
rajzát megírta káplánja Gumble (London 1671)
és házi orvosa Skinner (u. 0.1723). V. ö. Guizot,'
HL, Chute de la république ete. (Paris 1862, 6.
kiad.); J. Corbett, M. (London 1889).
Monk Bretton, John George Dodson, lor&£
angol államférfiú, szül. 1825., megh, 1S97. Mint*
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londoni ügyvéd jutott 1857. az alsóházba, hol a
liberális párt radikális csoportjához tartozott;
Gladstone kormányaiban 1873—74-ig kincstári
államtitkár, 1880—82-ig a helyi kormányzat el
nöke (belügyminiszter) és 1882—85-ig Lancaster
hercegség kancellárja volt. Visszalépése után
mint Lord M. a felsőház tagja lett.
M o n k e y - a p p l e (növ.), 1. Clusia.
Monkeyiű (növ.), 1. Attalea.
Monmouth. (ejtsd: monmöth), 1. county (M.-shire)
Anglia DNy.-i részében Gloucester, Hereford,
Brecknock,
Glamorgan és a Severn-torkolat közt,
1383 km2 területtel s (1911) 312,078 lak. Erdőkkel
borított hegyeiben gazdag szén- és vasércbányák
vannak, míg sík területén a földmívelés és állat
tenyésztés virágzik. — 2. M-, az ugyanily nevű
angol county fővárosa, (1911) 5629 lak., vasipar
ral, gabona- és épületfakereskedéssel; a XIV.
sz.-ból való templommal. M. a római uralom alatt
Blestium, V. Henrik szülővárosa. — 3. M., Warren county székhelye Illinois északamerikai állam
ban, (1910) 9128 lak., gazdasági gépgyárakkal.
Monmouth (ejts: monmöth), James, M. hercege,
II. Károly angol király és Lucy Walters termé
szetes fia, szül. Eotterdamban 1649 ápr. 9., megh.
Londonban 1685 júl. 15. Franciaországban nevel
kedett, majd atyja trónrajutása után Orkney
grófja, M. Jwrcege és a testőrség főkapitánya lett.
A király öccsével, Jakab yorki herceggel ellen
séges viszonyban állott és sok párthíve volt a
whig-párt táborában. A Ryehouse-összeesküvés
felfedezése után, melyben neki is része volt, szám
űzetésbe kellett mennie. II. Jakab trónralépése
után 1685 jún. egy kis csapattal Angolországba
tört, a protestánsokat fegyverre szólította és fel
vette a királyi címet. De kicsiny seregét Sedgemoore mellett szétverték (júl. 6.), M.-t pedig me
nekülése közben elfogták s a Towerbe vitték, hol
II. Jakab parancsára lefejezték. Tőle származnak
a Buccleuch hercegek. V. ö. Fea, King M. (1901).
Monmouthshire (ejtsd:monmöthsír), ang.county,
1. Monmouth, 1.
Monmouthshire-csatorna, 29 km. hosszú csa
torna Anglia Monmouth countyjában, 136 m.-re
emelkedik, a XVIII. sz. végén készült, Avontól
Newportig, az Usk torkolatáig vezet.
Monna I á s a , 1. Mona Lasa.
Monnier (ejtsd: monnjé), 1. Henri, francia rajzoló
és író, szül. Parisban 1799 jún. 6., megh. u. o.
1877 jan. 3. Roppant népszerűségét 1830. kiadott
művével: Scénes populaires dessinées a la plume
alapította meg, melynek alakjai közül az ósdi,
enyhe humorral ábrázolt Joseph Prudhomme vi
lághírűvé lett. Ezt követték egyéb rajzsorozatai,
melyekben többnyire a régi jó idők nyárspol
gárias egyszerűségét állítja szembe a kor rom
lott finomságával. Ezek: Scénes populaires; Scé
nes de la ville etdela eampagne; Scénes popu
laires. Oeuvres complétes; Bourgeois de Paris;
Quartiers de Paris; Moeurs parisiennes, stb. Alak
jainak népszerűsége arra indította, hogy a legkiválóbbakat színpadra vigye. Grandeur et décadence de Joseph Prudhomme (1852) ós Joseph
Prudhomme, chef des brigands (1860) című víg
játékai nagy sikert is arattak. V. ö. CJiampfleury,
Henri M., sa vie, son oeuvre (Paris 1879).
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2. M., Marc, francia író, szül. Firenzében 1829
dec. 7., megh. Genfben 1885 ápr. 18. Sokáig élt
Olaszországban s azután a genfi egyetemen az
irodalomtörténet tanára volt. Nagy feltűnést kel
tett L'Italie est-elle la térre des morts ? (1859) c.
röpirata.Irt költeményeket (Lucioles, 1853 ; Poésies, 1871); kisebb színműveket Gozzi modorában
(Sic vos non vobis, 1853; Le euró d'Yvetot, 1862)
és több novellás kötetet (Les amours permises,
1861; Nouvelles napolitaines, 1879; Apres le divorce, 1885 stb.) Történeti és irodalomtörténeti
munkái: Le protestantisme en Francé (1854); Les
aieux de Figaro (1868); Genéve et ses poötes
(1873); La Renaissance de Dante á Luther (1884);
La Reformé, de Luther á Shakespeare (1885). Ma
gyarul megjelent: Gian és Hans (Pesti Napló
1881. évf.) ;"rAz elválás után (u. o. 1885. évf.). V. ö.
ILambert, Écrivains nationaux suisses (Paris
1874).
3. M-, Philippe, francia író, M. 2. fia, szül.
Genfben 1864 nov. 2., megh. u. o. 1911 júl. 21.
Főműve: Le Quattrocento, essai sur l'histoire
littéraire du XV. siécle italien (2 köt., Paris
1901; pályadíjat nyert). Egyéb munkái: Rimes
d'écoliers (költem., 1891); Vieilles femmes(1895,
2. kiad. 1908); Jeunes mónages (1899); Causeries
genevoises (1902); Le livre de Blaise (1904); Venise au XVIII. siécle (1907); Mon village (1909).
Monnieriá L. (Aubletia Rich. non ScJireb.,
növ.), 2 fajával a Rutaceákhoz tartozik. A M. trifoliata Amerika aequatoriális tájain honos; arómatikus gyökere szolgáltatja az Alfaraca da
cobra nevű diuretikus gyógyszert.
Monnotíém (ejted: monnó—), acél, melyet autogén
hegesztés útján rézzel, alumíniummal v. ezüsttel
vontak be. Vékony lemezzé hengerelhető és dróttá
húzható anélkül, hogy a burkolat az acélról le
válna. Jól állja a hőmérsékletváltozásokat is.
Mono (Monu), folyó Togo nyugatafrikai né
met gyarmatban, 100 km.-nyire csónakkal ha
józható.
Mono... (a görög <J.6VO^ szóból), összetételekben
gyakori, a. m. egyedüli, egyetlen.
Monó, kisk. Szilágy vm. szílágycsehi j.-ban,
(1910) 1023 magyar és oláh lak.; u. p. és u. t
Sülelmed.
Monobrachia (gör.) a. m. egykaruság; monobrachus, egykarú törzszülött.
Monobrómetán, 1. Milbromid.
Monobrómkámfor, a-brómkámfor (campJíora
monobromata), C10 Hu BrO, vízben nem oldható
színtelen, tüalakú, kámf országú kristályok. 76°-on
olvad, 274°-on forr. Hosszabb ideig vízzel főzve
kámfor, brómhidrogén és bróm keletkezik belőle.
Előállítására a bróm és kámfor egymásra hatá
sából keletkező kámfordihromidot vízfürdőn me
legítik, mikor is brómhidrogén hasad le és M. ke
letkezik. Gyógyszerül használják. Alkalmazásá
nak előnyei, hogy a bróm nehezebben felszívódó
alakban van benne s így nem oly könnyen okoz
brómbetegséget (bromizmus), mint a jól oldható
brómalkáliák, másrészt pedig a benne levő kám
for szintén közrehat az idegcsillapító hatás kel
tésében.
Monocarpicns (növ.), 1. Egyszertermö és Élet
tartam.

Monocaulus I m p e r á t o r

—

865

—

Monodora

S l o n o c a u l u s i m p e r á t o r (állat), a Csalánzók 1855—59, 3 köt.) és Les adieux d'Adolphe M. a
(Hydrozoa) osztályába tartozó tömlőbelü állat mes amis et á l'église (1856; 1894 már 12. kiad.).
(Coelenterata). Polypjai óriási nagyságot érnek További művei: La femme (1848, számos kiadást
el; magasságuk 25 m.-nyi is lehet. A Csöndes- ért; magyarra ford. Szilassy Aladárné: A nő,
óceán északi részéből a Challenger-expedició hozta Budapest 1898); Saint Paul (1851, több kiad.). —
föl mintegy 3-400—5300 m.-nyi mélységből.
Testvérei közül Frédéric (1794—1863) alapította
j l f o u o e e r c o m a a a g (állat), 1. Ostoros ázalék- meg a francia szabad református egyházat, Guillaume (1800—1896) pedig Adolphe utóda volt Pa
állatok.
risban, de letette e hivatalát, hogy saját szabad
M o n o c e r o s (lat.), 1. Egyszarvú.
^ l o n o c J i a s i u u i (növ.), az elágazás (1. o.) oly gyülekezetet alapíthasson; tébolyban halt meg.
alakja, amidón a csúcsvirág alatt egyetlen ág
2. M., Charles Edmond, francia orvos, szül.
keletkezik, amilyen a forgó, kunkor, legyező, Parisban 1842. Egyetemi tanár lett 1875-ben;
sarló virágzat.
1883—1887. a gyógyíthatatlanok kórházának se
IHonochlamydeae (Histerophyta,Leplesek, bésze Ivry-ben, 1887 óta a Hóp. St. Antoine kór
növj, régebbi felosztás szerint á Kétszikűek egyik ház sebésze. Művei: De l'hypertrophieunilatérale
sorozata, amelynek virága nem differenciálódik partielle ou totale du corps (Trólat-val együtt
külön csészére és pártára, hanem egyszerű lepel. írta: Areh. génér. 1869); Contribution á l'étude
Ilyen pl. a Santalaceae, Loranthaceae, Aristo- des tumeurs non carcinomateuses de sein (u. o.
loMaceae, Urticaceae stb. család.
1875); Traité des maladies du testicule ou de ses
annexes (1889); Btude sur le cancer du sein
j f l o n o c l i l o r a l a n t í p y i ' i n , 1. Hipnál.
(1894); De l'appendieite (1898) stb.
M o n o c h l o r l i y d r i n , 1. Glicerin.
M o n o c h r o m (gör.), 1. Monokróm.
3. M., Gábriel, francia történetíró, szül. Le
Monociklikus (növ.) a. m. egyszervirító növény, Havreban 1844 márc. 7., megh. Parisban 1912
1. Egyéves növény.
ápr. 10. Tanulmányainak egy részét 1867—68.
M o n o c l e (franc., ejtsd: monoki), magyarosan Berlinben és Göttingenben végezte, 1869. az École
monokli, egy szemre való szemüveg. L. még des hautes-études tanára, majd igazgatója, 1905.
LorgneÚe és Pápaszemlencse.
pedig a Collége de Francé tanára lett. 1908-ban a
M o n o c l i n u s (növ.), 1. Sisexuaüs.
Magyar Tud. Akadémia kültagjai sorába válasz
MoiioeoiKlyiia, azon állatok összefoglaló totta. Nevezetesebb művei: Allemands et Frangais,
neve, melyeknek koponyája egy bütyökkel (con- souvenirs de campagnepMetz, Sedan, la Loire
dylus occipitalis) Ízesül a gerincoszlophoz. Idetar (Paris 1897, 3. kiad.); Études critiques sur les
toznak a Csúszómászók (Reptilia) és Madarak sources de l'histoire mérovingienne (1872—75,
(Aves).
2 rész); Bibliographie de l'histoire de Francé
M o n o c o r a l l i a , a magánosan élő, telepeket (1888); Les maitres de l'histoire Renan, Taine,
nem alkotó korallok összefoglaló neve.
Miohelet (1894); Études critiques sur les sources
3 1 o n o c o t y l e d o n e a e (Egyszikűek, növ.). Mag de rhistoire Carolingienne (1898, I. köt.); Jules
juk egy sziklevéllel fejlődik'; zárt edénynyaláb- Michelet, études sur sa vie et ses oeuvres (1905).
jaik (1. o.) szórtan vannak elhelyezve; levelük
J H o n o d e l p i ü a (Egyhüvelyüek, áiia-t), mind
párhuzamos erezetű, gyakran szálas; gyökérze azok az emlős állatok, amelyeknek egyszerű me
tük bojtos, azaz sok egyenlő rangú gyökérből áll; nük (uterus) és hüvelyük (vagina) van. Ilyenek az
virágjuk többnyire 3 tagú. Nagyobb sorozatok eb erszényesek (Marsuptalia) és kloakás v. csőrös
ben az osztályban a pelyvás viráguak (Glumi- emlősök (Monotremata) kivételével az összes
florae), a pálmák (Principes), a liliomfélék (Lilii- többi emlős állatok.
florae), az orchideák (Microspermae). A kétszi
Monó dia (gör.), 1. az ókor és a középkor elejé
kűek osztályával (Dicotyledoneae) együtt alkot nek (kb. a IX. sz.-ig) egyszólamú, tehát kisérő
ják a fedett magvuak (Angiospermae) csoportot. hangzatok nélkül jelentkező éneklésmódja. 2. A
Földünkön a kétsziküekkel együtt a kréta-idő trubadúrok hagyományaiból a XIV. sz. végén
szak elejétől kezdve mutathatók ki.
kialakult szólóéneklés, melyhez egyes meg-megMonocot j l e d o i i e s (növ.),L Monocoíyledoneae. szakított akkordokból álló hangszerkiséret (leg
j t l o u o c j ' d e (gör.-franc, ejtsd.- monosziki), egyes többször lantkiséret) járult. (L. Madrigál.) Ezt a
kerék olyképen kiképezve és felszerelve, mint a stílust szorította ki a XVI. sz. a-capella irálya,
kerékpár; tulajdonkópen csonka kerékpár. Csakis bár ez utóbbival párhuzamosan való haladását
műkerékpárosok használják.
figyelhetjük meg még egy századon át.
JMonocystis (állat), a Spórás állatkák (SpoMonodimetrikus axonometria, 1. Axono
rozoa) osztályába, a Gregarinák (Gregarinae) metria.
rendjébe tartozó véglénynem. Fajai az OligoMonodimetrikus kristályrendszer, 1. Négy
ehaeták ondózacskójában élnek. Legismertebbek: zetes kristályrendszer.
M. lumbrici Henle és M. magira A. Schmidt.
HoiKMÍisticlioii (gör.), egyetlen distichonMonod (ejtsd: monó), 1. Adolphe, francia ref. ból álló költemény.
teológus, szül. Kopenhágában 1802., megh. Paris
M o n o d o n (állat), 1. Nárvál.
ban 1856 ápr. 6.1825-ben Nápolyban evang. gyü
M o n o d o r a Dun. (növ.), az Anonaceae család
lekezetet alapított s ennek körében működött génusza; 6 faja Afrika tropikus részein és Mada
1827-ig. 1825—27-ig Lyonban volt lelkész. 1838— gaszkáron honos fa v. felfutó cserje. A nyugat
1843-ig a montaubaniref. teológia tanára. 1847-től afrikai M. myristica Dun. magvait úgy használ
haláláig a párisi ref. gyülekezet lelkésze volt. ják, mint a muskátdiót. Az Antillákon ültetik.
Nagyobb müvei: Sermons par A. Monod (Paris Muscades de Calabash a mag neve.
Rémi Nagy Lexikona. XIII. IcöL
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Monodráma (gör.), olyan dráma vagy színpadi
jelenet, melyben csak egy személy szerepel. A M.
néha egyértelmű a melodrámával, zenekisérettel
v. magán- és karkisérettel.
Monoecia (növ.) a. m. egylaki növények, 1.
Egylaki.
Monoetilfoszforsav, 1. Etüfoszforsavák.
Monof ágok (Monophaga, gör.), azok az állatok,
melyek csak egy bizonyos meghatározott táplá
lékkal élnek.
Monofázia (monophasia, gör.), az afázia azon
súlyos alakja, mikor csak egy szó a beteg egész
szókincse.
Monoületikus (gör.) a. m. egytörzsű, egysé
ges származású. M.-nak mondjuk azt a származ
tatást, amikor föltevésünk szerint egy v. több
állat- v. növénycsoport egyetlen közös törzsalak
tól származott. Ellentéte: poliflletikus (1. o.).
Monofiletizmus (monophyletismus, gör.), 1.
Monogenizmus.
Monoliziták (gör.), eretnekek, akik Krisztus
ban csak egy istenemberi, nem pedig külön isteni
és emberi természetet tanítottak; a tévely szer
zőjétől eutichiánusoknak is neveztettek (1. Eutyches). A M. tanítása következtében támadt za
varok századokon át tartottak, amelyeknek meg
szüntetése céljából Zeno császár Acacius kon
stantinápolyi patriarcha tanácsára 482. békeren
deletet (Henoükon, 1. o.) bocsátott ki, melynek
erejénél fogva a M. egyesíttetnének a katoli
kusokkal. III. (II.) Félix pápa e rendeletet több
szörösen és határozottan elitélvén, I. Justinus
császár azt eltörölte és a békét helyreállította a
keleti és nyugati egyház között. Ugyanezt tette
Justinianius császár is. Ez azonban nem gátolta
a M. fönmaradását, sőt az arabok segítségével
elterjedtek Ázsiában és Afrikában; Alexandriá
ban patriarchát választottak maguknak és kop
toknak (1. o.) neveztettek, míg Szíriában és Mezo
potámiában Baradai Jakabtól sajátságos egyház
szervezetet s jakobita nevet nyertek (1. Jakobiták); ezekkel szemben a katolikusok, mivel
hit tekintetében a császárt és a kalcedoni zsinatot
követik, mélchildknak (mélkhüáknak, 1. o.) ne
veztetnek ma is. Mérsékelt M. a julianisták és
aftartodokéták (1. o.). — Az erdélyi részekben
1672. Oláhországból betelepült 3000 örmény csa
lád is eutichiánus volt, de nemsokára Mrnász
(episcopus moldavus) püspökükkel egyetemben
örmény rítusuk fentartásával Rómával egyesül
tek s a ma is fennálló és törvénybe cikkelyezett
hazai örmény kat. egyházat alkotják.
Monofobia (monophobia, gör.), félelem a magá
nyosságtól.
Monofonia (monophonia, gör.) a. m. egyhan
gúság.
Monoftalmia (monophthalmia, gör.), egyszemüség, 1. Ciklopsz.
Monogámia (gör.) a. m. egynejűség (1. o.).
Monogeiiea, a nemzedékváltozás nélkül sza
porodó Szívóférgek (Trematoda) összefoglaló neve.
Ellentéte: Digenea.
Monogenetikus festékek, Hűmmel azokat a
festékeket nevezi így, amelyekkel csak egyféle
színt tudnak előállítani. Ilyen festék pl. a fukszin
(L o.), mellyel csak piros színt kapunk.

Monokarbonsavalc

Moncgenezis (gör.), 1. Monogenizmus.
Monogenizmus (gör.) azon elmélet, mely sze
rint az emberiség egy emberpártól származott
(monogenezis). Főbb képviselői (monogenlsták):
Linné, Buffon, Blumenbach, Kant, J. Müller,
Prichard, A. Humboldt stb. Máskép monofiletizmusnak is nevezik (monofiletisták).
Monogonia (gör.), az ivartalan szaporodás tu
dományos neve. Ellentéte: amphigonia (ivaros
szaporodás). L. Ivartalan szaporodás.
Monogoiiouta (Miat), 1. Kerekesférgek.
Monográfia (gör.), olyan irat, mely valamely
tudomány egyetlen tárgyával, lehetőleg kimerí
tően foglalkozik.
Monogramm(gör.,lat.si9íittm), névjelzés, mely
hol a név kezdőbetűiből áll, hol egyes betűket v.
jeleket ábrázol. Festők, fegyverkovácsok, éksze
részek, keramikusok névjelzéseinek rendszeresen
feldolgozott gyűjteményei vannak. L. Mesterjegy,
Ötvösjelek, Müvészmonogrammok. — Pénzeken
a királyok, pénzverők s pénzveröhelyek M.-jai
különösen a középkorban voltak divatban. Máv
a görög (N. Sándor és a kisázsiai királyok pén
zein) és a római pénzeken is fordulnak elő M. -ok.
Nevezetes M.-ok a Krisztust jelentő X P és
a Jézust jelentő fi vagy IH S betűk, melyek
nek fc (C = 2későbbi alakja) x~c, X~PC alakja is
előfordul.
Monogrammbimzés, többé-kevésbbé domború,
heraldikus vagy más ékítményekkel cifrázott
kezdőbetűk hímzése, rendesen fehérneműn.
MonogTammisták, 1. Müvészmonogrammok.
Monogravür, az autotipia-kUsék nyomtatásá
nak olyan módja, melynél nagy tapadóképessógű
festéket használnak a nyomtatáshoz és a lenyo
matot közvetlen az első lenyomat után aszfalt
porral beporozzák, miáltal a kép bársonyszerű
külsőt nyer. Hogy az aszfaltpor jobban rátapad
jon a nyomatra, közvetlen rá még egy réteg fes
téket nyomnak, vagyis még egyszer keresztül
engedik a gyorssajtón, ezáltal a kép hatása még
fokozódik.
IHonogynia (növ.), a. m. Egytermösek (1. o.);
monogynus a. m. egytermőjü.
Monohaloidparaffinok, 1. Alkilhaloidok.
Monohibrid kereszteződés az olyan keresz
teződés, melynél a kereszteződő fajták csak egy
jellemvonásban térnek el egymástól. Ellentétei a
di-, tri-, polihibrid-keresztezödések, melyeknél a
kereszteződő fajtádét, három, illetve sok jellem
vonásban különböznek egymástól.
Monoieus (növ.), 1. Egylaki.
Monojodizovalerianilnugyany, 1. Jodivál.
Monojódmetán, 1. Metiljodid.
Monok, nagyk. Zemplén vm. szerencsi j.-ban,
(i9io) 2977 magyar lak.; posta- és táviróhivatallal.
Már az Árpádok korában a Monokyak bírták, kik
közül Miklós 1623-banbárói rangot nyert; leánya,
Anna, báró Andrássy Mátyáshoz ment férjhez s
így a M.-ak kihaltával az Andrássyak örökölték
s ma is birják a falut. Itt született Kossuth Lajos
1802 szept. 19. (emléktábla 1911.) Gr. Andrássy
Dénes itteni kastélyát a gyermekvédő ligának
ajándékozta.
Monokarbonsavak azok az organikus savak,
melyekben a karboxil-csoport (COOH) egyszer
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fordul elő. A szénhidrogénekből tehát úgy szár
maztathatók, hogy azokban egy hidrogénalkatrószt karboxil-gyökkel helyettesítünk. Aszerint,
amint telített, vagy telítetlen szénhidrogénben
történik a helyettesítés, telített, vagy telítetlen M.
keletkeznek.
Telített M.

H.COOH
CH3.C0OH
CH3.CHj.COOH stb.
hangyasav
ecetsav
propionsav
Telítetlen M. CHjrCH.COOH C3H,,.COOH CHjC.COOH stb.
akrilsav
krotonsavak propargilsav

A M. legfontosabb tagjai a telített M. közé tar
toznak, melyeket zsírsavaknak (1. 0.) is neveznek.
Monokarpikus (növ.), 1. Egyszertermö és Élet
tartam.
Monoklin (növ.}, 1. Biseocualis.
Monoklin kristályrendszer, 1. JEgyhajlású
kristályrendszer.
Monoklorálantipirin, 1. Hipnál.
Monoklórhidrin, 1. Glicerin.
Monokolon (gör.), az antik metrikában azonos
verssorokból szerkesztett strófa. (Kétféle vershői
alkotott strófa neve: dikolon.)
Monokord (gör.), a húrok rezgési törvényeinek
tanulmányozására szolgáló készülék. Áll egy hoszszú hangszekrényből, melynek felső lapjára alkal
mazott beosztása fölött egy-két, esetleg több húr
is fel van feszítve. A készüléket szonométernek
(a XII. sz. teoretikusai magadisz-nafc, 1. o.) is
nevezik. — A XVIII. sz.-ig így nevezik a M.-ból
kialakult klavikord-ot (1. o.) is. V. ö. Wantzloeben,
Das M. al8 Instrument u. als System (Halle 1911).
Monokrácia (gör.), a. m. monarchia (1. o.).
Monokróm, a. m. egy színnel festett kép. L.
Camaieu, Chiaroscuro. — Orvostudományi érte
lemben M. az olyan emberek látása, akik a szí
neket egyáltalában nem képesek egymástól meg
különböztetni, akik tehát minden szint egyformá
nak látnak.
Monokromatikus fény, egyszínű, homogén
fény, mely prizmával már fel nem bontható (pl. a
nátriumlángé).
Monokuláris látás a félszemmel való látás,
ellentétben a mindkét szemmel való közös (bino
kuláris) látással.
Monolin, 1. Szedőgép.
Monolit (gör.), egy darabból készült kőszohor,
oszlop, épület stb. (L. Vasbeton). A budapesti Kál
vin-téri szökőkút figurális része is M.
Monológ (gör., a. m. magánbeszéd, lat. soliloquium) a drámában a dialóggal ellentétben oly
jelenet, amikor a színmű valamelyik személye
magára hagyatva mintegy hangosan gondolko
dik, magamagával beszél. A M. művészi jogosult
ságát már Gotteched óta sokszor kétségbevonták,
azon az alapon, mertnem valószinű, amennyiben
normális lelkű ember nem szokott magával be
szélni. Azonban a művészetnek vannak bizonyos
konvenciói, melyeket a közönség elfogad s így a
M. esztétikai jogosultságát is jórészt igazolja az
a rendeltetése, hogy a nézót hevezeti a cselekvő
személyek legbelsőbb gondolataiba és szándékaiba.
Hamlet, Faust, Bánk bán, Harpagon M.-ja kitű
nően állnak a maguk helyén. Különben a drámai
lelkiállapotok olykor pszichológiailag is termé
szetessé teszik a személyek magánbeszédét. Mind
amellett a M. csak ritkán s inkább a tragédiákban
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és vígjátékokban alkalmazható, a realisztikus vi
lágítása színművekben alig. A naturalisztikus
esztétika egészen száműzi a M.-ot. — A M. más
értelemben oly dramolet, melyben csak egy játszó
személy lép fel, de oly módon festi élményeit,
mintha személyzet és szini kellékek vennék körül.
A M. többnyire víg és ebben a fajtában irodal
munk is elég termékeny (Bérezik, Gabányi, Széesi
stb.).
Monóm (helyesebben mononóm, gör.), a mate
matikában
minden egytagú kifejezés, ilyen pL
5a2. Ellentétben ezzel a binom kéttagú, a trinom
háromtagú, a polinom soktagú kifejezést jelent.
Monomachia (gör.) a. m. párviadal.
Monomania (gör.). Esquirol (1. o.) francia elme
orvostól származó, ma már elavult kifejezés olyan
elmebaj megjelölésére, melyben nem az egész
szellemi működés beteg, hanem annak csak egy
része, ezért parciális elmebajról is beszéltek. így
egy téves eszme, egy ösztönbeli rendellenesség
magában már elmebaj volt, ezen az alapon beszél
tek aztán gyilkolási, szerelmi, lopási, gyujtogatási
stb. M.-ról. Ma is ismerjük ezeket a jelenségeket,
de azt is tudjuk, hogy ilyenkor az egész szellemi
egyéniség beteg s ezen az alapon csak mint kirívó
tünetcsoport támad a M.
ItSonomerus (növ.) a. m. egyestagú, egy le
vélből alakuló, mint a mandulafélék termője.
Monometallizmus v. egyes valuta-rendszer el
lentétben a bimetallizmussal (1. o.) az olyan pénz
rendszer, melyben a törvényes fizető eszközt csu
pán egy nemes fémből verik, v. aranyból, ez az
aranyvaluta, vagy ezüstből, ez az ezüstvaluta. L.
ValutaMonometer (gör.), egyetlen metrumból (pl. egy
jambusi dipodiából) álló verssor.
Monomorf faj (növ.) olyan, amelynek egyedei
valamennyien egyforma ivarmegoszlású (1. o.) vi
rágokkal birnak, ellentótben a pleomorf fajokkal,
amelyek eltérő ivarmegoszlású egyéneket mutat
nak. A M. egyedeinek virágai lehetnek egyértéküek, és pedig mind kétivarúak (monoklinia, ide
tartozik a dichogamia és homogamia p. o.]) vagy
meddők; de az egyedek virágai lehetnek minden
egyes egyeden két-háromfélék (ilyenek az egylakuak és polygamok). L. Ivarmegoszlás.
Monomorökus (gör.) a. m. egyalakú, közös
típusú.
Monomotapa, a XVI. és XVII. sz.-ban sokat
emlegetett nagy kaffer birodalom Afrikában, a
Szofala-partonésazalsóZambézinél, ahol koráb
ban (a X. sz.-ban) a zingi v. szendzs birodalom
volt; a XVIII. században kezdett hanyatlani és a
XIX. században a zuluk döntötték meg. V. ö.
Wilmot, M. (Rhodesia) monuments and history
(London 1896).
Monomjiiria (állat), azok a kagylók (1. o.),
melyeknek csak egy záróizmuk van. Ellentéte:
Dimyaria.
Monongahela (ejtsd: —hiia), l.városPensylvania
északamerikai állam Washington countyjáhan
(1910) 7398 lak., vasöntőkkel, üveggyárakkal.
2. M., az Ohio (1. o.) forrásfolyója.
Mononóm (gör.), 1. Monóm.
Moiiopetalae (növ.), \. Metachlamydeae.
Monophag (növ.), 1. Élősködő növények.
55'
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Monopbaga (áuat), 1. Monofágok.
Aloiiopliasia igör.), 1. Monofázia.
Moiiopicobia (gör.), félelem a magányos
ságtól.
Hfonoplionia (gör.) a. m. egyhangúság.
MouoplitHalmía (gör.), egyszeműség, 1. Ciklopsz.
Monopliyletísmus (gör.), 1. Monófiletikus
és Monogenizmus.
Monopliyodonta, azok az emlősállatok, me
lyeknél fogváltás nincsen. Ellentéte: Dyphyodonta.
Moiiopííjsitálí (gör.), 1. Monofiziták.
Monoplán, 1. Repülőgép.
Monoplegia (gör.), 1. Bénulás.
Monopleurikus (növ.) valamely kambium (1. o.),
ha csak egy oldalon fűz le sejteket, szemben a dipleurikus kambiummal, amely mindkét oldalon,
tehát ki- és befelé is szaporítja a szöveteket.
M o n o p n e u m o n a (állat), 1. Tüdőshalak.
Monopodia (gör.), egy versütemből álló ritmusi rend; ellentéte a dipodia (1. o.).
Mon'opodiális (növ.), 1. Magázás.
Monopoditim (növ.), 1. Elágazás.
Monopoli (az ókori Minopolis),véxos és püspöki
székhely Bari olasz tartományban, az Adria és
vasútmellett, (1911) 24,104 lak., vászon-, pamutszö
vés, bőrgyártás, olaj- és bortermelés, középkori
körfalakkal és sziklasírokkal.
M o n o p ó l i u m (gör.-lai), 1. Egyedáruság.
Monopterosz (gör.), körben álló oszlopokon
nyugvó épület.
Monoptoton (gör.) a. m. egy esetü; olyan szó,
melynek minden casusra csak egy alakja van.
Ittonopus (gör.), egylábú torzszülött.
Blonopylaria (állat), 1. RadiolariaMonor, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. M.-i
j.-ban, (i9io) 11,436 magyar lak.; a járási szolga
bírói hivatal székhelye, járásbírósággal és adó
hivatallal, kir. közjegyzőséggel, több hitelinté
zettel, áll. polg. fiú- és leányiskolával, Kossutíiemlékszoborral, vasúti állomással, posta- és táviróhivatallal, telefonállomással és gőzmalommal.
Monora,kisk. Alsó-Fehérvm. balázsfalvi j.-ban,
ü9io) 1070 német és oláh lak., vasúti megállóhely;
u. p. és u. t. Balázsfalva.
M o n o r e h i s (gör.), olyan torzszülött, amely
nek csak egy heréje fejlődött ki.
Monorf alva, kisk. Besztercze-Naszód vm. bese
nyői j.-ban, (i9io) 1398 oláh lak.; u. p. ós u. t.
Nagysajó.
Moisorliina (Egyorrüregüek, állat), a Koponyátlanok (Acrania) és Körszájuak (Gydostoma)
összefoglalása. L. Gerincesek.
Monosaccharidok, 1. Cukor.
Mónosbél, kisk. Borsod vm. sajószentpéteri
j.-ban, (1910) 296 magyar lak., vasútállomás táv
íróval ; u. p. Bélapátfalva.
Monosepalus (növ.) a. m. forrtcsészéjű, vagy
oly növény, melynek csészéje összeforrt levelek
ből áll.
Monosfalu, kisk. Maros-Torda vm. régeni felső
j.-ban, (1910) 580 oláh lak., u. p. és u. t. Déda.
Mónosókor, kisk. Baranya vm. szentlőrinczi
j.-ban, (1910) 364 magyar lak.; u. p. és u. t. OkorágKárászpuszta.

Monostorszeg-apatlnl árm. társ.

Monospei-mia (gör.), a pete rendes megter
mékenyítése egy himcsirasejttel. Ellentéte a diés polispermia, amelynél két v. több hímcsirasejt
vesz részt a termékenyítésben.
Monospermus (gör.) a. m. egymagú.
Monospetri, nagyk. Bihar vm. margittaij.-ban,
(1910) 1071 magyar és oláh lak., vasútállomás,
posta- és távbeszélőhivatal.
JHonosporogonia, 1. Sporogonia.
Monostomiuni (állat), a Monostomidae mé
telycsaládnak egyik neme egy szívókoronggal.
Fajai főleg madarakban élősködnek. Leggyako
ribb a M.mutabile Zed., mely kifejlett állapotban
a vízityúk- és guvat-félék légutaiban élősködik.
Monostor (a gör. [jiovacrtrlptov szótól), azonos
értelmű a kolostor (1. o.) kifejezéssel, de általá
ban a magánosan, városon, falun kívül álló ilyfajta épületeket különböztetik meg M. névvel a
városi kolostoroktól. A német Münster szó ha
sonló értelmű volt, de ma tévesen székesegyháza
kat is neveznek így.
Monostor, 1. nagyk. Temes vm. vingai j.-ban,
(1910) 1913 oláh, magyar, szerb és német lak.,
posta- ós távbeszélő-hivatal. — 2. M. (most:
Bégamonostor), kisk. Krassó-Szörény vm. bégai
j.-ban, (1910) 781 oláh és magyar lak., vasúti állo
más, postaügynökség; u. t. Bozsor. L. még az
összetételek alatt (Bátmonostor stb.).
Monostorapáti, kisk. Zala vm. tapolczai j.-ban,
(i9io) 1445 magyar lak., postahivatal; u. t. Köveskál.
Monostori Károly, állatorvostudományi író,
szül. Désen 1852 nov. 7.1878-ban Nagy-Küküllő
vm. központi állatorvosává, 1881. állami állat
orvossá, 1888-ban az állatorvosi tanintézeten az
állattenyósztéstan tanárává nevezték ki. 1910-ben
nyugalomba vonult. Állatorvosi és gazdasági la
pokban megjelent közleményein kívül nagyobb
munkái: A ló és annak tenyésztése (Budapest
1889); A sertés, annak tenyésztése és hizlalása
(u. o. 1890, mindkettő Kováesy Bélával együtt);
Könyv az egészséges állatok gondozásáról (u. o
1893); Die Schweine Ungarns (Berlin 1891); A
muraközi ló (Budapest 1895); A sertéstenyész
tés alapvonalai (u. o. 1898); Állatgyógyászat
(u. o. 1898); Vásári tanácsadó (u. o. 1898); A
juhtenyésztés alapvonalai (u. o. 1900); A szarvas
marhatenyésztés alapvonalai (1902).
Monostori cisterci apátság, 1. Bodrogmonos
tor.
Monostorpályi, nagyk. Bihar vm. derecskéi
j.-ban, (1910) 2151 magyarlak., vasútállomás táv
íróval, posta- és távbeszélőhivatal.
Monostorszeg (azelőtt: Bácsmonostorszeg),
nagyk. Bács-Bodrog vm. apatini j.-ban, a Duna
balpartján, (1910) 5690 sokác, német és magyar
lak., vasúti és gőzhajóállomás, postahivatal; u. t.
Bezdán. L. még Bodrogmonostor és Kismonostorszeg.
Monostorszeg-apatini ármentesítés és belvizszabályozó-társulat. Alakult 1897. a föld
inívelésügyi kormány rendeletére oly célból, hogy
a Duna balpartján Bodrog-Monostorszeg és Apa
fin között elterülő 16,928 katasztr. hold nagy
ságú vízjárta mélyföldet a Duna kiöntéseitől
megmentse. A társulat magába olvasztotta a 2930
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kat. hold területű Apatin-Rákvizszigeti társula való hit már a fejlődésnek igen kezdetleges fo
tot is, mely 1884. alakult. Az új társulat töltései kain is kimutatható, de míg egyrészt ez a képzet
nek hossza 39-3 km. A társulat északi, mintegy sohasem meríti ki az illető nép vallásának egész
4000 kataszt. hold kiterjedésű részéről az 1888. tartalmát, tehát egy-istenhivésről szó sem lehet,
megalakult Kupuszina-monostorszegi lecsapoló- másrészt maga a legfőbb lény is valamely termé
társulat vezeti le a belső vizeket s erre a célra szeti jelenség, többnyire az égboltozat személyea csatornákon kívül 600 lóerejű szivattyu-telep sitéséből ered. V. ö. k.Lang, The Making of Reis szolgál. Befektetés: ármentesítésre 276,879'67 ligion (1909); P. W. Schmidt, Der ürsprung der
K, belvízrendezésre 219,242-93 K. A társulat szék Gottesidee (1912); L. v. Schroeder, Arische Religion, I. (1914); Ehrenreich, Die allgemeine
helye Apatin.
Monostorszentgyörgy (azelőtt: Zárdaszent Mythologie (1910); K. T. Preuss, Die geistige
györgy), kisk. Temes vm. dettai j.-ban, (1910) 439 Kultur der Naturvölker (1914).
Monoteletizmus (gör.), eretnek felekezet a VII.
szerb és oláh lak.; u. p. és u. t. Birda.
MonosjUafoiim (gör.-lat.) a. m. egytagú szó. sz. elején. Abból a törekvésből származott, hogy
bizonyos hitelvi engedmények árán a monoíiziMonoszaccharidok, 1. Cukor.
Monoszhnmetriás rendszer, 1. Egyhajlású tákat az egyházzal ismét egyesítse, amiért az
unió hypostatica alapján Krisztusban csak egy
kristályrendszer.
Monoszlay-nemzetség, oklevelesen ismert őse akaratot akart elfogadni. Szerzője Sergius kon
Makariás comes III. 'Béla király idejében. A stantinápolyi patriarcha volt, kinek sikerült Henemzetség ősi fészke a körösvármegyei Monoszló, raklius császárt ily értelemben való rendelet ki
melynek nyestjövedelmét Makariás azért kapta bocsátására bírnia (622). Sophron palesztinai szer
Béia királytól, mivel egy ellenséges harcost meg zetes a M. ellen egész erővel harcra kelt s utóbb
ölt. Makariás fia, Tamás, II. András idejében jeruzsálemi patriarchává levén, levelet intézett
valkóvármegyei főispán és bán volt. A nemzetség Honorius pápához és Sergiushoz, de siker nélkül,
fluágon Makariás dédunokájában, Egyedben 1313 sőt a pápa Sergiushoz intézett levelében oly sza
táján halt ki, Ő volt az a hírhedt tárnokmester vakat használt, melyek szerint a M. véleményé
és pozsonyi főispán, ki 1272 végén Ottokár cseh nek látszott kedvezni. Heraclius császár ettől fel
királyhoz pártolt, neki Pozsonyt átadta. 1196— bátorítva, 638. új rendeletet adott ki (ektézis),
1313 közt a nemzetségnek Tótországban, s főkép melyben a M.-t határozottan állította. E rendelet
Bács és Somogy vmegyékben 72 birtoka volt. V. ellen Szt. Maximus apát s mások is kikeltek,
miért is II. Constans császár 648. más újabb
ö. Wertner, Nemzetségek (II. 191—198.).
Monoszló, kisk. Zala vm.tapolczai j.-ban, (1910) rendeletet (typos) adott ki, melyben szigorúan
megtiltotta a további vitákat. Az I. lateráni
•485 magyar lak.; u. p. és u. t. Köveskál.
Monoszló vára (ma Moszlavvna Belovár-Körös zsinaton I. Márton pápa kárhoztatta a M.-t és
vármegyében), a XIII. sz.-ban Tamás bán nemzet vele a két császári rendeletet, amiért sok mél
ségéé volt. 1316-ban I. Károly király ostrommal tatlanságot kellett elszenvednie, mig Maximust
vette be. Később a Monoszlai Csupor-család kapta és két tanítványát meggyilkolták. Végre Pogomeg. 1493-ban Bakócz Tamás szerzó meg s az nat Konstantin 680. Ágatho pápa alatt Kon
Erdődy-családra hagyta. 1544-ben a török kezére stantinápolyban új egyetemes zsinat egybehívását eszközölte ki, mely a M. téves tanát kárhoz
került, de 1591. Erdődy bán visszafoglalta.
Monoszlóy András, veszprémi püspök, egyházi tatta s az egyház tanítását, hogy Krisztusban
író, szül. Nagyváradon 1552., megh. Bécsben 1601 két természetének megfelelóleg két akarat van
dec. 11. 1574—82-ig nagyszombati tanár, 1586. az egy isteni személy akaratiránya mellett: ün
pozsonyi, 1593. budai fehérvízi prépost, 1599. nepélyesen kimondották, mire a monoteleta téveszprémi püspök. Nagy könyvtárának több da- vely lassanként önmagában föloszolva eltűnt, s
xabja a pozsonyi káptalan könyvtárában van. csak a Libanon hegyén Szt. Maró kolostorában
Munkái: Apológia a közönséges keresztijen hit tartotta fönn magát hosszabb ideig saját patriaragazatainac es az anyaszentegyház bizonyos fő chája alatt. L. Maroniták.
vallasinac oltalma (1588); De invocatione et
Monothalamia (állat), 1. Gyökérlábuak.
veneratione sanctorum. Az Szenteknec hozánc
Monotipia, újfajta grafikai eljárás. A képet
való segítségekről hasznos könyue, az Keresz- olaj festékkel vörösréz lemezre festik és még mi
tyénéknec igaz hitben való épületekért most Íratott előtt megszáradna, nedvesen papirosra átnyom
(1589); De cultu Imaginum: az idvösségre intő ják. Az ilyen nyomat szép, de az a hátránya,
képeknec tiszteletirül való igaz tudomány (1580) hogy csak egy példányt nyomtathatunk róla, ezért
stb. V. ö. Zélliger Alajos, Egyházi írók csarnoka. ennek az eljárásnak nincsen praktikus haszna.
Monosztelia (növ.), 1. Sztele.
Művészi becse azonban mégis van, mert a lenyo
Monoteizmus (gör.), az egy élő és személyes mat az aquarellhez hasonló, sajátságos festői ha
Istenről szóló tan s abban való hit, s ennek meg tású és ezért több német művész foglalkozik vele.
felelő isteni tisztelet, ellentétbon a politeizmus
Alonotis Bronn, kövült állat, az Aviculidae
sok istenségről szóló, továbbá az ateizmus (isten családjába tartozó kagylónem. A triász-időszak
tagadás) s ezzel Tokonpanteizmus (mindenistenítés) ban élt; egyik faja a M. sálinaria Schloth.
tanával, mely mit sem akar tudni a személyes
M o n o t o c a r d i a (állat), azElülkopoltyúscsigák
egy Istenről. — Újabban A. Láng nyomán W. (Prosobranchiata) rendjének egyik alrendje,
Schmidt újította fel azt a régen meghaladott melyre jellemző, hogy csak egy kopoltyújuk és
álláspontot, amely a M.-ban látta a vallás ősfor- egy szívpitvarui van. Idetartoznak pl. a Szalagmáját. Kétségtelen, hogy egy legfőbb lényben nyelvüek (Taenioglossa). Ellentéte: Diotocardia.
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Monotóm kristály a. m. egy irányban hasadó
kristály.
Monoton (gör.) a. m. egyhangú; monotónia,
egyhangúság.
J l o n o t r e m a t a (állat), 1. Csőrös állat.
Monotrimetrikus kristályrendszer a. m. hexagonális kristályrendszer.
Monotrop (gör.), az az állat, melynek csak kor
látolt alkalmazkodó képessége van. Ellentéte
politrop.
M o n o t r o p a L. (fenyőspárga, növ.), a Pirolaceae (körtikefélék) csaiád génusza; 3 faja az
É-i félgömbön van elterjedve, egy közülök Európá
ban is;ez a M. hypopitys L. (erdei fenyőspárga).
Orobanchéhoz hasonlít, szára sárga pikkelyleve
leket visel, különben szalmaszinű a növény. Szár
tetőző virága 5, az oldalsók 4 taguak. Korhadó
televényen található hegyvidéki lombos és fenyőerdőkben. Szárított állapotban megfeketedik.
í l o n o t y p e , 1. Betüöntés és SzedőgépeJc.
Monotypicus (növ.), 1. Faja-szakadt
Monovar, a spanyol Alicante tartomány szék
városa esparto-fűben gazdag vidéken, azalieantemadridi vasútvonal mentén, (1910) 10,570 lak.,
sóbánya, gyapjúszövés és gyümölcstermelés.
JMonoxenia (n8v.), 1. Élősködő növények.
Monozoicus (gör.-lat.) a. m. magánosan élő.
Monreale (Murriáli), város és érseki székhely
Palermo szicíliai tartományban, (i9ii) 20,103 lak.
Székesegyháza nonnann-bizánci Ízlésben épült
(1174—89), a normann királyok síremlékeivel,
mozaikképekkel. Mellette apátsági (XII. sz.) ma
radványok 216 faragott márványoszloppal. A vá
rost Eoger normann király a XI. sz.-ban alapí
totta. Közelében St. Martino delle Scale (XV—
XVII. sz.) egykori bencéskolostor és a Monté
Caputon elhagyott régi vár (XII. sz.).
M o n r e p o s (franc, ejtsd: moürSpó) a. m. az én
nyugalmam; kéjlakok neve, pl. Ludwigsburgnál.
Monroe (ejtsd: mönró), több város neve az észak
amerikai Egyesült-Államokban; említendők: 1.
M., város Louisiana államban, az Ouaehifa mel
lett, (i9io) 10,209 lak., élénk gyapot- és fakeres
kedelemmel. — 2. M., az ngyanily nevű county
székhelye Michigan államban, az Erie-tó partján,
vasút mellett, (1910) 6893 lak., gyáriparral. — 3.
M., erőd Virginia államban, 1. Hampton, 3.
Monroe (ejtsd: mönró), James, az északamerikai
Egyesült-Államok ötödik elnöke (1817—25), szül.
Westmorelandban (Virginia) 1758 ápr. 28., megh.
New Yorkban 1831 júl. 4. Részt vett a szabadság
harcban, azután Virginia állam törvényhozásá
ban, majd a kongresszus mindkét házában mű
ködött. Több izben járt követségben Parisban,
Londonban és Madridban. Közben (1799—1802)
Virginia állam kormányzója is volt. 1814-ben,

TvTons

mikor az angolok Washingtont megszállották,
hadügyminiszter lett és erélyes intézkedéseivel a.
háborúnak szerencsésebb fordulatot adott. Érde
meiért 1816. a republikánus párt 183 szóval 34ellen elnökké választotta, 1820. pedig újból elnök
lett 231 szóval 1 ellen. Elnökségének idejére(1817—25) esett a közép- és dél-amerikai spanyol
gyarmatok elszakadása az anyaországtól és Flo
rida megvásárlása (1819) Spanyolországtól. Hogy
az elszakadt gyarmatok függetlenségét s ezzel
együtt az Unió gazdasági érdekeit és befolyását
Közép- és Dél-Amerikára biztosítsa, tette közzé
1823 dec. 2. azt a nevezetes elnöki nyilatkozatát,
mely M.-doktrina (1. 0.) néven ismeretes. M. ira
tait Hamüton adta ki (Writings of James M.,
New York 1898—1903, 7 köt.). V. ö. Gilman,
James M. (Boston 1906, új kiad.).
Monroe-doktrina, Monroe Jamesnek, az Unióelnökének 1823 dec. 2. kiadott nyilatkozata, mely
ben 1. kijelenti, hogy európai államok nem avat
kozhatnak amerikai államok ügyeibe, 2. európai
államok nem szerezhetnek sem fegyverrel, sent
szerződéssel új birtokokat Amerika földjén (Ame
rika az amerikaiaké !). Ezen elvek érvényben tar
tásáért az Unió kész volt fegyverhez is nyúlni
ésaM. előtt kellett 1866. meghátrálnia III. Napó
leon császárnak, mikor védettjét, Miksa mexikói
császárt cserbenhagyta. Újabb időben az Unióállamférfiai a M.-t úgy értelmezik, hogy az összes
közép- és délamerikai államok az Unió pártfo
gása alatt állanak és ha egy európai hatalom
összeütközésbe jut egy amerikai állammal, az
Uniót illeti a közbenjárás és döntőbíróság joga.
A M. értelmében szerezte meg az Unió a Panama
csatorna és vidékének birtoklási jogát. V. ö.
Tucker, The M.-doctrine (Boston 1904, új kiad.);
Beddaway, The M.-doctrine (Massachusetts 1905,
új kiad.); Beaumarchais, La doctrine de M_
(Paris 1898, 2. kiad.); Kasson, Evolution of theConstitution of the U. S. of Ám. and history of
theM. (Boston 1904); Márki S., A M. (Erdélyi
Múzeum 1896).
Monroe-elmélet v. Monroe-elv a. m. Monroedoktrina (1. 0.).
Monro-f éle lyuk (foramen Monroi), az agyvelő
oldalsó és 3. kamráját összekötő nyílás, amelyet
a látótelep és a boltozat-oszlop fog közre. Nevét
Alexander Monro angol anatómusról kapta.
Monrovia, Libéria Ny.-afrikai néger köztársa
ság fővárosa, a Mesurado hegyfokban végződft
félsziget É.-i partján, (1911) 6000 lak. Kávé-,
pálmaolaj-, festékfa- ós kaucsuk-kereskedéssel ;•
erősséggel és ennek közelében csinos házak
kal. Környéke a közeli sós mocsarak miatt aa
európaiakra nézve egészségtelen.
Mons (lat.) a. m. hegy.
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Ágner Lajos dr. (keleti nyelvek).
Ákos István (gyógypedagógia).
Áldásy Antal dr. (genealógia és heraldika).
Alexander Bernát dr. (filozófia).
Alexics György dr. (román nyelv és irodalom).
Angyal Pál dr. (büntetőjog, bűnvádi eljárás).
Antal Géza dr. (hollandi nyelv ós irodalom).
Bakó Gábor (rovartan).
Bálint Imre dr. (balkáni ügyek).
Ballagi Aladár dr. (magyar történelem).
Ballai Károly (pedagógia).
Balog Emil (hegyi vasutak).
Balogh Ármin (vasúti műhelyek).
Balogh Lóránd (építészet).
Bánki Donát (aviatika).
Bartha Richárd dr. (magánjog).
Bartuez Lajos dr. (antropológia).
Béldy Mihály (csendőrség).
Bénárd Emil dr. (közjog, magánjog).
Benczúr Elek (rovartan).
Berinkey Dénes dr. (nemzetközi jog).
Bodnár Gyula dr. (térképek).
Bonkáló Sándor dr. (északi szláv nyelvek és
irodalmak).
Börcsök Andor dr. (birtokrendezés).
Braun Róbert dr. (szociológia).
Breit József (hadtudomány).
Breuer Szilárd (tűzoltás).
Bund Károly (erdészet).
Cholnoky Jenő dr. (ált. és leíró földrajz).
Coias Károly báró (boszniai ügyek).
Császár Elemér dr. (magyar irodalomtörténet).
Császár Károly dr. (magánjog, jogi életrajzok).
Csemez József (fizika).
Csengeri János dr. (klasszika filológia).
Cserjesi Károly (sport ós játékok).
Csiky Lajos (ref. teológia és egyházi ügyek).
Czakó Adolf (anyagvizsgálat).
Dalmady Ödön (vasúti biztosító berendezés).
Dalmady Zoltán dr. (fizikai gyógyítás).
Dán Leó (szűcsipar).
Degré Lajps dr. (büntetőjog) fDemény Károly (posta- és távirda-ügy).
Divald Kornél (iparművészet).
Dunay László dr. (kereskedelmi tengerészet).
Éber László dr. (művészettörténet).
Edvi Illés Aladár (vas- ós fémipar).
Edvi Illés Károly (büntetőjog, bűnvádi eljárás).
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Feyér Gyula (fűtés, gáz- és vízvezeték).
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Gábor Gyula dr. (magyar jogtörténet).
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gyorsírás).
Gorka Sándor dr. (állattan).
Gönczy Béla (helyi érdekű vasutak).
Görög Samu dr. (keresk. számtan).
Görög Sándor (vasútépítés^.
Gragger Róbert dr. (német irodalom).
Gulyás Pál dr. (francia nyelv és irodalom).
Győry István dr. (kerteszet).
Hankó Béla dr. (állattan).
Harmat Mór (könyvelés).
Harsányi Pál dr. (éremtan).
Hegedűs Aladár dr. (mezőgazd. intézmények).
Heirn Pál dr. (gyermekorvostan).
Hekler Antal dr. (ókori szobrászat).
Hollendonner Ferenc (növény-anatómia).
Hornyánszky Gyula dr. (mitológia, ókori vallás
történet).
Hortobágyi Béla dr. (élettan, nőgyógyászat).
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Jánosi Béla dr. (esztétika).
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gépek).
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Kiss Géza dr. (római jog).
Picker Rezső dr. (urológia).
Kiss Gyula (lósport).
Plósz Béla dr. (állatorv. sebészet).
Klein Gyula dr. (ipari növények).
Pogány Kálmán dr. (killf. modern művészet).
Klemp Gusztáv (bór- és festőipar).
Polner Ödön dr. (közjog).
Klimes Gyula (államszámvitelj.
Poór Jakab (biztosításügy).
Klug Péter (gyógypedagógia).
Popovits Iván (szerb nyelv és irodalom).
Kneppó Sándor dr. (pénzügyi jog).
Preisich Kornél dr. (fertózőbajok).
Kollarits Béla dr. (bőrgyógyászat).
Raab Alajos (kertészet) f.
Kont Gyuláné (háztartás).
Radnai Mihály (nyomdászat).
Kormos Tivadar dr. (geológia: pleisztocén).
Rátz István di'. (állatorv. kórbonctan).
Kovách Imre (vasúti pályafenntartás).
Rédey Miklós (közrendészet).
Kovács Antal (méhészet;.
Rejtő Sándor (szövő- és papíripar).
Kovács Zoltán (szerkesztő).
Körösi Albin dr. (spanyol és portugál nyelv és Reményi Ferenc (haditengerészet).
Rényi József dr. (közigazgatási jog).
irodalom).
Körösi Henrik (tanügy és iskolai közigazgatás). Réthly Antal dr. (leíró földrajz).
Reuter Camillo dr. (ideg- es elmebetegségek).
Körösi Sándor (oiasz nyelv és irodalom).
Révész Mihály (szocializmus).
Kunos Ignác dr. (török nyelv és irodalom).
Rex Sándor dr. (kémia).
Landgraf János (halászat).
Ring Izsó (vasúti forgalom).
Láng Nándor dr. (archeológia).
Lányi Bertalan dr. (bányajog és hitbizományok). Róbert Ödön dr. (vasúti földrajz és történelem).
Róheim Géza dr. (etnológia ós folklóré).
Latzkó Hugó dr. (angol nyelv és irodalom).
Romy Béla dr. (egyes cikkek).
Lengyel Aurél dr. (büntetőjog).
Róna Zsigmond dr. (meteorológia).
Lévay Ede dr. (matematika).
Rózsa Dezső dr. (ango! nyelv és irodalom).
Lóczy Lajos (geológia).
Rubinyi Mózes dr. (magyar és ált. nyelvészet).
Lukinich Imre dr. (vármegyék története).
Ruffy Pál (gyermekvédelem).
Lux Ernő (pályaudvarok).
Ruzitska György dr. (közgazdaság).
Lyka Károly (magyar művészettörténet).
Sajó Elemér (vízépitészet és kultúrmérnökség).
Mágocsy-Dietz Sándor dr. (növényélettan).
Sándor Mihály (lósport).
Mahler Ede dr. (assziriológia és egyptológia).
Sármezey Endre (inótorüzem).
Marczali Henrik dr. (magyar történelem).
Sávoly Miháiy (vasúti vontatás).
Marék József dr. (állatorv. belorvostan).
Schafarzik Ferenc dr. (ált. geológia).
Márffy Ede dr. if j. (pénzügyi jog).
Sehilberszky Károly dr. (kerti növények).
Márki Sándor dr. (magyar történelem).
Schimanek Emil (motoros kocsik).
Markó Viktor dr. (belgyógyászat).
Schmidt Henrik dr. (germán nyelvészet és mito
Maróczy Géza (sakkjáték).
lógia).
Marschalkó János dr. (magánjog, birós. ügyvitel).
Scholtz Kornél dr. (szemészet).
Massány Ernő dr. (léghajózás).
Masznyik Endre dr. (ág. ev. teol. és egyh. ügyek). Schréter Zoltán dr. (geológia, paleontológia).
I Sebestyén Gyula dr. (magyar történelem).
Mauritz Béla dr. (ásványtan, petrográfta).
Melles Emil (gör. kat. teológia és egyházi ügyek). i Segesváry Ferenc (motoros kocsik).
: Seltmann Rezső dr. (világtörténet).
Mihailich Győző dr. (hidópítészet).
De Sgardelli Caesar (hadtudomány).
Milleker Rezső dr. (leíró földrajz).
Sigmond Elek dr. (gazdasági kémia).
Moeskonyi Károly (vasúti forgalmi ügyek).
Siklós Albert dr. (hangszerek).
Moesz Gusztáv dl', (alsóbbrendű növények).
Siklósy László dr. (gyűjtés).
Molnár Géza dr. (zeneelmélet).
Simonyi Zsigmond dr. (magyar nyelvészet).
Molnár Imre (könyvkereskedelem).
Solymossy Sándor dr. (etnológia és folklóré).
Nagy Ernő dr. (közjog).
Straub Sándor (elektrotechnika).
Nagy Géza (magyar történelem) f.
Streer Emil (vasúti fék ós mótorüzem).
Nagy József dr. (pedagógia).
Sugár Károly (vadászat).
Nagy László dr. (anatómia) f.
Sulyok Imre (vasúti tarifa-ügyek).
Nagy László (pedagógia).
Supka Géza dr. (ősrégészet).
Nagy Sándor (grafológia).

A Nagy Lexikon XIII. kötetének munkatársai
Síile Antal (belmunkatárs).
Szabó Lajos (vasúti ismeretek).
Szabó Zoltán dr. (növény-morfológia; biográfiák)..
Szabolcsy Antal dr. (vasúti ismeretek).
Szádeezky Lajos dr. (magyar történelem).
Szana Sándor dr. (gyermekhigiéne).
Szarka István dr. (közgazdaság).
Szegő Ernő dr. (tőzsdeügyek).
Székely Izsó (vasúti biztosító berendezések).
Szende Gyula dr. (világtörténet).
Szent-Istvány Béla dr. (morálstátisztika).
Szerbák Elek dr. (vasúti jóléti intézmények).
Sziklay János dr. (belmunkatárs).
Szilágyi Oszkár dr. (boszniai ügyek).
Szinnyei József dr. (belső betegségek).
Szladits Károly dr. (magánjog).
Szőts Gyula dr. (magyar történelem).
Szterényi József (iparügy).
Sztrókay István (kis- ós elektromos vasutak).
Szundy Károly (közművelődési egyesületek).
Szüts Andor dr. (állattan).
Takács Zoltán dr. (kinai és japáni művészet).
Tél Ferenc dr. (bűnügyi embertan ós lélektan).
Térfl Gyula dr. (szakszerkesztő; polgári perrendtartás, birói szervezet).
Thienemann Tivadar dr. (német irodalom).
Thirring Gusztáv dr. (magyar földrajz és statisztika).
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Tonelli Sándor dr. (közgazdaság).
Treitz Péterné (iparművészet).
Turóczy-Trostler József dr. (német irodalom).
Tuzson János dr. (növénytani rendszertan).
Vámossy Zoltán dr. (gyógyszerisme, méregtan).
Varsányi Emil dr. (malomipar).
Vágó Béla (vasúti ismeretek).
Vágó József (tőzsde-ügy).
Vámbéry Eusztem dr. (büntetőjog, börtönügy).
Varga Kálmán dr. (növénytermelés).
Varró István dr. (szociológia).
Verebélyi Tibor dr. (sebészet).
Veress Endre dr. (magyar történelem).
Vértesy Jenő dr. (színészet).
Vész Béla (vasúti felépítmény).
Vig Albert (iparoktatás).
Vikár Béla dr. (finn nyelv és irodalom).
Vladár Endre (gazdasági gépészet).
Vörös Sándor (gazdasági üzemtan, gazd. iro
dalom).
Vörös Zoltán (vasúti szállitás).
Weber Arthur dr. (német irodalom).
Wellmann Oszkár dr. (állattenyésztés).
Wodetzky József dr. (csillagászat).
Zelliger Vilmos dr. (róm. kat. teológia és egyházt
ügyek).
Zelovich Kornél (vasúti műszaki tárgyak).
Zimmermann Ágoston dr. (állatorvostan).
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A XIII. kötet illusztrációi és mellékletei.
A) Képmellékletek és térképek.
Oldal

Oldal

Lövegek I — n i
16
Lövőfegyverek
20
Lucfenyő
28
Luini Bernardino: Mária és Szent Erzsébet
gyermekeikkel
38
Macskák
86
Madarak: A madarak szervezete
94
Madrid tervrajza
106
Magyar művészet I—VIII
180
Magyarország: 1. politikai térképe (kötet végén)
2. Hegy- és vízrajzi térképe
190
3. Földtani térképe
192
•4—9. Népsűrűség, nyelv, vallás
200
10. Vasúti térkép
218
11. Magyarország címere (színny.) 226
12. Magyarország a honfogl. végén 228
13. Nagy Lajos birodalma 1382-ben 230
14. Magyarország Mátyás kir. halá
lakor (1490)
232
15. Magyar- és Erdélyország Bethlen
Gábor halála évében (1629)
234
16. Magyarország 1848-ban
240
Majmok I—II
300
Malmok
332
Manet Edouard: Keggeli a műteremben. 354
Mantegna Andrea: Jelenet Szent Jakab
életéből
368

Mányoki Ádám: I I . Rákóczi Ferenc arc
képe
Marées H a a s : Szent György lovag
Id. Markó Károly: Campagnai táj
Marógépek
Márvány: Vaskohi márványfajták (szín
nyomat)
Masaccio: Készlet a Brancacci-kápolna
freskósorozatából
Maulpertsch Anton: A három királyok
imádása
Medvék
Mérges növények I — I I . (színnyomat)
Mérlegek
Mészöly Géza: Cigánysátor
Metallográfia
Meunier Constantin: Bányászok
Mezei vasutak I — I I
Michelangelo: Jeremiás próféta
Michelangelo: Lorenzo d e ' Medici sír
emléke
Mikroszkópok
Millet Jean Francois: A halál és a favágó
Mogyorófa
Mohák: I. (színnyomat)
I I . Lombos mohák
I I I . Májmohák

372
392
422
430
464
466
500
532
630
638
666
670
688702
724
724
754
770
826
828
828
828

B) Szövegmellekletek.
Magyarország: A magyar kir. minisztérium 1867—1915. ._
_
Magyar országgyűlési pártok: A magyar képviselőház pártjai 1875—1910
Mérték: Régebben és jelenleg használt legfontosabb mértékek ...

...

_ ... 262
266
_ ... 646

C) Szövegképek.
Lőcse város címere
Lúgos város cimere
Lúgos tervrajza
Lycopodlaeeae (korpafu) ...
Lyukasztás
Lyukasztó gép ._ ._ „

6
37
38
66
._. — — 74
74
_

Macliaerodus : Srnilodon neogaeus fogazata
Magkezdemény (növ.)
Mágneses erővonalak : 4 ábra
Mágneses gabonatisztító
Makana
... ._
._ ... ...
Makó város címere
... „

80
120
123
123
807
313

Szövegképek
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Oldal

Oldal

Makrokefália : 2 ábra
_. 316
Mailéin : Tipikus mallein-reakció ...
329
Malomkő : 4 ábra
335
Mammut: 2 ábra
...
343
Mandragóra: 2 ábra
._
349
Manométer : 4 ábra ... „
365
Máramaros vármegye cimere
376
Máramarossziget
tervrajza
379
Marcgravia (növ.)
... ._
384
Maró : 3 ábra ...
430
Maros-Torda vármegye címere
438
Maros-Vásárhely város cimere
... 440
Maros-Vásárhely tervrajza
441
Marseille tervrajza
448
Marsilia quadrifolia (növ.)
450
Maya-betürendszer „
—.
511
Mechelni tyúk
... ... 520
Medgyes város címere
526
Megtermékenyítés (növ.): 6 ábra...
549—551

Méh: 10 ábra ... ._
553—555
Mérőlée
643
Mérőorsó: 3 ábra
._ ... ...
643
Mértmű: Csúcsíves templomablak ...
648
Mesembrianthemum (növ.)
...
651
Mesterséges végtag: 5 ábra... ... ...660—661
Meszes láb ...
... _. ...
664
Metsző szerszámok
686
Mezőtúr város címere
720
Mikrofon : 3 ábra
._
750
Mikrokefál... ._
752
Mikrométer: 2 ábra
... ...
752
Milano tervrajza
_
763
Mimosa (növ.): 2 ábra ...
775
Miskolcz város cimere
799
Miskolcz tervrajza
_
800
Modor város címere ...
819
Modrus-Fiunie vármegye címere
820
Moneta
— 859

