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V. 
Vár, az állandóan erődített helyek általános 

neve; a kisebb terjedelmű váraké erőd. Ama he
lyek jönnek itt tekintetbe, amelyekről már béke 
idején tudjuk, hogy birtoklásuk a háború kimene
telére nagy befolyást gyakorol, így pl. városok, 
ahol a hadieszközöknek nagy készlete van felhal
mozva ; vagy oly helyek, amelyek a seregeknek me
nedékül szolgálnak; vagy pedig oly pontok, ame
lyek az ellenségnek fontos betörő útjait elzárják 
stb. Ez erődítések tehát részben már béke idején 
nagy költséggel épülnek és egész más jelleggel bír
nak, mint a tábori erődítések. A tábori és állandó 
erődítés külsőleg az alak és építési mód tekinteté
ben, katonai szempontból pedig a megszállásra 
szükséges csapatok számát tekintve és az ellen-

1. ábra. 

álló képességben különbözik egymástól. Az állandó 
erődítés feladata, hogy az ellenséget a várvivásra 
kényszerítse. Építőanyagul rendszerint földet, 
fát, síneket, vasbetont és különböző vastagságú 
páncélozást használnak. 

A jelenkor követelményeinek megfelelő erődí
tett helyek (állandók) négyfélék lehetnek s álla
nak : 1. csak egy zári erődített vonalból (pl. határ
védelem) ; vagy 2. több kisebb erődből (forts) 
alkotott övből (erődesoportokból); ily öv mögött 
rendszerint egy zárt erődített vonal (noyau) van. 
Hegységeken, keresztül vezető közlekedéseket v. 
vízi utakat egyes záróerődök zárnak el. A külön
féle erődítési rendszerek közt négy fő alakzatot 
lehet megkülönböztetni, ú. m.: a köralakú, a sok
szögalakú, a bástyaalakú, az olló- vagy tenáille-
alakú erődítéseket ..(1. Erődítési rendszerek). 
A legrégibb állandó erődítések (varak), ame-

Réoai Nagy Lexikcnux. XIX. liöt. 

lyekről a történelem felvilágosítást ad, cölöpök
ből és földgátakból állottak, amelyekkel a lakó
helyiségek körül voltak zárva. A falak védel
mezése kezdetben az orom fölött, később pedig 
jobb fedezés szempontjából az orom közelében 
készített lőrésekből történt. A lövészek fafolyosón 
vagy a falon állottak, miért is fedezésük céljából 
a falra egy kis mellvédfal épült (1. ábra: m). Ama 
törekvés pedig, hogy a védő jobban legyen fedezve 
s a pásztázatlan tér a fal előtt eltávolíttassék, az 
óvó födelek, fülkék és talprések alkalmazását 
vonta maga után (2. ábra). A mellvédfal vagy 
lőpárta a falból kinyúló t tartókövekre állíttatott 
fel. A tartókövek közt e térközök (lőrések) marad
tak. A harcieszközök felállítására később széles 
utak készültek, miáltal gátjárók keletkeztek, ame
lyeknek eredeti szerkesztése abban állott, hogy a 

2. ábra. 

körfallal párhuzamosan egy másik fal épült; 
mindkettőt harántfalak kötöttek össze és a térközt 
földdel töltötték ki (3. ábra). Az a tapasztalat, 
hogy minden akadály a célnak csak akkor felel
het meg, ha védelmezhető és pásztázható is, a 
külső fal s az árok oldalozására vezetett. E 
célra kiugró tornyok szolgáltak (4— 5. ábra). A 
tornyok alaprajza gömbölyű vagy négyszögletű 
volt és egymástól ny illő távolságra épültek. A 
tornyok útkoronájáról, amelyre lépcsők vagy lét
rák vezettek, a külső falat pásztázták. Idővel oly 
kerítések jöttek alkalmazásba, amelyek 10—30 m. 
magasak, 10—20 m. szélesek voltak és 10—16 m. 
átmérőjű tornyok által pásztáztattak. Ezek a tor
nyok oly magasak voltak, mint a körfal. Ily erős 
falak a támadásnál használt faltörőknek ellen-, 
'állottak. A szegély többnyire be- és kihajlószö-; 
gekkel biró szabálytalan sokszöget alkotott. 
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A védő tániadólagos fellépésére a kültérrel való 
összeköttetések szolgáltak. Ezek rendesen vár
kapuk és hidak voltak. A kapuk többnyire két 
torony közt fordulnak elő, tehát oldalozva is van
nak. A kapuk erős kapuszárnyakból állottak és 
mögöttük rendesen torlaszolás készült. 

:j . ábra. 

elzárásul egy erős hullórostély szolgált, amely erős 
láncok segélyével felhúzható volt. A hld két rész
ből állott: a mozgó részből (a felvonóhíd) és a 
szilárd részből (az állóhid). A híd biztosítására az 
árkon kívül az fi. n. hídfornyok épültek. 

4. ábra. 

Néha alkalmas helyeken, a várak belsejében, 
fellegvárak (mentsvár) is voltak, amelyek a védő
nek utolsó menedékhelyül szolgáltak. 

A középkor különös erődítéséhez az ú. n. lovag
várak tartoznak, ezek rendesen nehezen meg-

5. ábra. 

közelíthető terepen épültek. Ily váraknál meg
különböztetjük a külső várudvart az istállókkal és 
a cselédség helyiségeivel, a belső várudvart az 
uraság lakosztályaival és ehhez csatolt őrtornyot, 
amely utolsó menhelyül is szolgált (Vajdahunyad, 
Visegrád vára ath.). Ama változások, amelyeket a 
lőpor feltalálása idézett elő, csak lassan érvényesül
tek és főleg csak a lövegek alkalmazására szol
gáló berendezésekre vonatkoztak. Hogy a lövege
ket a falak mögött felállítani lehessen, földgátakat 
kellett építeni, amelyek rendesen a falhoz voltak 

Varacskosdiszní 

kapcsolva. Gyengébb falaknál a földgátakat el
különítették a falaktól. Új erődítmények készíté
sénél az ú. n. körbástyák épültek (1.6'. ábra), azaz 
nagyobb terjedelmű, az összekötő vonallal egyenlő 
magasságú tornyok, amelyeknek födémén a löve
gek felállítására elegendő hely volt. L. Bástya. 

A legújabb kor- A napóleoni háborúk az erődl-
tészetet újjáalkották. A jelentéktelen szerep, me
lyet a Franciaország határán a XVIII. sz. viszo
nyaihoz képest épített háromszoros váröv 1813— 
1815. játszott, azt mutatta, hogy nagy seregek 
ellen semmiféle ellenálló képessége nem volt s 
így természetes, hogy az erődítő rendszereknek 
meg kellett változniuk és az erődítészetnek egész 
más szerepkör jutott. A napóleoni csatákat jel
lemző új harcászati elv, az értelmesség és mind
végig elhatározottság az erődítés módozataira is 
befolyást gyakorolt. Arra kellett törekedni, hogy 
az erődítés a terep célszerű felhasználásában és 
magában a helyes védelemben nyilvánuljon. Ezt a 
mozgalmat már részint Montalembert és Carnol 
idézték elő. A napóleoni háborúk alatt kitűnt, 
hogy nagy háború alkalmával csak azok a várak 
gyakorolhatnak kellő ellenállást, amelyek egy na
gyobb hadsereg műveleteit megkönnyítik és biz
tosítják. Ezen értelemben az ú. n. hadakozást 

helyek Keletkeztek, amelyek egy nagyobb nausere-
got hosszabb időn át elhelyezni, biztosítani éa a 
hadmüveletetelősegiteni képesek voltak. E követel
mények tették szükségessé a jelenlegi várak, erőd-
övvonalak, de különösen a hídfők és táborvárak 
keletkezését. A régi várak csak a hadsereg készle
teinek biztosítására (tárvárak) szolgálnak. Az új 
erődítési berendezéseknél a terep célszerűbb fel
használásán és az öwonal alkalmazásán kívül 
még különösen érvényre jutott: 1. a védő részéről 
túlnyomó tüzérség alkalmazása, hogy a fölény a 
tüzérségi harcban megtartassék; 2. ' a támadó 
szellem létrehozása, hogy a támadót a kiroha
nások gyöngítsék; 3. a védő elemek jobb biztosí
tása. Ez az irány legelőször is Németországban 
ós Ausztria-Magyarországban tört magának utat 
és 1815 után ezekben az országokban nagy 
várak épültek. 

Vara és varak (áiiat), a jávai rinoeerosz (BMno-
ceros sondaicus Desm.) neve. 

V a r a (rőf), hosszmérték Spanyolországiban ós 
Spanyolamerikában = 0-835 m., Portugáliában 
és Braziliában = 1*1 in. 

Vár-achát v. váras achát, réteges aehát, mely
nek zeg-zugos rajzolata várfalak ki- éa beszögellő 
vonalaira emlékeztet. 

V&r&esk».(Hradec), kisk. Nyitra vm. privigyei 
j.-ban, (i9io) 371 szlovák lakossal. (Tr. Cs.-Szl.) 

Varacskosdisznó (Phacochoerus, *u<")> a Ser
tés-félék (Suidae) családjába tartozó aertós-nem. 



Varacskos disznók — ,3 — Váraal káptalan 

Az összes sertés-félék között a legotrombább és 
a legocsmányabb külsejű. Fajai (számszerint 5) 
zömök és alacsony termetükkel, csúnya fejükkel 
•és sajátszerű fogazatukkal különböznek összes 
többi rokonaiktól. Szájorruk aránytalanul kiszé
lesedett s mindkét oldalán 3—3 nagy varacskos 
kinövés csúnyítja el az amúgy is esetlen állatot. 
Felső szemfogaik nagy, kifelé, előre és fölfelé 
görbült agyarakat alkotnak, melyek csak a he
gyükön vannak zománccal borítva és hamar le
kopnak ; alsó szemfogaik hasonló alkotásúak, de 
karcsúbbak és hátsó felszínük kivételével zománc
cal vannak fedve. A nőstényeknek éppen olyan 
hatalmas agyaraik vannak, mint a hímeknek. 
Nyilt és bokros steppéken vizek közelében kisebb 
csapatokban élnek. Növényi anyagokkal és száz
lábúakkal táplálkoznak.Lakásulrendesentermesz-
•építményeket választanak. Húsuk élvezhetetlen. 
Legismertebb fajai az északi V. vagy emgallo 
(Ph. africanus Gm.) és a déli V- (Ph. aethiopi-
eus L.). Az előbbi Kelet-, Közép- és Nyugat-
Afrikában él: Abessziniától és a Kilimandzsárótól 
a Zambézi folyóig és Szenegambiától Guineáig ; 
palaszürke színű; teljes hossza 1-9 méter, miből 
45 cm. jut a farkára; vállmagassága 70 cm. Az 
atóbbi Dél-Afrikában honos. 

Varacskos disznók (Phacochoerus, ínat), 1. 
Sertés-félék. 

Varacskosiejű gyík (Conolophus subcristatus 
Gray, ínat), a Leguán-félék (Iguanidae) család
jába tartozó gyíkfaj. Esetlen testű, nehézkes moz
dulatú nagy gyík, mely 107 cm. hosszúra is 
megnő s e méretből 54 cm. esik a farkára. Feje 
többé-kevésbbé élénk sárgaszínű; háta a taraj 
mentén téglavörös v. rozsdavörös, ritkán harántul 
váltakozva elmosódott sárgás és vörösesbarna 
narántsávokkal tarkított; oldalai szennyes sötét
barna színűek s olykor kis fekete foltokkal pety-
tyezettek; hasa sötétsárga, vörösbarna árnyalat
tal ; karmai feketék. A Galapagos-szigeteken ho
nos. Növényi anyagokkal, főleg kaktusz-félékkel 
táplálkozik. Tojásait és húsát eszik. 

Varacskos siklók (Acrochordinae, állat), 1. 
Sikló-félék. 

Várad, 1. város, 1. Nagyvárad-
V.. kisk. Somogy vm. szigetvári j.-ban, 

•U920) 254 magyar lak. 
Váradalpár (Alparia), kisk. Bihar vm. köz

ponti j.-ban, (i9io) 903 román lak. (Tr. R.) 
Váradcsehi (Celieiu), kisk. Bihar vm. központi 

j.-ban, (i9io) 910 román lak. (Tr. E.) 
Váradi, 1. Antal, drámaíró és lírai költő, szül. 

Závodon (Tolna) 1854 máj. 2., megh. Budapesten 
1923 mára 5. Mint budapesti egyetemi hallgató 

•szini iskolába is járt; e pályára mintegy utalta 
szép alakja és hangja, ábrázoló és szavaló képes
sége. Mégsem lett színész, hanem 1874. tanár a 
budai II. ker., majd a pesti V. ker. főreáliskolá
ban, egyszersmind az Országos Színművészeti 
Akadémiában, melynek titkára volt, majd igazga
tója lett, mint ilyen 1906. nyugalomba vonult. A 
Petőfi-Társaság 1876. tagjának, 1907. főtitkárnak, 
1920. tiszteletbeli alelnökének választotta, a Kis-
.faludy-Társaságnak 1889. lett tagja. Már gimna
zista korában írt verseket a Fővárosi Lapokba 8 
azóta állandó munkatársa volt a hírlapoknak és 

szépirodalmi lapoknak, majd félszázados írói pá
lyája alatt rendkívül sok verset, tárcát, elbeszélést 
írt; az Ország-Világ c. szépirodalmi hetilapot 1893-
tól haláláig szerkesztette. Költeményei a követ
kező gyűjteményekben jelentek meg: Költemények 
(1875); Szív örvényei (két költői elb., 1876); Ujabb 
költemények (1877); Az én világom (1879); Köl
temények (1890); Legendák könyve (1895, újra 
1904); bennük a nyelv és forma mestere s jellemző 
hangjai az érzelmes és pathetikus; modern költőink 
közül legjobban hajlik a vallásos elemhez, ezért 
legsajátosabb s legtöbb sikerrel müveit műfaja a 
legenda. Korán, már 20 éves korában föltűnt mint 
drámaíró Iskariót-tal. Négy ízben nyert aka
démiai jutalmat: Tamora (1879); A tőr (1880); 
Gharitas (1892); Szent Margit asszony (1897). 
Ezeken kívül szinre kerültek még a Nemzeti 
Színházban: Az eredendő bűn (1879); A hunn utó-
r/o/c(1890); A szent korona (1892); Rafael(lS9í) 
s több prológja, valamint opera- és operettszöve
gei s egyéb drámái más színpadokon, azonkívül 
nagyszámú fordítása. Drámafordításai közül ne
vezetesebbek : Goethe Faustja II. részének (1887, 
újra 1900) és Aischylos Oresteiájának átültetése 
(ebből az Agamemnon, 1900), továbbá Schiller Teli 
Vilmosának és Messinai arájának, Moliére Kép
zelt betegének verses fordítása. Eegényei, elbeszé
lés JÍ és emlékezései közül önálló kötetben megje
lentek : Festett világ (reg. a színészeiéiből, 1892); 
Elmúlt évekből (elbeszélések, 1892); Hamis iste
nek (reg., 1893); Szent Agata levelei (reg., 1903); 
Emlékeim (1904); Ifjúságom (rajzok, emlékezé
sek, 1904); A láthatatlan írás (regény, 1905): 
Regényes rajzok Petőfi életéből (1908); Képek 
a magyar író- és szinészvilágból (jellemrajzok, 
novellisztikus emlékezések, 1911); Régi magyar 
szinészvilág (1912); Följegyzések életem sorából 
(1912); Elmúlt időkből (1917). 

2. V. Jranfra.drámai szülésznő, V-l- leánya, szül. 
Budapesten 1890 mára 11. Művészi kiképzését a 
zene- és színművészeti akadémián kapta, 1904. a 
Nemzeti Színház szerződtette. Kiválóbb szerepei: 
Erota(Aesopus),Ofélia, Melmda,Puck(Szentivánéji 
álom), Lujza (Ármány és szerelem), Éva boszor
kány, Herma (Bizánc), Boxane (Cyrano), Nóra, 
Hedvig (Vadkacsa), Berta (Nászinduló), Hedda 
Gabler, Margit (Faust), Eosina (Sevillai borbély). 
Nagy sikereit első sorban meleg közvetlenségé
nek 8 gazdag érzelmi skálájának köszönheti. 

3. V. Péter, érsek, 1. Várday. 
4. V., 1. Várady. 
Varadia, nagyk. Temes vm. verseczi j.-ban, 

(1910) 3110 román, magyar és német lak. A hely
ségtől DK. felé találta meg Torma Károly 1881. 
a Tabula Peutingeriana Arcidavaját. V. ö. Mille-
ker D., Versecz története, Budapest 1886. (Tr. E.) 

Váradi hitvita, 1. Melius. 
Váradi káptalan. Kezdettől fogva hiteles hely 

volt, amint ezt a Váradi Regestrum (1. Regestrum 
Varadiense) tanúsítja. A tatárjárás alkalmával 
1241. elpusztult, de 1244 már ismét helyreállí
tották. Szapolyai János királysága alatt jogcsor
bítást szenvedett, mert az 1548. LXIV. t.-c. ismét 
visszahelyezte előbbeni jogkörébe, bár az 1550. évi 
LXIII. t.-c. az egri káptalannak is engedélyezett 
joghatóságot a V. vidékén. 1566-ban szétoszlott, 



Váradi püspökség - 4 — Várakozási Idö 

azonban I. Lipót 1693-iki kegyelemlevelével jó
szágai és hitelességi joga visszakerültek. A káp
talan 16 valóságos és 6 tiszteletbeli stallumból 
áll. Legrégibb pecsétje 1338-ból való; 1361-ből 
pedig két újabb származik, az egyik Szt. László, 
a másik Szűz Mária képével. V. ö. Jerney, Tör
ténelmi Tár (II. 73); Bunyitay V., A váradi püs
pökség tört. (1883). 

Váradi püspökség. Pray szerint, amit újabban 
megerősítenek, Szt. István alapította. Székhelye 
előbb Bihar volt, Váradra Szt. László helyezte 
át. Ő építtette az első székesegyházat s gyarapí
totta a püspökség javait. A püspökök 1464-től 
kezdve 1780-ig egyúttal örökösfőispánokis voltak. 
Nevezetesebb püspökök: Valter, aki alatt 1133. 
Felicián esztergomi érsek Váradon nemzeti zsi
natot tartott. Bőkezűségükről ismeretesek Bá
thory András és Meszesi Demeter, előbbi új szé
kesegyházat épített, az utóbbi az iskolaügyet 
virágoztatta föl. Vitéz János egyik legjelesebb 
támogatója volt a Mátyás korabeli tudományos 
mozgalmaknak. A megye egyik legnagyobb püs
pöke 1539. Útiesenovié (anyjáról Martinuzzi) 
György, a későbbi esztergomi érsek és bíboros 
volt. A török kiűzetése után Benkovics Ágoston 
volt a megye felvirágoztatója. Bemer László 
részt vett 1848. a szabadságharcban, ezért az 
enzersdorfl f erenciek kolostorába internálták. En
nek lemondása után Szaniszló Ferenc következett, 
aki azonban hanyatló egészségére való tekintet
ből hasonlóképen lemondott. Utóda lett 1868. 
IdpovniczJcy István, ennek elhalálozása után 
1886. a nagy műveltségű Ipolyi Arnold, 1887-ben 
Schlauch Lőrinc bíboros püspök; ennek utódai: 
Szmrecsányi Pál, majd gróf Széchenyi Miklós, 
aki nagy alapítványokat tett s a román megszál
lás és egyházmegyéjének kettészakítása miatt 
megtörve halt meg, utódjául a pápa Bjelik Imre 
volt tábori püspököt nevezte ki. 

Váradi Regestrum, 1. Regestrum Varadiense 
és Anianus. 

Váradjai János, Járay Péter (1. o.) alvajda fia. 
Marosváradjárói vette nevét. 1395—96. Erdély 
alvajdája volt. A nikápolyi ütközetbe külön 
zászlóaljat vezetett s maga is ott esett el. 

Váradka (Varadka), kisk. Sáros vm. bártfai 
j.-ban, (i9io) 246 rutén lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Váradles (Les), kisk. Bihar vm. központi 
j.-ban, (i9io) 891 román és magyar lak. (Tr.R.) 

Váradpósa (Páusa), kisk. Bihar vm. központi 
j.-ban, (i9io) 647 román és magyar lak. (Tr. E.) 

Váradszentmárton (Peczeszentmárton, San-
martin), kisk. Bihar vm. központi j.-ban, (1910) 
292 magyar és román lak. (Tr. E.) 

Váradszőllős (Peczeszöllös, Seleu§), nagyk. 
Bihar vm. központi j.-ban, (1910) 1141 magyarlak. 
(Tr. E.) 

Váraduzsopa (Somogyuzsopa, Swmughiu), 
kisk. Bihar vm. központi j.-ban, (1910) 822 román 
lak. (Tr. E.) 

Várady, X.Ferenc (sárosi),íróés hírlapíró, szül. 
Kaposvárott 1860 júl. 23. Pécsett a Pécsi Napló 
napilapot alapította s azt 25 éven át szerkesztette 
á Veréb Jankó élclappal együtt. Később Baranya 
vmegye főlevéltárnoka és avmegye hivatalos köz
lönyének szerkesztője lett. Szerkesztette és kiadta 

Baranyavármegye 2 kötetes képes monográfiáját 
Baranya múltja és jelene címen ,(1896—97). 
Ezenkívül munkái: Versek (1877); ujabb költe
mények (1879); Tavaszom virágai (1882); Rímek 
és prózák (1883); Lant (1884); Tövisek (1886); 
Rokonok (1888); Emlékül (1889); Hulló levelek 
(1892); Panasz (1895); Karcolatok (1897); Tere-
fere (1902); Röptében (1904); Várady Ferenc 
versei (1906); Buborékok (1910); Milliók csatája 
(1914); Nagy időkről szól az ének (1918); A vad
virágos Mecsekalj áról{l925); Forgószelek{1925). 

2. V. Gábor, politikus, szül. Máramarosszige-
ten 1820 nov. 11., megh. u. o. 1906 nov. 13. 
Előbb katonai pályán volt, majd ügyvéd lett; 
1848. mint nemzetőrszázados szabad csapatot 
alakított, majd honvédzászlóaljparancsnok lett. 
A szabadságharc leverése után Württembergbe 
menekült, de 1850. amnesztiát kapott; 1861-től 
fogva állandóan Tisza Kálmán oldalán vett részt 
a politikában mint a határozati párt híve, később 
a balközép elnöke, végül a szabadelvű párt al
elnöke. Politikai pályáját megszakította bizonyos 
rendjel-kijárás miatt ellene hangoztatott vád, de 
kerülete hü maradt hozzá. 1892-ben végleg vissza
vonult. Emlékiratait Hullólevelek c. adta ki(1895). 

3. V. Ilona, írónő, 1. Vándor Iván. 
4. V. L. Árpád, érsek, szül. Temesvárott 1865 

jun. 18., megh. Kalocsán 1923 febr. 18. Teológiai 
tanulmányait a budapesti egyetemen s a bécsi 
Augustineumban végezte, 1888. pappá szentelték. 
Néhány évig Temesvárott a püspöki irodában volt. 
1895. a vallás- és közoktatásügyi minisztérium
ban mint oszt. tan. a kat. ügyek vezetője lett. 
1898-ban cikádori apát, 1899. a csanádi székes
káptalan kanonokja, 1902. sebenicói c. püspök, 
1905. min. tanácsos, 1911. a király győri püs
pökké nevezte ki, 1914. pedig kalocsai érsek lett. 
Egyházmegyéje intézményeinek előmozdításán 
kívül különösen a Szent László-társulat ügyei
nek vezetésében fejtett ki érdemes munkásságot; 
a világháború folyamán Kalocsán a nagyarányú 
segítő akciók mellett nagy áldozattal rokkant
telepet létesített kertgazdaságokkal, ott templomot 
és iskolát állított. Folyóiratokban több tanul
mánya jelent meg; külön kiadásban több egyházi 
beszéde, továbbá: ,A kongruaügyröl (1887); Szél
jegyzetek Timon Ákos Magyar alkotmány- és jog
történetéhez (1904); A párbérkérdésröl (1908). 

5. V. Péter, érsek, 1. Várday. 
6. V. Sándor, operaénekes (baritonista), szüL 

Pusztasőregen 1865., megh. Budafokon 1913 jan. 1. 
Az Operaház tagja volt. Számos operaszöveget 
fordított magyarra. 6 írta Rékai Nándor A nagy-
idai cigányok operájának (1906) szövegkönyvét.. 

7. V, 1.''Váradi. 
Várágyú, 1. Várlöveg. 
Varak (állat), 1. Vara. 
Várak, 1. Vár. 
Várakozási idő, a házasság megszűntétől szá

mított az az időköz (10 hónap), amelyben a nőnek 
újabb házasságra lépni tiltva van. L. Gyászév, 
Házassági jog. — V- a közszolgálatban az az idő, 
amelynek leteltével az alkalmazott magasabb flze.-
tési fokozatba előlép; pl. az ítélőbíró három év 
alatt, amely egy évVcl megrövidíthető (1920. XX. 
t . - c . 7 . § ) . •' ••"•• ; •-•" :" 



Várakozási Illeték — 5 — Varasbéka 

Várakozási illeték, a katonatiszt fizetésének 
az a része, amely őt ideiglenes nyugdíjazása vagy 
rendelkezési állapotba helyezése esetében meg
illeti mindaddig, mig újra alkalmazzak. 

Váralja, 1. nagyk. Tolna vármegye völgységi 
járásában, (1920) 1565 magyar és német lakossal, 
kőszénbányákkal. 

2. V. (Orlea-subcetate),kisk.BwiyaA vm. hát
szegi járásában, (1910) 824 román és magyar lak. 
(Tr. R.) 

Varallo, város Novara olasz tartományban, 
igen szép vidéken, (mi) 4452 lak., gyapjúfonással, 
papirosgyártással; II. Viktor Emánuel és Gau-
denzio Ferrari emlékszobrával, akitől két tem
plomában több kép van. A város fölött, a 608 m. 
magas Sacro Monté hegyen a Nuova Gerusa-
lemme nevű búcsújáróhely temploma 1578. épült. 

Váralmás (Almás), kisk. Kolozs vm. hídalmási 
j.-ban, (i9io) 1779 román és magyar lak. (Tr. R.) 

Varanger-fjord, 110 km. hosszú és 53 km. 
széles fjord Norvégiában a 70° szélességen, part
vidéke szépségeiért sokan fölkeresik, egy dara-
íjon határul szolgál Finnország felé. 

Varangy v. varasbéka (Bufo, áiiat), 1. Varas-
béka. 

Varangyos béka (állat), 1. Varasbéka. 
Varaimé (Vranov), kisk. Zemplén vm. va-

rannói j.-ban, (1910) 2145 magyar, szlovák és né
met lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Varannómezö (Vranovské Dlhé), kisk. Zemp
lén vm. varannói j.-ban, (1910) 549 szlovák lak. 
{Tr. Cs.-Szl.) 

Varán 0, Lago di, az Adriai-tenger lagunája 
loggia olasz tartományban a Monté Gargano 
K.-i oldalán, területe 66 km2. 

Varanus (állat), a Gyíkok (Lacertilia) egyik 
neme. Testük a mi gyíkjainkhoz hasonló alakú. 
Törzsük karcsú, fejük és farkuk hosszú, lábaik 
jól fejlettek, elül-hátul ötujjúak ós erős karmok
kal fegyverzettek. Testüket apró pikkelyek fedik, 
melyek a fejen és a hasoldalon is alig szélesbed
nek igazi pajzsokká. Nyelvük hosszú és messzire 
olőre nyújtható és ekkor látható két szarunemű 
fonálalakú hegye. Fogaik kúpalakúak és hegye
sek. A krokodilusokkal együtt ma a legnagyobb 
élő hüllők közé tartoznak. 33 fajukat ismerjük, 
melyek Afrikában, Dél-Ázsiában, Ausztráliában 
és Óceániában honosak. Részben a szárazföldön 
ós részben a vízben tartózkodnak. Igen eleven, 
mozgékony állatok. Ragadozók. Férgekkel, rova
rokkal és kisebb gerinces állatokkal táplálkoz
nak. A házi állatok, főleg baromfiak és tojásaik 
pusztításával olykor nagy károkat okoznak, de 
máskülönben rovarpusztításukkal hasznosak, 
azonfelül húsuk ízletes pecsenyét, tojásaik ked
velt csemegét szolgáltatnak s bőrükből különböző 
nagyon értékes és keresett dísztárgyakat készíte
nek. Fajaik közül nevezetesebbek: 1. Nílusi vá-
ránusz (V. niloticus L.). Alapszíne sötétsárgás-
zöld, melyet fekete foltokból és sorokba rendezett 
zöldessárga pontokból álló mustrázat és a vállak 
előtt feketés félköralakú csík tarkít; hasa sárga, 
fekete csíkokkal; farkának elülső harmada sár
gászöld, többi részén pedig sárgás gyűrűkkel dí
szített. 1-7—2m. hosszúra is megnő s ebből a 
méretből kb. 1 m. jut a farkára. Afrika legtöbb | 

f oly ójában megtalálható, de élete kevésbbé van 
a vízhez hozzákötve, mint a krokodilusoké. Ai 
egyiptomiak a krókodilusok tojásainak és fiatal
jainak elpusztítása miatt nagy tiszteletben tar
tották s emlékeiken gyakran ábrázolták. Az ember 
elől rendesen menekül és csak erős szorongat-
tatásában marja meg az embert. 2. Szalagos 
váránusz (V.salvatorL&m.). Indiában, Dél-Kíná
ban s valamennyi szigeten egész Ausztrália É.-i 
partvidékéig honos. Hossza 2-2 métert is elérhet. 
3. Sivatagi váránusz (V. griseus Daud.). Igazi 
sivatagi állat. Észak-Afrika és Délnyugat-Ázsia 
legszárazabb vidékein honos. Ha meglepik, az 
embert bátran megtámadja. 4. Fehértorkú várá
nusz (V. albiyularis Daud.). Dél- és Délkelet-
Afrikában él. Legfeljebb 1-3 méter hosszúra nő 
meg. További afrikai fajok, melyek még észa
kabbra hatolnak fel: a szemfoltos váránusz (V. 
ocellaíus Rüp.) és a steppe-várámisz (V. exanthe-
maticus Bosc.); utóbbi Nyugat-Indiában él. 

A német zoológusok sajátságos tévedésből a 
váránuszokat intőgyíknak (Warn-Eidechsen) ne
vezték el. A tévedés onnan ered, hogy a váránu-
szok neve hazájukban varán (arabusul: ouran) s 
ezt a németek warner-re (a. m. intő) torzították 
s a szónak ugyanezt a jelentését megtartották a 
tudományos elnevezésben (monitor) is; pedig a 
varán név arabusul egyszerűen «gyík»-ot jelent. 

Váránusz-félék (Varanidae, állat), a Gyíkok 
(Lacertilia) egyik családja. Fajai nagytermetű 
gyíkok, hosszú, némileg a kígyóhoz hasonló fej
jel, karcsú nyakkal és a többi gyíkokénál arány
lag nyúlánkabb törzzsel és hosszabb farkkal. 
Lábaik jól fejlettek, elül-hátul ötujjasak és az 
ujjak erős karmokkal fegyverzettek. A többi gyí
koktól különböznek a belső végén el nem széle
sedett kulcscsont, a nyelv alkotása, a fogak alakja 
és elhelyezkedése, a pikkelyek elrendezése és a 
rekeszizom (diaphragma) kifejlődése által. Ana-
tómiailag a V. a legfejlettebb gyíkok. 33 fajuk 
ismeretes, melyeket régebben különböző nemekbe 
soroztak, ezekről azonban kiderült, hogy legfel
jebb alnemeknek tekinthetők s ezért ma az összes 
ide tartozó fajokat a FiwawMS-nembe szokás egye
síteni. L. Varanus-

Varasbóka (Bufo, állat), a Varasbékák (1. o.) 
családjába tartozó béka-nem. Fogai nincssnek. 
Elülső végtagjain az ujjak szabadok, a hátulsó
kon többé-kevésbbé széles úszóhártyáyal vanuak 
egybekapcsolva. Ausztrália, Madagaszkár, Új-
Guinea ós a Csendes-óceáni szigetek kivételével 
az egész Földön honos. 100-nál több faja ismere
tes. Valamennyi éjjeli állat, a szárazföldön tar
tózkodik és a vizet csak a peterakás idején keresi 
fel. Férgek, rovarok és csigák pusztításával nagy 
hasznot hajt. Ismertebb fajai: 1. Barna V. (B. 
vulgáris Laur.). Alapszíne sötét szürkésbarna v. 
feketésszürke, mely néha zöldbe, néha vörösesbe 
hajlik és sötét, elmosódó foltok tarkítják; has
oldala világosszürke, sötét foltokkal mustrázva. 
Bőrén, a háton nagy szemölcsök vannak s nagy 
fültőmirigyeinek széle fekete. Hossza 8—12 cm., 
szélessége 6—7 cm.; délvidéken vannak 20 cm. 
hosszú példányai is. Írország, Szardínia és Korzika 
kivételével egész Európában, továbbá Kis- és 
Közép-Ázsiában, Japánban, Északnyugat-Afrika-



Varasbékák — 6 — Varasá
ban honos. Hazánkban mindenütt gyakori. — 
2. Zöld V. (B. viridis Laur.). Alapszíne fölül 
zöldesszürke s nagy olajzöld és feketészöld szinű 
foltjai vannak, melyekhez rózsa- v. vörösszinű 
szemölcsök csatlakoznak; hasoldala fehéres s 
csak gyéren fekete foltokkal tarkított. Hossza 
7—8, ritkábban 9—10 cm. Közép- és Kelüt-
Európában, továbbá Észak-Afrikában Egyiptom
tól Marokkóig, Nyugat- és Közép-Ázsiában Mon
golországig, Tibetig és a Himalájáig honos. 
Európában Ny.-felé nem terjed túl a Rajnán és a 
Rhone folyón. Hazánkban petéit ápr. végén rakja 
le. A hímnek páratlan belső hangerősítő zacskója 
van. — 3. Nádi V. v. keresztes béka (B. calamita 
Laur.). Alapszíne felül olajzöld vagy olajbarna s 
háta közepén kénsárga hosszanti sávja van; hasa 
fehéresszürke; combjain és hasán sötét foltos. 
Nyugat-Európában honos. Nálunk előfordulása 
vitás; eddig nem észlelték. — 4. Aga (B. mari-
nus L.). Alapszíne sötétbarna, felül gyakran 
nagy, koromfekete, alul apróbb, vöröses szürkés
barna foltokkal tarkítva. Hossza 14—20 cm., 
szélessége 8—12 cm. Dél- és Közép-Amerikában 
honos. Bőréből Dél-Amerika bennszülöttei hatásos 
nyílmérget készítenek. — 5. Északamerikai V. 
(B. lentiginosus Shaw.). Alapszíne világos
barna vagy olajzöld, sötét, szimmetrikus foltok
kal és hátaközepén egy világos hosszanti sáv
val díszítve. Észak-Amerikában a leggyakoribb 
V.-faj. A hím hangja az ivarzás idején hosszú, 
énekszerü trillákból áll. — 6. Feketetüskés V. 
(B. mélanostictus Schn.). A fején levő csontléeek 
ós testének bőrszemölcsein levő szarutüskék fe
keték. Felül világos-sárgásbarna v. feketésbarna, 
alul világosabb; egyszínű vagy sötétebb fol
tokkal tarkított. Délkelet-Ázsiában honos. — 
7. Pézsmás V. (B. asper Grav.). Hátsó-Indiá
ban, a Malakkai-félszigeten és a Nagy Szunda-
szigeteken honos. Hossza 17 cm. Erős pézsma-
szagot áraszt. — 8. Berber V. (B. mauritanicus 
Sehl.). Alapszíne szép világosbarna, nagy vörös 
vagy feketésbarna, sötéten szegélyezett foltok
kal; ritkán egyszínű. Afrikában Marokkótól Tuni
szig mindenütt gyakori (kivéve a Szaharát). 

Varasbékák (Bufonidae, áiiat), a Kétéltűek 
(Amphibia) osztályába, a Farkatlan kétéltűek 
(Ecaudata) rendjébe, a Nyelves bókák (Phanero-
glossa) alrendjébe és a Mozgómellű békák (Arci-
fera) csoportjába tartozó békacsalád. Az idetar
tozó békák zömök, esetlen testüek; lábaik vasta
gok, formátlanok; bőrük rendesen szemölcsös és 
bőrmirigyekben igen gazdag. Foguk egyáltalában 
nincsen és keresztcsontjuk harántnyujtványai 
háromszögűén elszélesedettek. Az egész Földön 
honosak, de a melegégövi tájakon több fajuk él, 
mint a hidegebb égövieken. Többnyire csak az 
Ivás idején tartózkodnak a vízben, egyébként a 
szárazföldön élnek és sok fajuk kitűnően tud ásni; 
egyesek azonban életük javarészét vízben töltik 
(pl. Nectes) s vannak fán élők is (pl. Nectophryne). 
Éjjeli állatok; a nappalt rendesen búvóhelyeiken 
szunnyadva töltik el. Férgekkel, csigákkal, rova
rokkal és kisebb gerincesállatokkal táplálkoznak. 
Általában véve hasznosaknak mondhatók. Petéi
ket zsinórokban rakják le, melyeket a hímek sza-
kaszonkint termékenyítenek meg. 11 nembe osz

tott 140 fajuk ismeretes. Legnevezetesebb nemeik 
és fajaik: 

1. Szárazföldi V. (Bufo). Elülső végtagjaikon 
az ujjak szabadok, a hátulsókon az ujjak között 
többé-kevésbbé széles úszóhártyájuk van. 100 fa
juk ismeretes, melyek Ausztrália, Uj-Guinea, 
Madagaszkár és a Csendes-óceáni szigetek kivé
telével az egész Földön elterjedtek. Idetartozik 
a barna v. közönséges varasbéka (Bufo vul
gáris Laur.), a zöld varasbéka (B. viridis Laur.), 
a nádi varasbéka (B. Calamita Laur.), az aga 
(B. marinus L.) stb. L. Varasbéka. 

2. Úszó V. (Nectophryne). Nevüket nem jogo
san viselik, mert úszóhártyákkal egybekapcsolt 
ujjaikon tapadókorongjaik vannak és a lombok 
között kúszóéletet élnek. Afrikában és Délkelet-
Ázsiában honosak. Legismertebb faj a N. tomieri 
Roux, mely elevenszüléséről nevezetes; hossza 
3 cm. 

3. Vnkaszerü V. (Pseitdophryne). Megjelené
sük és hasoldaluk élénk színe (fekete- és sárga
foltos) az unkákéhoz hasonlít. Mindössze 3 cm. 
hosszúságot érnek el. Ausztráliában honosak. 
Legismertebb faj: a Ps. bibroni Gthr. 

4. Nagyorrú V. (Rhinophrynus). Fejük elül 
csőrszerűen kihegyesedő. Egyetlen fajuk a nagy
orrú varasbéka (Bh. dorsalis D. B.); alapszíne 
barna s hátaközepén sárga sáv s oldalán több 
sárgaszínű folt van; hossza 6 cm.; kizárólag 
termeszekkel táplálkozik; Mexikóban honos. 

Várasd, vármegye Horvát-Szlavonországban. 
Határai délen Zágráb és Belovár-Körös vármegye, 
keleten az utóbbi, északról Zala vm., északnyugat 
és nyugat felől Stíria; kiterjedése 2440 kin*. 
Az alábbiakban a vármegyének az 1920-iki tria
noni békeszerződés előtti állapotát ismertetjük: 

Felszíne legnagyobb részt hegyes, halmos, 
túlnyomólag szelíd emelkedésekkel; legmagasab
bak a Stíria felé eső hegyei s azok közt azlvansőica 
hegység (1061 m.); többi hegységei: a Macelj 
(622 ni.), Kollos dombvidék (432 m.) és Kálnik 
hegység, amelynek fő gerince (643 m.) azonban 
már Belovár-Körös vármegyébe esik. A hegyek 
közén szép és kies völgyek találhatók, a vármegye 
északi szélén pedig a Dráva lapálya szép róna
sággá tágul ki. Vizei számosak s részint a Száva, 
részint a Dráva folyamvidékéhez tartoznak; fő 
folyója a Dráva, mely a vármegye északi részén 
mindenütt a határt jelzi; ebbo ömlenek a Plitvica 
és Bednja patakok; egyéb folyói a Sotla, Krapina 
és a Lonja. Tava is több van, de mind apró; meg
említhető a trakostyáni és zelniki tó. 

Éghajlata kellemes, mérsékelt és egészséges. 
Földje általában eléggé jó minőségű, a Dráva 

lapályán pedig éppen jelesnek mondható. Termő
területéből szántóföld 89.598, kert 3863, rét 
30.454, legelő 21.783, szőllő 7342 és erdő 91.247 
ha. Termények tekintetében nem mondható gaz
dagnak, aránylag kevés a búza, rozs, árpa és zab, 
de annál több a tengeri; termesztenek továbbá 
burgonyát, kendert stb. Bort, gyümölcsöt s kivált 
szilvát nagy mennyiségben; leghíresebb borai a 
vinicai és soplikai; nagy erdőségei sok fát, mak
kot és gubacsot szolgáltatnak. 

Állat tenyésztése nem virágzó; lova, marhája 
és juha kevés és silány és csak sertés van nagyobb 



Várasd — 7 — Várasd 

számmal. Az 1911. évi összeírás szerint volt 
111.438 drb szarvasmarhája, 14,782 lova, 44 
szamár, 168 kecske, 127.907 sertés és 203 juh. 
A selyemtenyésztés csekély. 

Az asványország kőszenet (Krapina környé
kén és Ivanecon), márványt és ásványos vizeket 
szolgáltat, melyek között legnevezetesebbek a 
krapinatepliei és varasdteplici. 

A lakosság száma volt 1869-ben 213,275, 
1910-ben 293,612 lélek (ebből 203 katona). Egy 
km2-re 120 lélek esett. A lakosok közt volt 624 
magyar, &87 német, 288,536 horvát és 2152 szerb. 
Hitfelekezet szerint 290,628 róm. kat., 2168 gör. 
kel. és 722 izraelita. A lakosság fő foglalkozása 
az őstermelés. Az ipar igen kezdetleges fokon áll ; 
legáltalánosabb, de csak mint házi ipar, a szesz
főzés és vászonszövés; gyári ipara alig van túl 
a kezdeten. Kereskedelme és forgalma csekély je
lentőségű. Útjai többnyire jó karban vannak, kö
zülök állami volt 28, tartományi 524, községi 
1364 km. (de ebből 747 km. kiépítetlen); vasútja 
127 km. Hitelintézete 81 volt, ú. m. 11 takarék
pénztár és bank és 70 szövetkezet. 

A közművelődés igen fejletlen; a 6 éven 
felül i lakosságnak csak 47-7%-a tudott írni-olvasni 
s a tanköteles gyermekek nagyrésze nem járt is
kolába. A vm.-ben mindössze csak llOiskola volt, 
ú. m. 1 reáliskola, 1 ipari szakiskola, 1 iparos
tanonc- és 107 elemi népiskola. Ezenkívül 12 is
kola (és pedig 1 gimnázium, 2 ipari és kereske
delmi-, 2 polgári-, 1 iparosinas-, 5 mindennapi 
elemi iskola, 1 kisdedóvó) volt Varasdon. 

Közigazgatás. V. vármegye 8 járásra osz
lott, ú. ni.: 

Járás 

Iraneci járás 
Klanjeci « 
Krapinai « 
Luábre^i « 
Novimaroíi« 
Pregradai « 
Varasdi « 

u 

7 
Z latari « 6 

Összesen 40 

ID10. 

E b t ő l 

ffyar 

41,305 67 
29,189 6 
32,325: 65 
35,874 234 
53,301 94 
33,524, 
40,014 
48,130 

:93 ,0 i : 

2 
90 
60 

624 

német 

94 
17 
58 
93 
75 
89 

107 
54 

587 

horvtt 

40,667 
28,945 
32,052 
33,469 
32,911 
33,245 
39,421 
47,826 

288,536 

azerb 

236 6,860 
9 5,418 

15 5,532 
1,761 5,517 

71 5,543 
12 5,S85 
1 8 6,192 
31 8,013 

2,15í! 48,955 

A vármegyében 807 község és helység van. 
Székhelye Várasd. 

Az 1920.-Í trianoni békeszerződés értelmében 
V. egész területe a Szerb-Horvát-Szlovén állam
nak jutott. 

Története. A vármegye neve 1181. fordul elő 
először III. Béla egyik okiratában, amelyben 
mondja, hogy Belec, V. főispánja elfoglalta erő
szakkal a varasdi fürdőt a zágrábi káptalan
tól. Régi neve: Garestin, Guarustin, Waraat. 
A varasdi vár kapitánya volt egyszersmind a vár
megye főispánja (comes). A vármegye örökös fő
ispánjai a Bebek család, tagjai voltak. Közülük 
az utolsó Bebek Imre vránai perjel volt, kit Zsig
mond király 1393., mert Durazzói Károly fiának, 
Nápolyi Lászlónak pártjára állott, birtokaitól és a 
varasdi főispánságtól megfosztott. Zsigmond 1398. 
Várasd várát, városát és megyéjét zálogba adta 
ipának Ciliéi Hermán grófnak, sőt 1405. mint ki
rályi donációt azt neki adományozta. A Cilleiek | 

mint V. örökös főispánjai a vármegye urai ma
radtak 1456-ig, midőn a Cülei-család kihalt. Ciliéi 
Henrik özvegye Katalin, Brankovics György szerb 
deszpota leánya, 1461. 62,000 forintért eladta 
Vitoveo Jánosnak a Cilleiek összes horvát birto-
tokait. Vitovec mint V. főispánja hatalmaskodott 
a vármegyével, miért is Mátyás király minden 
birtokától megfosztotta s azokat fiának, Korvin 
Jánosnak adományozta. Az ő halála után özvegye 
Frangepán Beatrix és második férje György bran
denburgi őrgróf kezére kerültek. A mohácsi vész 
után V. vára és megyéje Báthory István birtokába 
jutott, kiről az Ungnad-családra szállott. Ungnad 
Keresztély egyetlen leánya, Mária, Erdődy Tamás 
neje lett (1585) és ekkor ennek családja lett V. 
örökös főispánja; 1607—1845-ig e családból a 
vármegyének 17 főispánja került ki. A XVII. sz.-
ban a határok védelmére kirendelt német katonaság 
hallatlan garázdálkodása sok panaszra adott okot 
(1656). A vármegyében nagyon elterjedtek a rabló
bandák és a pestis is sok áldozatot szedett (1679). 
Erdődy I. Imre főispánsága alatt (1682—1690) a 
német katonaság erkölcstelensége annyira elron
totta a vármegyét, hogy kénytelen volt elren
delni, hogy mindazok, akik törvénytelen frigy
ben élnek, a megye területéről kiűzendők. II. József 
korában a német nyelv behozatala nagy elkese
redést szült; annál nagyobb volt az öröm, midőn 
1790. helyébe ismét a latin nyelvet hozták be. 
II. Lipót alatt kísérlet történt a magyarnyelvnek 
hivatalos nyelvvé emelésére, de a vármegye nem 
egyezett bele. A zsidókat e vármegyében különösen 
gyűlölték és üldözték. 1797-ben árúikat a vásá
rokon elragadták s még el is verték őket, ugy 
hogy 1798. a királynak kellett közbelépnie a zsidók 
védelmére. A vármegye 1797., 1800. és 1809. te
vékeny részt vett a nemesi fölkelésben. Midőn 1825. 
a magyar országgyűlés először foglalt állást a ma
gyar nyelv mellett ós a latin nyelv ellen, Kukulje-
vics Antal varasdi alispán volt az első, ki a horvát 
nyelv országos jogaimellettHorvátországban síkra 
szállott. Erdődy II. Karoly (1827—34) a magyar 
nyelvnek Horvátországban hivatalos nyelvként 
való használatát lehetővé teendő, a horvát isko-
Iákban magyar nyelvtanítókat alkalmazott. A ma 
gyár nyelv pártolóinak sok híve voltapapság sora 
ban is, úgy hogy az anyakönyvi kivonatokat ma
gyar nyelven kezdték kiadni, mit 1833. Alagovics 
Düspök eltiltott és elrendelte, hogy azokat csak 
latin v. horvát nyelven szabad kiállítani. 1843-ban 
a magyar nyelv javára jelentkező közhangulatot 
megváltoztatta Ozsegovics Metéli buzgólkodása a 
horvát nyelv mellett s a vármegye gyűlése úgy 
döntött, hogy minden horvát nyelven végzendő, a 
magyar kormányhoz intézendő iratokban pedig 
az eredeti horvát szöveg mellé a latin fordítás 
csatolandó. Erdődy H. János magyarbarát főispánt 
pedig az illir párt lemondásra kényszerítette. 
A horvát nyelv győzelme 1847. lett teljessé. 
1848-ban nyíltan pártot ütöttek a magyarok ellen 
és Jellachich bán Varasdra ment seregét szervezni. 
1850-ben a megyei önkormányzatot az osztrák 
kormány megszüntette. Az októberi diploma után 
1861 jan. 28. a főispáni s:<ékot mint örökös főispán 
újból elfoglalta Erdődy János. Az 1914—1918-iki v 
világháború után az 1920-iki trianoni békeszerző- •': 
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dés a vármegyét á Szerb-Horvát-Szlovén király
sághoz csatolta. 

Várasd ( Wárasdin, Varazdin), szab. kir. vá
ros V. vm.-ben a Drávához közel, termékeny rónán 
fekszik. Állapota az 1920.-Í trianoni békeszerződés 
előtt: A város újabb időben szépen fejlődött, van 
szép színháza, vármegyeháza, régi Brdődy-vára 
(1591), szép Erzsébet-parkja. Székhelye volta vár
megye törvényhatóságának, a csazmai káptalan
nak, a járási szolgabírói hivatalnak, pénzügyigaz-
gatőságnak, államépítészeti hivatalnak, a kir. 
törvényszéknek, járásbíróságnak, közjegyzői ka
marának, közjegyzőségnek és adóhivatalnak; 
volt kir. gimnáziuma, bútorgyára, 9 temploma, 
káptalanja, Ferenc-rendi, kapucinus és Orsolya-
szüzek kolostora (a Perenc-rendi kolostorban van 
eltemetve Nádasdy Ferenc bán), 2 takarékpénztára, 
állami méntelepe, vasúti állomása, posta- és táviró-
hivatala és telefonállomása. Lakóinak száma (1910) 
13,398 (ebből katona 1249), köztük 11,497 horvát, 
•471 magyar, 585 német és 232 szerb; felekezet 
szerint 12,410 r. kat, 241 gör. kel. és 619 izr. 
A házak száma 1402. V. grófja először 1181. említ
tetik. 1209-ben szab. kir. város lett, 1242. IV. 
Béla a tatároktól feldúlt várost újjáépíttette. Vára 
1435. Ciliéi Hermán, 1487. Corvin János, 1505 
óta az Erdődy család birtoka. Erődítményei 1807. 
megszűntek. (Tr. SzHSz.) 

Varasdteplic (Várasd loplica, Varazdinske-
Toplice), pol. k. Várasd vm. novimaroíi j.-ban, 
a Bednja szép völgyében, (1910) 7356 horvát lak., 
vasúti állomással. Fürdője, melyet már a rómaiak 
is használtak (Aquae Jassae), kitűnően van beren
dezve, kénes hévvizét csúzos, köszvényes és idült 
bőrbántalmak, görvély és bujakór ellen sikerrel 
alkalmazzák. A fürdőben több medence, tükör
fürdő és kádfürdő van. Vizének hőfoka 57—60 C». 
Tulajdonosit a zágrábi káptalan. V. ö. Fodor, 
Warasdin-Töplifeí, Zágráb 1883. (Tr.SzH.Sz.) 

Várasfenes (Finis), kisk. Bihar vm. belényesi 
j.-ban, (i9io)_ 1949 magyar és román lak. (Tr. R.) 

Varasodás (növ.), a körtén jelentkező repedéses, 
feketés foltokban nyilvánuló betegség, melyet a 
Fusicladium pirinum (Lib.) Fuck. gomba okoz. 
L. Fusicladium. 

Várassúr (Varasúr), kisk. Pozsony vm. nagy
szombati j.-ban, (i9io) 466 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Varaszló, kisk. Somogy vm. marczali j.-ban, 
(1920) 541 magyar lak. 

Váraszó, kisk. Heves vm. pótervásári j.-ban, 
(1920) 759 magyar lak. 

Varázs, 1. Varázslás. 
Varázsbot, 1. Büvészbot. 
Varázscsomó, a népek babonás hagyományai

ban olyan csomó, amelynek a néphit titokzatos 
jelentőséget és hatalmat tulajdonít. A nép helyen-
kint még ma is hiszi, hogy az a csomó, amelyet 
meghatározott személyekre vonatkozólag és meg
határozott körülmények között kötnek, titokzatos 
erővel tartja lekötve az illető egyéneket. Külö
nösen azt hitték, hogy az olyan dolgokat, amelyek
nél a testnek vagy a test némely szerveinek meg
nyitása szükséges, hátráltatják avagy éppenséggel 
lehetetlenné teszik. Ilyen két dolog volt: a fogan
tatás és szülés. A mitosz állította, hogy Héra kar
jainak 8 ujjainak csomószerű összekulcsolása által 

egy teljes hétig hátráltatta Herakles születését, 
miért is a V.-t másképen herkulesi csomónak is 
nevezték. Vergilius egyik költeményében szó van 
Venus csomójáról, amely a szerelem jelképe. Ha
sonlókép szerelmi bübájjal függött össze a Vulkán 
csomója, melyet a régi magyar források a kun
kötéssel (1. o.) azonosítanak. Alighanem a V.-nak 
egyik ókori példája volt a gordiusi csomó (1. Gor-
dios), valamint modern utóda az a csomó, amelyet 
fűszálakbői kötnek s akkor sikerül teljesen, ha a 
fűszálak közül a csomózás után egyik sem szakadt 
el a többitől. A magyar nép e babonát megkötés 
néven ismeri. 

Varázsdió (növ.), 1. Hamamelis. 
Varázsdob, a sámánok (1. Sámánizmus), ren

des varázsló eszköze, amelyet szibíriai népek, 
köztük a szamojédok, vogulok, osztjákok is hasz
nálnak ,s valaha még tágabb körben, alighanem 
egész Ázsia népei használtak. Rendesen bőrrel 
bavont abroncs, amelyen köröskörül csörgők függ
nek. A sámán a szellemeket idézi vele. De jós
lásra egyébként is használják, s ilyenkor a dob 
kifeszített lapján mindenféle ábrák vannak, ame
lyek a lapon egy szabadon sétáló s kis kalapáccsal 
ugráltatott mutató által kijelöltetvén, a jóslás, 
vagyis a sámán hozzájuk fűzött magyarázatai 
alapjául szolgálnak. Több ilyen V. ábrája látható 
s a vele való bánás is lo van írva Krohn-Bán : 
A finn-ugor népek pogány istentisztelete c. mun
kájában. Valami hasonlónak nyomait sejtetik 
még rnult századbeli boszorkánypereink egyes 
vallomásai nálunk is; sőt a szitával való varázs
lás is effélének a maradványa lehet, mint ezt 
Sebestyén Gyula Regösök (1902) c. művében 
rendszeresen fejtegeti. 

Varázserő, 1. Preaiiimizmus. 
Varázsgyürű, 1. Boszorkánygyürü és Gyűrű. 
Varázshal vagy büvészhal (4Uat),l. Synanceia. 
Varázskép, valakinek megrontás végett készí

tett képmása. A régi kaldeus, görög és római nép
hit szerint ha e képpel teszünk valamit, ugyanaz 
történik az ábrázolttal. Ma is még a legtöbb nép 
hisz e babonában; innen van, hogy a primitív 
kultúrájú emberek nem szívesen engedik magukat 
lefényképezni vagy lerajzolni. A rontó-bábu 
(1. Bontás) babonája szintén e körbe tartozik. 

Varázskorong, 1. Bűvös korong. 
Varázsköpeny (ném. lamltappe, Nebelkappe, 

ó-skand. huldarhottr), a germán néphit szerint 
láthatatlanná tevő burok vagy köpeny, amellyel 
főleg a törpék élnek. A középfelnémet kappe 
(középlatin cappa) tulajdonkép a. m. köpeny, de 
később maga a nép is sipkának, kalapnak értette, 
így magyarul is ködsipkának fordították. A né
met hősmondában Szigfridnek is ily láthatat
lanná tevő bőre (tarnhüt) vagy köpenye van. 

Varázslámpa, 1. Bűvös lámpa. 
Varázslás (bájolás, bűvölés, bűbájolás stb.), a 

javasok, kuruzslók, bűbájosok, boszorkányok és 
varázslók foglalkozása, minőkről már a Budai 
és a Turóczi-féle krónika is emlékszik, név szerint 
is említvén egy Basdi nevű ilyen pogány varázsló
nőt, mint a Vatha lázadása egyik részesót, akinek 
neve helyett azonban Bonflninál a párhuzamos 
helyen a Varasolo szó olvasható. Nem lehetetlen 
tehát, hogy mint már Ipolyi is sejti (Magyar my-
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thologia 89.), á Rasdi név csak a varasolo hely
telen olvasásából származik. Bűbájoló boszor
kányokról különben a XV. és XVI. sz. nyelvem
lékei mind sűrűbben szólnak s nevük legtöbbször 
a bűvös-bávos, néző, ördöngös, jövendőmondó szó
val rokonértebnü (1. a Cigányok, Igézés, Javas, 
Jóslás, Kuruzslás, Kuruzsló, Ráolvasások s az 
ezekben idézett többi rokon tárgyú cikkeket. Tör
vénykönyvünk (1879. XL. t.-c. 79. §.) a V.-t mint 
kihágást tiltja és bünteti. 

Varázslat, 1. Varázslás. 
' Varázsliget (Vracevgaj), nagyk. Temes vin. 
fehértemplomi j.-ban, (i9io) 2563 szerb lakossal. 
(Tr. SzHSz.) 
' Varázsló, 1. Táltos, Tündérek ésVarázslás. 

Varázsló-fű (nfiv.), a. m. Circaea Tourn. (Kyrke 
mitoszi javasasszony nevéről). Az Onagraceae 
család génusza, melynek 6 faja Európa, Ázsia és 
Északainerika mérsékelt és hidegebb vidékein él 
nálunk 3). Erdőinkben közönséges a C. lideti-
arta L. 

Varázsöv vagy iündéröv, olyan öv, amely 
viselőjének varázserőt ad. 

Varázspörgettyü, 1. Zörgöfa. 
Varázsszer minden természeti vagy eniber-

készitette tárgy, amelynek segítségével valamely 
csodás eredményt lehet elérni. A V. hatásába ve
tett hit alapja az illető tárgyban képzelt varázs
erő, a mana, 1. Preanimizmus-

Varázstükör (fantamotzkóp), keletről szár
mazó régi babona szerint oly tükör, amelyben min
dent meg lehet látni, ami a világon történik, még 
a múltat és jövőt is s a lóié alatti rejtett kincse
ket. Ilyen tükör volt Dzsemsidnek, a perzsa nap
hősnek varázsserlege és Dionysios tükre. A japáni 
és kínai bronztükrök hátlapján rendszerint dom
borművű díszítés van. Ha e tükrök eléggé vé
konyra csiszoltak, akkor azt a meglepő tüneményt 
mutatják, hogy egy erősebb fényforrás sugarait 
úgy verik valamely felfogó fehér ernyőre vagy 
faíra, hogy a megvilágított felületben a tükör 
hátlapján levő domborművű alakok képe felismer
hetően előtűnik. A kincsásó babonáknál használt 
acéltükör szintén e nembe tartozik. 

Varázsvessző (lat. virgula mercurialis; ném. 
Wünschelrute; franc, baguette), hajlékony vesz-
sző, legtöbbször villaalakú mogyoróvessző, mely-
lyel bizonyos, leginkább babonás eljárás mellett, 
elásott kincset, fémereket, vízforrást s általában 
földalatti rejtett tárgyakat fel lehet találni. 
Eredete alighanem a vesszőjóslásra, rhabdoman-
tiára (1. o.) vihető vissza. Már az ókorban rá
akadunk a V. hitének nyomaira, minők: a ninivei 
((Varázsvessző úrasszonya» nevű istennő, Mózes 
vízfakasztó vesszeje, Hermes (Mercurius) pál
cája, stb. A középkorban egész külön ((tudo
mánnyá)) fejlődött a V.-re vonatkozó ismeretek 
rendszerezése. Az újabb, sőt a legújabb korban is 
számos, tudományosan képzett elmét foglalkoz
tatott a V. hatásának megmagyarázása, sőt vesz-
sző helyett újabb, elméleteiknek megfelelőbb ké
szülékekkel is kísérleteztek, kivált források fel
kutatására. Ilyenek: a kétsarkú henger (bipoláris 
cylinder) — a mutató- és hüvelykujj között tar
tott fémpálcika s a sziderikus inga — egy fonálra 
függesztett széndarabka; ezek az eszközök moz

gásukkal a fém vagy vlz lelőhelyét jelezték. 
Egyes fizikusok részint az elektromosság, részint 
a radioaktivitás törvényeiből igyekeznek kima
gyarázni. Szerintük a vízben levő villamosság az 
emberi testre, mely ez alkalommal egy valóságos 
leideni palack szerepét játsza, olykép hat, hogy 
a földben lappangó forrásból származó villamos 
áramot a V. által a kutató idegeire átviszi. A 
radioaktív ásványok pedig emanatio (kiáramlás) 
folytán finom gázát ömlesztenek a velük érint
kező vízbe s ez a V.-t megmozdítva, az idegzetben 
és izomzatban rándulást okoz s ily módon el
árulja a víz vagy ásvány lelőhelyét. Hogy a V.-vel 
való vízkutatás lehetőségének hite mai napig 
megvan, mutatja több ismert forráskutató műkö
dése, akiknek gyakorlati sikereit a V.-nek tu
lajdonítják. Világhírre tett szert a magyar Tü-
köry Jenőné, ki megmagyarázhatatlan módon V. 
segélyével nemcsak vízforrásokat fedezett föl, 
hanem arany, ezüst, szén és petróleum lelőhelyét 
is többször meghatározta. Bármi legyen is ma
gyarázata o csodálatos természeti adománynak, 
érzéknek, azt kimondhatjuk, hogy a V. erejébe 
vetett hit minden tudományos alap híján van. 
V. ö. Vallemont, Physique occulte, ou traite de 
la baguette divinatoire (1696); az összes ide vonat
kozó régi irodalom fel v*m sorolva Aretin-n&l, 
Neuer literarischer Anzeiger (1807); C. Sterne, 
Die Wahrsagung aus den Bewegungen lebloser 
Körper(1862);L.TTe&er,DieWünschelrute(1905); 
Franzius, Meine Beobachtungen mit der Wün
schelrute (1907); Iiönig, Ernstes und Heiteres 
aus dem Zaüberreich der Wünschelruten (1907) ; 
Blom, Zur Theorie der Wünschelruten (a Pro
metheus c. folyóiratban 1907); Aigner, G-egen-
wártiger Stand der Wünschelrutenforschung 
(Prometheus 1913); Pirovits Aladár, A V. (Budi 
pesti Hirlap 1908, 250. sz.). 

Varázsvessző (növ.), 1. Hamamelis. 
Varázsvirág, Tompa Mihály egyik virágregéje 

szerint a V. minden száz évben virít, de csak 
szeplőtelen szűz szakíthatja le nyiltában e min
den gonosz hatás ellen megvédő talizmánt. 

Varazze (ejtsd: varadze), kikötőváros Genova 
olasz tartományban, a Riviéra di Ponentén, (1911) 
10,330 lak. Tengeri fürdő és téli üdülőhely. 

Várbéke (ném. Burgfriede), a lovagkorban 
oly megállapodás a nemes vérrokonok közt, amely 
szerint a vár körül egy bizonyos területet közös
nek és sérthetetlennek nyilvánítottak, s ennek 
ótalmáért egyetemlegesen felelősséget vállaltak. 
V. volt a neve ama rendőri szabályok gyűjtemé
nyének is, amelyek a várban és a vár körül a csend 
és rend fenntartására vonatkoztak. A V. megsérté
sét igen szigorúan büntették. 

Varbó, kisk. Borsod vm. sajószentpéteri j.-ban, 
(1920) 951 masyar lak. 

Varbócz, kisk. Abauj-Torna vm. bódvaszilasi 
j.-ban, (1920) 293 magyar lak. 

Várboksán (Bománbogsán, Bocsa-románá), 
nagyk. Krassó-Szörény vm. boksánbányai j.-ban, 
(1910) 3158 román, német és magyar lak. (Tr. R.) 

Varchoniták, 1. Várkunok. 
Varcsaró ( Várciorova), kisk. Krassó-Szörény 

vm. karánsebesi j.-ban, (1910) 1350 román lak. 
(Tr. R.) 



VArosOport — 1K) — Varenius 

Várcsoport, bizonyos számú, egymáshoz közel
fekvő erődítmény, amely az illető területnek kü
lönös katonai fontosságot ád. Az erődítmények 
száma szerint várháromszög-éket (pl. Varsó— 
Novogeorgijevszk—Sierock, v. Kovno—Dubno— 
Luek) és várnégyszög-éket (pl. Mantua—Pes-
chiera—Verona—Legnago) ismerünk. 

Várd (n5v.), 1. Damaszkusi rózsa. 
Várda, kisk. Somogy vm. kaposvári j.-ban, 

(1920) 494 magyar lak. 
Váxdai, 1. Béla, tanár, a bölcselet doktora, 

irodalomtörténeti író, esztétikus és műbíráló, szül. 
Nómetszentmihályon (Temes vm.) 1879 júl. 1. 
Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte, 
1904-től főgimnáziumi tanár Budapesten. 1918-
ban megválasztották a Szent István Akadémia 
tagjává, 1923. a «Katholikus Szemle» társszer
kesztője lett. Számosesztétikai, művészettörténeti, 
irodalomtörténeti, pedagógiai és kritikai cikket 
írt különböző folyóiratokba és gyűjteményes mű
vekbe. Önállóan megjelent művei: Vicla Jeromos 
poétikája (Budapest 1900); Salamon Ferenc 
esztétikai munkássága (bevezetés Salamon Fe
renc dramaturgiai dolgozatainak a Kisfaludy-
Társaság megbízásából szerkesztett kiadásá
hoz); Esztétikai és művészettörténeti irodal
munk (1907, Beöthy Zs. Képes Irodalomtörténete 
II. kiad.); Égressy Gábor mint Shakespeare-
szinész (1909); Keleti Gusztáv : Művészeti dol
gozatok (1910); Mikszáth Kálmán (1910); Bene-
detto Groce esztétikája és legújabb irodalmunk 
(1911); Lehr Andor'emlékezete (1916); Katholi-
cizmus és irodalom (1921); Madách, Imre és Az 
ember tragédiája (1924). 

2. V. Szilárd, rajztanár, szül. Ottóvölgyön 
(Pozsony vm.) 1856 márc. 1. Tanulmányait Buda
pesten és a külföldön végezvén, a képzőművészeti 
főiskola s a vele egybekapcsolt festészeti és szob
rászati mesteriskolák tanára lett. Művei: Fali
minták az elemi szabadkézi- és ékitményes rajzo
láshoz (Budapest 1891); Magyar díszítmények 
(1910); Példatár a szemléleti látszattan, csend
élet! rajz és festészethez (1917). Számos éven át 
adminisztratív igazgatója volt a Képzőművészeti 
főiskolának. 

Vardar (ókori Axios), Macedónia főfolyója; 
ered Kosszovo szerb kerületben a Sar-daghon, 
Kalkandele (Tetovo) mellett, Üszküb (Szkoplyej 
érintésével 336 kni. hosszúfolyás utána Szaloniki-
öbölbe ömlik. A V. völgyében vezet a vasút Szalo-
nikiba Nisből. Völgye a világháborúban 1915 oki
tól 1918 őszig folytonos véres harcok színhelye 
volt. 1915 okt. 18. a bolgárok a francia-angol csa
patokkal vívott heves harc után benyomultak a 
völgybe s ott szilárd állást foglaltak el, amelyet 
sikertelenül támadtak az entente-csapatok 1915 
dec.-ben,majd 1916 okt.-ben és 1917tavaszán, ami
kor a franciák és angolok szerb csapatokkal erő
sítve akarták a bolgár frontot áttörni. 1918 júl.-ban 
az áttörési kísérlet Pflanzer-Baltin osztrák-ma
gyar hadseregének segítségével ismét meghiú
sult; de szept.-ben, amikor a bolgár hadsereget 
elsőnek sikerült megbomlasztani, Szokol és 
Zborszko közt rést nyithattak a francia-angol 
csapatok, amit már a német tartaléksereg nem 
'.?:rt meggátolni s így a V.-vonalat föl kellett 

adni, annál inkább, mert az ententetól megnyert 
új bolgár kormány külön békeajánlattal fegyver
szünetet kötött a franciákkal. A V. egész felső 
szakasza Szerbia, kisebb alsó szakasza most 
Görögország területéhez tartozik. 

Vardarócz, kisk. Baranya vm. baranyavári 
j.-ban, (i9io) 1079 magyar lak. (Tr. SzHSz.) 

Várday, 1. Pál, esztergomi érsek, szül. Kis
várdán (Szabolcs vm.) 1483., megh. Pozsonyban 
1549. A Szapolyai-párt híve volt II. Lajos alatt, 
1519. királyi kincstárnok, 1521. veszprémi, 1523. 
egri püspök. A hatvani országgyűlésen az alsó 
nemesség őt óhajtotta kancellárnak, de a király 
nem teljesítette e kívánságot. A mohácsi csatából 
szerencsésen megmenekülvén, nagy tevékeny
séget fejtett ki Szapolyai Jánosnak királlyá vá
lasztása érdekében. Jutalmul 1526. esztergomi 
érsek lett. Midőn azonban János király Lengyel
országba menekült, V. Ferdinándhoz pártolt át 
1527., ki őt az esztergomi érsekségben megerő
sítette s 1542. királyi helytartóvá nevezte ki. 
1543-ban a törökök elfoglalván Esztergomot, az 
érseki székhelyet Nagyszombatba helyezte át. 

2. V. (Váradi) Péter, kalocsai érsek; Várda 
Adóiján néven is ismeretes. 1465-ben esztergomi 
kanonok, azután Mátyás király tanácsosa és kancel
lárja. 1480-ban kalocsai érsek. 1484-ben a ki
rály parancsára ismeretlen okból az árvái bör
tönbe került, ahonnan csak Korvin Mátyás halála 
után szabadult ki. II. Ulászló kedves és hű embere 
volt. Megh. 1500 (1501). A pápához és királyhoz, 
a bíborosokhoz és főpapokhoz, hazai és külföldi 
főurakhoz, papjaihoz és barátaihoz, híveihez és 
tisztjeihez intézett leveleit kiadta Wagner Károly 
Pozsonyban (1776) e címmel: Petri de Varda A. 
Bpisc. Col. Bpistolae (ab a. 1490—98). 

Várdomb, nagyk. Tolna vm. központi j.-ban, 
(1920) 867 német és magyar lak. 

Várdotíalva (Sumulare), kisk. Csík vm. fel-
csíki j.-ban, d9io) 949 magyar lak. A község 
egy része a hozzátartozó Csíksomlyó; ebben fe-
rencrendi kolostor van, becses könyvtárral, to
vábbá tanítóképzőintézet, internátus és konviktus. 
Csíksomlyó a Kis-Somlyó hegy alján épült, tetején 
a Salvator (népiesen Silátor) kápolna áll, nagy 
búcsújárások célpontja. V. ö. Orbán Balázs: 
A Székelyföld leírása, Pest 1869, II. k. 12—23. 
(Tr. R.) 

Vardszia, ősrégi sziklába vágott kolostor Tif-
lisztől Ny.-ra, a Kúra felső völgyében. 

Várégok ( Varangok), a normannok (1. o.)neve 
a szláv népeknél, a. m. idegenek, vendégek. Ezek 
alapították a IX. sz. végén a meghódított szláv 
törzsekből az orosz államot. A bizánci írók ezen
túl is V.-nek nevezték az oroszokat, akik a X. sz.-
ban az Al-Duna vidékét pusztították, sőt Konstanti
nápolyt is fenyegették. 

Varek vagy vareck, 1. Moszatszóda, Fucus, 
Jódnövények, Jód. 

Varenius, Per Ottó, híres svéd államtudo
mányi és történelmi író, szül. Stockholmban 1857 
júl. 11.1893-ban upsalai magántanár, 1907. stock
holmi főiskolai tanár lett. Legtöbb műve a svéd 
és norvég unió alapjaira és történelmére vonat
kozik, a tudomány segítségével azonban nem si
került ezt az uniót meghosszabbítani. Több mun-



Varennes-en-Argonne — 11 — Vál-ga 
kaja németül is megjelent, pl. Die schwedisch-
norwegisehe Union und ihre staatsrechtliehe 
Gruno.lüge(Leipzig 1895); Gustav Adolfs schwe-
discLer Nationalstaat (Leipzig 1901). 

Varennes-en-Argoime (ejtsd: varén an argon), 
város Meuse francia départementban, az Argonnei 
erdők közelében, (i9ii) 1097 lak., foszfáttelepekkel. 
XVI. Lajost 1791 jún. 22. itt fogták el. 1914 szept. 
23. a németek elfoelalták. V. ö. Lenötre, Le drame 
de V., juin 1791. (Paris 1905., németül Wien 1907). 

Várépítészet, helyesebben erődítéstan. magá
ban foglalja: 1. a tábori erődítést, 2. az állandó 
erődítést s 3. a várhareot (1. o.). L. még Erődítési 
rendszerek és Vár. 

Varé, redde mil i i l eg iones u i e a s ! (lat.) 
a. m. «Varus, add vissza légióimat!», Suetonius 
szerint (Augustus élete, 23. fej.) Augnstns császár 
igy kiáltott fel a teutoburgi erdőben szenvedett 
vereség- (I. Varus) hírére. 

Varesanin Marian (varesi) báró, osztrák-
magyar gyalogsági tábornok, szül. Gunján (a volt 
Határőrvidéken) 1847 febr. l.,megh. Bécsben 1917 
ápr. 23. Nagyobbrészt mint vezérkari tiszt szolgált; 
1897. altábornagy és hadosztályparancsnok lett, 
1905. zárai katonai parancsnokká, 1909. pedig a 
15. (szarajevói) hadtest parancsnokává és Bosznia-
Hercegovina országos kormányának főnökévé 
nevezték ki. 1909-ben csapatfelügyelő lett, 1910. 
érdemei fejében magyar bárói rangra emelte az 
uralkodó. Mint kormányzó túlságosan kedvezett 
a délszláv törekvéseknek. Ezért 1911. felmentet
ték állásától; utóda Potiorek Oszkár (1. o.) tábor
szernagy lett. 

Vare3e, város Como olasz tartományban, (1911) 
21,605 lak., selyemfonással és szövéssel, papiros-, 
vasára-, bőr- és kocsigyártással; szőUő- és eperf a-
termeléssel, XVI. sz.-beli bazilikával, nyaralókkal. 
V. és Gavirata közt van a V.-i tő, területe 16 km2, 
átlagos mélysége 10 m., ennek partjain cölöpépít
mények vannak. 10 km.-re ÉNy.-ra van Madonna 
del Monté (880 m.) búcsújáróhely. 

Várfalva (Móldoveuesti), kisk. Torda-Aranyos 
vm. toroczkói j.-ban, (i9io) 1145 magyar és román 
lak. Közelében sok római régiség került napfényre. 
(Tr. R.) 

Várfancsika (Fáncia), kisk. Bihar vm. élesdi 
j.-ban, (i9io) 655 román lak. (Tr. E.) 

Várfogság (Festungshaft), némely büntető tör
vény szerint szabadságvesztés-büntetés, amely 
részben a magyar büntető törvény megszabta 
börtönbüntetésnek, részben államfogházbüntetés
nek felel meg. 

Várfölde, kisk. Zala vm. letenyei j.-ban, (1920) 
476 magyar lak. 

Varfű (növ.), 1. Knautia. 
Varga, kisk. Baranya vm. hegyháti j.-ban, (1920) 

465 magyar lak. 
Varga, 1. János, író, szül. Szegeden 1846., 

megh. Aradon 1881 nov. 17. Középiskoláit Szege
den végezte, majd Pestre jött az egyetemre s itt 
Tóth Kálmán fiának nevelője lett. Már ekkor szá
mos humoros cikk és apróság jelent meg tőle a 
Bolond Miskában s egyéb közlemények a Fő
városi Lapokban. Később Aradra költözött, hol 
ügyvédi irodát nyitott s halála évébsn megindí
totta az Arad és Vidéke c. ellenzéki lapot. Nyom

tatásban csak a Babonák könyve c. pályadijat 
nyert népszerű természettudományi műve jelent 
meg, uzinművei kéziratban maradtak. Ezek:. 
A véletlen (vígj. Nemzeti Színház, 1874); A ma
lom alatt; A biró leánya (népszínművek, Nép
színház 1878); A bácskai rezervisták (u. o. 1879; 
s A szép asszony bolondja. 

2. V. Jenő, szocialista író és kommunista 
vezérférflu, szül. Nagytétényben 1879 no.v. 6-
Eleinte iparosinas, majd kereskedő lett, 23 éves 
korában újra tanulni kezdett, egyetemi tanul
mányokat végzett Budapesten, Berlinben és Paris
ban s kereskedelmi iskolai tanár lett. 1907 óta a 
Népszava munkatársa volt. 1919-ben a forradalmi 
Károlyi-kormány a budapesti egyetemre nevezte 
ki tanárnak. 1919 rnáre. 22. a tanácskormány 
alatt pénzügyi, majd termelési népbiztos lett. 
Ő szocializálta a pénzintézeteket." A proletár
diktatúra bukása után elmenekült és Bécsben 
Eugen Schuster álnéven írtröpiratokat. Az osztrák 
kormány internálta, de nem adta ki, hanem Kun-
Bélával együtt 1920 júl.-ban szabadon bocsátotta. 
Önálló művei: A drágaság (1913); A magyar 
kartellek (1914); Az imperializmus gazdasági 
bírálata (1918); A lakáskérdés(1918); Apénz 
(1918); Földosztás és földreform Magyarorszá
gon (1919). 

3. V. József].tanár, szül.Budapesten 1891. Műegye
temi tanulmányainak végeztével, ahol vegyész
mérnöki és doktori oklevelet nyert, a műegyete
men tanársegéd, majd adjunktus volt, 1920. magán
tanárságot nyert s 1923 óta a kémiai technológia 
ny. r. tanára a kir. József műegyetemen. Szak
dolgozatai a különféle hazai és külföldi folyóira
tokban jelentek meg. 

4. V. Kálmán, gazd. akadémiai igazgató és 
szakíró, szül. Léván (Bars vm.) 1871 aug. 29. Gaz
dasági tanulmányait Magyaróvárott, az egyetemet 
Kolozsvárott végezte. Gazd. akad. tanár lett Deb-
reczenben, majd az akadémia igazgatója. Művei: 
Ujabb tapasztalatok a cukorrépa-termesztés 
terén (1900); A búza rozsdaállőképessége (1905); 
Cukorrépa-termesztés (1906); Fodros betegség 
kártétele (1909); Búza és a háhorú (1916); Gyo
mok irtása (1917); Kukoricatermelés (1917); 
Gikőriatermelés (1917). 

5. V. Mihály, írói néven Zámolyi, pozsonyi 
kanonok, szül. Sopronban 1834 okt. 20., megh. 
1906. Pappá szentelték 1857. 1864-ben zámolyi 
(Győr) plébános, 1882. esztergom-vízivárosi plé
bános, 1888. nagyszombati és 1889. pozsonyi ka
nonok. Önálló müvei: Titkos értelmű rózsa (egy
házi beszéd, Győr 1860); Tóbiás, a jámbor csa
ládfő (Pest 1864); A ker. kath. család (2 köt., 
Győr 1868—69); Szájhősök. Humoros életképek 
(u. o. 1879); A házi nevelés, példákban előadva 
(2 köt., Budapest 1879—82); A sátoros cigány 
(Budapest 1890, bővítve Pozsony 1893); Koldus
világ Magyarországon (Pozsony 1890); Nefe-
lejtsek a holt idény virányairől (u. o. 1891); A 
gátfalvi arisztokraták (u. 0. 1896); Öldöklő an
gyal Gsejthén (Báthory Erzsébet rémtettei, u. o. 
1897). V. ö. Zélliger A., Egyházi írók csarnoka. 

6. V- Ottó, tanár és iró, szül. Kis-Csömötén 
(Vas vm.) 1853 jún. 24., megh. Budapesten 1917 
ápr. 12. Egyetemi tanulmányait Budapesten vé-



Vargabetű 

gezte; tanár volt Budapesten a gyakorló-f őgiinná-
ziumban, Aradon, a budapesti II. ker. és végül az 
I. ker. főginináziuruban. Irodalmi működésében 
kitűzött s nyolc kötetben megvalósított célja volt 
a történelem és földrajz gimnáziumi tanításának 
szerves egységben való feldolgozása. B könyvei 
(Elemi földrajz, Földrajz, Magyarok története, 
Világtörténet, Politikai földrajz. Magyarok ok
nyomozó története) részben 4—5 kiadást is értek 
s némelyik szerbül és olaszul is megjelent. Tanul
mányokat bírálatokat írt lapokba és folyó
iratokba. Önállóan megjelent: Aradi vértanuk 
albuma (1891); Magyarország története (1895; 
a Kisfaludy-Társaságban pályadíjat nyert nép
szerű, képes munka); A tiz szobor (Tört. Könyv
tár, 1899); Fiam földrajzot tamil (1900). 

7. V- Pál, szerzetes-festő, élt a XVIII. sz.-ban. 
Előbb Rómában, később Magyarországon is fes
tett 1720 és 1726 közt részben vallásos tárgyú,' 
részben torzképeket. Másolatokat is készített. 
A nagyváradi Kálvária-templom egyik oltárképe 
állítólag az ő műve. 

8. V. Pál, gépészmérnök, ny. államvasúti fő
felügyelő, szül. Nagykanizsán 1854. Műegyetemi 
tanulmányai végeztével az Osztrák-magyar
államvasúttársaság szolgálatába lépett, majd 
ennek államosításakor a Magyar államvasutakhoz 
került. Mint a budapesti északi főműhely főnöke, 
különösen a munkás-lakótelep és az iskola föl
építésében tevékenykedett; 1896. a nyugati, majd 
az istvántelki főműhely főnöke lett és az északi 
főműhelyi, valamint a rákospalotai munkás
lakótelep létesítésében volt irányító szerepe. 1910-
ben az igazgatóságba helyezték át s a Dunakeszi 
határában létesített nagy műhelytelep alaprajzát 
és berendezési tervét készítette el. Katona mér
nöktársával együtt szerkesztette vasúti kocsik 
számára a Katón a-Varga csapágyat. 

9. V. Zsigmond, egyetemi tanár, szül. Maros-
décsén 1886 febr. 5. Elvégezvén Kolozsvárott a 
ref. teológiát és filozófiai tanulmányait, Berlinben, 
<Jenfben, Utrechtben folytatta. Tanár lett a deb-
reczeni egyházkerület lelkipásztorképző-intézeté
ben, egyszersmind a kollégiumi nagykönyvtár 
igazgatója, 1921. a debreczeni Tisza István-egye
tem rendes tanára. Folyóiratokban megjelent ta
nulmányain kívül nagyobb önálló művei: Val
lásos világnézet és történeti kutatás (Kolozsvár 
1911); írás-és nyelvtörténeti adatok az ókori, 
keleti népek művelődéstörténetéhez (1913); Az, 
ókori népek művelődéstörténete (Ref. esyházi 
könyvtár XII—XIII., Pápa 1915—18); A s/mir 
kérdés jelen állása, 1920. a M. Tud. Akadémia 
Fáy-jutalmát nyerte; Sumir örökség az ural-
altai népek vallási életében (Debreczén 1925). 

10. V., 1. Vargha. 
Vargabetű, kerülő, eltérés az egyenes útról. 
Vargafa, 1. Csererdő. 
Vargahal (áuat), l. Compó és Durbincs. 
Vargák festő füve (nSv.), 1. Origanum. 
Vargánya (n5v), a régi botanikában egészen 

rövid = var -)- ganya. Varg -f- anya, ahogy Dió
szegiek írták, nem szabályszerű ; Boletus Dili. 
Clusius szerint, de Diószegiek a Boletust tinórú-
nak nevezték, ellenben vargányának a Cantha-
rellust (1. Csirkegomba) mondották. A Hymenomi-
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cetes gombák génusza. A termőtest kalapalakú, 
húsos; alsó felületén csöves termőréteggel, mely 
a kalap meddő részétől könnyen leválasztható. Á 
termő testnek nincsenek burkai. A spórák pora 
barna. A V.-ból mintegy 200 fajt ismerünk, ezek 
egyrésze kiváló jó, kisebb része mérges. Több
nyire az erdők talajában teremnek. Nevezetesebb 
fajai: a Boletus scáber Pr. (érdes V., érdesnyelü 
tinorú (1. Gombák. 1. tábla 13. képe). Ehető. 
A Boletus luridus Scháff. (1. Vörös vargánya). 
A Boletus Satanas Lenz (1. Sátángomba) nagyon 
mérges. Ellenben a Boletus bulbosus Schaff. (lásd 
Hiribigomba) kitűnő. A Boletus variegatus Sw.; 
a Boletus subtomentosus L. (1. Kutyavarganya) ; 
a Boletus bovinus L. (1. Húsos tinorú). A Bole
tus granulatus, Szemcsés nyelű tinorú és a 
bronzszínű V. (bronzgomba, Boletus aereus Bull.) 
ehetők. 

Várgát, ]. Erődítés és Erődgát. 
Várgede (Hodejovo), kisk. Görnör és Kishont 

vm. feledi j.-ban, (IMO) 1275 magyarlak., vasúttal, 
kis fürdővel (vasas savanyúvíz). V. már 1244. em
líttetik mint Fülek szomszédja. 1451-ben Giskra 
siker nélkül ostromolta : 1502. Kubinyi László, a 
budai vár udvarbírája, Gedeő várát Gedeőalja vá
rosával királyi adományul kapta. 1526-ban Feledi 
Istók csellel elfoglalta Gede várát, de hatalmas
kodása miatt a nádori bíróság tőle megfosztotta 
A törökök a XVI. sz.-ban gyakran pusztították ; 
1567. a XVII. t.-c. és 1569. a XIX. t.-c. elrendelte, 
hogy Gömör vármegye Gede és Balog várához 
munkásokat adjon, nehogy az ellenség kezébe 
jusson. 1547-ben a törökök már lerombolták. Ma 
csak gúlaalakú halma és romjai tanúskodnak régi 
fényéről. (Tr. Cs.-Szl.) 

Várgesztes, kisk. Komárom vm. tatai j.-ban, 
(1920) 366 német lakossal. 

Vargha, 1. Dámján (György), ciszterci rendi 
áldozópap, egyetemi tanár, szül. Mosonszentmikló-
son 1873 ápr. 6. A ciszterci rendbe lépett 1892.; az 
egyetemet Budapesten végezte, filozófiai doktor 
lett, u. a. évben fölszentelték, 1901. oki. tanár. 
Tanított Egerben, Székesfehérvárott, 1912. az új 
budapesti Sz. Imre főgimnáziumhoz helyezték át. 
1920-ban egyet, magántanárrá habilitálták, 1925. 
Pécsre az Erzsébet-egyetem rendes tanárának 
nevezték ki. A M. Tud. Akadémia levelező, a Szent 
István Akadémia rendes tagja, egyszersmind III. 
osztályának titkára. Budapesten megalapította az 
Adalbertimim jóléti intézményt egyetemi ifjak 
számára. A Jézusom, örömöm imakönyve 6 ki
adásban több százezer példányban terjedt el; lefor
dították német és tót nyelvre is. Szerkesztette 
1907. Sz. Imre születésének 900. évfordulója alkal
mából a Szent Imre emlékkönyvet. Számos nyel
vészeti és irodalomtörténeti tanulmánya jelent 
meg különböző folyóiratokban. Irodalmi működése 
azonban főképen a kódex-kutatás és magyarázat 
terén nevezetes. Erre vonatkozó önálló müvei: 
Kódexeink Mária-siralmai (1899); A nagyszom
bati kódex teljes bölcsességének forrása és érté
kelése (1909); Seuse H. A. Amand a magyar 
kódexirodalomban (1912, németül is); Speculum 
humanae salvationis és a magyar kódexiroda
lom (1912); A legrégibb magyar bűnjegyzék for
rása (1913); Petrus de Natalibus a magyar 
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kódexirodalomban; Synopsis legendarum prae-
dicationum ex codicibus Hungaricis ratione habitu 
Oatalogi Sanctoruin Petri de Natalibus composita 
(1915); Sz. Zsófia legendájának forrásfelfede
zése (1915); Domonkos-szerzők a magyar kódex
irodalomban (1916); A Döbrentei-kódexröl mint 
Halúbori Bertalan pap írásáról (1919); Glair-
vauxi Sz. Bernát a magyar kódexirodalomban 
(1920); A magyar kódexek forrásai (a M. Tud. 
Akadémiától jutalmazott pályamű); Holland
magyar kódexirodalom párhuzamos szövegei 
(1924). Egyéb irodalomtörténeti és nyelvészeti 
munkái: Régi vallásos irodalmunk (190.); 
A finn-ugor nyelvrokonság mibenléte és bizonyí
tékai (1907); A Domonkosrend érdeme a magyar 
irodalom megalapításában (a Sz. Domonkos
rend 700 éves jubileuma alkalmából kiadott Múlt 
és Jelen e. emlékkönyvben 1916). 

2. V. Ferenc, büntetőjogász, koronaügyész, 
szül. Kecskeméten 1858 nov. 26. Tanulmányait 
elvégezve, 1882. mint kassai törvényszéki iog-
gyakornok bírósági szolgálatba lépett. 1886. 
a kassai törvényszéknél aljegyző, ugyanabban 
az évben gyulai, 1889. komáromi, majd buda
pesti alügyész, 1891. kecskeméti ügyész, 1893. 
budapesti törvényszéki biró lett, a büntetőtörvény-
szék felállításakor (1895) pedig ide helyezték 
át. 1896-ban berendelték az igazságügyminisz-
tériumba, ahol a bűnvádi perrendtartás életbe
léptetési és az esküdtszéki törvény előkészítési 
munkálataiban, majd a büntető ügyviteli szabá
lyok tervezésében vett részt. 1897-ben ítélőtáblai 
birói címet és jelleget kapott, 1900. budapesti fő
ügyészi helyettesnek neveztek ki, 1904. korona
ügyészhelyettes, 1912. kúriai tanácselnök, 1922. 
pedig koronaügyész lett. Széleskörű irodalmi mű
ködését a büntető jog terén fejtette ki. Fő munkája: 
A bűnvádi perrendtartás magyarázata (Balogh 
Jenővel és Edvi Élés Károllyal, Budapest 1897— 
1899, 4 köt.; 2. kiad. 1909). Egyéb önálló munkái: 
Észrevételek a Btk. novellájára (u. o. 1892); 
Az otthon védelme (u. o. 1895); A gyermekkor
ban levő bűnösök (u. o. 1895); Eljárás esküdt
bíróság előtt (u. o. 1898); Az esküdték kézi
könyve (u. o. 1898); A bűnvádi perrendtartás 
zsebkömjve (Edvi Illés Károllyal, 5. kiad. u. o. 
1911); A bűnvádi perrendtartás perorvoslati 
rendszere (u. o. 1900); A gyakorlati birói és 
ügyvédi vizsgálat reformja (u. o. 1902); A 
semmiségi panasz (u. o. 1904); A kérdésfeltétel 
megtagadása esküdtbirósági eljárásban (u. o. 
1905); Az" esküdtszék (u. o. 1905); A kérdések 
szerkesztése (u. o. 1906); Sajtószabadság (u. o. 
1906); A büntetés kiszabásának irányeszméi 
(u. o. 1914); A megtorlás és védekezés psycho-
logiája (u. o. 1915); Az alszállitó büntetőjogi 
felelőssége (u. o. 1915); Az izgatáspsi/chologiája 
(u. o. 1920); Aterror psychotogiája (a. o. 1921); 
A képviselők felelőtlensége (u. o. 1924); A birói 
függetlenség (u. o. 1925). A magyar törvények 
Grill-féle kiadásában a Bűnvádi perrendtarás 
c. kötetet állította össze. 

3. V- Gyula (görzsönyi), költő, közgazdasági 
és statisztikai író, szül. Káván (Pest vm.) 1853 
nov. 4. A jogot Budapesten végezte. Még joghall
gató korában a m. kir. központi statisztikai hiva

talba lépett, 1901. a hivatal igazgatójává nevez
ték ki, 1914. a kereskedelemügyi minisztérium 
államtitkára lett s Kassa város képviselőjévé 
választotta. Az államtitkárságról gr. Tisza István 
visszalépésekor mondott le. Tudományos mun
kássága elismeréséül a M. Tud. Akadémia 1892. 
lev., 1907. rendes, 1924. tiszteletbeli tagjává 
választotta e ugyanakkor nagy jutalmával is ki
tüntette. Maradandóbb értékű költői munkássága,, 
erős hazafias érzésének hatása alatt magyar szel
lemben s nemes erkölcsi fölfogással. Keveset, de 
értékeset írt; minden versét az érzés heve, tiszta 
hang és a forma tökélye jellemzi. Versei 1875 óta 
jobbára a Budapesti Szemlében jelennek meg, & 
összegyűjtésükre első kis kötetének megjelenése 
után (Dalok, 1881) nem gondolt, mígnem a Kis-
faludy-Társaság 1915. Költemények c. alatt kiadta 
verseinek majdnem teljes gyűjteményét. Ujabban 
megjelent: Ködben (újabb költemények, 1922); 
Vitézi énekek Thury Györgyről (1923); A vég
telen felé (1923). Költeményei V.-t az utolsó év
tizedek legkiválóbb lírikusaiközé emelték. 1915 
óta költői munkássága addignem tapasztalt len-
dülotat vett s az utóbbi évben több verset írt, 
mint korábban 45 év alatt. Mély hazafias fájdalmar 
mellyel nemzete jövőjén aggódik, rajongó faj
szeretete a bánatos elégiák és fönnszárnyaló ódák 
mesterévé avatja, szerelmi és családi verseit pá
ratlan gyöngédség hatja át. Az érzés igazságát s 
a képzelet erejét Arany Jánoséra emlékeztető 
mesteri technika támogatja. Tehetsége fokozato
san izmosodott; legmagasabb fokon legújabb, a 
világháború forgatagában írt költeményei mutat
ják, amelyek Arany üszikéire emlékeztetve egy 
öreg költő lehiggadt érzelem- és gondolatvilágát 
szólaltatják meg. Egyre emelkedő pályájának leg
újabb mozzanata a balladának egy újabb, Arany 
Jánosétól eltérő formájának kifejlesztése. V. mint 
műfordító is a legelső sorban áll; fordításait 
Heine, Goethe, Schiller, Heredia s mások művei
ből tartalmi hűség és formai, művészi szépség 
jellemzi. Schiller fordításai (Szász Károllyal és 
Váró Perencéivel együtt) önállóan is megjelentek 
(1890). Költői munkásságát a Kisfaludy-Társaság 
ismételten kitüntette: 1883. rendes tagjává, majd 
másodtitkárává, 1900. titkárává 1922. másodelnö
kévé választotta, s A bőszülő kard c. dalmű szö
vegét (1897) megjutalmazta, a M. Tud. Akadémiá
nál pedig a koronázás 25. évfordulójára írt ódája 
nyert száz aranyas pályadíjat, a Ködben c. kötete 
a nagy jutalmat. Nagybecsű tudományos munkás
ságának legjelentősebb termései a Láng Lajos 
szerkesztésében megjelent Magyarország statisz
tikája (1888) II. kötetének nagyrésze, a Magyar
ország pénzintézetei (1885); a Magyar hitelügy 
és hitelintézetek története (1896), melyet a.M. 
Tud. Akadémia 1899. a Marczibányi-dljjal jutal
mazott; A magyarság félszázados fejlődése 
(1902); A magyar birodalom vázlatos ismerte
tése (1908); valamint akadémiai emlékbeszédei 
Barsi József (1897), Pólya Jakab (1898), Keleti 
Károly (1899) és J ekelf alussy József (1903) fölött. 
1888—1896-ig Jekelf alussy Józseffel együtt szer
kesztette és írta a Közgazdasági és statisztikai 
évkönyvet.' — Neje "Szász Póli írónő, S'zász. 
Károly költő és püspök leánya. ' 
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4. V- Gyula, egyházi író, szül. Kótajban (Sza-
IxAos vin.) 1882. A teológiát Ungváron végezte. 
1907-ben áldozópappá szenteltetvén, 1910. a buda
pesti gör. kat. egyház középiskolai hittanára, 
1912. az ungvári kir. kat. főgimnázium hittanára 
lett. Kiválóbb munkái: Vitatott kérdések, A ma-
mar liturgia jogosultsága (Ungvár 1911); A 
*iörög-katholikus magyar püspökség kérdésé
hez (Hajdúböszörmény 1912); Magyar nemzeti 
ideálok (Ungvár 1912); Éatholikus emjház-
történelem (1915); Skizmatikus vitapontok (u. o. 
1916). 

6. V. Imre, államtitkár, szül. Szolnokon 1876 
ísbr. 26. Jogi tanulmányait Budapesten végez
vén, 1894 a pénzügyminisztérium szolgálatába 
lépett, 1910. a közigazgatási bírósághoz osztot
ták be tanácsjegyzőnek, később elnöki titkár, 
1918. közigazgatási biró lett. 1921-ben pénzügy
miniszteri államtitkárnak nevezték ki. Éveken 
át részt vett az Adó- és illetékügyi Szemle szer
kesztésében ; Wekerle Sándor a háború utolsó 
éveiben az illetéktörvények áldolgozásával bízta 
meg, az 1920. XI. t.-e. indokolásával együtt tel
jesen az ő munkája. Hegedűs Lóránt pénzügy
miniszter megbízásából ő készítette a forgalmi 
•adóról szóló 1921. XXXX. t.-cikket, majd az 
egyenes adók és illetéktörvények reformjának 
munkálatait vezeti. 

6. V., 1. Varga. 
Vargia (Vargia), Algériához tartozó oázis a 

líammadában, több karavánút találkozásánál, 
nagy terjedelmű pálmaligetekkel. A város fallal 
-•'"an körülvéve, lakói arabok és négerek s főleg 
bőriparral foglalkoznak. 

Vargony (Varganovce), kisk. Sáros vm. le-
mesi j.-ban, (1910) 351 szlovák és cigány lak. 
(TT. Cs.-Szl.) 

Várgróf, burggróf, 1. Gróf. 
Vargue&o (spanyol), 1. Calatrava-szekrény. 
Vargyas, az Olt jobbparti mellékvize, ered a 

Hargita-hegységben, a Hargita-csúcstól D.-re, 
"Udvarhely vármegye K.-i határán, Szentegyhá-
zas-Oláhfalu községtől É.-ra; D. felé folyik és 
Felsőrákostól D.-re ömlik az Oltba. Hossza 60 km. 
Völgyében van a homoródalmási barlang (1. o.). 

Vargyas (Varghis), kisk. Udvarhely vm. ho-
ímoródi j.-ban, (i9io) 1793 magyar lak. (Tr. R.) 

Vargyas Endre (kapuvári), tanfelügyelő, 
szül. Kapuvárott (Sopron vm.) 1842 dec. 3., megh. 
Budapesten 1913 márc. 31. Győr, Veszprém és 
"Esztergom vármegyék tanfelügyelöjeként 1872— 
1903-ig fejtett ki értékes munkásságot; elemi 
"iskolai tankönyvei nagyon elterjedtek. 1873-ban 
kiadta Győr vármegye népoktatásügyi állapota 
cimen a megye tanügyi monográfiáját. Györ-
megyei Tanügy c. időhöz nem kötött tanügyi 
folyóiratot is szerkesztett. Megírta A magyar 
szabadságharc története 1848—49. c. népies 
illusztrált munkát, amely német nyelven is meg

jelent. 
Vargyú (áiiat), a varjú népies neve. 
Várháború, 1. Várharc. 
Vár-hadijáték (Festungs-Kriegsspiel) célja, 

hogy a várharc mozzanatait terveken szemléleti-
leg bemutassák, begyakorolják és megbeszéljék. 
,13 célra a csapatokat, ágyúkat, ütegeket stb. jel-1 

képező mozgó jelvényeket használnak. Főleg a 
vártüzérség és a műszaki csapatok tisztjeinek ki
képzésére nagy jelentősége van. 

Várharc, a várak megtámadásából és védésé
ből keletkező harc. Minden V.-nál a támadó a várat 
lehetőleg gyorsan el akarja foglalni, míg a védő 
arra törekszik, hogy a támadást minél teljesebben 
visszautasítsa. A támadó közeledése fedetten vagy 
szabadon történhetik. A fedetlen közeledés a rajta
ütésnél és erőszakos támadásnál, a fedett közele
dés a rendszeres támadásnál fordul elő. 

Várak elleni támadó harcok célja a várak meg
bénítása vagy azok meghódítása. A megbénításra 
többnyire csak a tábori hadsereg eszközei, ellenben 
a meghódításra hathatósabb eszközök szüksége
sek. A megbénításnál 1. a megfigyelést és 2. a 
körülzárást kell tekintetbe vennünk. A megfigye
lésnek v. elszigetelésnek a célja: egy megfigyelő 
hadtestet az erődített hely ellen kikülöníteni, hogy 
ennek támadó védőrsége lekötve vagy tőle elszi
getelve legyen. Az elszigetelések elleni védelem
nél különös gondot kell fordítani a jó hírszerző 
szolgálatra. A körülzárásnál v. ostromzárnál az 
erődített helyet a csapatok akkép veszik körül, 
hogy abba élelmiszerek bevitele, valamint a véd-
őrségnek a váron kívüli hadi eseményekben való 
bárminemű tettleges részvétele lehetetlen legyen 
és így készletek hiánya miatt a védőrséget át
adásra kényszerítsék. A körülzárás sok időt és 
erőt követel, tehát rendesen csak kényszereszköz 
(Plevna és Przemysl) és akkor alkalmazzák, ha 
az ellenség készletei csekélyek, ha gyorsabb tá
madási mód célra nem vezetne, ha a terep olyan, 
hogy kevés csapattal körülzárhatjuk a helyet, 
végre, ha valamely kitűzött cél csupán a védőr-
ség elszigetelése által is elérhető. A körülzárás 
elleni védelemnek fő célja: az ellenséget a hely
től lehetőleg távol tartani; e végből az előtéren 
levő fontos pontokat megszállják és megerősítik. 
A védelemnek hatásos eszközei a kirohanások, 
amelyeknek iránya az ellenség közlekedési vo
nalai, telepei felé van. 1870-ben a franciák részé
ről a kirohanás Parisból Le Bourget felé sikerült. 
Bazaine 1870. Metznél a kirohanásra alkalmas időt 
elmulasztá, későbbi kísérletei hatás nélkül ma
radtak. Oszmán pasa áttörése 1877. Plevnánál 
nyugat felé már későn történt, a przemysli a kis 
számú és kimerült haderő végső kísérlete volt. 

A meghódításnál 1. a rajtaütést és 2. az erő
szakos támadást kell megkülönböztetnünk. A 
rajtaütés vagy meglepés oly támadási mód, midőn 
a támadó meglepőleg és észrevétlenül, mielőtt 
még a védő ellenállásra elkészülhetne, berohan a 
várba (Namur, Ivangorod). A helynek észrevétlen 
megközelítése a sikernek alapfeltétele. A rajta
ütés főleg csak kisebb elszigetelt erődöknél kép
zelhető mint önálló vállalat. A támadást lehetőleg 
több oldalról intézik, hogy a védőnél beálló zavar 
nagyobb legyen. A védő a rajtaütés ellen legjob
ban úgy biztosíthatja magát, ha a helyet gondosan 
őrizteti. Az erőszakos támadás vagy roham az a 
támadási mód, midőn a támadó rövid lövöldözés 
után, mielőtt a helynek rohammentessége meg
semmisítve és a födött közlekedés helyreállítva 
volna, a helyet nyilt rohammal elfoglalni igyek
szik. Az erőszakos támadás vgy önálló támadásf 
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inód, vagy pedig a bombázás vagy ostromlás alatt 
alkalmazható. Rohammentes erődítéseknél és ha 
a védő erkölcsileg nincs még megtörve, ez a tá
madási mód igen merész vállalat (Plevna). A 
támadásnak ez a módja ott alkalmazható, ahol 
gyenge, a felszerelésben hátramaradt művek van
nak (Strassburg), továbbá gyenge v. gyáva védővel 
szemben. 1870—7 l-ben a németek Parisnál, dacára 
a nagy erkölcsi túlsúlynak, az erőszakos táma
dást nem merték alkalmazni. Az erőszakos táma
dást legjobb nappal végrehajtani, mivel éjjel 
könnyen tévedések keletkezhetnek (Düppelt d. e. 
10, Szebasztopolt déli 12 órakor, Budavárát 1849. 
hajnalban rohanták meg). A támadás kezdetét 
lövéssel vagy rakétával jelzik. Az akadályok el
távolítására munkásosztagok alkalmaztatnak. A 
rajvonal a sikozaton befészkeli magát, e mögött 
jönnek a rohamoszlopok a munkásosztagokkal. A 
támadó ereje 1%— 2-szer oly erős, mint a védőé. 
Az erőszakos támadás elleni védelemnél a fő cél: 
erős tüzelés és az előtér gondos megfigyelése. 

Támadások hatásosabb eszközökkel: A) Tábor
várak. A támadó eszközei következők: 1. Törzs
karok és csapatok, hasonlók a tábori hadsereg 
törzskarához, ezekhoz járul még: az osirom-iü-
zérségi kar és az ostrom-hadmérnöki kar. A fő
erő gyalogságból áll, amely legalább háromszor 
oly erős legyen, mint a védő gyalogsága. A tá
bori tüzérség a kirohanó harcokra, a körülzáró 
vonal megszállására s egyéb támadások vissza
utasítására szolgál. A vártüzérség az ostrom
lövegeket kezeli; támadó ütegsáncokat épit (ap-
proche) stb. Utász-csapatok erődítéseket és pár
huzamokat építenek. Továbbá még vasúti és 
távirda-osztagok, szállító oszlopok, hadi híd
vonatok, sáncszer-oszlopok, léghajó-osztagok stb. 
2. Ostrom-tüzértelep, amely magában foglalja a 
lövegeket, lőszert és a támadó ütegsáncok építé
sére szükséges anyagot. 3. Az ostrom-utásztelep, 
mindazokat a szerszámokat, anyagot és eszközö
ket foglalja magában, amelyek a futóárkok és 
aknák építésére, valamint szétrombolására szük
ségesek. 4. Futóárkok, a ..lövegtüz ellen biztos 
fodözést nyújtanak. 5. Ütegek és ütegsáncok. 
6. Aknák. Támadási módok- A bombázás vagy 
lövetés az a támadási mód, amellyel nehéz löve
gek tüzelése által épületeken és készletekben oly 
károkat okoznak, hogy a lakosság és védórség 
megrémülvén, átadásra lesz kényszerítve. Ostrom 
v. ostromlás alatt azt a támadási módot értjük, 
midőn a helyet födötten megközelítjük, továbbá 
rohammentességét bizonyos pontokon megsemmi
sítjük, hogy ezeken át a várba betörni és azt el
foglalni lehessen. Az ostromnak lefolyása általá
ban következőleg történik: 1. A vár körűizárása. 
2. Hatalmas és tartós lövegtüz alkalmazása a vár 
ellen. 3. A támadási térnek lassankénti elfogla
lása a gyalogság által. 4. A rohammentes aka
dály szétrombolása. 5. Betörés a várba. 

B) Ovvonal nélküli várak. Ezek ostromlása 
ugyanazon elvek szerint folyik le, amelyeket a 
táborvárak ostrománál említettünk, de az ostrom 
rendesen rövidebb ideig tart. 

G) Zárlatok. Ezeknél az első tüzérségi állás 
még közelebb lehet, mint az öv vonal nélküli várak
nál/Fő cél: a harcmüvek (szárnymüvek) és azutáu 

a zárerőd lövöldözése. A rövidített támadás itt 
nem alkalmazható, ha a zárlat elegendő löveggel 
van ellátva. 

Várháromszög, 1. Vár csoport. 
Várhegy (Chinar), kisk. Maros-Torda vm. ma

rosi felső j.-ban, (1910) 576 román és magvar lak 
(Tr.R.) 

Várhely (Grádiste), kisk. Hunyad vm. hát
szegi j.-ban, Hátszeg és a Vaskapu közt, (i9io) 1043 
román és magyar lak. V. helyén feküdt hajdan 
Sarmisegethusa, Dácia fővárosa, majd Ulpia Tra-
iana városa. Sok régiség lelőhelye (amfiteátrum 
js). (Tr. R.) 

Várhosszúrét (Krásnohorská Dlhá Lúká), 
kisk. Gömör és Kishont vm. rozsnyói j.-ban, (mo) 
592 magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Várhübér, 1. Hűbér. 
Vari (állat), a tarka maki (Lemur varius Is. 

Geoffr.) másik neve. 
Vári (Mezővári), kisk. Bereg vm. tiszaháti 

j.-ban, (i9io) 2625 magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Vári, 1. Rezső, tanár, író, szül. Budapesten 

18Ö7 dec. 5. Az egyetemet Budapesten végezte. 
1894-ben főgimnáziumi tanár lett, 1897. egyetemi 
magántanári képesítést nyert, 1906. az Akadémia 
tagjául választotta, 1907. egyetemi rendk. tanári 
címet kapott, 1914. a római Magyar történeti in
tézet titkára és igazgatóhelyettese, 1923. a Páz
mány-egyetemen nyilv. r. tanár lett. Értekezései 
különböző folyóiratokban jelentek meg; a Byzan-
tinische Zeitschriftnek magyarországi referense. 
Önállóan megjelent müvei: De digamma in hj'in-
nis Homerieis (Budapest 1889); Scholia Vetcra 
in Nicandri Alexipharmaca (1891, Ábel J.-vel); 
Bölcs Leo taktikája (1898); Incerti scriptoris 
byzantini Liber de re militari (Leipzig 1901); 
A classicaphilologia encyclopaediája (Budapest 
1906); A ciliciai Oppianus kézirati hagyománya 
(I. r. 1908, II. r. 1912); A görög tudomány az 
ólíorban (1911); Történeti intezetek Rómában 
(1916). Szerkeszti az Akadémia kiadásában megje
lenő Sylloge Tacticorum Graecorum c. vállalatot. 

2. V, 1. Váry. 
Varia (lat.) a. m. különböző, vegyes, egyve-

leges dolgok. Variumet mutábile semper femina, 
az asszony mindig változó és ingatag lény (Ver
gilius). Variábilis változékony. Varietas válto
zatosság. 

Variabi l i tás v. varialio (lat.) a. m. válto
zékonyság, az élő szervezeteknek az a tulajdon
sága, melynek eredményeként a fajon belül (1. 
Faj) fajváltozatok (varietas) keletkezhetnek. A 
V. szerepét az új fajok keletkezésében 1. Szárma
zástan, Fajok keletkezése és Darvinizmus cím
szavaknál. 

V. (nüv.) jelentősége az irodalomban meglehe
tősen változó. A V. foglalatát teszi de Vries sze
rint rendesen a következő jelenségek csoportosí
tása : 1. a szisztematikus polymorpbia és ennek 
gyanítható oka, aminők az ú. n. kollektív fajok, 
pl. a Linné-féle fajok, amelyek gyakran egész 
sorát foglalják össze az egymástól jól megkülön
böztethető formáknak; 2. a kereszteződés létesí
tette polymorpbia, aminő a hybrideké (1. o.); 8. 
az individuumoknak és szerveknek a Quételet(l. o.) 
törvényeit követő változatossága az ú. n. indivi-



Variáció — 16 — Varfomét* !' 

duális V., amelyet fluktuáló, graduális, reversi-
bilis stb. V.-nak is neveznek a megfelelő sajátosság 
szerint; 4. az ú. n. spontán változások, minőt 
a mutáció (1. o.) mutat. Dunclas szerint a V. az 
organizmus változhatósága. 

Variáció, l. Variatio. 
Variacionális mozgás (nOv.), a növényeknek a 

turgor létesítette mozgása. Ellentétben a növe
kedés okozta nutacionális mozgással (1. o.) 

Variacionális poligon (növ.), egy faj változá
sának grafikus feltüntetése. 

Variaudi j u s (lat.), 1. Jus. 
Variánsok (lat. variae lectiones), az ókori 

klasszikus irodalmi müvek kézirati szövegében 
mutatkozó eltérések, változatok, amelyek a má
soló tudatlanságából vagy tudákos javíthatnám-
ságából származtak. A szövegkritika feladata az 
eredeti olvasás megállapítása. Szövegkritikát a 
modern klasszikusok müveinek kiadásában is 
alkalmazni kell az író eredeti kéziratainak alap
ján esetleg a V. feltüntetésével. 

V a r i a t a , 1. Ágostai hitvallás. 
V a r i a t i o (lat.), 1. a. m. változtatás, változat. 
2. V., varietások. A szervek bonctani alkatá

ban mutatkozó természetes különbözőségek. A 
csontok és izmok alakjában, az erek és idegek 
lefutásában nem ritkák bizonyos jellegzetes elté
rések az átlagos rendtől. A részletekig menő elem
zés minden egyes individium egyéni jellemzésére 
képes (1. Daktiloszkopia). A V. gyakran ataviz-
mus. V. és torzképződés között nincsen éles határ. 

3. V. (növ.), az a folyamat, amelynek eredménye 
a faj egyes bélyegeinek individuális különbségei 
vagyis a V. ezeknek a változása. L. Elváltozás. 

•4. V. az asztronómiában a Hold mozgásának 
egyik egyenlőtlensége, amelyet Tycho Brahe fe
dezett fel 1590 körül. Az egyenlőtlenség az oktán-
sokban éri el legnagyobb értékét, 39'-et, syzygiák-
ban és quadratúrákban eltűnik. Mechanikai helyes 
magyarázatát Newton adta először az ő törvénye 
alapján. Állandók V.-ja a perturbációk számítá
sának egyik módszere, melynél a bolygópálya 
elemeit nem tekintjük állandóknak, hanem válto
zóknak. 

5. V. a matematikában, 1. Kombinatorika. — 
V.-számítás, 1. Infinitezimál számítás. 

6. V. a zenében, 1. Változat. 
Variat io d e l e c t a t (vagy varietas delectat, 

lat.) a. m. a változatosság gyönyörködtet. 
Varice l la , 1. Bárányhimlő. 
Varices , 1. Gyüjtöértágulás. 
Varicoce le , i. Varikokéle. 
Varicos i tas . 1. Gyüjtöértágulás. 
Varié (állat), a hegyi lóripápagály (Tricho-

glossus novae-hollandiae Gm.) neve hazájában, 
mely egyúttal mint kereskedelmi név is szerepel. 

Varie tas (növ.) változat, éppen olyan ingadozó 
fogalom, mint a faj fogalma. A jelesebb kutatók 
szerint fajok megkülönböztetésére nem elegendő 
egyetlen egy bélyeg vagy sajátság, ellenben az 
egy fajhoz tartozó egyének egy-egy sajátságban 
való eltérései már "V.-ok. 

V a r i e t a s d e l e c t a t (lat.), 1. Variatio delectat. 
Var ie té (franc. Tliéatredes Variétés; ném. 

Buntes Theater, Brettl, kicsinylőleg: Tingel-
Tangel, 1. o.), kisebb színpad, amelynek műsora 

vidám vagy borsos énekelőadásokból, szavalatok 
ból, akrobaták, kötéltáncosok, szemfényvesztők, 
egyensúlyozó-müvészek, állatszelídítők, bohócok 
stb. változatos mutatványaiból van összeállítva. 
Nézőterén a közönség rendszerint asztalok mellett 
foglal helyet s evés, ivás és dohányzás közben 
szórakozik. A V. műsorának a szó szoros értel
mében vett művészethez kevés köze szokott lenni. 
Berlinben 1901. Wolzogen Ernst költő előbb az 
Alexanderplatz-Theaterben, később egy külön errr 
a célra alapított színházban, Überbrettl néver 
megpróbálta a V.-k műsorát művészi szlnvonalr; 
emelni. Eleinte nagy sikerei voltak, később azon
ban ellanyhult a közönség érdeklődése s az égés 
mozgalom megszűnt. Most inkább az előkelőbi 
kabarék (1. Cabaret) töltik be több-kevesebb sí 
kerrel ezt a hivatást. 

Variháza (Varechovce), kisk. Zemplén vm. 
mezőlaborezi j.-ban, (1910) 30á rutén, cigány és ma 
gyár lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Varikokéle (heregyüjtöér-tágulás, v-görcsér-
sérv»), az ondózsinór bőségesgyüjtőérhálózatának 
daganatszerü tágulása. A gyüjtöértágulás olykos 
inkább a herezacskóban a here fölött, máskor av 
ondóvezető mellett a lágyéktájon kifejezett. Mind
két esetben a daganat egymás mellett kacskarin-
gósan futó, külön-külön jól kitapintható, a tapintó 
kéz alatt összeeső, sokszor kis ujjnyira tágult 
erekből áll. Az azon oldali here többnyire lejebb 
lóg s nem ritkán a túloldalinál kisebb. Minthogy 
minden erősebb testmozgásra, a hasprés erősebb 
nyomására jelentékenyen megtelik, növekedésre 
hajlamos s növekedése közben kinzó fájdalmakat 
vált ki. Valószínű, hogy a gyüjtőereknek öröklött 
tágulékonysága, falzatgyengesége, valamint a 
gyüjtőerek lefutásának öröklött bonctani külön
legessége okozza leggyakrabban a tágulást. Fel
tűnően gyakoribb a bal, mint a jobb oldalon. 
Gyógyulásra nem hajlamos, némelykor azonban 
bizonyos fokon megállapodik. Könnyebb esetek
ben a herezacskónak megfelelő kötelékkel való 
megtámasztása (szuszpenzorium) jótékony hatos
sal van, súlyosabb esetekben a tágult gyüjtőerek
nek eltávolítása, illetőleg a kivongált herezacs
kónak megrövidítése szükséges. 

Varinas, venezuelai város, 1. Barinas. 
Varinka, folyó, 1. Béla. 
Varinus, 1. Guarino. 
Vario lat io a. in. himlőoltás (1. Himlő). 
Vario la v a c c i n a , 1. Tehénhimlő. 
Vario la vera . 1. Himlő. 
Variolit, kőzet, 1. Diabáz. 
Variométer, olyan műszer, amellyel bizonyos-

jelenségeknek időbeli vagy térbeli változásait, 
ingadozásait lehet megállapítani. így br. Eötvös-
Lórántnak gravitációs V.-e a nehézségi erőnek 
helyenkénti változásairól ad felvilágosítást. Ez 
finom csavarási mérleg (1. o.), amelyen a vízszin
tes pálcika két'végén egyenlő súlyok függnek, de-
az egyik sokkal hosszabb szálon, mint a másik. — 
A meteorológiában a légnyomás időbeli változá
sának feltüntetésére a Hefner-Alteneck-féle V. 
szolgál, sőt van erre a célra újabban egy regisz
tráló V. Wilhelm Schmidttől. A földmágnességi 
erő helybeli és időbeli változásának mérésére
használják a Kohlrausch- v. az Eötvös-féle V.-t.-
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Várispán (comes castri, comes castrensis), a 
V.-ság feje az Árpádok korában, aki a vár szol
gálatában álló fegyvereseket (1. Várjobbágyok) 
a király táborába vezette. Ezt a tisztet rendesen 
várjobbágy, nem ritkán zászlósúr (nádor, ország
bíró stb.) viselte. Alatta állt a seregvezér (prin-
eeps vagy dux exercitus), hadnagy, várnagy a 
századosokkal, tizedesekkel és híradókkal. 

Varisták (Varistae), germán néptörzs, 1. Na-
ristusok. 

Variszcit (ásv.), aliuniniumfoszfát: 
A1P04+2H,0. 

Hatszögletű külsejű rombos táblák, rendesen fél
gömbös, veseszerü kérgek, sugaras-rostos szerke
zetű erek; zsíros tapintatú; zöld-szintelen, gyen
gén zsírfényü, áttetsző. Plauen, Szászország; 
Montgomery, Arkansas; Vashegy, Gömör vár
megye. 

Variszkuszi hegység. Főleg ENy.-i Európa 
intrakarbonkori hatalmas nagy gyűrődéseinek 
egyik lánchegysége, amely még a mai Alpoknál is 
magasabb volt. L. Armorikai hegység. 

Varius Rufus, IMCÍUS, római költő, köriilb. 
Kr. e. 74—14-ig élt, Horatius és Vergilius derék 
barátja; ő ajánlotta be Horatiust Maecenasnak s 
Augustus megbízásából ő adta ki Vergilius Aenei-
sét. Irt egy filozófiai müvet a halálról, dicsőítő 
költeményt Augustusról s egy híres tragédiát 
(Thyestes), ezek azonban mind elvesztek. Töre
dékei Baehrensnél (Pragmenta poetarum Rornano-
rtun) és Ribbecknél (Tragicorum rom. fragmenta) 
találhatók. 

Varix, 1. Ertágulás és Gyüjtóértágulás. 
Várjad ( Vranic),kisk. Trencsón vm.kiszucza-

újhelyi j.-ban, (i9io) 262 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Varjas (Varia§), nagyk. Temes vm. vingai 

j.-ban, (i9io) 4400" német, szerb és magyar lak. 
(Tr. R.) 

Varjas Sándor, kereskedelmi iskolai tanár, 
filozófiai író, a proletárdiktatúra alatt a hivatalos 
propaganda egyik vezetője volt; az egyetemre 
tanítónak nevezték ki. A proletárdiktatúra bukása 
után tanári állásából elmozdították; a budapesti 
büntető törvényszék több évi börtönre ítélte, de 
egyezmény alapján kiadták Oroszországnak, ahol 
a moszkvai egyetemen kapott tanári állást. Ön
állóan megjelent müve: Az álomról. Freud álom
elmélete (Modern Könyvtár, 2. kiad.). 

Varjaskér, kisk. Somogy vm. marczali j.-ban, 
(1920) 714 magyar lak. 

Várjeszeaő (Jasenov), kisk. Zemplén vm. ho-
monnai j.-ban, (i9io)578 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Várjobbágyok (jobagiones castri), a honfogla
lás idejében meghódolt szabad bennlakókból vagy 
a törzsekben való közös birtoklástól szabadulni 
vágyó szabad magyarok, akiket Szt. István a ki
rályi várakban vagy azok körül avégből telepí
tett le, hogy a vár ispánjának vezetése alatf a ki
rály minden háborújában részt vegyenek. Az 
állandó katonaság egy neme volt. A V. a várhoz 
kötött földeiken kívül vétel vagy örökösödés út
ján is szerezhettek jószágot. Egész katonai arisz
tokrácia fejlődött ki belőlük. Idő folytán a neme
sek és a V. közt való különbség annál inkább el
enyészett, mert U. András korától fogva nem egy 
várjobbágy minden további katonai v. egyéb kö

telezettség nélkül, örök birtokul kezdte megvál
tani vagy inkább megvenni eddigi vár jószágát. 
1244-ben a pozsonyi V.-at már IV. Béla maga is 
nemeseknek címezi s ez időtől fogva várbeli, egy
házi és országos nemeseket kezdenek megkülön
böztetni. Már comesek, királyi emberek (homo 
regius) is vannak köztük; Nagy Lajos és utódai 
azonban külön nemesítették meg, vagyis emelték 
az országos nemesek közé a V.-at. 

Varjú (Gorvus, állat), a V.-félék (1. o.) csa
ládjába tartozó madárnem. Csőrük erős, hajlott, 
de nem horgas s oly hosszú, mint a fejük. Szár
nyuk hosszabb és hegyesebb, mint az összes többi 
V.-féleké s összecsukva a fark végét is körülbelül 
eléri. Farkuk egyenes v. lekerekített. Első evező
jük kb. oly hosszú, mint a másodrendű evezők; 
a 3—4. vagy a 3—5. evezőjük a leghosszabb. 
Idetartozik a holló (Corvus corax L.), mely az 
összes V.-k között a legnagyobb; 1. Holló. Köz
ismert képviselője e nemnek a dolmányos V., 
más néven: kálomista- v. szürke V. (G. cornix 
L.). Hamvasszürke színű, csak a feje, alsó nyaka 
a begyóig, szárnyai, farka, lábai és csőre fénylő 
feketék. Hossza 42—44, szárnya 31—32, farka 
19—20, lába 55—59, csőre 52—6-2 cm. Közép-
és Dél-Európában, Nagy-Britanniában ós Szibíriá-
ban honos. Hazánkban mindenütt gyakori. —' 
Fekete V. (G. corone L., régibb néven: Gorone 
corone). Egészen fekete színű, gyengén ibolyás 
árnyalattal, elsőrendű evezőin pedig némi zöldes 
fénnyel. Hossza kb. 50, szárnya 33, farka 21-5, 
csőre 5-7, csüdje 5-5 cm. Európában és Észak-
Ázsiában (egész Kelet-India ÉNy.-i részéig és 
Kínáig) honos. Hazánkban csak a Ny.-i határ
széleken található. — Vetési V. (C. frugilequs L., 
régibb néven: Trypanocorax frugilegus). Hason
lít a fekete V.-hoz, ezért vele gyakran össze
tévesztik ; a fekete V.-tól főleg abban tér el, hogy 
szárnya 35 cm.-nél rövidebb (a fekete V.-ó 40 
cm.-nél hosszabb), továbbá, hogy arctája vén kor
ban csupasz. Színe fekete, ibolyaszínű zománc
fénnyel. Hossza kb. 50, szárnya 32, farka 19, 
csüdje 5-5, csőre 6 cm. Egész Európában (még az 
É.-i sarkvidéken is) honos. Az É.-i részeken ren
des vonuló madár, D.-en (Francia-, Spanyol-, 
Olasz-, Görögország) állandó. Hazánkban min
denütt gyakori és részben állandó madár. Európán 
kívül előfordul még Északkelet-Afrikában, Kis-
Ázsiában, Szibíria Ny.-i részén és Turkesztán-
ban. — Féhérnyakú V. (G- scapuiatus Daud.). 
Akkora, mint a dolmányos V. Fényes fekete 
színű, csak a nyaka és melle ragyogó selyem
fehér színű. Afrikában és Madagaszkár-szigeten 
ól. — Régebben e nembe sorozták az Északkelet-
Afrikában honos vastagcsőrű V.-t Gorvus cras-
sirostris Rüpp. néven, a mostani rendszerezők 
azonban már a Corvultur nembe sorozzák s ma 
Gorvultur crassirostris Rüpp. néven ismerik. 
Jellemző reá rendkívül nagy, vastag, erősen haj
lott, oldalt összenyomott és fejénél is hosszabb 
csőre. Színe fekete; fejének hátsó részén és tarkó
ján körtealakú fehér foltja van. Hossza 70, 
szárnya 47, farka 24 cm. 

Varjú, 1. Elemér (csekei), a Nemzeti Múzeum 
érem- és régiségtárának igazgatója, szül. Felső-
ludányban 1873 okt. 14. Egyetemi tanulmányait 
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Budapesten végezte. 1898-ban a Nemzeti Múzeum 
szolgálatába lépett. 1908-ban a Felsőmagyar
országi Múzeum igazgatója lett Kassán, 1913. a 
NemzetiMuzeum régiségtárának igazgatója. 1915. 
a M. Tud. Akadémia tagjául választotta. 1898-
ban fedezte föl a Gyulafehérvári verses glosszá-
kat, amely a Halotti beszéd után legrégibb össze
függő emléke nyelvünknek. 1901—1908-ig a Turul 
folyóiratot szerkesztette, 1915 óta az Archeológiai 
Értesítőt s a Nemzeti Múzeum érem- és régiség
tárának közleményeit szerkeszti. Önállóan meg
jelent művei: A gyulafehérvári Batthyány-
könyvtár (1901); A Szalók-nemzetség (1902); 
Oklevéltár a Losonczi Bánffy-család történe
téhez (1908); Az Árpádok ábrázolása (1908); A 
Kassai Múzeum (1909). 

2. V. János, történetíró, szül. Balassagyarma
ton (Nógrád vm.) 1861 febr. 10. A kegyesrendbe 
lépve, a rend vidéki intézeteiben tanárkodott, 1909 
óta Kolozsvárt. Önállóan megjelent tudományos 
dolgozatai a magyar művelődés történetének kü
lönböző korszakaival foglalkoztak, majd össze
foglalva A magyar szellemi művelődés törté
nelme c. alatt egy nagy kötetben is megjelentek 
(1907). Monográfiája: Debreczen közigazgatása 
a XVI. évszázban (1907). 

Varjúbogyó (n8v.), 1. Empetrum és Vaccinium. 
Varjúborsó (növ.), 1. Onobrychis. 
Varjúialva (Stulany), kisk. Sáros vm. girálti 

j.-ban, (i9io) 352 szlovák, magyar és cigány lak. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Varjú-félék (Corvidae, aiiat), a Verébalkatú 
madarak (Éneklők, Passeres) rendjének egyik 
családja, ahová e rendnek legerőteljesebb termetű 
madarai tartoznak. Csőrük aránylag vaskos, nagy, 
kissé hajlott; a felső káva előtt kis kivágás van. 
A csőr tövén serték vannak, melyek az orrlyuka
kat elfedik. Első evezőjük mindig hosszabb, mint 
az elsőrendű evezők fedőtollai. Lábaik erősek. 
Farkuk különböző hosszú s egyenes vagy lépcső
zetes. Tollazatúk sűrű s egyszínű vagy tarka. 
A hímek a nőstényektől nem különböznek nagyobb 
fokban s a fiatalok is hasonlítanak szülőikhez. 
Évente csak egyszer vedlenek. Űj-Zéland kivételé
vel az egész Földön el vannak terjedve; fajaik 
száma azonban az egyenlítő felé növekedik. 138 
fajuk ismeretes. A legtöbb állandó madár, azonban 
szívesen ide-oda kóborolnak. Egyes fajok költö
zők. Mindenevők a szó betűszerinti értelmében. 
Kulturvidékeken inkább károsak, mint hasznosak. 
Nagy fészküket szabadon fákra, sziklákra vagy 
hasadókokba, odvakba rakják. Éneklő készülékük 
van, de dallamos hangjuk nincsen. Idetartozó 
fontosabb nemek: 1. Varjú (Gorvus), melyeknek 
fajai közül említésre méltó a holló (G. corax L.), 
fekete varjú (C. corone L.), dolmányos varjú 
(G. cornix L.), vetési varjú (G. frugilegus L.), 
fehérnyakú varjú (C.scapulatusDimi.). 2. Csóka 
(Coloeus, régi néven: Monedula). 3. Szarka 
(Pica). 4. Kékszarka (Gyanopolius). 5. Magtörő 
(Nucifraga). 6. Kitta (Vrocissa, régibb néven: 
Gissa). 7. Kószaszarka v. kotri (Dendrocitta). 
8. Szajkó (Garrulus). 9. Kékszajkó'(Cyanocitta). 
10. Kékvarjú (Gyanocorax). 11. Havasi varjú 
(Pyrrhocorax). 12. Pusztai szajkó (Podoces). 

Varjúháj (növ.), 1. Sedum. 

Varjúhájfélék (nBv.), 1. Grassulaceae. 
Varjúnál (állat), 1. Compó. 
Varjúindiánusok (Crows, TJbszaroku). A da

koták törzséhez tartozó indiánus népség. A Szikla
hegység (Eocky mountains) nyugati lejtőjének 
Yellowstone völgyét lakják vagy 3000-nyi szám
ban. 

Varjúkakukok (Eudynamis, állat), a Kakuk-
félek egyik neme. Legismertebb fajuk a koel (E-
niger L.), 1. Koel. 

Varjúköröm (n5v.), 1. Anyarozs. 
Varjúláb (n5v.), 1. Geránium. 
Varjúmák (nSv.), 1. Hibiscus. 
Varjúmogyoró (nSv.), 1. Fiüpendula. 
Varjúszem (növ.), 1. Paris. 
Varjútövis (nBv.), 1. Penge. Az «avignoni bo-

gyók», a Bhamnus infectoria L. és Uh. saxatilis 
L. sárga bogyói fontos kereskedelmi cikkek. 

Várkapitány, udvari hivatalnok, egyes udva
roknál azonban udvari méltóság, amely hivatalos 
tennivalóval nem jár. 

Várkapa, 1. Kapu. 
Várkastély, megerősített, védelmi állapotba 

helyezhető kastély. Különösen sok keletkezett ná
lunk a XVI—XVII. sz.-ban; a felsőmagyarorszá
giak többnyire (Micsinye, Fries stb.) igen neveze
tes építőművészeti alkotások. L. még Kastély. 

Várkeszö, kisk. Vas vm. celldömölki j.-ban, 
(1920) 498 magyar lak. 

Várkeszö v. Kesző, váromladék a Rába és Mar
cal összefolyásánál Vas vm.-ben. Először 1560. 
fordul elő, mint a győri püspökök vára. 1566-ban 
királyi őrség tanyázott benne. A XVII. sz. köze
pén Széchényi György győri püspök kijavíttatta 
Falait csak 1795. rombolták le. 

Varkocs, a hajfonatnak (copf, 1. o.) népies neve. 
Várkony (Várken), kisk. Pozsony vm. duna

szerdahelyi j.-ban, (i9io) 866 magyar lak. (Tr, 
Cs.-Szl.) 

Várkonyi, Í.Béla, zeneszerző, szül. Budapesten 
1878 júl. 5. 1907-ben az Országos Zeneakadé
mián a zongoratanszak tanára lett. Számos zene
kari darabot, kamarazenemüvet, zongoradarabot 
és dalt irt. 1924 elején kiment Amerikába. 

2. V. Hildebrand, sz. Benedekrendi áldozó
pap és tanár, szül. Esztergomban 1888 aug. 2. 
Főiskolai tanár volt 1912—23. Pannonhalmán, 
1923. egyetemi magántanár a pécsi egyetemen, 
u. o. 1924-tőlkönyvtárőr és igazgató. Müvei: Az 
intuitio a régi és új filozófiában (1913); Kritikai 
jegyzetek az új kantianizmus történetéhez (1916); 
Kant térelmélete (1921); A tudati adottság filo
zófiája (1922); Aquinói Sz. lamás filozófiája 
(1924); Tér és térszemlélet (1925). 

3. V. István, 1. Munkásmozgalom. 
Várkörzet, erődített helyek környéke, amelyen 

az épíjjrezés bizonyos korlátozásnak van alávetve. 
Ennek célja az, hogy a vár védelmi állapotba 
helyezése alkalmával a szabad kilövés elérése 
érdekében minél kevesebb építményt kelljen le
bontani. 

Várköz ( Vrádist'), kisk. Nyitra vm. szakolczai 
j.-ban, (i9io) 628 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Várkndu (Coldáu), kisk. Szolnok-Doboka vm. 
bethleni j.-ban, (1910) 663 magyar és román lak. 
(Tr. K.) 



Várkulcsa — 19 Vármegye 
Várkulcsa, kisk. Bereg vni. munkácsi j.-ban, 

<i9io) 1189 rutén, magyar és német lak. (Tr. 
Os.-Szl.) 

Várkunok (varchoniták), az avarok (1. o.) 
í'gyik neve, mely az avar népet alkotó két őstörzs, 
í. i. az uar és kliun nevének az összefoglalása. 
..Maga az avar név is az uar alak változata. 

Várkút (Hradiste), kisk. Nógrád vm. losonczi 
j.-ban, (i9io) 791 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Varley-íéle duplikátor, 1. Duplikátor. 
Várlöveg, oly löveg, amelyet védelmi állások 

ínegtámadására és védelmezésére alkalmaznak. 
.fi célra nagyobb (9 cm.-en felüli) űrméretűek. 
Miután a V.-ekkel való felszerelés igen költséges, 
azért minden állam a régibb rendszerű V.-eket 
legalább kevésbbé fontos pontokon még tovább is 
használja és az újabb rendszerű tökéletesebb lö
vegekkel esak a legfontosabb állásokat szereli 
föl. Ennek megfelelően a várak felszerelése a sza
bályszerű és a kisegítő lövegekből áll; mindkettő 
ostromló és védő lövegekre oszlik. Nagy súlyuk 
miatt a V.-ek erősebb talpakon és az oldalirány
zás könnyebb megadása végett ez utóbbiak görgő 
kerekeken nyugvó külön aljazatokon állanak. 
Az aljazatok vagy a kemény anyagból (kőből) ké
szült talajon, vagy a talaj puhasága esetén geren
dákból és pallódeszkákból vagy betontömbökből 
álló ágyazaton állanak. Az ostromlövegek fel
adata a födözék (mellvéd stb.) szétrombolása (rom
boló, réstörő lövés), a védő tüzérség elhallgatta
tása (leszerelő lövés). A védőlövegek feladata az 
ostromló ttlzérség távoltartása és leküzdése, az 
-ostromműveknek (vívóárkok, szárnysáncok stb.) 
szétrombolása. A romboló hatás gyors elérése vé
gett újabb időben erősen robbanó anyaggal töltött 
ürlövedékeket (robbantó gránátokat) alkalmaznak. 
h. Löveg. 

Varmdö, a Stockholm előtt elterülő szigetek 
legnagyobbika és látogatott nyaralóhely. Területe 
180 km2. 

Vármegye, megye (comitatus). A magyar 
állam legjelentősebb közigazgatási tagosulása 
történelmének egész folyamán, Szent István óta 
inind a mai napig. A V. a magyar lélek és jogi 
félfogás egyik legeredetibb alkotása, amelynek 
története szinte összeesik a függetlenségéért és 
szabadságáért folyton harcoló nemzet történeté
vel. A magyar V. szembetűnő tulajdonsága első 
sorban a tiszta közjogi jelleg. Amig a germán 
ősalkotmány a kiséreti kötelékben már magában 
rejtette annak a hűbériségnek csiráit, amely ké
sőbb az egész kormányzatot magánhatalmivá fej
lesztette : addig a magyar közfelfogás egyéni kö
telékeket a közélet terén nem ismert és soha sem 
engedte, hogy a V.-ók bárkinek magánhatalma 
alá kerüljenek. A magyar főispán (comes) soha 
sem lett tartományúrrá, mint nyugati társa, ha
nem mindig a király által kinevezett és általa 
elbocsátható főtisztviselő és olyan közjogi méltó
ság volt, amelyet a nemzet törvényekkel szabályo
zott. A V.-i szervezet továbbá mindig országos 
jellegű volt. Amikor Európa nyugata a nemzeti 
összetartozás tudata nélkül apró fejedelemségek 
folyton hullámzó kereteiben ólt, amikor ott a 
fejedelmek kormányszervezete rendszerint csak 
azok magánbirtokain érvényesült s a nagyobb 

hűbérurak külön magán-kormányszervezetet al
kottak : akkor a magyar államban már az egy
séges, törvényekkel országosan rendezett, köz
jogi jellegű V.-i szervezet volt általános és ez 
a szervezet az állam területét a maga teljes
ségében átfogta úgy, hogy a nemzeti szétdara-
boltság idején benne élt tovább a nemzeti egység 
gondolata. A V.-i szervezet azonkívül fejlődése 
egész folyamán egyetemleges jellegű volt, azaz 
a közigazgatási ügyek minden ágára kiterjedt 
hatásköre. Hazánk tehát nem követte a reálrend
szert, amely a különféle közigazgatási célok meg
valósítására az illető feladat különleges kívánal
mainak megfelelően egymástól eltérő és egymást 
keresztező területi tagozatokat alkot (Anglia), 
hanem a vidéki kormányzatot a V.-ben közpon
tosította és ettől a területi alapbeosztástól még 
újabban is csak kivételesen tér el. Még ma is a 
V.-i hatósághoz tartozik minden ügy, amely kü
lön szakhatósághoz utasítva nincs, vagyis a V. 
a belügyi közigazgatás alapszerve. A V. fejlődése 
egész folyamán kizárólagos középhatóság volt. 
Más államok központi és helyi (községi) hatóság 
közé különösen egyes ügyágakban a hatósági 
tagozatok egész sorát illesztették (Franciaország, 
Németország, Ausztria); ezzel szemben nálunk 
sem a több V.-re kiterjedő kerületi (tartományi) 
kormányszervezet nem honosodott meg, a járá3 
pedig mindig jogalanyiság nélkül puszta hivatali 
kerület maradt. Sőt a V. kormányhatósági jel
lege nálunk századokon át annyira előtérben állt, 
hogy a sokszor idegen központi hatóságokkal 
szemben ez volt a törvénynek egyetlen magyar 
állami hatósága, a község pedig még ma is a 
megye erős felügyelete alatt áll. 

Az a sajátságos helyzet, amelyet a V. mint 
országos és egyetemleges jellegű állami közép
hatóság államunk szervezetében elfoglalt, ter
mészetszerűen maga után vonta, hogy a nemzet 
a V.-ét mindenkor gondoskodása központjában 
tartotta, saját egyéniségére formálta és hatás
körén mindig féltékenyen őrködött. A kezde tben 
kizárólag királyi szervezet már a XIII. sz-ban 
autonóm irányú fejlődést vesz, a nemesi nemzet 
önkormányzata lesz. És a magyar V. önkor
mányzatának világtörténelmi jelentősége van 
annyiban, hogy azt a nemzet saját ereje termé
szetes fejlődés folyamán az összes államok közt 
elsőnek alkotta meg és az önkormányzat fegy
vereivel a legszélesebb körben ellátta anélkül, 
hogy az állam egységét veszélyeztette volna. Az 
angol önkormányzat századokon keresztül tulaj
donkép csak a király által kinevezett bókebírói 
kar vagyoni függetlenségében és működéstik in
gyenességében nyilvánult. A magyar szolgabirák 
választásában közvetlen gondoskodás is történt 
az önkormányzat hatályos volta tekintetében; 
a választási rendszer és a testületi eljárás a tiszt
viselői karnak önkormányzati és birói jelleget 
biztosított. De nálunk az önkormányzat nem ma
radt meg a tisztségeknél, hanem a XIII. sz. óta 
tartani szokottmegyegyülésekben az egész megyei 
nemesség testületi szervezete lett. Az a gondolat, 
hogy a nagyobb kiterjedésű vidéki testületek la
kosságának a kormányzat gyakorlására közvet
len befolyást kell biztosítani, nálunk nyert elő-
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szőr megvalósulást; már a XV. sz.-ban a V.-nek 
szabályalkotóéi joga éa önálló háztartása volt. 
Az önkormányzatnak ez a magasabb foka a V.-ét 
a puszta közigazgatási területi beosztás felé 
emelte és különálló egyéniséggé képezte. A V.-i 
szervezetben rejlő összetartó erő a V. lakossá
gát testületté: a V. közönségévé fejlesztette, 
amely a maga választotta tisztviselői alatt az 
állam keretén belül külön és egységes életet él 
és hovatovább az állami élet minden megnyil-
vánulásában(törvényhozás,közigazgatás,igazság-
ezolgáltatás) külön jelentkezik. A V. kicsiben ma
gának ez államnak életét élte: ebben is érvé
nyesült a szentkorona-tan alapelve: a hatalom 
megosztottsága a király és nemzet között. Itt a 
királyi tisztviselővel a megyei nemesség mint a 
szent korona része állt szemben és biztosította, 
hogy befolyása necsak a törvényhozásra érvénye
süljön az országgyűlésen, de a kormányzatra is 
az önkormányzat útján. A magyar V-.i szervezet 
így a kormányzat alkotmányosságának a biztosí
téka lett, a helyi közönség önkormányzata a köz
igazgatás demokráciáját jelentette. 

A V.-i autonómia a törvénykezés terén indult 
fejlődésnek. A király kezdettől fogva V.-énkónt 
gyakorolta az igazságszolgáltatást s útjában már 
Kálmán dekrétuma szerint két-két V.-i biró ki-
Bérte. A nádori ítélőszék szintén a V.-i közönség 
által választott birákból alakul, akik a nádor aka
dályoztatása esetén előbb kivételesen, a XIII. 
sz.-tól kezdve rendszeresen önállóan Ítélnek. A V.-i 
törvényszók (sedria) az ispán elnöklete alatt a 
Bzolgabirákból (1298), majd az esküdtekből (tábla-
birákból) állt és hatósága hova-tovább a V. min
den lakosára kiterjedt (1486). Nemcsak első-
folyamodású bíróság volt, hanem fellebbviteli 
fórum az úriszékek határozatai ellen; 1870-ig 
nemcsak polgári és büntetőügyekben, de igen 
számos perenkívüli ügyben (tanúsítványok, má
solatok, határkijelölések, birtokmegosztások, stb.) 
eljárt. De az igazságszolgáltatáson felül a V. 
vált az összes igazgatási ügyek hatóságává is. 
Ami közigazgatási ügy a fejlődés akkori fokán 
volt (hadügyi, pénzügyi, vásári, közlekedésügyi, 
gyámügyi, stb. közigazgatás), azt mind a V. látta, 
el. Az igazságszolgáltatás a megyében a közigaz
gatástól nem volt elválasztva; a törvénykezési 
formákat bizonyos fokig a közigazgatásra is al
kalmazták, ami az utóbbinak kétségtelenül elő
nyére szolgált. Később megkülönböztették ugyan 
már a törvény rendes, azaz bírói útjától a rövid 
utat, mint a közigazgatás formátlanabb cselek
vését, de jogvitás természetű közigazgatási kér
désekben a rendes birói út lehetőségét általában 
elismerték. 

Az igazságszolgáltatási és igazgatási egységen 
felöl a V. csakhamar politikai egységgé is vált. 
A V.-ben egyésült nemesség nemcsak a helyi kor
mányzat és törvénykezés törvényes hatósága lett, 
hanem mint a szent korona testének egy része, 
mint állami közjogi alakulat magával az állam
mal szemben is egységesen szerepelt annyiban, 
hogy az országgyűlésen különállóan lépett fel. 
Főleg pénzügyi okokból már a XIV. sz.-ban diva
tossá vált, hogy a köznemesség az országgyűlé
sen nem személyesen, hanem V.-énként válasz

tott küldöttek (electi nobiles) útján vesz részt; & 
követküldés az országgyűlés két házra oszlásá
val a XVII. sz. elején törvényes rendszerré ie 
vált ós a V.-k különösen a követek utasítása 
által a politikai élet fontos tényezőivé fejlődtek, a 
megyegyűlések valósággal az országgyűlés elő
készítő bizottságaivá váltak. A V.-nek ez a nagy 
politikai hatásköre azonban nálunk sohasem ve
zetett úgy, mint Lengyelországban, az állam 
szótdarabolására, hanem ellenkezőleg mindig az 
állam egységének, függetlenségének, alkotmá
nyosságának volt a megnyilvánulása. 

A Habsburgok trónra jutásával lépett előtérbe 
a V. alkotmánybiztosító hivatása. A V. mint a 
törvény hatósága és őre a neki kihirdetés és végre
hajtás végett megküldött rendeleteket a törvé
nyességszempontjából megvizsgálta ós a törvény
teleneket félretette (passzív reszisztencia). Mint
hogy a magyarság alkotmányos érzülete az ural
kodónál és a kormánynálnem mindigtalált a kellő 
megértésre, a meghasonlott nemzeti lélek a V.-i 
szervezet sáncai közé vonult vissza és az ország
gyűlés együtt nem létében ott folytatta nemzeti 
életét. így lett az idegen kormány abszolutisztikus 
törekvései ellen megingathatatlan erővel küzdő. 
V. a nemzeti élet központja, a magyar államiság 
védbástyája, a nemzeti érzés iskolája és a jog
folytonosság megmentője. 

A V. a legújabb időkben is megtartotta ugyan* 
százados hagyományait, ma is az ősi keretekben 
gyakorolja örökölt hatáskörét, de ez a hatáskör 
az utolsó időkben nagyon megcsökkent, az örökölt 
kereteket kitöltő erkölcsi és anyagi erő jelenté
kenyen megfogyatkozott. A V.-nek ez a válsága 
a múlt század negyvenes éveiben indult meg & 
a mai napig sem nyert elintézést. A V. régi 
helyzetét az 1848. évi reformok rendítették meg. 
A népképviseleti rendszer behozatalával megszűnt 
a megye követküldési és utasítási joga és ezzeí 
jóformán egész politikai jelentősége. A parla
mentáris kormányforma behozatala folytán pedig 
sokan a V. alkotmánybiztosító és tisztviselő
választó jogkörének a megszüntetését is kívánták-
A centralista irány az államegység elvéből indult 
ki, amelyet a V.-i önkormányzat részéről veszé
lyeztetve látott; erős központi kormányt sürge
tett, amely az országgyűlési többség akaratát 
akadály nélkül valósíthassa meg az ország egész-
területén s amely a közigazgatás állapotáért min
dig felelősségre vonható. Vitatták, hogy nálunk 
valódi önkormányzat úgy sincs, mert a tiszt
viselői pálya a V.-ben is élethivatássá lett; felhoz
ták, hogy az önkormányzati rendszer nem biz
tosít a tisztviselőknek állandó és megfelelő elhe
lyezést és előmenetelt, aminek folytán a kormány
hivatalnoki rendszerrel szemben hátrányban van. 
A V.-i önkormányzatnak a felelős kormányrend
szerrel való összeegyeztetésére az 1870. XLlI.t.-c-
ben történt első kísérlet. Ez a törvény —törvény
hatósági jogunk első rendszeres kódeksze — kom
promisszum a régi önkormányzati rendszert fenn
tartani kívánó municipalizmu8 és a közigazga
tás teljes államosítását óhajtó centralizmus között,. 
de nem is hozott megnyugvást a kérdés fejlődésébe. 
Az államosítási irányzat a törvényhozásban fok
ról-fokra utat tört magának. Az 1871. XXXI. t.-o. 
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íetöllítja a királyi bíróságokat, aminek folytán a 
v. a politikai hatáskör után elveszti igazságszol-
gáltási jogkörétis és tisztán közigazgatási hatóság 
maradt; de ez a közigazgatási hatáskör is csor-
iralt a külön államépítészeti hivatalok felállítása 
(1877. XXIV. t.-c), a fővárosi rendőrség államo
sítása (1881. XXI. t.-c.) stb. által. A közigazgatási 
bizottságok megszervezése (1876. VI. t.-c.) az ön
kormányzati ügyek intézésébe kormányhatósá
goknak biztosított befolyást; az 1883. XV. t.-c. a 
V.-i háztartás önállóságát fokozza le; a V.-ók 
hagyományos területének újabb rendezésére is 
megtörténtek az első lépések (1876—1884); végre 
az 1886. XXI. t.-c. a törvényhatóság jogállását 
•az 1870. XLII. t.-c. hatályon kívül helyezése mel
lett egész újonnan oly módon szabályozta, hogy 
az önkormányzati jogokat ismét több tekintetben 
megnyirbálta és a főispánnak rendkívüli hatás
kört biztosított a V.-i ellenállás leküzdésére. 
Ugyanakkor az 1886. XXIII. t.-c. az önkormány
zati tisztviselők felett a fegyelmi jogkört a kor
mány kezében összpontosította. 

Az 1886. XXI. t.-c. a V.-i törvényhatóságok 
jogának ma is érvényben levő rendszeres szabá
lyozása ; az azóta az államosítás irányában tett 
reformjavaslatok (1891. a Szapáry-fóle és 1914. 
a Tisza-féle) ugyanis nem tudtak törvényerőre 
emelkedni. A törvényhatósági tisztviselők kineve
zésének az elvét az 1891. XXXIII. t.-c. (az ú. n. 
L&x Szapáryana) ugyan törvénybe iktatta, de az 
1907. LVIII. t.-c. az 1905/6. évi megyei ellenállás 
tanulságai alapján ismét kitörölte törvénytárunk
ból ; ugyanakkor az 1907. LXI. t.-c. a törvény
hatóság önkormányzati hatáskörét — mint a ma
gyar alkotmány egyik biztosítékát — a közigaz
gatási bíróság különös védelme alá helyezi. 

De ez az irányváltozás nem tekinthető végle
gesnek. Az 1913. LII. t.-c. ismét a kinevezési rend
szer alapjára helyezkedik s azóta — részben a 
•közbejött háborús események miatt — a V.-i tiszt-
újítások el is maradtak (1916. XXX., 1923. II. 
í.-c.). A V.-i tisztviselők újabban teljesen az állami 
fizetési osztályokba soroztattak (1923. II. t.-c), az 
Ónálló V.-i pénztári és számvevői szolgálat meg-
Bzünt (1902. III. t.-e.), az 1924. IV. t.-c. a V.-i ház
tartás rendeleti szabályozására ad a kormánynak 
felhatalmazást s a teljes államosítás előkészületei 
ismét megindultak. 

A V.-i beosztás — a törvényhatósági joggal 
felruházott városok kivételével — az ország egész 
területét befogja. Régebben voltak különleges jog
állású területek: székek, szabad kerületek, vidé
kek, ma azonban (az 1876. XXXIII. t.-e. óta) a V. 
az egyetlen területi (több községre kiterjedő) tör
vényhatóság. A V.-i beosztás alapjait még Szt. 
István király tette le; az általa alapított nem egé
szen félszáz V.-ből a különleges jogállású terüle
tek rendezése folytán, a társországokat nem szá
mítva, az idők folyamán 63 V. lett (1886. XXI. 
t.-c. 1. §.). Hazánk területének a trianoni béke
szerződés által történt felosztása 30 V.-t teljesen 
elragadott a magyar állam kötelékéből és a meg
maradt 33 megye közül is csak 10 sértetlen, a 
többi 23 pedig ú. n. csonka-V. Az 1923. XXXV. 
t.-c. a szomszédos csonka-V.-ket takarékossági 
szempontból ideiglenesen közigazgatásilag egye

sítette, úgy hogy ma összesen 26 megyei törvény
hatóság működik. Ezek: Abaúj-Torna, Bács-Bod-
rog, Baranya, Békés, Bihar, Csongrád, Fejér, 
Hajdú, Heves, Jász-Nagykún-Szolnok, Pest-Pilis-
Solt-Kiskún, Somogy, Sopron, Tolna, Vas, Vesz
prém, Zala és Zemplén V.-k, továbbá Győr, Mosón 
és Pozsony, Komárom és Esztergom, Nógrád és 
Hont, Borsod és Gömör-Kishont, Szatmár, Ugocsa 
és Bereg, Szabolcs és Ung, végre Csanád, Arad 
és Torontál közigazgatásilag egyelőre egyesített 
V.-ék. (A V. hatáskörére ós szervezetére 1. Tör
vényhatóság és Törvényhatósági bizottság.) A V. 
háztartását az ú. n. szanálási törvény (1924. IV. 
t.-c.) alapján újra szabályozta a 160,224/1924. B. 
M. sz. rendelet. 

Irodalom. Bottka, 1. Notitia Diplomatica Veteris Constitu-
tionis Comitatuum, Pest 1831, 10—16. és 83.; 2. Jogtört. ta
nulmányok a magyar V.-k szervezetéről, Pest 1865; 3. A 
V.-k alakításáról és őskori szervezetéről, Századok 1870— 
1872; Palugyai,Megyerendszer, Pest 1844—48, 4 kőt. ; Ba-
lássy Ferenc, 1. Visszhang Bottka T. tájékozására a V.-k 
alakulása kérdésében, Századok 1873; 2. A megye és vár
ispánság, vagyis e két intézmény közti különbség, Buda
pest 1893; Pauler Gyula, 1. Megye? Várispánság? Száza
dok 1882; 2. Találunk-e egyidöben külön polgári és katonai 
ispánt ? u. o.; S. A V.-k, Magyar nemzet tört. I. 69—74; 
Pesty Frigyes, 1. Eltűnt régi V.-k, Budapest 1880, 2 köt. ; 
2. A magyarországi várispánságok tört., u. o. 1882 ; Tagá-
nyi, Megyei önkormányzatunk keletkezése, Budapest 1899 ; 
A megye név eredete, Bthnograpia, 1890, 433: Gábor 
Gyula, A megyei intézet alakulása és működése Nagy La
jos alatt, Budapest 1908. 

Vármegyei Hivatalos Lap, a vármegyei sza
bályrendeletek, hirdetmények és közérdekű ha
tározatok kihirdetésére, hivatalos közlemények 
közzétételére szolgál. Az 1913. évtől kezdve min
den vármegyében külön-külön V. van (1901. XX. 
t.-c. 33. §.). 

Vármegyei közigazgatás államosítása, lásd 
Államosítás ós Vármegye. 

Vármezö (Buciumi), kisk. Szilágy vm. zilahi 
j .-ban, (i9io)2118 román és magyar lak. Kégi római 
táborhely. (Tr. R.) 

Varrnia, 1. Ermeland. 
Varmlands-lan, Svédország legnagyobb kerü

lete, 19,324 km2 legnagyobbrészt erdős területtel, 
Lakossága (1920) 265,641. 

Várna (Varin), kisközség Trencsén vmegye 
zsolnai j.-ban, (1910) 1320 szlovák és magyar la
kossal. Itt szakad a Vágba a szeszélyes Béla-patak, 
amely gyakran nagy rombolást visz végbe. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Várna, az ugyanily nevű kerület, görög és bol
gár püspökség székhelye Bulgáriában, (1920) 50,819 
bolgár, török, görög stb. lak., kikötővel. Elénk 
tengeri forgalmában főleg gabona, bőr és szövött
árúk, gépek szerepelnek. V., az antik Odessos 
(Ódyssos), a VH. sz. vége felé kapta a mai nevét. 
1201-ben már bolgár város volt, amelyet sok olasz 
hajó látogatott meg. A XIV. sz. második felében 
egy kun eredetű bolgár dinasztia lakott benne. 
Világhírűvé az 1444 nov. 10. szomorú emlékű 
V.-i csata tette I. Ulászló magyar király és fő
vezére Hunyadi János, másrészről Murád török 
szultán között. A csata a magyarok veszteségével 
végződött s nagy jelentősége abban állt, hogy az 
oszmán hatalomnak Európában való megszilár
dulását idézte elő. A világháborúban, Bulgária be
avatkozása után, orosz hajóhad intézett támadást 
V. kikötője ellen s 1915 okt. 27rén a várost bom-
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bázta, sok magánépületet is megrongálva, de mi
után a bolgár tüzérség két orosz csatahajót el-
sülyesztett, az orosz hajóhad visszavonult. 1915 
dec.-ben újra bombázták, de már kevesebb kárral. 
Miután a bolgárok erős védelmi ponttá építették 
ki V.-t, az oroszok a tervezett partraszállást nem 
merték megkísérteni. 

Várnagy, a körülbelül Mária Terézia idejében 
kifejlődött vármegyei technikai személyzethez 
tartozó kisebb vármegyei tisztség. A V. feladata 
a vármegyei székház és a vármegyei börtönök 
felügyelete volt. A vármegyei alkalmazottak lét
számának szabályozásáról szóló 1923. II. t.-c. 
25. §-a azonban rendeli, hogy a V.-i állásokat 
megüresedésük esetében meg kell szlintetni. 

Várnai Zseni, költőnő, szül. Nagyvázsonyban 
(Veszprém vm.) 1891 máj. 25. Iskoláit Budapesten 
végezte. 1909-ben férjhez ment Peterdi Andor 
költőhöz. Első költeményei a Népszavában jelen
tek meg; Katona fiamnak c. verséért, melyet 1913. 
a választójogi harcok idején írt, vád alá helyez
ték, de 1914. a vádat elejtették. B címen jelent 
meg első verskötete is, amelyben a dolgozó, küzdő 
és szenvedő anyák érzését énekli meg sajátos 
sgyéni hangján. A föntebb említett Katona fiam
nak c. versét a Károlyi-forradalom idején a Nem
zeti Tanács kinyomatta és falragaszokon terjesz
tette. További verskötetei: Anyaszív, Graccliu-
sgk anyja, A fájdalom könyve; Ifjúsági müvei: 
Örömök kertje, Mesélő erdő, Furidyaszó. 

Várnégyszög, 1. Várcsoport. 
Várnépek (castrenses, civiles, populi castri) 

vagy várszolgák (conditionarii), azok a hadi
foglyok, vagy a honfoglalás idejében hódolatra 
fegyveresen kényszerített bennlakók utódai, akiket 
Szt. István a királyi várak körüli szolgálatra ren
delt. A vár védelmében részt vettek, háborúba 
azonban csak kivételkép, nagy veszedelem (pl. 
a tatárjárás) idejében vezették s így a hadsereg
hez nem is számították őket. Mindenféle munkát 
végeztek a várban s a mellett különböző mester
ségeket űztek; a hadi és egyéb dalok énekesei 
és hegedűsei (igricek, regösök, hegedősök) is kö
zülök kerültek ki. A terhes szolgálatok elől gyak
ran tömegesen megszöktek; II. András elrendelte, 
hogy az ilyen szétfutottakat az ország minden 
részéből ismét visszavigyék az illető várakba; 
viszonyaikat azonban csak IV. Béla rendezte 1240. 
Szolgálataik fejében a vár földjének egy-egy ki-
Bebb darabját örökjogon bírták ugyan, de a földek 
terjedelméhez és termékenységéhez képest a szá
zadosnak adót (fél fertőt, 3—8 márkát) fizettek. 
Előléphettek magasabb osztályba s nemességet 
nyerhettek, vagy a szent király jobbágyai sorába 
juthattak. 

Varney, Louis, francia operettszerző, szül. 
Parisban 1844 máj. 31., megh. Cauteretsben 1908 
aug. 20. Atyjától, V. Pierre Josephtól (1811—79) 
tanult, aki maga is írt egyfelvonásosokat és egy 
híres forradalmi dalt: a Mourir pour la patrie-t. 
V. Louis 1876 óta 39 operettet írt, művei közül 
több került előadásra Budapesten is, legnagyobb 
sikerrel a Népszínházban a Tiszturak a zárdában 
(Mousquetaires au couvent 1883), továbbá A kék 

vice, Népszínház 1899); A megázott Ámor 
(L'Amour Mouille, Pőv. Nyári Színház 1899). 

Varnhagen, Adolfo, Viscondo Potioseguro* 
brazíliai diplomataéstörténetíró,szül.San-Joao-do-
Ypanemában (Brazília) 1816 febr. 17., megh. Bécs
ben 1878 júl. 10. A diplomáciai pályára lépve 
1858 óta több dél-amerikai köztársaságnál volt. 
követ, 1868. bécsi követté nevezték ki. Főbb művei: 
Amerigo Vespucci; son caractére, ses écrits, sa. 
vie et ses navigations (Lima 1865); Nouvelles 
recherches sur les derniers voyages du navigateur 
florentin (Wien 1869); História do Brasil (Madrid 
1854—57, 2 köt.); Florilegio de poesia brasileira 
(Lisboa 1850—53, 3 köt.).' 

Varnhagen von Ense, Kari Augusi, német, 
író, szül. Düsseldorfban 1785 febr. 21., megh. 
Berlinben 1858 okt. 10. Előbb osztrák, majd orosz, 
tiszt volt, 1815—19-ig porosz diplomáciai szol
gálatban állt. Művei: Denkwürdigkeiten (1837— 
1859, 9 köt.); Ausgewahlte Schriften (19 köt., új 
kiadásban 1887). Feltűnést keltett halála után 
megjelent naplója: Tagebücher (1862—70, 14 
köt.). — Neje, Bahel, családi nevén Levin, Ludwig^ 
Rohert költő nővére, szintén írónő volt, szül. Ber
linben 1771 máj. 26., megh. u. o. 1833 márc. 7_ 
Válogatott műveiből 3 kötetet Ráhel címen V. 
adott ki 1834. 

Várni, városra lovagolni, olyan versenyzési 
metódus, ahol az erőkkel a végpontra takarékos
kodnak. 

Varnyiskék (állat), a szalakóta (Coracias gar-
rula) népies neve. 

Varnyú (állat), a varjú népies neve. 
Váró Ferenc, tanár és író, szül. Haróban (Hu-

nyad vm.) 1851 máj. 1., megh. Nagyenyeden 1924 
máj. havában. Tanulmányai végeztével előbb a. 
székelyudvarhelyi főreáliskola, majd a nagyenyedi 
Bethlen-kollégium tanára lett, 1885—95. a fő
gimnázium igazgatója, 1899—1906. könyvtár
igazgatója volt. 1906-ban Kolozsvárra ment nyu
galomba. Számos pedagógiai, egyházi és történeti 
cikket írt különböző folyóiratokba. Önálló művet 
közül említendők: Eötvös költészete (1874); Val
lomások és kérdések (1901); A Bethlen Gábor-
kollégium (1903); Csemátoni Márton (tört. elb. 
1904). Fordított sokat Schiller költeményeiből 
(Szász Károly és Vargha Gyula fordításaival együtt 
megjelent 1890); magyar szöveget irt Schumaft 
és Beethoven (Olajfák hegyén) oratóriumaihoz. 

Varol-híd (pons Varolii), 1. Agyvelő-
Váromány v. várandóság (jusvirtuale), a fel

tételtől v. időponttól függő, egyelőre még meg-
nem szerzett, tehát nem valóságos, hanem csak 
esetleges jogosultság. V.-osnak nevezik külö
nösen az utóörököst, aki bizonyos feltétel vagy 
idő bekövetkezte esetében az örökös helyébe lép„ 
a hitbizományi jogban pedig mindazokat, akiknek 
az alapító-levél értelmében a hitbizományban való 
utódlásra igényük van. Használják a trón-V.-os 
kifejezést is a trónörökösre hivatottak megjelö
lésére. 

Várong, kisk. Tolna vm. dombóvári j.-banv 
(1920) 430 magyar lak. 

Várorja (Nepos, Várarea), nagyk. Besztercze-
asszony (Népszínház 1897); A báránykák (1897 Naszód vm. óradnai j.-ban, (íwo) 1302 román lafc. 
Magyar Színház); A tűzoltó (Le pompier de ser-1 (Tr. R.) 
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Város, a történeti fejlődés folyamán kialakult 
fogalom. Általában azokat a helységeket (beépí
tett helyeket) nevezték V.-oknak, amelyek a köz
ségeknek (falvaknak) nevezett többi helységektől 
rendszerint nagyobb lakosszámuk, a lakosság 
ipari és kereskedelmi foglalkozása, magasabb 
kultúrájuk, különleges kiváltságaik s fejlettebb 
szervezetük által különböztek. Ma V. elnevezés 
alatt az olyan helységet értjük, amelyet az állam 
V.-nak elismer és amelynek ennek következtében 
fejlettebb V.-i szervezete van. 

V.-okkal már az ókorban találkozunk. A leg
régibb V.-ok, amelyeknek romjait az archeoló
gusok feltárták, Mezopotámiában voltak. Időrend 
szerint utánuk következnek az egyiptomi V.-ok. 
Kzekben az országokban a V.-ok erődítmények 
és egyszersmind vallási és kereskedelmi köz
pontok voltak s közülük főleg a fejedelmi szók
helyek fejlődtek ki nagy városokká. Talán a 
fönieiaiak voltak az elsők, akik V.-okat, mint 
kereskedelmi telepeket, külföldön is alapítottak. 
A keleti befolyás alatt keletkeztek az ógörög 
V.-ok, de később sajátos fejlődési irányt vettek 
s itt úgyszólván minden V. külön állam volt. 
Itáliában is az etruszkoknál és a latinoknál bizo
nyos önállósággal bíró V.-ok voltak, míg Róma 
ki nem terjesztette rájuk uralmát. 

A mai közópeurópai V.-ok közül igen sok római 
alapítás, de azért a középkori V.-i életet a ró
maiakra nem lehet visszavezetni; a rómaiak csak 
fallal kerített helyeket hagytak a középkorra, de 
a V.-i szervezet és élet kiveszett azokból. Herce
gek, grófok vagy püspökök lettek a V.-ok uraivá 
s a V.-ok egykor szabad lakossága az ő alávetett 
népükké lett. 

Németországban a V.-i lakosság függő vi
szonyba jutott a í-Stadtherr:»-rel. A V.-ok tehát 
kezdetben őpúgy, mint a falu, földesúri község 
volt. De a V.-i telepesnek a földesúrhoz' való 
viszonya lényegesen más volt, mint a mező
gazdasági telepeseké, vagyis a jobbágyoké. Az 
utóbbiak személyükre nézve is függők, az előbbiek 
azonban csak adót űzettek. A V.-i telepeseknél 
röghözkötöttségről, robotról vagy bármily hűbéri 
természetű kötelezettségről szó sem lehet. De a 
V.-i adó fizetése, ha a telepest szolgává nem is 
tette, de viszont azt, aki személyére nézve nem 
volt szabad, kezdetben nem szabadította fel. Csak 
idővel eszközölték ki a német V.-ok azt a privi
légiumot, hogy bármily állású egyén, aki legalább 
egy évig s egy napig háboríttatlanúl lakott a 
V.-ban, örökre szabaddá lett. 

De a V.-i lakosság személyes szabadsága még 
nem jelentette egyszersmind a V.-ok felszabadulá
sát a Stadtherr uralma alól. Ezt további küzdelem 
árán vagy pénzzel szerezték meg a földesúrtól. 
A XII. sz. végétől kezdve azonban, mikor felis
merték a V.-ok jótékony befolyását a tartományok 
gazdasági életére s mikor a fejedelmek látták, 
hogy a V.-okban szövetségesekre tesznek szert a 
hűbérurak ellen, tervszerűen kezdenek V.-okat 
alapítani és azokat privilégiumokkal felruházni. 
A fejedelmi V.-ok függő viszonyban voltak a 
fejedelemmel, de az önkormányzatnak legalább a 
látszata megvolt. Ahol a fejedelmi hatalom le
hanyatlott vagy megoszlott, mint a sváb és szász 

földön, ott a fejedelmi V.-ok birodalmi szabadság
hoz jutottak. 

A XIII. sz. közepétől kezdve kezdenek a német 
V.-ok közös érdekeik és főleg kereskedelmük 
védelmére szövetségeket alakítani, melyek közül 
legnagyobb hatalomra az ú. n. Hanza (1. o.) tett 
szert. 

A német V.-ok kifelé való küzdelmeiken kívül 
heves belső küzdelmeket is folytattak: a V.-i 
osztályoknak egymás elleni harcát. A Stadt-
herrektól való függetlenítésük után csakhamar 
V.-i arisztokrácia fejlődött ki. Az arisztokratikus 
uralmat időnkint új osztályok felemelkedése 
törte meg. Az uralmon levő V.-i osztályok sok
szor gátolták az alsóbb osztályok bejutását a V. 
tanácsába. 

A fejedelmi abszolutizmus korában a német 
V.-i élet teljes sülyedésben volt. Sok V.-ban a 
közigazgatás úgyszólván teljesen szünetelt; kerül
tek minden tevékenységet, ami költséget okozott. 
A polgárság részvétele a V.-i ügyek intézésében 
ritkasággá vált. Az egész közigazgatás állandó és 
a legkisebb részletekbe menő felügyelete alatt ál
lott az állami hivatalnokoknak. 

A francia forradalom hatása hozott ebbe a tes-
pedésbe megújhodást. Az 1808. évi, Stein Károly-
féle Stádteordnung kísérli meg a V.-i önkormány
zatot életre kelteni. B törvény a ma érvényben 
levő porosz V.-i törvényeknek is alapja. 

Dél-Európában s főleg Olaszországban az egy
kori római municipium szolgált a szabad V. minta
képéül s a V.-ok köztársaságokká igyekeztek ala
kulni. E célból véres küzdelmeket folytattak s az 
1183.-Í konstanci békével az olasz V.-ok csaknem 
teljes önállóságra jutottak. A Guelfek és Ghibel-
linek közti harcok idejében az olasz V.-ok szabad
sága elveszett, de az újabb időben V.-i életük fel
lendült. 

Franciaországban a V.-ok kezdetben csak úgy, 
mint Németországban, majd pénzzel, majd fegy
verrel szerezték meg önállóságukat. A királyság 
megerősödésével a V.-i önkormányzat mind job
ban és jobban korlátozva lett. A nagy forradalom 
után a forradalmi eszmék hatása a francia közsé
gek önkormányzatát egy időre úgyszólván korlát
lanná tette, olyannyira, hogy a községi önkor
mányzat szinte az állam .szuverenitását fenye
gette. 

Angolországban a V.-i szabadság kifejlődése 
szoros összefüggésben volt a Gildékkel. A Gildék 
egymástól független és különálló egyének szabad 
szövetkezésén alapult társulatok voltak. Ezeknek 
létrejövetelét, vagyis általában a szabad társulás 
eszméjét a legtöbb államban üldözték. Angol
országban azonban a Gildék szabadon fejlődhet
tek s ebben az országban a V.-i szabadság azáltal 
létesült, hogy a V.-i Gildének bérbeadták a V.-i 
adók behajtását, amivel együtt járt az adóbehaj
táshoz szükséges kényszerhatalom, vagyis az 
igazságszolgáltatás is, idővel pedig még egyéb 
jogok is járultak hozzá. 

Magyarország területén is voltak római telepek, 
mint Aquincum (Buda), Sabaria (Szombathely), 
Carnuntum (Ószőny), Apulum (Gyulafehérvár), 
Sarmizegetusa (Várhely) stb., de ezeknek csak üres 
falai maradtak a hódító magyarokra, V.-i élet nél-
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kül. A magyar V.-ok között talán Esztergom tűnt 
fel először; itt született Szent István király is. 
Szent István tervszerűen kezdett városokat ala
pítani. B célból idegeneket, különösen olaszokat 
hívott be az országba. A XII. sz.-ban a szászok 
alapítottak igen sok V.-t. Csak kisebb részben 
magyarok és túlnyomó részben külföldi beván
dorlók voltak azok a «hospes»-ek, akikből a V.-i 
polgárság kialakult. A tatárjárás után IV. Béla 
alapított számos V.-t, majd az Anjouk, Zsigmond 
és Mátyás igyekeztek fellendíteni a V.-i életet. 
Hazánkban a hűbéri államszervezetteljesenhiány
zott és így a V.-ok sem állottak földes uraság 
alatt. A városok legfőbb ura kezdettől fogva a 
király volt. A V.-ok legnagyobb része, míg a 
várszerkezet fennállott, a várispánoknak volt alá
rendelve s kezdetben csak kevés tulajdonképeni, 
azaz szabad kh\ V. volt. 

Szabad kir. V. alatt t. i. a vármegyei hatóság 
alól kivett, közvetlen a király alá rendelt V.-okat 
értették. Ezek a V.-ok a vásártartási jog és a vám
mentesség adományozása által csakhamar terü
leti önkormányzatokká fejlődtek és a nemesi 
szabadság mellé kifejlesztették a V.-i, polgári 
szabadságot. A szabad kir. V.-ok száma a XIV. sz. 
elején 15 volt. Az 1608.1. t.-c. helyet biztosít nekik 
az országgyűlésen. A szabad kir. V.-ok mellett 
voltak a királyi V.-ok (bányavárosok) és mezőváro
sok, amelyek kincstári bányatelepekből, illetve 
jobbágyközségekből emelkedtek kiváltságok ré
vén V.-i jogállásra, de a törvényhozásban kez
detben nem vettek részt. L. Bányavárosok. 

A magyarországi V.-ok nagyrésze a külföldről 
magával hozott joggal élt és lassankint teljesen 
elnémetesedett. A németek minden más nemzeti
séget és többnyire a magyarságot is elnyomták. 
A török hódoltság kora V.-aink életére pusztító 
hatással volt. A törökök kiűzetése után az elnép
telenedett V.-okat mindenféle nemzetiségek (szer
bek, oláhok, németek) töltöttékmeg. Mária Terézia 
alatt a V.-i népesség száma jelentékenyen emel
kedett. II. József gondja a városokra is kiterjedt 
és a korrupciót irtani igyekezett. Ekkor kezd a 
V.-i önérzet emelkedni. Az 1790—91. évi ország
gyűléstől már ők maguk sürgették a V.-ok tör
vényhozási reformját, de a bécsi kormány hosszú 
évtizedeken át megakadályozta a V.-ok újjászer
vezését és csak az 1848-i reformok hozták meg a 
kedvező fordulatot a V.-ok ügyében is (1848. 
XXIII. t.-c). Azóta V.-aink minden tekintetben 
nagy lendületet vettek s az alkotmány helyre
állítása óta rohamosan megmagyarosodtak és 
még a nemzetiségi vidékeken is többnyire magyar 
nyelvszigetekké és a magyarság védő bástyáivá 
lettek. 

A V.-i lakosság számának nagyarányú emelke
dése az utóbbi időben nem annyira a természe
tes szaporodás, mint inkább a tömeges bevándor
lás eredménye. A lakosság e belső vándorlása 
több irányban megfontolásra késztet; nemcsak 
sok kezet von el az őstermeléstől, de egészségileg 
is rombolólag hat. Újabban a V.-i lakáshiány 
korlátozta e mozgalmat s inkább a V.-környéki 
falvak erős megnövekedését lehet tapasztalni. A 
nagyvárosi élet a technika hatalmas kifejlődését 
és a kultúra gyors haladását vonja maga után, 
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de viszont elősegíti a kozmopolitizmust, meleg
ágya a bűnnek és erkölcstelenségnek. A nagy 
V.-ok döntőleg irányítják sokszor az egész ál
lam sorsát, de nem ritka bizonyos elidegenedés 
köztük és az állam többi része között A V.-i 
politika főbb irányai: közlekedésügy, középítészet, 
köztisztaság, csatornázás, világítás, közélelmo-
zés, szegényügy, egészségügy. Mind kiterjedtebi > 
kereteket vesznek fel a V.-i közüzemek is (1. Köz
ségi üzemek). 

A magyar közigazgatási szervezetben a V.-nak 
jelenleg két tipikus alapja van, a törvényhatósági 
joggal felruházott és a rendezett tanácsú V. 
A törvényhatósági joggal felruházott V. a vár
megye joghatósága alól kivett, önálló törvény
hatóság (1. o.); a rendezett tanácsú V. a vár
megye joghatósága alatt áll és csak a járási ható
ság alól van kivéve. A V.-ok kivétele a nagyobb 
területre kiterjedő megyei, illetve járási jogható
ság alól régi történeti fejlődés eredménye s any-
nyiban ma is indokolt, hogy a V.-i élet természete 
különleges jellegű igazgatást kíván; különösen 
pedig biztosítani kell, hogy a falusi lakosság a 
közös önkormányzat keretében a V.-i érdekek-
érvényesülését ne akadályozhassa. Másrészt azon
ban nem lehet figyelmen kívül hagyni a V.-ok és 
vidékük egymásra utaltságát gazdasági és kultu
rális téren és ezt a kölcsönhatást célszerű lenne 
intézményesen megszervezni. 

A V.-ok szervezetileg önkormányzati jellegűek, 
a V.-i ügyeket a lakosság maga intézi. Az ön
kormányzat alapszerve a képviselőtestület (tör
vényhatósági bizottság), míg a folyó ügyeket a 
V.-i tanács (1. o.) intézi. E szervek összealkotása 
azonban eltérő a törvényhatósági joggal felruhá
zott és a rendezett tanácsú V.-okban. Az előbbiek 
szervezetére ma is az 1886. XXI. ,t.-c. irányadó, 
amely úgy a vármegyei, mint a V.-i törvényható
ságokra vonatkozik; az utóbbiakét az 1886. XXII. 
t.-c. (a községi törvény) szabályozza. 

A V.-i törvényhatósági bizottságok, illetve kép
viselőtestületek szervezetére nézve í. Törvény
hatósági bizottság és Község. Az e testületekre 
vonatkozó választásokat előbb az 1915. VI., majd 
az 1923. II. és IV. t.-c. elhalasztotta. A testületek 
újjászervezésére vonatkozó törvényjavaslatok 
tárgyalás előtt állanak. A V.-i tisztviselők válasz
tását előbb az 1920. VII., majd az 1923. II. és 
IV. t.-c. halasztotta el; utóbbi törvények egy
úttal a V.-i tisztviselők rangját megfelelően emel
ték és rájuk nézve a fegyelmi eljárást is módo
sították; 

Sok gondot okozott az utóbbi időben a YAIIÁZ-
tartás egyensúlyának a helyreállítása. A pótadó 
elégtelensége folytán a V. nagyrészben állam
segélyre volt utalva. Az 1922. XXIII. t.-c. az álta
lános kereseti adót átengedte a V.-oknak és így 
új, jelentékeny bevételi forrást nyitott részükre. 
Az ú. n. szanálási törvény (1924. IV. t.-c.) alapján 
kibocsátott rendeletek azonfelül a pótadó leg
nagyobb mértékét az adóalap (föld-, ház- és társu
lati adó) 50%-ára emelik fel és külön V.-i adó rend
szeresítését is lehetővé teszik. E rendeletek be
hozzák az aranyköltségvetést, a közigazgatási 
eljárást, egyszerűsítését és létszámcsökkentést 
írnak elő. 
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A trianoni békeszerződés 11 törvényhatósági 
joggal felruházott és 35 rendezett tanácsú V.-t 
hagyott meg. Az előbbiek: Budapest, Szeged, Deb-
reczen, Kecskemét, Hódmezővásárhely, Miskolcz, 
Győr, Pécs, Székesfehérvár, Sopron és Baja. Ezek 
közül Budapestnek, a rendezett tanácsú V.-ok 
közül pedig a szabad királyiaknak van a többiek
től eltérő szervezete és jogállása. 

Budapest székesfő-V. szervezetét legutóbb az 
1924. XXVI. t.-c. módosította. E törvény sze
rint a törvényhatósági bizottság 250 választott 
tagból, meghatározott testületek és intézmények 
21 képviselőjéből és meghatározott tisztviselőkből 
alakul. A választásoknál az országgyűlési (nemzet
gyűlési) választójog (1. o.) nyert alkalmazást; a 
választás kerületenként lajstromosan, az arányos 
rendszer alapján, titkos szavazással történik; 3 
évenként a választott tagok felét választják, a 
megbízás 6 évre szól. A testületi képviselőket a 
különféle kamarák, egyetemek, tudományos és 
irodalmi társaságok jelöltjei közül az államfő ne
vezi ki. A tisztviselő-tagok részben a V. főtiszt
viselői, részben állami tisztviselők, illetve egyes 
tanácsok elnökei. A törvényhatósági bizottságot 
a belügyminiszter feloszlathatja, ha a törvények
kel vagy törvényes rendeletekkel szembehelyez
kedik, törvényes intézkedések végrehajtását jog
ellenesen megtagadja vagy tartósan munkakép
telenné vált; a feloszlató rendelet panasszal tá
madható meg a közigazgatási bíróságnál; az új 
választást 2 hónapon belül meg kell tartani, idő
közben a tanács jár el a törvényhatósági bizott
ság jogkörében. 

A szabad királyi jelleg az 1876. XX. t.-c. óta, 
mely több szabad kir. V.-t törvényhatósági jogától 
megfosztott, inkább cím. Az e címmel rendelkező 
r. t. V.-ok azonban a választójogra és a vagyoni 
ellenőrzésre nézve a törvényhatóságokkal esnek 
egyező szabályok alá. 

Városbíró, az 1893. XXXEI. t.-c. értelmében 
a budapesti kerületi elöljáróságnak tagja; gyako
rolja a községi bíráskodást és bírói hatáskörében 
•a kerületi elöljárótól teljesen független. 

Városépítés (városrendezés, 1. a képmellék-
letet), az a sokoldalú tevékenység, amellyel az 
emberek nagyobb tömegeinek letelepedésére szol
gáló helységet műszaki, művészi, forgalmi és 
egészségügyi szempontból alkalmassá teszünk 
arra, hogy rendeltetésének megfelelhessen. A V. 
tárgykörébe tartoznak: 1. egész városok, város
részek, telepek újonnan való létesítése és beren
dezése ; 2. meglevő városok bővítése; 3. régi vár
falak, erődítések felhagyásával felszabadult vá
rosi területeknek újabbi hováfordítása; í. egész
ségtelen, zsúfolt városrészek vagy házcsoportok 
átépítése; 5. épületek közé beszorult középületek 
szabaddá tétele; 6. az úthálózat szerkesztése és 
megépítése, meglévő utak szélesbítése, újaknak 
áttörése; 7. közintézmények és középületek ré
szére alkalmas hely kijelölése, közterek képzése; 
8. a vasúti forgalom részére pálya és pályaudvarok 
elhelyezése, meglévők kiterjesztése, áthelyezése; 
9. városi sétányok, parkok, üdülő-, sport, szóra-
kozó-telepek létesítése s fenntartása stb. 

A V.-i munka teljesítménye két részből áll: a) 
a tervező és b)Jiiviteli munkából, a) A tervező 

munka feladata: rajzban és írásban összefoglaló 
tervezetet készíteni azokról a teendőkről, amelye
ket a meglevő állapot és az előrelátható fejlő
dés szükségessé tesz; b) a kiviteli munka: a ter
vezett alkotásoknak a helyszínén — a város terü
letén — való rendszeres és szakszerű foganatosí
tása. 

A kultúra mai színvonalán a lakosság igényei
nek sokoldalúságánál fogva a várostervezés fon
tos és felelősségteljes feladat, amelynek jelentő
ségét a németek ismerték fel leghamarább. Ott 
kormányrendelettel kötelezték a városaikat arra, 
hogy általános városszabályozó tervet készíttes
senek és rendeletileg szabályozták a városterT 
megállapítása körüli eljárást. 

A V. feladatai a következők: 
1. Az úthálózat általában. Tervezésénél a forga

lom irányadó. Az egyenes utak szélességének ós 
hosszának helyes és változó méretezésével, egyenes 
ós hajlított útirányok váltakozásával, az építési 
vonalak helyenkint való vissza- v. előrehelyezésó-
vel, közterek beigtatásával és kiképzésükkel, vál
tozó és az egyes városrészek rendeltetésének meg
felelő beépítéssel, jól választott helyen ós illő ke
retbe foglalt középületek beállításával, valamint 
odaillő növényzetekkel, fasorokkal, pázsitszala
gokkal az úthálózatban elkerüljük a sablonos 
vonalozást és jellegző változatossággal látjuk 
el. Az úthálózat kiképzésében egyszersmind sok
kalta fokozottabb mértékben kell eleget tennünk 
a művészi ós szépségi igényeknek is, semmint az a 
múltban törtónt. A város területéből az úthálózatra 
35—40%-ot szokás fordítani, ennél kisebb arány 
közegészségi, nagyobb pedig közgazdasági szem
pontból hátrányos. A hosszabb ós szélesebb út
vonalakat útnak, a kisebb fontosságú útvonala
kat utcának nevezzük. Ez ebievezéseken kívül 
hazánkban még sugár-, kör-, átlós-utat, rakodó
partot, sétautat szoktunk megkülönböztetni. A fő
úthálózat e három (sugár-, kör- és átlós-) irányú 
utakból tevődik össze s annak áttekinthető szerves 
hálóként kell bevonni a város területét. E hálóban, 
a mellékutcák elrendezését a beépítési mód B a 
helyi viszonyok határozzák meg. Lejtős, hegyes-
völgyes terep a hajlított útvonalak természetes 
helye; de előnnyel alkalmazzuk őket a sík területű 
városban is. Az úthálózat a helyi forgalom le
bonyolításának szolgálatában áll és felveszi a köz
úti vasutat, részben a nagyvasút hálózatát is. 
Külön pályatesten haladnak az országos vagy fő-
vasutak. Ezek sínhálózatukkal s pályaudvaraikkal 
mindinkább nagyobb területet vesznek igénybe. 
Pontos, hogy a vasutak pályaszine ne találkozzék, 
illetőleg ne keresztezze az utak felszínét, vagy 
ezeken alul vagy fölöttük vezettessék a vasút. 
Teherpályaudvarok a külső területekre valók, 
míg a személypályaudvarral lehetőleg a város 
középpontját kell megközelítenünk, hátrányos 
azonban, na a pályaudvart mint fejállomást ék
ként toljuk a város testébe. Célszerűbb, ha a fő-
vasutat átmeneti állomásokkal rendezhetjük eL 

2. Utak hossza, szintezése, keresztmetszeti ki
képzése. A főutakat határozott irányokban erő
szakos görbületek v. törések nélkül kell vezetni. 
Igen hosszú úton könnyű a porképzés s ugyanott 
unalmas egyhangúság áll be. A tapasztalat mu-
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tattá, hogy szép az egyenlő széles, egyenes út, ha 
hossza kb. 25-szöröse a szélességének. Változó 
keresztmetszetnél s ha szintezése homorú, azaz, 
ha vízszintes v. enyhe emelkedésből fokozatosan 
tér át erősebb emelkedésbe, úgy az 1:25-höz való 
arány igen jól fokozható. A homorú szintezés feltét 
lenül előnyös, ellenben a domború útfelszin hibás. 
A hibát úgy kerülhetjük el, ha a dombnak vivő 
utat a tetőponton elhajlítjuk vagy elágaztatjuk, 
esetleg valamely építménnyel lezárjuk. Hajlított, 
görbe utaknál a hosszúság független az út széles
ségétől, velük jobban alkalmazkodhatunk a termé
szetes talajszinekhez s könnyebb követni és kí
mélni a birtokhatárokat, ami területfelosztásnál 
gazdaságilag fontos. 

Legfeltűnőbben nyilvánul az egyes utak jellege 
az út keresztmetszetének (profil) kiképzésében. 
Nemcsak a forgalom nagysága szabja meg az 
útszélességet, de az útvonalon álló házak magas
sága is. Kívánatos, hogy az utcában álló ház ne 
legyen magasabb az utca szélességénél. Az út 
felszínét közönségesen úgy használjuk, hogy a 
középen hagyjuk a kocsiutat, jobbról-baíról egy-
egy 10—20 cm.-rel magasabbra helyezett járdát 
(gyalogút) csinálunk. Nagyobb kocsiforgalomnál 
egy járda szélessége Vs-ét.kevésbbé élénk kocsifor
galomnál V4-ét teszi az út egész szélességének. 
A kocsiút szélességének megállapításánál az egy
más mellett elhaladó kocsik száma után indulunk. 
Egy kocsi részére 2-5 m. szélesség (kocsipálya) kell. 
Két kocsi részére tehát 2X2-5 = 5 m., három ré
szére 3X2'5 = 7-5 m. E szabályt ma általánosan 
követik Németországban. 10 m. a minimális szé
lesség, ahol szükségből a közúti vasút 2 sín
párja még elhelyezhető; de helyesebb a 15—17-5 
m. és ennél nagyobb szélesség. Fasorokkal emel
jük az út díszét s fokozzuk kellemetességét. 

Kisebb városban (ahol a házak 2 emeletesek) 20 
m., a nagyvárosban magas házak között 24—26 
m. a minimális útszélesség fasorok ültetésére. 
Szűk méretezés rossz hatást tesz és a forgalmat 
is nehezíti. Az Avenue de Champs Elysée Parisban, 
amelynek kocsiútja 35 m. széles, egy-egy járda 
22-5 m., szélén fasorral, az egyszerű felosztású 
út tehát 80 m. impozáns szélességű. De kell 
hozzá az az óriási forgalom, amely azon úton le
zajlik. Köln város körútja 6 km. hosszú és 11 
különböző útprofillal van kiképezve, amelyek 
szélessége 32 m.-től 128 m. szélességig (az elő
kerteket is betudva) változik. 

A bécsi Eingstrasse 57 m. szóles, 2 dupla fa
sorral, hasonló Berlinben az Unter den Linden, 
58 m. széles. A párisi belső boulevardok 35—40 
m. közt, a külsők 70 m.-ig több profllváltozatot 
mutatnak 5—7 fasorral. Az Avenue de Bois du 
Boulogne 2 zöld sávval 120 m. széles stb. 

Budapest útprofiljaiból néhány a mellékelt táb
lán van ábrázolva. 1. A Nagykörút végig 33 m. 
széles, profilja szép, túlszélesnek látszik a kocsiút, 
annak tengelyében lámpaszigetek elrendezése kí
vánatos. 2. Az Andrássy-út 2-6 km. hosszú, szép 
hatású egyenes út, 3 útprofil változattal: 34"14— 
45*5 és 55-5 m. szélességgel az előkertekkel. 3. 
Az újabb időben létesített újpesti rakpart a 4. ré
gibb Ferenc-József rakpartnál sokkal nagyobb ki
terjedtséget nyert, több sor fával. 

Különleges utak képződnek a hegylejtőkön, 
mikor az utat érintőlegesen vezetjük. Ilyenkor csak 
az út fölötti lejtőn van épület, az alatta levő rész 
bizonyos távolságig beépítetlenül marad, hogy a 
völgy felé a kilátás el ne zárassék. Ezek az álta
lánosan kedvelt ú. n. panorámás utak. Lejtós te
rületeken nem ritkák a lépcsős utak, a legegy
szerűbbtől kezdve a legpazarabbul kiképzettekig, 
továbbá az egymást különböző magasságban ke
resztező utak, ahol a magasabban fekvő út hídon 
halad el a mélyebben fekvő fölött. Folyók, tavak 
mentén csak parti utakat rendezünk el egy vagy 
két magasságban, amidőn a felsőt rendesen fasor
ral sétaútnak rendezik be. 

3. Városi közterek. Rendeltetésük szerint meg
különböztetünk : 1. forgalmi tereket, 2. vásár- v. 
gyülekezésnek szolgáló tereket, 3. ültetvényes 
(park) tereket, 4. építészeti s emléktereket, utóbbiak 
a díszterek. Ezek beillesztése az úthálózatba a 
városterv tervezésének legfontosabb feladata. 
Többnyire köztereibenésközépületeiben alakul kia 
város jellege. A forgalmi tereknek szokásos alap
rajza : kör- (teljes v. félkör), négyszög v. szabályos 
poligon-alak. Ok nőikül ne szaporítsuk azok szá
mát, se nagyságát. Más, ha ily közterek magas 
fekvéssel gazdag kiképzést párosítnak, amikor 
nem a téren belül, mint inkább a térből nyíló út-
perspektivák nyújtják a szép térhatást. APlace de 
l'Etoile-ba Parisban (átm. 275 m.), 12 egyenes, 
széles út torkollik, a domb fokán fekszik és cél
pontul a tér közepén nagy arányú diadalkapu (Are 
de Triomphe) áll. Gyakran egyesítünk kétféle 
rendeltetésű teret ikertérré, vagy több tér kerül 
egymás mellé mint tércsoportozat. Általában jobb 
a városban a számosabb középnagyságú tér, sem
mint kevés nagy tér. Nagyvárosban azonban szük
ség van nagy térre is. 

A forgalmi tereken kívül minden köztértől zárt 
körülhatárolást várunk. Pontos szabályos alap
rajz nem okvetetlenül szükséges, de kerete ho-
morúan rendeztessék és a körülépítéssel alkos
sunk lehetőleg zárt űrt s ne szakítsuk ezt szét a 
térbe betorkoló utakkal. A körülzáró falfelületek 
(homlokzatok) magasságai a tér terjedelmével 
álljanak arányban. Útbaigazításul szolgál erre. 
nézve: 

1. a tárgy magasságával egyenlő távolságból 
nézve nem nyerünk teljes áttekintést, csak a rész
leteket szemlélhetjük; 

2. a magasság kétszeres távolából jól látható 
a tárgy (homlokzat) egészében; 

3. a háromszoros távolból a részletek kezde
nek elmosódni, mig 4-szeres és nagyobb távol
ságból inkább festői képet nyerünk s az épület 
már mint a tájkép része jelenik meg. 

A négyzetalakú tér hatása közömbös, jobb ha 
egyik oldala hosszabb a másiknál. A kocsifor
galom útirányai világosan kijelölendők a téren 
azzal, hogy a kocsik által érintetlenül maradó tér
felületeket járdaszigetekké egyesítsük. A tér felü
letét okvetetlenül homorúan szintezzük, rossz ha
tású, ha felülete domború. Jó hatású az a tér, 
amely egy irányban, a főirányban emelkedik, de 
nem akkor, ha felszíne torzfelület. Az emelkedő 
tér felső része építményre való, parknak, szökő-
kútoak az alsó részén van a helye. 
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Nagyságuk szerint csoportosítva az ismertebi) 
közterek: 

N é T 

KSnlgsplatz, Berlin _ 
a kicsivel együtt 

Tisza Kálmán-tér, Budapest (park) ... 
Rathausplatz, Bécs (park) 
Place de la Concorde, Paris 
Friedrichplatz, Mannheim _. _. 
Place de l'Étoile, Paris 
Piazza di 8. Pietro, Róma 
Országház-tér, Budapest 
Szabadság-tér, » ... -. _ 
Schlossplatz, Stuttgart _ 
Erzsébet-tér, Budapest (park) 
Ferenc József-tér, Budapest _. 
Trafalgar Square, London __ 
Piazza del Duomo, Milano 
Piazza del Popolo, Kóma 
KOrönd, Budapest 
S. Marco, Velence 
Place de Stanislas, Nancy 
Kálvin-tér, Budapest 
József-tér, » _. 
Altermarkt, Kó'ln 
Marktplatz, Lübeck ... _ 
Campidoglio, Róma 
Marktplatz, Bréma _ _ 

Ter. m5 

105,000 
135,000 
81,000 
80,000 
79,000 
65,000 
59,000 
57,000 
51,000 
42,000 
38,000 
32,000 
26,000 
22,000 
22,000 
20,000 
16,500 
13,000 
12,000 
10,500 
9,200 
7,000 
5,000 
4,500 
4,300 

Nem az abszolút nagyság mértéke a szép tér
nek. A híres szépségű, naney-i, a remek velencei 
Szt. Márk-tér 10—15,000 m2 közt, a Piazza del 
Popolo, Trafalgar Square 20—25,000 m3 körUl 
vannak, Ferenc József-terünk 26,000 m2 nagy. A 
40,000-en felüliek közt 65,000 in2-ig még igen 
szép terettalálunk (Szt. Péter-tér), az azon felüliek 
többé-kovésbbé már a méretezés túlhajtásában 
szenvednek. 

A mellékelt táblán néhány magyar város szép 
terének alaprajzát mutatjuk be: így Kassán el
ismerten szép a főutca bővülete, amelyben a dóin, 
a Szt. Mihály-kápolna és torony van elhelyezve. 
(A színház benne kissé túlmagas.) Beszterczebánya 
IV. Béla király-tere tartja a versenyt a dicsért 
veronai Piazza d'Brbe terével, alaprajza hasonló, 
zárt határolásán stílusban összhangzó épületek, 
a tér felszíne a szélesebb vége felé emelkedő, 
tetőpontján az óratorony és egy kéttornyos tem
plom igen jó záródást adnak a képnek. Díszül szol
gál a középen jól elhelyezett szökőkút. Továbbá 
még Budapestnek néhány szép terét érdemesnek 
hisszük arra, hogy ismertessük, valamint Brassó 
és Pozsony városháztereit, amelyek a középkorú 
festői elrendezést tükröztetik. 

4 Emlékmüvek, szobrok stb. a köztereken. 
Hogy köztéren felállított emlékművet, szobrot 
élvezhessünk, nyugodt térfelület szükséges, ahon
nan a kellő távolságból szemlélhessük, közeli 
semleges háttér előtt, vagy ilyet bokrokkal, fák
kal képzünk. Az emlékművet nem állíthatjuk a 
forgalom útirányába, azért alkalmatlanok a for
galmi terek emlékek befogadására. Szépészeti és 
célszerűségi okok kívánják a tér közepének sza
badon hagyását, de azért nem lehet szabályul fel
állítani, hogy az emlékmű mindig a tér kerületén 
helyeztessék el, ahogyan az a görög és római 
forumokon volt szokásban. A tárgy és tér mé
reteinek összehasonlítása a helyi térbeli viszo
nyok- és arányokkal vezet az emlékmű helyes mó
don való felállítására. Szabályos téren a tengely

állás, szabálytalan alakún a térméretek harmó
niája adja meg felállítása helyét és irányát az 
emlékműnek. 

Emberi alakok, lovas szobrok jobban állnak 
általában a tér kerületén, a határoló homlokzatok 
felülete előtt; a tér közepe inkább magas oszlo
pok, obeliszkok részére alkalmas. Célszerű a szob
rot növényzettel körülvéve külön szigetbe fog
lalni. 

5. Nyilvános parkok, sétányok, ültetvények. 
A beültetett terek (Square) s parkok a város tüdői. 
Rendszeresen kell azokat elosztani a város terüle
tén s kívánatos, hogy egymással legalább fasoros 
utakkal folytatólagos kapcsolatba hozassanak. 

A város belsejében ekként elhelyezett parkok és 
sétányok mellett ne hiányozzanak azonban a kö
zeli szomszédságban nagyobb erdőségek, ligetek. 

A kisebb nagyságú ültetvényes tereket sza
bályos felosztással látjuk el, míg nagyobb terje-
delműeknél utánozzuk a természetességet. 

6. Élővizek. Nagy előnye egy városnak, ha 
folyó mellett fekszik v. ha területét élő vízfolyás 
szeli át. Budapest a hatalmas Dunának köszöni 
keletkezését, a víziúttal nyert forgalmi, gazda
sági és közegószségi előnyök fejlesztették naggyá, 
népessé. Hiba volt, hogy újabb korban nem tették 
a Dunapartot a főváros főforgalmi úttengelyének. 

7. A város beépítése s ez érdekben szükséges 
terülelfelosztás. A V.-nek egyik legfontosabb 
ügye, amelyben együttesen és párhuzamosan in
tézkedik az építésügyi szabályzattal. A város be
építésének rendezése a V.-nek már említett ter
vező munkája körébe tartozik. A városok terjesz
kedésével együtt jár, hogy mindig újabb és újabb 
— eddig földmüvelés alá vont — területek kerülnek 
városi beépítés alá. Hogy azokat építési telkekké 
átalakítsuk, tagosítás és újbóli felosztás, építő-
telkekké való parcellázás szükséges. A meglévő 
kisajátítási törvények a mai V. feladatainak cél
szerű keresztülvitelére nem elégségesek. A város 
beépítésének kérdésére már az úthálózat meg
szerkesztésénél kell figyelemmel lenni. Alakra 
és nagyságra nézve ugyanis más házcsoportok, 
házblokkok valók a tisztán lakónegyedek részére, 
más a vegyesen lakó vidék, az üzleti-kereske
delmi foglalkozók, az ipar- és gyártelepek, a 
tisztviselő- és munkáskolóniák részére; ennek 
következtében az utcák is egymástól hol köze
lebb, hol távolabb esnek; meg kell állapítani, 
hogy zái'tsorú v. félig zárt, avagy teljesen nyilt, 
szabadon álló építkezést kívánunk-e létesíttetni. 
Az építésügyi szabályzat részletezi, hogy az egyes 
háztelkekből mely vidékeken és részeken mennyi 
területet szabad beépíteni, mennyit kell szabadon, 
beépítetlenül hagyni, minő magasan, hány eme
letsorral építhetők a házak. A beépíthetés mér
téke az egyes telkeknek 75—33J/o közt variálhat. 
Emiatt nem szabad az építésügyi szabályzatnak 
a város területét általánosan s egységesnek venni, 
hanem fokozatosan kell intézkednie. E fokozatos
ság nyomán történő beépítéssel jön létre a város 
modern kialakulása. 

A V. történeti fejlődése. Az ókori városok közt 
néhánynak milliónyi lakosságát emlegetik (Babi
lon, Ninive). Többnyire uralkodók parancsszava 
hozta őket létre s építkezésüknél óriási pompát 
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fejtettek ki. A természetes úton fejlődő városok 
mint kereskedelmi gócpontok is szerepelnek. A 
görögöknél magas fokon álló V.-t találunk, külö
nösen Perikies idejében remek alkotásokká vál
tak az Agorák és magas dombon álló Acro^oli-
sok. Az athéni, efezusi építkezések mai romjaik
ban is még nagyhatásúak. Templomok, bazilikák, 
amfiteátrumok szépségét is a romokban csodál
juk. A római forumok nagyszerű maradványait 
bámuljuk Rómában, a feltárt Pompeiben, ahol a 
forumot, körülépített templomaival, bazilikával, 
az egész utcahálózatát szemlélhetjük burkolásá
val s a házakat berendezéseikkel. Vízellátás dol
gában mennyire gondoskodtak városaikban, a Ró
mában ma még működésben álló nagyszerű Aquae-
duktok tanúsítják. Sőt csatornázásukról is a 
Cloaca Maxima boltíveinek romjai is felvilágosí
tanak. Yitruvius: De architectura Krisztus előtt 
13. évből való 10 könyvében a V.-t is tanítja; 
kitűzi a fórum helyét és alakját, a középületekét, 
az úthálózat szerkesztését, derékszögű sémában, 
a katonatábor mintája alapján. A rómaiak világ
uralma idejéből Magyarországon az óbudai ásatá
sokban, a német Aachen, Köln, Trier városokban 
még ma is felismerjük azok szerkezetét. 

A népvándorlás korában nagyrészt elpusztul
tak a városok és csak a Karolingok idejében kezd 
ismét felvirágozni a V. Városok létesítésénél az 
ellenség elleni védekezés erődítésekre és város
falak építésére késztette a lakosságot. Ez időből 
még számos városfal és kapu maradt meg nap
jainkig. Minthogy kevés volt a hely a városfalak 
közt, szorosan kellett építeni s rendetlenül, de 
azt bizonyos szeretettel és művészi érzékkel tették 
és festői szép városképet varázsoltak elő. Később 
a renaissance- és barokk-korszakban, különösen 
Olaszországban, ismét tudatos szabályossággal 
találkozunk a V. terén, amelyet az antik minták 
irányítanak. Michelangelo (Campidoglio Rómá
ban), Bernini (Szt. Péter előtere és kolonnádjai) 
elsőrangú művészi alkotásokat teremtettek. Kö
vették őket hazájukban ós Franciaországban. 

Utánuk azonban józanság ós dermedtség állt be 
a V.-ben kb. a XIX. sz. második felében, a váro
sok rendkívüli terjeszkedése korában, amidőn a 
forgalom és közegészség érdekeinek kielégítését 
helyezték előtérbe. Eljutottunk a század vége felé 
annak felismeréséhez, hogy az érdekeknek egy
oldalú támogatása és homloktérbe való helyezése 
nem képes kielégítő eredményt szolgáltatni. Bár
mennyire is tökéletesedtek a nagyszerű technikai 
vívmányok alkalmazásával a V. berendezései, 
hiányzott benne a művészet, sivárak s üresek ma
radtak a V. alkotásai. Rá kellett tehát térni arra, 
hogy a V.-ben a művészi szempontoknak hódol
junk. Ma a vélemények harca ama kérdés körül 
forog, mennyiben és minő terjedelemben töreked
jünk elérni az antik ideált, mennyiben vegyük 
figyelembe azokat a mintákat, amelyeket a festői 
középkor hagyott reánk. 

Irodalom. Stübben J., Der Stádteban I—m. kiad., 1890— 
1923; Bitté K., Der St&dtebau nach. seinen künstl. Grund-
•Stzen, 4. kiad. 1909; Baumeister E., Stadterweiterungen 
1876, Stadtisches Strassenwesen 1890; Henrid, Die künstl. 
Aufgaben lm St&dtebau, 1904 ; Brinkmann A., Platz a. Mo-
nument, 1908; Brix & Gentzmer szerkesztésében Stadtebau-
liche VortrSge, 1908 óta havi fűz.; Der StSdtebau, havi 
folyóirat,, Goecke é3 Sítte alapítása, 1903 óta jelenik meg ; 

Cnwin R. angol eredetije ntán németb. Grundlagen des 
St., 1910; Hénard E., Bnls G., EayA. s mások; Palóczl A.. 
Budapest városháza elhelyezése, 1890; Budapest alaki ren
dezése, 1892 ; Budapest jövője, 1893 ; Városrendezés Bécs
ben és Budapesten, 1894; Budapest új székházáról, 1899; 
Városok rendezése, 1901; Városi terek elrendezése, 1902; 
A drezdai városépítő kiállítás, 1903 ; Budapest Jövője 1904; 
A mai V. alapelvei 1908 ; Városszabályozási kérdések, 1908 :* 
A berlini V. kiállítás, 1910 stb.: Dr. Forbáth J., A lakás
kérdés és Budapest Jövője, 1906; Szesztay L., A V. elő
munkálatai 1909; WSIder I., Sopron szabályozása és épí
tészeti szabályrendelete, 1903; szaklapokban és napilapokban 
sokat írtak az említetteken kívül Gerő Ö., Kertész K. E., 
Lipthay A., Pirovits A., Warga L. és mások. 

Városfalva (Oraseni), kisk. Udvarhely vm, 
homoródi j.-ban, (1910) 522 magyar lak. (Tr. R.) 

Városiéi, a régi nyelvszokás szerint a. m. vá
rosi polgár 

Városház, a város központjában épitett díszes 
épület, amelyben a tanács székel. Itt nyer elhelye
zést a közigazgatást ellátó hivatalos szervezet s 
rendesen itt tartják a városi közgyűléseket te. 
Mint ilyen, az önkormányzati hatalmat, a város 
gazdaságát, szervezettségét képviseli s így a 
polgári önérzet régtől fogva arra törekedett, hogy 
ezt külsőleg is kifejezésre juttassa. E végből ren
desen magas, órával ellátott toronnyal bír, amely
nek külső karzatáról régente az éjjeli tűzeseteket 
figyelték meg. A külső építészeti kiképzés monu
mentalitását az üléstermek, dísztermek stb. ha
talmas arányai adják meg. Gazdagságuk és ha
talmuk delelőjén állott régi városok nagy fényt 
fejtettek ki V.-aik építése körül. A külföldiek kö
zül legnevezetesebbek a párisi, lipcsei, boroszlói, 
müncheni, nürnbergi, brémai, lübecki, londoni, 
brüsszeli, brüggei, löweni stb. V.-ak, közülök az 
utóbbi kettő a világháború borzalmaiból is kivette 
részét. Újabb időben a berlini nem annyira szépsé
géért, mint inkább kiterjedéseért s a bécsi új V. 
mint a gót építészet egyik remeke lett nevezetessé. 
Magyarországon a bártfai, késmárki régi V.-ak 
nevezetesek, míg Budapest mai napig is nélkülözi 
méltóságának megfelelő új V.-át. 

Városhídvég, most Szabadhidvég (1. 0.). 
Városhodász, kisk. Vas vm. kőszegi j.-ban, 

(1920) 944 német és magyar lak. (Tr. A.) 
Városi biztosítás, 1. Biztosítás-
Városi posták. A XIII. sz.-ban a fejlett iparral 

és kereskedelemmel bíró német városoknak (Ham
burg, Köln, Nürnberg, Lipcse) saját szükségleteik 
kielégítésére futárjárataik (Bötenzüge) voltak, 
amelyek csakhamar egymással és más államok 
postáival csatlakozást tartottak fenn. A XVI. sz.-
ban azután már a személy- és árúszállítást is 
felvették. A Taxis-család postájának versenye 
folytán a XVIII. sz.-ban ezek megszűntek. Francia
országban Vélayer és Nogent gr. kizárólag Pa
ris helyi forgalmának kielégítésére városi pos
tát létesítettek. Itt nyert először alkalmazást' a 
levélgyűjtőszekrény és a mai bélyeg őse, a «billet 
de port payé» felírású bélyeg jegy. Ezt a postát 
XV. Lajos 1719. az állami postába olvasztotta. 
Magyarországon a mai községi küldöncpostaintéz
ménynek elődjei voltak az északmagyarországi 
városok által fenntartott és a Taxis-család által 
a Vág-völgyén át Kassáig és onnan Sárospatakon, 
Tasnádon, Zilahon, Kolozsváron át Nagyszebenig 
berendezett postafővonalhoz csatlakozó postajára
tok, amelyeket fenntartójukról V.-nak neveztek. 
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Városi statútumok, 1. Helyhatósági szabály
rendeletek. 

Városi szolgalmak. A római jogi kútfőkben 
a telki szolgalmaknak szokásos egyik osztályo
zása 1. városi és 2. mezei szolgalmak között kü
lönböztet oly értelemben, hogy városi a telki szol
galom akkor, ha az uralkodó telken épület áll és 
a szolgalom ennek célját szolgálja (pl. ereszszol
galom), míg minden egyéb esetben a telki szolga
lom mezei szolgalom. 

Városi tanács a város fontos és jellegzetes 
hatósága. A községekben is választanak a biró 
mellé tanácsbelieket, esküdteket, itt azonban a 
tanácsi intézmény nincs rendezve, szabályozva. 
A rendezett tanács a városi lét nélkülözhetetlen 
ismérve, ezért nevezi az 1886. XXII. t.-c. a köz
ségek közül a rendezett tanácsúakat városoknak. 
A V. tagjai ülés- és szavazatjoggal a polgármes
ter, a tanácsnokok, főjegyző, főügyész és főorvos, 
Budapesten a polgármester, alpolgármesterek és 
tanácsnokok. Elnök a polgármester, de a vidéki 
törvényhatósági jogú városokban — ha a V. a 
közgyűlést előkészítő hatáskörében jár el — a 
főispán elnököl. A főispánt az elnöklésben a pol
gármester, utóbbit az erre kijelölt tanácstag (al
polgármester) helyettesíti. A tanácsülésen min
den tisztviselő köteles felhívásra megjelenni és 
a kért felvilágosítást megadni. Határozatképes
séghez 2, Budapesten é tag jelenléte kell; szó
többséggel határoznak, szavazategyenlőség eseté
ben az elnök dönt. A közgyűlés előkészítésén felül 
a V. végrehajtja a közgyűlés határozatait, kezeli 
a vagyont, utalványoz s részben első, részben 
másodfokon határoz a hozzá utalt ügyek hosszú 
6orában; Budapesten a polgármester utalványoz, 
de viszont a V. választja a tisztviselők egy ré
szét. Nem érdemleges intézkedést a V. nevé
ben az illetékes tanácstag az elnök hozzájáru
lásával megtehet; Budapesten az ügyek csak 
részben kerülnek a V.-ba, részben pedig a pol-
gármesuír és az illetékes tanácsnok egyetértése 
esetén a tanácsi ügyosztályban nyernek elintézést. 
A V. határozatai a törvényhatósági jogú váro
sokban részint a közgyűléshez, részint a köz
igazgatási bizottsághoz, részint közvetlenül a 
miniszterhez fellebbezhetek; egyes esetekben pe
dig a közigazgatási bírósághoz van panasznak 
helye; r. t. városokban a közgyűléshez vagy a 
megyei közigazgatási bizottsághoz van jogor
voslat, Budapesten a törvényhatósági bizottság 
feloszlatása esetén ennek hatáskörében a halaszt
hatatlan ügyeket a főtisztviselők választásának 
és új adók kivetésének kivételével a V. intézi s 
ez esetben határozatai ellen ugyanoly jogorvos
latok vannak, mint a törvényhatósági bizottság 
határozataival szemben. L. Budapest és Község' 

Városi vasút (ném. Stadtbahn vagy Stadt-
schnellbahn, franc, métropolitain, ang. metro-
polilan), máskép városi gyorsvasút építése oly 
világvárosokban indokolt, ahol a város belseje, 
a city, leginkább az üzleti élet gócpontjául szol
gál, míg a lakosok a külterületen telepednek le. 
Ennek folytán az ilyen városok tágabb értelem
benvett területén belül naponként nagy tömegek 
nagy távolságra ntaznak ós a közúti vasút (1. o.) 
már nem képes — különösen a kívánt gyorsa

sággal — az ilyen forgalmat lebonyolítani. A cél
nak megfelelően a V.-at nagyjából fővasuti jel
leggel, de úgy építik, hogy teljesítőképessége — 
az üzembiztonság teljes megóvásával — még a 
fővasutakénál is nagyobb legyen. Ehhez olyan 
teljesen elkülönített pályatest szükséges, melyen 
még elvétve sem akad pályaszinben fekvő útát
járó és a keresztezéseket, valamint az elágazáso
kat igen nagy gondossággal és előrelátással kell 
megépíteni. A V.-at tehát a beépített városrészek
ben vagy földalatti vasút (1. o.) vagy magasvasút 
(1. o.) formájában építik, míg a városon kívül 
töltés vagy bevágás is megfelel. Csak ily kivitel, 
továbbá nagyobb állomásközök mellett lehet a 
V.-on 1V3—2 perces időközben, 9—10 kocsiból álló 
vonatokkal, 25—30 km. óránkénti utazási sebes
séggel közlekedtetni, amihez még gyors indítás, 
tehát erős motorikus felszerelés, továbbá megbíz
ható hatásos fékszerkezet és jól működő blokk
berendezés is szükséges. "Vonóerőül ma már ki
vétel nélkül az elektromosságot alkalmazzák (L 
Elektromos vasút).Újabban az autóbusz^. Motor
kocsi) mindjobban a V. számottevő vetélytársává, 
növi ki magát. Budapesten különösen a szomszéd 
községekben való külterjes elhelyezkedés mind 
nagyobb mérveket ölt és így időszerű volna a 
földalatti vasutat fejleszteni. A külföldi nagy vá
rosok közül a következők rendelkeznek V.-tal: 
Bécs, Berlin, Hamburg, Paris, London, New York, 
Chicago, Boston, Philadelphia és Buenos-Ayres. 

Városkapu, építészetileg hangsúlyozott, hadá
szati szempontból pedig megerősített, nagyobb-
szabású kapuzat valamely középkori várost kö
rülövező bástyafalon. Ma már csak itt-ott, mint 
dekoratív elem maradt fönn a régi idők marad
ványa gyanánt. Nagyobb V.-k az őrség részére
szükséges helyiségekkel, megfigyelő tornyokkal, 
lőrésekkel, szurok-öntőkkel stb. voltak ellátva 
8 a kapukulcsok átadása a város elestét, 111. meg
hódolását jelentette. 

Varoski (Vrhovci), adóközség Pozsega vm.. 
pozsegai j.-ban, d9io) 402 szerb lak. (Tr. SzHSz.) 

Városlőd.kisk. Veszprém vm. veszprémi j.-ban, 
(1920) 1998 német és magyar lak., vasúttal. Lakói 
kőedényt gyártanak (1. Agyagipar). Itt hajdan, 
kartauzi kolostor volt (1. Lövöldi Kolostor). V. 
régi neve Levéld v. Lövőid volt. 

Városrendezés, 1. Városépítés, Városszabá
lyozás. 

Városszabályozás, a városépítésnek az a része, 
amely meglevő, fennálló állapotoknak módosítá
sát, szabályozását célozza. Szabályozni szokás 
az egyes útvonalak irányát, azok építési vonalait, 
korrigáljuk a közterek keretét (körvonalait), a 
város egész úthálózatában iavító módosításokat, 
szabályozásokat, végzünk. Általában minden vál
toztatás, amit a város beépítése terén, az útháló
zatban, a területek felosztásában vagy egyes telek
csoportoknak vagy telkeknek felosztása és újon
nan való átalakítása tárgyában végrehajtani szán
dékozunk, a V.-nak feladata. L. még Városépítés* 

Váxosszabályozási terv, 1. Városépítés. 
Városszalónak (Szalonok, Schlaining), kisk. 

Vas vm. felsőőri j.-ban, (1920) 973 német ós ma
gyar lak. A városias külsejű község mellett, 
völgytől körülövezett hegyen, Szálának regényes 
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szép lovagvára emelkedik, amelyről már a XIII. 
sz.-ban történik említés, mint Németújvári Hen
rik birtokáról, aki azonban 1270. Ottokár cseh 
király kezére játszotta. 1274 dee. 1. IV. László 
király ostromolta, de hiába. 1289-ben Albert 
osztrák herceg előtt kitárta kapuit. 1450-ben 
Paumkircher András német lovag újjáépítő a vá
rat (Paumkircher domborművű alakja ma is lát
ható a várban), s a templomot és a pálosok ko
lostorát is felépíté. A XV. sz. végén a Kanizsai-, 
majd az Üjlaki-családra szállt. A vár külső részei 
1648. épültek, amióta V. a Batthyányak birtoka; 
ma is teljes épségben áll fenn s a Szeleczky család 
tulajdona. (Tr. A.) 

Városy, 1. Gyula, kalocsai érsek és író, szül. 
Zomborban 1846 aug. 13., megh. Kalocsán 1910 
okt. 28. Felszentelése után Csonoplyán volt segéd
lelkész, 1875. érseki levéltárnok, 1880. a kisebb 
papnevelő intézet aligazgatója, 1887. a kalocsai 
nagyobb papnevelő kormányzója és kanonok, 
azután a budapesti közp. papnevelő intézet igaz
gatója lett. 1889-ben apát, 1892. Császka érsek 
oldalkanonokja, 1901. székesfehérvári püspökké, 
1905. kalocsai érsekké nevezték ki. Megírta A 
katolikus iskolaügy Magyarországon című két
kötetes művét és XIII. Lieo pápának az iparosok
hoz való viszonyáról is kiadott egy művet. 

2. V. Gyula, elbeszéléslró, szül. Szegeden 1858 
febr. 9., megh. u. o. 1926 jan. 10. Középiskoláit 
elvégezve a papi pályára lépett, 1882. fölszen
telték, volt káplán és hittanár, majd plébános Kis
teleken, onnan nyugalomba Szegedre költözött. 
1896-tól hosszabb ideig függetlenségi párti ország
gyűlési képviselő volt. Regényekkel lépett föl, ezek: 
Apákbűne(í887); Vörös Dániel (1889); Gyémánt 
a homokban (1891), majd elbeszéléseket, rajzokat 
írt főként tréfás hangnemben: Tik-tak (1889); 
Mosolygó levelek; Derült ég (1892); Válogatott 
víg elbeszélések (1895); Derűs képek; Mosolygó 
lapok(1897); Jóizű történetek; Kedélyes törté
netek (1899); Vidám históriák (1900); Lélekido
már (1901); Gondűző(1902); Szivárvány (1904); 
Káplán, plébános és kanonok (1905). 

Varotari, Alessandro (il Padovanino), olasz 
festő, szül. Páduában 1590., megh. Velencében 
1650. Tiziano művészetéből kiindulva, annak női 
típusait váltig ismételve és édeskésen népszerű
sítve festette hatásos képeit, amelyek közül a 
bécsi művészettörténeti múzeumban levő Házas
ságtörő nő Krisztus előtt és Judit emelendők ki. 

Várőrség, 1. Orsereg. 
Váröv, a modern övváraknál az erődítmény 

magját (noyeau) a legmesszebb hordó ágyúk lő-
távolságánál nagyobb sugarú körben körülvevő 
erődök, előretolt és közbeeső müvek, ütegsáncok 
és ütegállások rendszere; célja az, hogy az ellen
séget a vár-magjában (rendszerint nagy város) 
és annak környékén elhelyezett csapatoktól, ka
tonai intézetektől, raktáraktól és hadianyagoktól 
távoltartsa. 

Várpalánka, kisk. Bereg vm. munkácsi j.-ban, 
<i9io) 1298 német, magyar és rutén lak. (Tr. 
Cs.-Sz.) 

Várpalota, nagyk. Veszprém vm. veszprémi 
j.-ban, (1920) 4964 magyar lak., többféle egyesü
lettel, vasúti állomással, posta- és táviróhivatal-

lal és telefonállomással. Van kőszénbányája, bri
kett- és téglagyára. Épségben fennálló várát Uj-
laky Miklós építette 1445., utóbb a törököké lett, 
kiknek vezére Arszlán budai beglerbég ellen Thury 
György 1566.'fényes sikerrel megvédte. A vár mai 
alakjátaXVII. sz.-ban nyerte. Fő helye voltaZichy 
grófi család palotai uradalmának, amely utóbb a 
Sztáray grófi család tulajdona lett; 1913. az állam 
vette meg az egész birtokkal együtt honvédségi 
gyakorlótér és lövőtér céljaira. A községtől 4 
km.-re levő, romban fekvő Pusztapalota Mátyás 
király kedvelt várkastélya volt, függőkertek rom
jaival. 

Varra, népfaj, 1. Guaraunok. 
Varragál (állat), a Kutya-félékhez tartozó 

dingó (Ganis dingo Blumenb.) másik neve. 
Varrás, szövetdarabok összefoglalását és díszí

tését végző művelet. Kiviteli módja szerint kézi 
és gép- V.-t különböztetnek meg. A kézi V.-hoz 
füles tűt (varrótűt) használnak, amelybe a szövet
darabokat összefoglaló cérnát fűzik. Az össze
foglalandó darabok, ha szilárd szegéllyel bírnak, 
szegélyöltéssel egymás mellé tűzhetők, különben 
egymásra lapítva, a következő öltésekkel varrha
tok össze, ú. m.: nagyoló öltéssel, amelynek jellem
zője, hogy a szövet fonákján jóval hosszabb; sorba 
szedett v. sima öltéssel, amely alul-felül egyenlő 
hosszú; tűzőöltéssel, amelynél a varrócérna az 
alsó oldalon előre felé hosszú darabokon, a felső 
oldalon pedig visszafelé kurta darabokon halad; 
végre, ha két tűvel dolgoznak, a kettős tűzööltés-
sel. A díszítő V.-t hímzésnek mondjuk (1. Hímzés). 
A gép-V.-hóz egy vagy két fonalat használnak. 
Ha egy fonalat alkalmaznak, ez esetben hurkos 
öltéssel, ha pedig két fonalat alkalmaznak, kettős 
tűzőöltéssel varr a gép. A továbbit 1. Varrógép. 

Varrat (sutura), 1. sebészetben az az eljárás, 
amellyel a folytonosságukban megszakított szöve
teket egyesítjük; a V. által összetartott szövetek 
idővel összegyógyulnak. A szövetek minősége 
szerint megkülönböztetünk bőr-, bőnye-, nyálka
hártya-, izom-, in-, csont-, ér-, ideg-, bél-, hólyag-
és mirigy V.-okat. Valamennyi között a leggyako
ribb, mert minden sérülésnek és műtétnek követ
kezménye a bőr-V., amelynek régi szokáshoz ké
pest száraz és véres formáját különböztetjük meg. 
A száraz bőr-V. a sebszéleknek ragtapasz csikók
kal való összehúzásában, míg a véres V. tűvel 
alkalmazott fonalkacsok beöltésében áll. A kettő 
között foglal helyet az újabban divatos kapcsos 
V. A varráshoz használt fonal lehet selyem, bél
húr (catgut), lószőr, drót és selyemhernyó-bél 
(silkwormgut). A csomó minősége szerint meg
különböztetünk csomós-, nyolcas-, madrác- és 
szűcs V.-ot. A V.-okat a sebek zárására többnyire 
közvetlenül a sebzés megtörténte után, némelykor 
azonban régen fennálló sebeken a sebszélek fel
frissítése utón (másodlagos V.) végezzük. A bőr-
V.-ok eltávolítása a különböző sebeken külön
böző idő múlva történik. 

A felsorolt egyéb szervek V.-ai anyag és 
kivitel szempontjából különböznek, amennyiben 
mindegyik szervnek megvan a maga jellemző 
varrásmódja és anyaga. A bőr alá elsülyesztett 
V.-ok a testben megmaradnak, oda begyógyul
nak. A varró anyagok egy része ott változatlanul 
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az élet végéig megmarad, más anyagok, így a 
catgut felszívódik, eltűnik. Fertőzött varró-anya
gok olykor a varrás után hónapok, vagy évek 
múlva kigenyednek, kilökődnek (fonál-genyedés). 

2. V. (n5v.). a magházon a termőlevelek szélé
nek összenövését jelző vonal vagy barázda. A 
hasi V. (sutura ventraüs) a termőlevél két szélé
nek összenövését, háti V. (s. dorsalis) a termő
levél médián vonalát, főerét jelzi. 

Varratcsontok (ossa suturaria), számfölötti 
koponyacsontok, legtöbbször valamely rendes 
varratban (1. Gsontvarrat és Koponya) fekvő 
sziget alakjában. Egy részök állandó helyen for
dul elő, a kutak helyén; leggyakoribb a nagy 
kutacs helyén előforduló bregmia csont; azon
ban egészen szabálytalanul és rendszertelenül is 
képződhetnek. Vízfejűek koponyáján néhány szá
zat is meghaladhat a számuk. 

Varrentrapp, Konrád, német történetíró, szül. 
Braunschweigban 1844 aug. 17., megh. Marburg-
ban 1911 ápr. 29. Marburgi (1873), strassburgi 
(1890), majd ismét (1901) marburgi egyetemi tanár 
volt. Müvei: Brzbischof Christian von Mainz 
(Berlin 1867); Beitráge zur Geschichte der Kur-
fürstlichen Universitát Bonn (1868); Herrmann 
von Wied und sein Reformationsversuch in Köln 
(Leipzig 1878); Der Grosse Kurf ürst und die Uni-
versitaten (Strassburg 1894); Landgraf Philipp 
von Hessen und die Universitát Marburg (Marburg 
1904). 

Varró, 1. Marcus lerentius (Reatinus), a ró
mai világ legnagyobb polihisztora, szül. a szabin 
Reatéban Kr. e. 116. és csaknem 90 évet élt. A 
közéletben is szerepelt mint Pompeius híve, Cae
sar ellen harcolt, de később Caesar őt bízta meg 
nyilvános könyvtárak szervezésével. Antonius 
fej- és jószágvesztésre ítélte, de V. megmenekült 
a veszélytől s visszavonulva tudós kutatásoknak 
szentelte életét. Ö a rómaiak Aristotelese. 74 mun
káját idézik, 620 könyvben, prózát és költeményt. 
Korszakalkotó volt az a műve, amelyben a római 
régiségtudományt írta meg: Antiqwitatum rerum 
humanarum et divinarum libri XLI; az első 
25 könyv az emberi, a többi az isteni dolgoknak 
volt szentelve. Az egyházatyák sokszor idéznek 
belőle. B műve különben elveszett, de ránk ma
radt a Rerum rusticarum libri III. (I. könyv: f öld-
mivelés, II. baromtenyésztés, III. madár- és hal
tenyésztés) és a De lingua latina 25 könyvéből 
az 5—10. könyvek, amelyek az etimológiát, a haj
lítást és a mondattant tárgyalják régies, mesterké
letlen nyelven. V. irta az első latin képeskönyvet 
(Imagin um libri XV), amelyben nevezetes görög és 
római férfiakat és tetteket ismertetett 700 képben. 
Költői müvei a görög Menippos nyomán prózában 
és versben 150 könyvbe foglalt ú. n. Satirae Me-
nippeae, amelyekben erkölcsi, irodalmi és társa
dalmi kérdéseket tárgyalt javító célzattal. Sajnos, 
csak címek és gyér töredékek maradtak belőlük. 
Irt továbbá szónoklatokat, bölcseleti műveket, 
kortörténeti monográfiákat, történelmi, archeo
lógiai és irodalomtörténeti tanulmányokat. Neve
zetesek voltak különösen Plautusra (1. o.). vonat
kozó tanulmányai; ő állapította meg, mely dara
bok valók igazán Plautustól. V. életéről írt Roth 
(Basel 1857); Boissier (Paris 1861); működéséről 

_R#sc/iZ(Opuscula, III. 352 skk. 11.). A Rerum rusti
carum libri-t kiadta Keü (Leipzig 1884; kom
mentárt (1891) és Keil-Götz (1912), a De lingua 
latinát Spengel (Berlin 1885.2. kiad.); a menipposi 
satirák töredékeit Riese (Leipzig 1865). 

2 V. Publius Terentius, Atacinus, mivel az 
Atax folyó mellékén Gallia, Narbonensisben szül. 
Kr. e. 82., megh. Kr. e. 37. írt egy Bellum sequa-
nieum c. történeti eposzt Caesarnak a sequanusok 
ellen való harcairól, egy Argonautica e. eposzt 
Apollonios Rhodios nyomán, elégiákat, szatírákat 
és tankölteményeket (Chorographia, Ephemeris) 
az alexandriai költészet hatása alatt. Töredékei 
Kiesének a V. Reatinus menipposi szatíráinak 
kiadásában és Baehrensnél(Pragmenta poet.Rom., 
Leipzig 1886). 

Varró István, főiskolai tanár, író, szül. Nagy
kanizsán 1878 márc. 17. Külföldi tanulmányútja 
után Budapesten újságíró, majd 1906. a budapesti 
kereskedelmi és iparkamara titkára, a műegyetem 
közgazdasági fakultásának, majd a Közgazdasági 
főiskolának tanára. Számos társadalomtudományi 
és néprajzi tanulmányt, valamint több szakbiblio
gráfiái munkát irt. Sajtó alá rendezi, részben for
dítja Schopenhauer és Nietzsche teljes magyar 
kiadását. Önállóan megjelent főbb művei: Durch-
führung der Arbeiterschutzgesetze in Ungarn 
(Jena 1908); A budapesti iparkamara útmuta
tója (1910); Magyar élelmiszer-törvények(1913); 
A közgazdasági felső-oktatás (1913); ^á magyar 
antiszemita párt története (1913); Uj Görög
ország (1913); A világirodalom anekdotakincse 
(1923). E Lexikonnak is munkatársa. — Neje V. 
Istvánná, Pikker Margit, zongoraművésznő és 
pedagógus, szül. Barcson 1885 okt. 22. A Zene
akadémián Szendy Árpád tanítványa. Dohnányi 
Ernő meghívására két tanéven át tanára volt a 
Zeneművészeti Főiskolának. írt több zenepeda
gógiai és esztétikai dolgozatot. Főműve: Zongora
tanítás és zenei nevelés. A kezdőtanitás metho-
dikája (Budapest 1921). 

Varrógép, a varrás gépies kivitelét végzi. A 
varrni való cikk minősége szerint megkülönböz
tetnek szövet-, kesztyű-, kötöttárú-, cipőtalp- és 
gomblyuk-V.-eket; az öltés minősége szerint hur
kos és kettős tűzőöltéssel működőket; a tű moz
gása szerint egyenes és ivmozgásúakat; a tű 
alakja szerint sima, füles és horgos tűvel bírókat. 
A hurkos öltéssel működő gépek egy fonallal (cér
nával) dolgoznak s szerkezetük vázlatát, ha sima 
tűvel bírnak, a Hímzés címszó 1—4. ábrája lát-

1. ábra. Kettős tűzüöltés. 

tatja, ha pedig horgos tűvel bírnak, a Hímzés 
címszó 5—8. ábrája. Hurkos öltéssel a kesztyű-, 
kötöttárú- és gomblyuk-V.-ek s részben a cipőtalp-
V.-ek is dolgoznak, míg a szövet-V.-ek, amelyek
hez a zsák- és bőr-V.-ek is tartoznak, kettős tűző
öltéssel varrnak. A kettős tűzőöltéshez két fonal 
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kel], amelyeket arányosan fékeznek, mert abban az 
esetben, ha az alsó fonal túlfeszes, illetőleg ha a 
felső igen laza, szabályos öltés nem keletkezik, 
hanem az alsó fonal simán húzódik a varrat men
tén, mint ezt az 1. ábra aa része láttatja. A szö-

vet-V.-ek egyenes v. 
ivben mozgó tüszer-
kezettel láttatnak 
el. Az ívmozgású 
szerkezet egysze
rűbb és a gép köny-
ny ebb j ár ású ugyan, 
de mert a tű na
gyobb ellenállás ese
tén elhajlik, illető
leg eltörik, ezért ez 
csak vékonyabb 

árúk varrására al
kalmas ; míg az 
egyenes mozgású, 
mert a tű nagy el
lenállást képes le
győzni, vastag szö
vetek, sőt bőrdara
bok varrására épp 
úgy alkalmas, mint 
a vékony minősé

gűek ; hátránya 
azonban, hogy ösz-

szetettebb szerkezetű és nehezebb járású. A ket
tős tűzőöltésű V.-eknél az öltés az által keletke
zik, hogy a felső fonalból hurkot készítenek, 
amelyen az alsó fonalat átdugják. Ezt a művele
tet háromféle módon végezhetik, nevezetesen a 
Wheeler- Wilson-, a Singer- és a forgővetélös 
rendszerrel. 1. A Wheeler-Wilson-rendszernél 
(1. a 2. ábrát), a hurokfogó csigaalakú és az alsó 
fonal csévéje ennek belsejében van. 2. A Singer-
rendszernél a hurokfogó ide-oda mozgó kis ve-
télőből (hajócskából) áll, 
amelyben az alsó fonal 
hengeres csévén foglal 
helyet (1. a 3. ábrát). A 
hurok itt is akkor áll elő, 
amidőn a tű legmélyebb 
helyzetéből felemelkedni 

í. ábra. Wheeler- Wilson-rendszeril 
bnrokképzö. 

S. ábra. Singer-rendszerí 
burokkópző. 

4. ábra. Forgóvetélös 
rendszerű hurotképzC. 

kezd, mert ekkor a felső fonal lazul s a vetélő 
hegyes csúcsával a tű és a fonal közé ékelődik s 
a föííiál hurokján átcsúszik, miáltal a benne levő 
alsó fonalat is a felső fonal hurokján átvezette. 
3. A harmadik hurokvető rendszer az eddigiek 
egyesítéséből állott elő s ezt forgó vetélős rend

szernek, v. karikahajós gépnek nevezik. Velejét 
a 4. ábra szerint a forgó mozgással bíró hurok
fogó teszi, amely a körmozgást biztosító vezeték
ben szabadon csúszik. Ez a rendszer tehát annyi
ban különbözik a Wheeler-Wilson-reudszertől, 
hogy hurokfogója szabad, míg amott a tengely 
végéhez van kötve, a Singer-rendszertól pedig fő
leg abban, hogy a hurkot alkotó fonalhosszt az 
utóbb keletkezett hurok, illetőleg a hurokfogó 
húzza ki (épp úgy, mint a Wheeler-Wilsonnál) s 
így a tű itt aránylag kis kilengéseket végezhet. 
A hurokfogónak kettős kampója (orra) van s ezért 
csak félannyi forgást tesz, mint ahány lengést a 
tű, alkalmaznak azonban egyorrú hurokfogót ie. 
Végre megemlítendő még, hogy a V.-ek a szövet 
továbbítását végző géprésszel is fel vannak sze
relve. 

A V. egyike a legáltalánosabban elterjedt köz
használati tárgyaknak, előállítása, illetve gyár
tása szintén egyike a legjelentékenyebb iparágak
nak. Eredeti hazája Amerika volt, ahol Howe, 
Singer, Wilcox és Wilson alapították meg ezt a 
speciális ipart. Most már Angliában.Pranciaország-
ban s Németországban is nagy mennyiségben ké
szülnek a V.-ek. Kisebb mértékben Ausztriábam 
és még csekélyebb mértékben nálunk. 

Varrómadár (Orthotomus, ahat), a Bujkáló-
félék (Timeliidae) családjába tartozó éneklő
madár-nem. Legismertebb faj a hosszúfarkú K 
(0. longicauda Gm.). Háta sárgás-olajzöld, feje
búbja rozsdavörös, hasa fehér, farka barna, zöl
des árnyalattal. A hím két középső farktolla erő
sen meghosszabbodott. Valamivel nagyobb a mi 
füzikénknél. Indiában, Ceylonban, Birmában, 
Sziámban és Dél-Kínában honos. Fészkét külön
böző növényi anyagokból nagyon ügyesen szövi 
össze két egymáshoz tűzött levél között. 

Varrottas a. m. hímzés. L. Házi ipar, Kalota
szegi varrottas. 

Varrott csipke, 1. Csipke. 
Varsa vagy verse, többnyire fonalból készült, 

dobformájú halfogó szerszám, amely a halak be-
tévedésére számít, mivégből egyik vagy a másik 
végén, sőt néha mind a kettőn vörcsőke van, ame
lyiknek a nyílásán a hal bejuthat, de vissza nem 
terhet. L. Halászat. 

Varsacsiga (Nassa, illat), az Eltilkopoltyús 
csigák (Prosobranchiata) rendjébe tartasó csiga-
nem. 200-nál több faja ismeretes, melyek az ösz-
szes tengerekben honosak. Legismertebb faj a 
rácsos V. (N. reticulata Lam.); héja tojásalakú, 
különböző színű (fehér, sárgás, kékes) s külsején 
hosszanti és harántsávok szabályos rácsot alkot
nak ; héjának hossza 3—3-5 cm.; az európai ten
gerekben honos, így a Földközi-tengerben közön
séges; húsevő, rendesen tengeri csillagokkal, fér
gekkel és döghússal táplálkozik. 

Varsád, nagyk. Tolna vm. simontornyai j.-ban, 
(1920) 1231 német és magyar lak. 

Varságh János, költő, szül. Budapesten 1875. 
Iskoláinak elvégzése után bankhivatalnok lett, 
utóbb a Magyar Nemzeti Bank tisztviselője. írtköl-. 
töményeket, regényeket, filozófiai munkákat; f ordí 
tott költeményeket németből sfranciából. Önállóan 
megjelent költeménykötetei: Ibolyák (1902); Egy 
pár szál virág (1909); Szélcsend (1923). 



Varsahálő 
Varsaháló, villás rúdra erősített egykávás 

zsákháló, melyet bokros helyeken gereblyerriódra 
vetnek a vízbe, hogy azután a halat rudakkal 
belekergessék. 

Varsanj, kisk. Nógrád vm. szécsényi j.-ban, 
(1920) 1142 magyar lak. 

Varsányi, 1. Emil, gépészmérnök, műegyetemi 
rendkívüli tanár, szül. Kassán 1871 máro. 14. A 
műegyetemet Budapesten végezvén, a Pesti Hen
germalom műszaki vezetője (ő tervezte és épít
tette a Hengermalom lágymányosi új telepét), majd 
magánmérnök s az Első gazdasági gépgyár mű
szaki igazgatója lett. Több tanulmányt tett közzé 
8 előadásokat tartott a gyáripar, malom- és élel
mezési ipar köréből. Tanulmányai magyar köz
gazdasági folyóiratokban s a Magyar Mérnök-
és Bpítészegylet Közlönyében jelentek meg. A 
melegség és nedvesség s a különböző tisztítási 
módok befolyása a búzára és lisztre c. értekezése 
alapján műszaki doktorátust nyert. Önállóan meg
jelent : A takarékos kazánüzem (1901). Munka
társa e Lexikonnak is. 

2. V. György, XVI. sz.-beli versszerző; Med-
gyes városában 1561. írta: Egy szép história a 
Persei királyról, stb. c. verset (1574), mely címé
vel ellentétben nem annyira elbeszélő költemény, 
mint elmélkedő vers a szerencse múlandóságáról. 

3. V. Gyula, iró és hírlapíró, szül. Varsányban 
(Nógrád vm.) 1863, megh. Budapesten 1908 aug. 
21. Kereskedői pályára készült, de már ifjan a 
hírlapírói pályára lépett. Költeményei, melyeket 
csöndes fájdalom, melancholikus hang, némi filo
zofikus színezet jellemez, a főváros szépirodalmi 
lapjaiban jelentek meg. Önálló kötetei: Költemé
nyek (1885); Mulandóság, 1883—1893 (1893); 
Vallomások 1894—1898 (1899). írt színmüveket 
is: JJria, tragédia (1890), A rózsabokor, vígjáték 
és Kun László, dráma (1905). Közülük az első 
és utolsó akadémiai jutalmat nyert, de színre nem 
kerültek. 

4. V. Irén, színművésznő, szül. Győrött 1879. 
Férjezett Szécsi Illésné. A budapesti Vígszínház
nak alapítása óta tagja, a modern francia víg
játékok fő női szerepei mellett drámai hősnők 
alakításában is kitűnik. Legnépszerűbb szerepei 
voltak a Testőr, Kék róka, Az ördög, Hattyú, 
Liliom, Csitri, Osztrigás Mici, Ezüst lakodalom, 
c. darabokban. 

Varsás növények a húsevő növények (1. o.) 
közül azok, amelyeknek az állatok megfogására 
szolgáló készüléke varsaszerű berendezésű, mint 
pl. a rencse, Utricularia hólyagja. 

Varsatű, a pisztrángvarsa belsejében alkalma
zott, a csali felvételére szolgáló tűalakú pecek. 

Varsinta v. vaskó (állat), a selymes durbines 
(Acerina schraetser L.) népies neve. 

Varsó ( Warszawa),a,lmgyel köztársaság meg
erősített fővárosa, valamint V. vajdaság szék
helye, a Visztula két partján, d920) 931,176 lak. 
Nagyrésze a folyó balpartján fekszik, a jobbparton 
Prága külváros van, közúti és vasúti híddal 
összekötve. A vasúti hidat hídfőerőd védi. Van 
85 temploma, a legtöbb r. kat. (a legrégibb az 1350. 
befejezett csúcsíves Szt. János-székesegyház), 6 
gör. kel., 2 evang., 1 ref., 1 angol, 9 zsinagógája. 
Vannak szép terei, parkjai, mint a szászkert, a 

Várszerkezet 

Krasinszki-, Eazienki-kert; régi királyi palotája, 
több szép magánpalotája. Terei közt legnevezete
sebb a Zamkovy (palotatér), III. Zsigmond emlék
művével 1643-ból, a Szaszki (Szász)-tér, a Zielony 
(Zöld)-tér, a Krasinszki-tér. Emlékművei közül 
nevezetesebbek: Szobieszki lovasszobra, Koper
nikusz, Paszkjevics, Mickiewicz szobrai. Az oro
szoktól korábban elhurcolt Poniatowski-szobrot 
a rigai békekötés után az orosz szovjet visszaadta. 
Palotái közül említendő a régi királyi palota, ame
lyet III. Zsigmond építtetett, II. Ágost megna-
gyobbíttatott; ez volt az orosz uralom alatt a kor
mányzó lakása; továbbá a Krasinszki-palota (az 
országgyűlés helyisége); a szász-palota, amely 
egyideig szintén királyi palota volt; az érseki 
palota, a Eadziwill-Zamoyski-palota. Színházai 
közül kiválik az ú. n. nagyszínház. V.-nak négy 
pályaudvara van. Lakosai közt 56% r. kat., 
35°/0 zsidó, a többi felekezet kisebb számmal sze
repel. Ipara virágzó, majdnem minden iparág 
képviselve van. Egyetemét 1826. alapították, az 
oroszok 1832. megszüntették, de 1869* újra meg
alapították mint orosz egyetemet. Mikor a világ
háborúban Lengyelország német uralom alákerült, 
1916. az orosz egyetem megszűnt s helyébe a len
gyel nyelvű új egyetem került, emellett műegye
temet is alapítottak. Van 9 középiskolája, több 
szakiskolája, nagyszerű könyvtára. 

Története. V. 1550. lett a lengyel királyok 
székhelye, 1656 júl. 28—30. falai alatt verte meg 
a lengyeleket X. Károly svéd király; a lengyel 
szabadságharcban 1794nov. 5.elfoglalták; ugyan
csak 1831 szept. 7. ostrommal vették be. Az erődí
téseket az oroszok a múlt század kilencvenes évei
ben építették újjá; de a világháborúban a német 
támadás ellen nem voltak elég erősek, 1915 aug. 
4. éjjel, miután Lipót bajor herceg az orosz sere
get átűzte a Visztulán, nagyrészét maguk az 
oroszok ürítették ki. A németek itt állították föl 
a meghódított Lengyelország kormányzóságát 
s megalapították az új lengyel nyelvű egyete
met. Az összeomlás után az 1918 nov.-ben meg
alakult lengyel köztársaság fővárosa lett. Az orosz 
szovjetnek Lengyelország ellen indított háború
jában a vörös hadsereg egészen V. közelébe jutott; 
de a lengyelek ott megverték s ez volt kezdete 
Lengyelország felszabadításának az addig győztes 
orosz vöröshadsereg térfoglalása alól. 

Varsolcz (Varjtolf), kisk. Szilágy vm. krasznai 
j.-ban, (i9io) 1051 magyar és román lak. (Tr. E.). 

Vársomlyó (Kis-semlak, §emlacul-mic), kisk. 
Temes vm. dettai j.-ban, (1910) 711 német lak. 
(Tr. E.) 

Vársonkolyos (fyuncuius), kisk. Bihar vmi 
élesdi j.-ban, (1910) 1302 román lak. (Tr. E.) 

Varsov ienne , lengyel tánc s/4 ütemben. Jel
legzetes benne a téma súlyos ütemtagokra eső, 
hosszan hangsúlyozott indulása. A V. jellege nyu
godt, lassú, de nem vontatott. 

Várszentmiklós, kisk. Vas vm. németújvári 
j.-ban, (1920) 263 német lak. (Tr. A.) 

Várszerkezet, a törzsszerkezettel és a közös 
birtoklással szemben a magánbirtoknak királyi, 
illetőleg állami jószágokon való szervezése. Min
den ilyen állami uradalom középpontja, úgyszól
ván caput dominii, egy-egy vár volt s a hozzá 
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tartozó földeket a várjobbágyok (1. o.) katonai, a 
várnépek (1. o.) különböző szolgálati kötelezettsé
gek fejében fiágon örökösen birták. L. Vármegye. 

Várszolgák, 1. Várnépek. 
Vártelek (Ortelec), kisk. Szilágy vm. zilahi 

j.-ban, (i9io) 1308 román lak. (Tr E.) 
Vártüzérség, főleg erődített helyek megtáma

dására és védelmére van hivatva. A vártüzér
csapatok béke idején rendszerint az erősségekben, 
illetőleg az ostromló tüzértelepek felszerelő állo
másain vannak elhelyezve. Miután legnagyobb 
részben helyhez kötött lövegek kiszolgálására 
rendelvék, nincsenek lovasítva (gyalogos tüzér
ség). A várharc különféle feladatai sokféle löveg
nem alkalmazását teszik szükségessé. Az erődített 
helyek ostromlására, valamint bizonyos feladatok
nak a háború céljai által megkövetelt megoldá
sára a V. különleges alakulásai szolgálnak. Ezek: 
a) az ostromló tüzértelepek, b) mozgó ostromló 
ütegcsoportok, c) fogatszakaszok az erősségek 
számára. 

Varua, néger törzs, 1. Balúba. 
Várújfalu, kisk. Vas vm. felsőőri j.-ban, (1920) 

281 német lak. (Tr. A.) 
Varuna, a Véda-kor egyik főistene. Rendesen 

az égbolt személyesítőjének tartják, eredetileg a 
hold, majd a tenger istene; a Véda-énekekben egy 
pár Mitrával (Mitra-V.). 

Varus, 1. Públius Attius V., Pompeiusnak 
szerencsétlen kezű híve, aki az afrikai háborúban 
a hajóhadat vezérelte és a mundai csatában (Kr. e. 
45) elesett. 

2. Publius Quintilius V., Kr. e. 13. konzul, 
neje révén a császári családdal rokonságba jutott ; 
Kr. e. 7. Szíria kormányzója volt és a zsidók egy 
lázadását elnyomta. Kr. u. 5. a germániai légiók 
vezére lett, de erőszakos latinosítása és kapzsisága 
általános elkeseredést keltett a germánok közt, 
akik V.-t Arminius vezérlete alatt a teutoburgi 
erdőben megverték. V. három légiót vesztett és 
és kétségbeesésében kardjába dőlt. 

Varvicit (ásv.), piroluzit-pszeudomorfóza kalcit 
után; Warwickshire. 

Várvíz (Varviz), kisk. Bihar vm. margittai 
j.-ban, (1910) 533 román és magyar lak. (Tr. R.) 

Váry, 1. Albert, koronaügyészhelyettes, szül. 
Makón 1875 dec. 10. Egyetemi tanulmányait Buda
pesten végezte s az egyetemi ifjúsági mozgalmak
ban vezető szerepe volt, 1897. az egyetemi Kör 
elnöke. Doktorrá avatása és az ügyvédi oklevél 
megszerzése után Nagy-Váradon kir. alügyész, 
majd Budapesten kir. ügyész lett. A világháború 
tartama alatt ő volt a sajtóügyész, 1918. pedig a 
budapesti kir. ügyészség vezetője lett, amikor ki
tört a forradalom s üldözni kezdték. A proletár
diktatúra kitörésekor elmenekült. A proletár
diktatúra bukása után ismét átvette hivatalát. 
Ó Irányította a bolsevisták, nevezetesen Cserny 
József és terrorista társai elleni bűnpert, amikor 
saemélyesen képviselte a vádat. 1920-ban az igaz
ságügyi minisztériumba rendelték és korona-
itgyészhelyettessó nevezték ki. Több bűntetőjogi 
értekezése jelent meg; külön füzetben kiadta a 
Cserny-bunügyben tartott vádbeszédét; továbbá: 
A vörös uralom áldozatai Magyarországon 
(Budapest 1921). 

2. V. Gellért, klasszikus filológus, kegyesrendi 
tanár, szül. Csongrádon 1843 febr. 2. 1858-ban 
lépett a piarista-rendbe s tanított 42 évig. 1904— 
1912-ig Rómában rendjének képviselője volt. 
azután nyugalomba vonult Nyitrára. Több fővá
rosi és vidéki lapnak volt munkatársa. Fordí
tott Turgenyevből, Puskinból és Goldoniból. 
Önállóan megjelent művei: Huszonöt év a ke
gyesrend irodalmi életéből 1850—1875 (Vácz 
1877); Rajzolatok a görög műveltség világából 
(Vácz 1879); A görög műveltség története (u. o.); 
A magyttr műveltség képei (1881); ÁrvalányJiaj 
(gyűjtemény kegyesrendi költők műveiből, u. o. 
1882); Kalazanti Szent József (u. o. 1883); Az 
irodalom bölcsészete (u. o. 1884); Dizionario eti-
mologico-storico delle antiehissime cose di Roma 
(Róma 1908). 

3. V. Hezső, tanár és író, szül. Gayában 
(Ausztria) 1875. Egyetemi tanulmányait Budapes
ten végezte. 1900 óta a tanári pályán működik, 
1913-tól Budapesten. Elbeszéléseket és kritikákat 
írt különböző lapokba és folyóiratokba. A világ
háborúban mint katonatiszt harcolt, hadifogságba 
esett és Szibíriába vitték. Önállóan megjelent 
müvei: Éva leány ai(elh., 1912); Bacsányi János 
élete (1912); Szibiria (regényes napló az orosz 
fogságból, 1920); Az aranymarkotatú kard (el
beszélések, 1922); A Rittmeister-család (regény, 
1925). Lefordította: Gottfried KeUer: Hét legenda 
(1913); Detlev von Liliencron: Háborús novellák 
(1915) c. műveket. 

•4. V, 1. Vári. 
Varzin, falu és lovagbirtok Poroszország kös-

lini járásában, (1919) 460 lak. Nevezetes Bismarck 
kastélyáról. Van papir- ós faárúgyára. 

Vas (lat., többese vasa, a. m. edény, erek). Vasa 
sacra, templomi edények. — A boncolástanban 
így neveztetnek: a vasa sanguinis a. m. vérerek; 
vasa lymphatica a. m. nyirok-erek; vasa capil-
laria (1. Hajszálerek); vasa vasorum a nagy 
erek falában lévő, ennek táplálására szolgáló kis 
erek; vas deferens, a here váladékát vezető cső; 
vas afferens, vas efferens, a nyirokmirigyekhez 
és a vese gomolyaihoz vezető s ezekből kimenő 
erek. 

Vas (ferrum; két képmelléklettel). A vas igen 
fontos fém, atómsúlya 56"02, jele: Pe. Haematit, 
mágnesvaskő, vaspát, limonit nevű ásványaiból 
nyerik. Vegyületeiben mint két és három vegy
értékű elem szerepel s így két vegyületsorozatot, 
a ferro- és /'errz-vegyületeket képezi. Mint gyógy
szert 1. Vaskészítmények. 

Vas mint ásvány, egyrészt mint égi eredetű 
meteorvas (1. Meteorit), másrészt mint földi ere
detű termésvas fordul elő. Szabályosan kristá
lyosodik, a kocka szerint hasad ; oktaéder szerinti 
ikrek. A földi termésvas néha egészen tiszta, de 
többnyire kevés nikkellel szennyezett; lelőhelyei: 
Mühlhausen, Thüringia, a keuper-formáció sze
nes agyagjában; Dettelbach Würzburgnál, 30 
gr.-nyi gumók agyagos szénben ; Chotzen, Cseh
ország, gumós konkréciók a pliocén-formáció-
ban; St. Johns River Libériában, nagy tömegben; 
Minas Geraös, Brazília; az uráli platinahomok
ban; az Altai aranyhomokjában; Montgomery, 
Virginia; Bürke, Észak-Carolina; számos bazal-
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ios kőzetben finom mikroszkopikus szeinecskék-
ben; Spechtshausenban elvétve nagyobb szemek
ben. 1870-ben Nordenskjöld a grönlandi Disko-
szigeten Ovifak mellett egy bazalt hegyháton 
40.010 kg. súlyú darabokban fedezte fel. Az eszki
mók ezt már régen ismerték. Ez a vas kevés 
nikkelt, foszfort, ként, kobaltot és szenet is tar
talmaz. Eleinte azt hitték, hogy nagy meteorikus 
"vastömegek éppen az erupció közben az izzó lá
vába hullottak; sokkal valószinűbb, hogy a ba
zalt szenes palákon tört át és eközben a vasoxid 
szénné redukálódott; emellett szól, hogy Grön
landon némely 20—30 m.-nyi lávatömeg teljesen 
telve van 1—2 cm.-nyi termésvas-gömböcskékkel. 

1. Szinvas. Az ismert 47 fém v. fémes termé
szetű elemek között használhatóság dolgában leg
fontosabb a szinvas, az alehimisták mars-a, (jele: 
c?) és a vegyészek ferrum-ja (jele: Pe). Ez a fém 
raind az állati, mind a növényi szervezetnek nél
külözhetetlen eleme. 

2. A vaskövek. A vasat azokból a kőségekből 
•olvasztják ki, melyek azt megfelelő mennyiség
iben és könnyen eltávolítható, a végtermék minő
ségére nem ártalmas anyagok társaságában tar
talmazzák. Ezek az ú. n. vasércek vagy vaskövek 
a vasnak következő vegyületei: a szénsavas vas-
•oxidul (sziderit vagy vaspát, 25—48-27% vassal) 
•és ennek válfaja az a^a.90s t>as&ó'(sphárosiderit), 
a vas-hidroxid (limonit v. barnavaskő 20—59-97 
°/0 vassal), a vasoxid (haematit v. vörös vaskő, 
30—70% vassal) és a vasoxiduloxid (magnetit 
vagy mágnesvaskő 40—72-4% vassal). A pirit 
vagy vaskovand, noha sok vasat tartalmaz, avas 
minőségére károsan ható és teljesen el nem távo
lítható kén miatt, nem nevezhető vasércnek, azon
ban ha pörkölik ós a visszamaradó pörköt jól 
meg is tisztogatják, a vas gyártására ez is fel
használható. A vasércek közé inkább sorozhatjuk 
•a chamositot, mely zöldes-szürke v. zöldes-fekete, 
foszfortartalmu érc 34% vastartalommal. Ebből 
a gyártott nyersvasból a foszfort, az ü. n. bázikus 
•eljárással, nyomokig eltávolíthatjuk. 

Évezredekre terjedő munkásság kellett ahhoz, 
míg a vasércek összetételét és ez alapon helyes 
osztályozását sikerült megállapítani. Az ó- és 
középkorban leginkább a szín, a külső alak, a 
mágneses tulajdonság után indultak. 

A természettudományok akkori naivságát jól 
jellemzi a XVI. sz. elején megjelent Hortis 
sanitatis, amelyben lerajzolva látjuk, mint húzza 
ki a mágnesvasból való hegy a hajó vasszegeit. 

A helyesebb osztályozás "a XVIII. sz. minera-
fógusainak, különösen Hatiser, Vallerius, Car-
theuser, Bomare, Linnae, Peithner és Gmelin 
-érdeme. 

A vasnak oxigénnel való vegyületeivel a 
francia Berthollet foglalkozott először, azonban 
túllőtt a célon, midőn végtelen sok vas-oxigén 
vegyület létezését hangoztatta. Ezt a téves tant 
1810. Berzelius döntötte meg. A francia és német 
vegyészek vállvetett munkássága csakhamar 
tisztázta a vaskövek kémiai alkatát. 

3. A nyersvas, kovácsvas és acél technikai 
tulajdonságai. Ipari fontosságú főleg a szén-
•elemet tartalmazó vas, ha benne a szén legfel
jebb 4-76%. Sorby, Martensen, Wedding H., 

Osmond P., Garrison P. L., Hoive H. M., 
Roberts, Austen, Ledebur, Jupiner H., Rejtő 
Sándor és mások vizsgálatai teljesen tisztázták 
azt a kérdést, hogy a szénelem a vasban minő 
vegyületeket és ötvényeket alkot. 

A szénnek köszönjük a vas fontos technikai 
tulajdonságait. Iparilag előállítható legtisztább 
vas az, amelyben legfeljebb 0'04% idegen anyag 
van; ennek húzó szilárdsága 35 kg. mms-enkint; 
szívós ugyan, de puha, nehezen ömlik meg (mint
egy 2000 C°-nál), rosszul önthető és nem edzhető; 
ha növeljük a széntartalmat l°/o-ig, a húzó szi
lárdság majdnem megháromszorozódik (90 kg. 
mm3-kint), szívósságát veszti ugyan, de kemény 
lesz, alacsonyabb hőmérsékletnél (mintegy 1600 
C°-nál) olvad, elég jól önthető és kitűnően edzhető. 
4-5°/o széntartalom esetén avas szilárdsága még 
kisebb, mint a szénben szegény vasé (11—24 kg. 
mm3-kint), azonban könnyen olvadó (1050 C°) és 
jól önthető vasat kapunk. Az iparban fontosak 
még a vasnak sziliciummal,mangánnal, krómmal, 
volfrámmal, molibdénnel, alumíniummal, titán
nal és nikkellel alkotott ötvényei. A szilícium 
minden nyers vasfajtában előfordul, azonban a 
finomított vasfajtákban is kimutatható. Igen fon
tos anyag, mert a grafit kiválását mozdítja elő. 
Mangánt (1—14%) majdnem minden nyers és 
finomított vasfajta tartalmaz; szintén igen fontos 
anyag, mert a vas megkeményítéséhez nagyban 
hozzájárul. A króm (0-5—1 %) és volfrám (2—6%) 
szintén tetemesen fokozhatják a vas kemény
ségét. Az alumínium az önthetőséget mozdítja 
elő s némileg a szilárdságot is fokozza. A vas-
szén-ötvény jó tulajdonságainak megrontói a réz, 
kén és foszfor; az első kettő meleg, az utóbbi 
hideg törést okoz, vagyis a réz- és kéntartalmú 
vas melegen megmunkálva szakadozik, sőt el is 
törik, a foszfortartalmú pedig a szóban forgó 
tulajdonságokat hideg állapotban mutatja. 

A megömlesztett acélban a szénelem (karbo-
nium) három vas-elemhez kötve, mint vegyület 
(Pe„C) van jelen, ezt vaskarbidnak nevezzük. 
Ezt a 6-6°/o karboniumot tartalmazó szén-vas
vegyületet a szabad vas feloldja. Az ömledék meg-
dermedése után a vaskarbid benn marad a vasban. 
Ennek, az acél gyors lehűtésével megrögzített 
ötvénynek, csiszolatain a vaskarbid egyenletesen 
kialakult tűszerű kristályok alakjában mutat
kozik. Ez a martensit. 

A 0'5°/o szenet tartalmazó acélban 800, a 0'95% 
szenet tartalmazóban 700 és a 2 %-ot tartalmazó
ban 1100 C°-nál teljes a martensit kiválása. 

Ha a 0-95% szénelemet tartalmazó acélt 700 
C°-nál alacsonyabb hőmérsékletre lassan lehűtjük, 
felszínének csiszolata gyöngyházfényű vékony ré-
tegezést láttat. A fekete lamellák 0-001 mm. széle
sek és elég szabályszerűen helyezkednek el. 
Ez a színvasba ágyazott perlit, amelynek szén
tartalma 0 -9%. A 0 -95% karboniumnál keveseb
bet tartalmazó ötvényt hasonlóan kezelve, a fe
lesleges színvas vagy majdnem annak nevezhető 
vasvegyület ferrit alakjában válik ki. Ez 0"05%-
nál kevesebb szénelemet tartalmaz, amely 0'02—• 
0'05 mm. vastag, rendetlenül egymás mellé he
lyezkedett szemcséket alkot. Ezek a vasfajták 
ferrit és perlit ötvényének minősíthetők. Minél 
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több a szénelemtartalom, annál több fekete perlit-
foltot szemléltet. 

Ha az acél 0-95%-ná] több szénelemet rejt, 
akkor a perlit keletkezésénél szerepet már nem 
játszó felesleges vaskarbid cementit alakjában 
jelenik meg, amely a csiszolatok felszínén, l -5u/0 
szénelemtartalom esetén egymást 60° alatt ke
resztező tűket, 1'2% szénelemtartalom esetén pe
dig durva hálót alkot. Ezeket az acélokat a perlit 
és cementit ötvénye jellemzi. 

A ferrit keménységi száma 2, a perlité 4, a 
cementité 300, a martensité 200. A martensites 
vas a perlites vasnál 50-szerte keményebb, de 
nemcsak keményebb, hanem egynemübb is, azon
ban nyúlása kisebb és a dinamikus hatásokkal 
szemben kevésbbé szívós. 

Az acél edzésének modern elmélete az, hogy a 
perlites (tehát lágy) acélt fölmelegítjük 700—800 
C°-ig és ezután gyorsan lehűtjük, ekkor a mar-
tensit jó része megmarad és az acélnak jelenté
keny keménységet kölcsönöz. Még ezelőtt 40 év
vel azt hitték, hogy az edzett acélt a külső réte-
geknekabelsőnélnagyobb mértékű összehúzódása, 
vagyis a szemcsék kényszerített helyzete okozza. 

Az edzett acélt kilágyíthatjuk, más szóval 
martensites szerkezetét perlitessó változtathatjuk, 
ha 700—800 O-ig való felmelegítés után lassan 
hűtjük le. Az edzett acél, amint említett iik, nagyon 
merev, ezért megeresztjük, hogy szívósabbá le
gyen és így a dinamikai hatásoknak jobban ellen
álljon. Rendesen 200—300 C°-ig melegítjük fel, 
ekkor a martensit csak részben alakul át perlitté, 
felöltvén az átmeneti troostitos vagy osmonditos 
szövetet. A csiszolatok felszínén vasoxiduloxid 
hártya keletkezik, amelynek a rnegeresztés hő
mérséklete szerint más-más színe van (futtatás 
szinek). Megjegyzendő, hogy a martensites acélok 
nem lágyíthatok ki. (L. a 7. pontot.) 

Az acél műszaki tulajdonságai megváltoznak, ha 
az acélban a szénelemen kívül más anyag is van. 

Míg a nikkel és mangánacélok átalakuló, ú. n. 
kritikus hőmérséklete jóval alacsonyabb, mint 
azoké, melyekben csak szénelem van, addig a 
volfrám és szilícium tartalmú acélok magasabb 
hőmérsékleteknél veszik fel a perlites állapotot. 

Ha a szóban forgó idegen elemek mennyisége 
bizonyos százalékot meghaladt, az acél szerke
zete jelentékenyen megváltozik. A 25%-nál több 
nikkelt és 0-20/0 karbóniumot tartalmazó acél 
poliéderes szerkezetű lesz, melyet y vasalakulatnak 
mondunk: ezt az anyagot lágyság és nagy nyúlás 
jellemzi. így viselkedik a mangán is. 

A króm, volfrám, molibdén és vanádium na
gyobb mennyisége kettős karbid szemcséket vá
laszt ki, ha pedig a szilícium 5%-nál több, akkor 
jellemző a grafit kiválása. A szerszámok gyártásá
ban a kettős karbidos szerkezetű acélokat nagy ke
ménységük teszi fontossá, viszont a grafltkiválás
sal jellemzett acélok a szóban forgó célra nem valók. 

Az említett acélfajoknak jellemző mikroszkopi
kus képük van, amelyből a gyártmány tulajdonsá
gára és használhatóságára biztos következtetést 
vonhatunk. Ennekaténynek felismeréseanagyobb 
vasgyárakat metallográfiai berendezések felállí
tására sarkalta. Ilyen van a diósgyőri és ózdi 
vas- és acélgyárban, Weiss Manfréd csepeli tele

pén stb. Igen szép a kir. József-műegyetem beren
dezése is. 

A kémiai és fizikai vizsgálatokon kívül a vas
fajták tulajdonságainak helyes megítélésére 
szolgálnak az anyag szilárdságára vonatkozó 
vizsgálatok is ; ezeket a másik kettőtől való meg
különböztetés végett nevezhetnénk technikaiak
nak. Az anyag szilárdságát, szívósságát, kemény
ségét és rugalmasságát ennek alapján állapít
juk meg. 

Ezen a téren kitűntek: Wöhler (1870), Thime 
(1877), Bárba (1880), Kollmann (1880), Duguet 
(1882), Mohr (1882), Bauschinger (1884), Gonsi-
dére (1885), Kick (1885), Eirsch (1887), Brinell 
(1890), Tetmajer. Mertens, Hartmann (1896),. 
Rejtő (1899), Gállik (1901), dr. Hoor-Tempis-
Móric, Bartel stb. 

Wöhler szerkesztette az első szakítógépet, 
azonban legjobban a Werder-fé\e emeltyűáttételes, 
és az Emery-íéle hidraulikus szerkezet terjedt el. 
Wöhler érdeme a poroszországi anyagvizsgáló
intézetnek felállítása is, mely később a charlotten-
burgi műegyetem tartozéka lett s Martens vezeté
sével a kontinens legelső intézetóvó fejlődött. 
A müncheni anyagvizsgáló-intézetet Bauschinger 
1871. és azürichit Tetmajer 1874. rendezte be. 

Az anyagvizsgáló módszerek között dr. Hoor-
Tempis Móric javaslata óta az elektromagnetikus 
vizsgálat is szerepel, aki az anyagvizsgálók 
nemzetközi egyesületének budapesti kongresszu
sán kifejtette, hogy a jó vezetőnél a mágneses-
permeabilitás és villamos vezetőképesség, rossz 
vezetőknél (fa, papiros stb.) pedig a dielektromos-
sági tényező az anyag mechanikai tulajdonságai
val kapcsolatban áll. 

4. A vasércek előkészítése. Az ércek megol
vasztása dolgában nagy fontossága van még a 
kovasavnak és a szénsavas mésznek; az előbbi a. 
fémoxidokkal és földfémek oxidjaival üvegszerű 
masszát, ú. n. salakot alkot, amely a megolvadt 
vasat burkolja s ekképen az oxidációtól megóvja,, 
a mészkő pedig arra is jó, hogy az ércek kéntar
talmát megkösse, ezeket a salakító anyagokat a. 
kohász hozadéknak (hézagnak) nevezi. Mivel a 
legtöbb ércben van kovasav, savanyú hozadék 
(kova, homokkő v. agyagpala) ritkán szükséges, 
annál inkább kell a bázikus hozadék (mészkő, 1. 
Adalék). Mielőtt a bányákban fejtett vasköveket 
megolvasztanák, különféle müvelettel előkészí
tik, hogy nagyságuk, szövetük és vegyi alkatuk 
megfelelőbb legyen. Az előkészítés lehet mecha
nikai és kémiai (1. Ércelökészítés és Előkészítő 
intézet). Az előkészítés másik (kémiai) fontos ne
me a pörkölés (1. o.). A legegyszerűbb s nálunk 
is igen elterjedt az a felfelé bővülő, tölcsóralakú 
pörkölő kemence, amelynek szerkezetét az 1. ábra 
láttatja. Ennek férője 17 ms, felső nyilasa 3-2 m., 
alsó nyilasa 1*5 m., aknamagassága 3"2 m. és tel
jes magassága 3-9 m.; naponkint mintegy 511ji t. 
szferoszideritet pörköl, haszonhatása 70°/0. Gya
koriak a falazaton vagy oszlopokon álló négy
szögletes vagy hengeres kemencék is, a 2. ábrá
ban előtüntetett szerkezeti elrendezéssel. Az a 
nyeregtől jobbra-balra van a b lépcsős rostély és 
az érckihúzó c nyilas, melyekből a pörkölt ércet 
a d tölcsér előtt álló kocsiba eresztik. Ahol a nagy 
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•olvasztó torokgázai állanak a kohász rendelke
zésére, ott gáz-pörkölő kemencéket használnak. 
A 3. ábra a jobh elrendezések egyikét, a West-
mann-féle kemencét láttatja. A torokgázok a c 
•csövön és az e csatornán át a tolókával szabályoz
ható f nyilasokba s ezekből a kemence aknájába 
áradnak. A pörkölt ércek megbolygatására valók 
•az i és h nyilasok, a tűz ellenőrzésére pedig a 
négy sorban egymás felett levő k kémlő lyukak. 
Az égéstermékek n n csöveken és az o szekré
nyen át &p kürtőbe áramlanak, mely az égés sza
bályozása céljából (bizonyos határig) fojtó szel-
lentyüvel van felszerelve. A tűz élénkítése céljá
ból a g g koszorú nyilasain át levegőt is fujtat
nak a kemencébe. A nyers ércet a fedél nyilasán 
•át hányják be, a pörkölt ércet pedig b b nyilaso
kon át húzzák ki. Kell mintegy 300 m8 gáz egy 
tonna ércre, ami 70—80 kg. szénfogyasztásnak 
felel meg. Az előkészített érceket megolvasztá
suk előtt elegyítik (1. Elegy). 

5. A nyersvas és gyártása. Az elegyből kiol
vasztott s a szénelemen kívül szilíciumot, man
gánt, foszfort, ként és egyéb elemeket tartalmazó 
vasat nyersvasnak nevezzük. A gyártmány lehet 
szürke színű, fehér vagy tarka. A szürke vas
ban nagy mennyiségű szilícium van, a szilícium 
pedig a grafitot mennyiségének arányában vá
lasztja ki, azaz minél több a szilícium, annál 
több a kivált grafit és ennek következtében annál 
sötétebb vasfajtát kapunk; azonban 4—5%-on 
túl a szilícium meggátolja a vas-szón-ötvónyek 
keletkezését. A fehér vasban a mangán játsza a 
fő szerepet, mivel előmozdítja a szén-vas-vegyü
letek keletkezését s ezzel a vas kristályosodását 
•és keménységét. A tükrös vas 6—15% mangánt 
tartalmaz; rideg kemény vasötvény, kisebb-
nagyobb tükröző töréslapokkal. A tarka v. feles 
vas a fehér és szürke vas keveréke. Mivel mind
annyit előállíthatják faszén-, koksz-, antracit
vagy kőszénolvasztóban, a nyers vasat faszén-, 
koksz-, antracit- vagy kőszénvasra is osztá
lyozzák, A szürke vas szakító terhelése 12—20 
•és hajlítás elleni szilárdsága 25-5—50 kg. cm2-en-
kint; kevésbbé kemény, fúrható, reszelhető, sőt 
még a kalapácsütósnek is enged. Ütve nem ru
galmas és tompa hangot ad. Minél több benne a 
grafit, annál lazább és puhább és minél kevesebb, 
•annál szilárdabb és keményebb. Fajsúlya 6'6-í— 
7-57. Olvad 1100—1200 Ónál , a formát jól ki
tölti és kevéssé zsugorodik (1 m.-re mintegy 10— 
12 mm.-t). Mivel a szenet főképen grafit alakjá
ban tartalmazza, nehezen finomítható. A fehér 
vas könnyebben (1050—1100 C°) olvad ugyan, 
de rosszul tölti ki a formát, nagyon zsugorodik 
(1 m.-re 20 mm.-t), sűrűn folyik és igen sok gázt 
köt meg. Melegen eltörve töréslapján szivárvány
színű futtatás-színeket kap. Igen kemény és ri-
•deg, úgy hogy hidegen való mechanikai megmun
kálása igen nagy nehézséggel jár. Ütve könnyen 
törik. Tömöttebb, mint a szürke vas (fajsúlya 
7-06—7-89). Savak nem egykönnyen támadják 
meg és nehezebben rozsdásodik, mint a szürke 
vas. Mivel a fehér vas a szenet kötött állapotban 
tartalmazza, könnyen finomítható. A tarka vas 
műszaki tulajonságait illetőleg a szürke és fehér 
vas között ingadozik. 

A vas-szén-sziliciuin és a vas-szén-mangán-
ötvényeken kívül a nagy olvasztóban még csak 
egy vas-szén-ötvényt készítenek, és ez a ferró-
króm, amely akkor keletkezik, ha króm- és vas
tartalmú érceket (ú. n. krómérceket) színítő ol
vasztás alá vetünk. A nagy olvasztóban 40°/0-nál 
több krómot tartalmazó ferrokrómot nem igen 
sikerül gyártani. Ezt az anyagot a tégelyacél 
gyártásához használják. A ferrokróm fehér színű, 
fémfónyü, kristályos szövetű, igen kemény és ri
deg ötvény, amely a többi vasfajtáknál savállóbb. 

A szóban forgó vas-szén-ötvények és vegyüle
tek gyártásához való ércelegyet aknás kemen
cében redukálják színvassá és karbonizál ják nyers 
vassá. Nagy méretei miatt ezt a kemencét nagy 
olvasztónak nevezik. A nagy olvasztók főbb al
kotó részeit és leginkább előforduló alakját a 4. 
ábrabeli vázrajz láttatja: A: az akna, B: aszén-
poha, G: a nyugasztér, D ; a tűzmedence, ab: 
torok, c és d: fúvókák, e: fenékkő, f: a vas- és 
g: a salaklecsapoló nyilas. Ezeket a fő részeket 
minden nagy olvasztóban megtalálhatjuk, azon
ban néha a szénpoha és a nyugasztér egymásba 
olvad. A faszénnel tüzelt nagy olvasztók magas
sága 8—13 m., a kőszénnel füzeiteké 13—16 m. 
ós a kokszszal füzeiteké 16—26 m. Egy tonna 
nyers vasnak 24 óra alatt való gyártására rende
sen 3—7-5 m«-t számítanak. A modern olvasztók 
tűzmedencéjét vízzel hűtik, amelyet a falakra 
ráfecskendeznek. 

A múlt század derekáig az ú. n. pilléres nagy 
olvasztót (5. ábra) használták, amelynek akna-
falazatát rendszerint négy falazott pillér tartotta. 
Az akna tűzálló /"falát részben a c pillérekre, rész
ben pedig a d tartó vasakra felfalazott b burkoló 
fal veszi körül. E két fal között van a g g^-gyel 
jelzett bélésfal, amelyet az aknától ós a burokfal
tól üresen hagyott vagy hőszigetelő anyaggal 
kitöltött keskeny hézag választ el, hogy a fala
zatok könnyen kitágulhassanak és összehúzód
hassanak, a meleget pedig visszatartsák. A bur
kolatfalban hagyott nyilasok, valamint az talap
zaton keresztirányban áthatoló a keresztesatorna 
arra valók, hogy a falazat jól kiszáradhasson. Az 
f falnak azt a részét, mely a nyugasztért hatá
rolja, A-val s azt, mely a tűzmedencét veszi kö
rül, Á-val jelöltük, ebbe a falba van beleillesztve 
az n fúvót védő fúvókas. A szóban forgó nagy 
olvasztónak a melle nyitott, úgy hogy az olvadt 
vas a p mellkő, az m gátkő és az l fenékkő hatá
rolta gödörben összegyűl s kimerhető. (Régebben 
Így öntöttek közvetlenül a nagy olvasztóból.) Az 
m gátkőben van a csaplyuk is, amelynek agyag
dugóját keresztülszúrják, ha a vasat le akarják 
ereszteni. Az olvasztó torkának koszorúfalában 
hagyott q nyilasokon át vezetik el a nagy olvasztó 
gázait, ez esetben a torkot el kell zárni. Azt az 
olvasztót, amelynek melle zárt, zárt mellűnek 
nevezzük, megkülönböztetésül a nyilt mellű ol
vasztótól. 

Manapság az ú. n. skót olvasztót használják (6. 
ábra). Ennek d aknafala, a g oszlopokkal tartott c 
gyűrűn áll és a b vaslapokkal van burkolva. Az i 
alapzaton áll a tűzmedence h ós a nyugasztér k 
fala. Az előbbibe torkollnak az o fúvók, melyek
hez a fúvó levegő az a gyűrűből jut. A fenékkő-
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vet l, a torok körüli dobogót pedig e jelöli; ez 
utóbbit az olvasztóhoz támaszkodó konzolokkal v. 
szabadon álló oszlopokkal (f) tartják. Az aknába 
nyúló r cső és az akna torkát koszorúzó s gyűrű 
a nagy olvasztó gázait felfogja és elvezeti; ugyan
csak erre való az r cső tengelyében álló t cső is, 
mely a gázokat u csövein át a z szellentyüvel sza
bályozható x gázvezetékbe juttatja. A modern ol
vasztókon igen gyakori a 7. ábrában előtüntetett 
elrendezés. A falazaton nyugszik az u tölcsér, ezen 
pedig az y emeltyűre akasztott v henger, amely
nek kúpalakú belső fele lefelé van peremezve és a 
Szilárd t felfogó cső vízzel megtöltött vályuszerű 
alsó részébe illik. A gáz ez utóbbiból a z tányér-
szellentyűvel szabályozott és x biztosító szellen-
tyükkel felszerelt gázelvezető csőbe jut. Adago
láskor az elegyet, illetőleg a tüzelőt az u tölcsér és 
á v henger közötti vályúba öntik, és ez utóbbinak 
felhúzásával az aknába hullatják. A v hengert 
nem minden gázfogón találjuk. A leírt szerkeze
tek azt célozzák, hogy minél több gázt foghassa
nak fel, s az adagoláskor minél kevesebb legyen 
a gázveszteség. 

A modern nagy olvasztókba a fúvólevegőt a 8. 
ábrában előtüntetett fúvócsövön vezetik be. Ez 
könyökalakú cső, amelyet peremek segítségével a 
nagy olvasztót körülövező a gyűrűhöz erősítenek. 
A könyök vízszintes szárának c csövét az m emelő
szerkezettel a b csőre tolhatjuk, vízszintes g csö
vét pedig az l hajtó kerékkel forgatott fogaskerék 
mozgatta k fogasrúddal az e csőbe húzhatjuk. A 
fúvó levegő bevezetését a d fojtó szellentyüvel 
szabályozzuk, az olvasztóból visszacsapó gázokat 
pedig a visszacsapó h szellentyüvel fogjuk fel. 
Az i fúvóka a vízzel hűtött fúvókasba torkollik, 
mely rendszerint kúpalakú. Az olvasztás meneté
nek megfigyelése céljából a fúvóka tengelyében 
van a színes üveggel vagy Mária-üveggel elzárt f 
kémlőlyuk. A fúvókasok száma 1—7 között inga
dozik, a fenéktől 0*4—0-8 m.-nyire állítvák, és 
tengelyük vízszintes. A kokszkemencék egy-egy 
fúvókasának hűtésére óránkint i '6 m*, a faszén-
olvasztókénak pedig 0-7 m» víz kell. Hideg fúvó
szélhez nyitott kasokat használnak, hogy a fúvó
szél beragadta hideg küllevegő a fúvókast hűl
hesse. Hideg fúvószélhez kovácsvasból vagy vö-
rösrózlemezből készített, meleg fúvószélhez vas
ból, rézből vagy foszforbronzból gyártott fúvó
kast használnak. 

A nagy olvasztókból elszálló ú. n. torókgázdk 
még sok éghető alkotó részt, mintegy 25 °/ o szén
oxidot tartalmaznak, miért is a torokgázokat ka
zánok fűtésére, ércek pörkölésére, de leginkább a 
fúvólevegő előmelegítésére használják; azonban 
előbb a gáztisztítón eresztik át, hogy a szálló por
tól és kátránytól megtisztuljon. A 9. ábra a leg-
használtabb elrendezést láttatja. A nagy olvasztó 
torkától elvezetett gáz az a csövön át a bő & csőbe 
jut és a d tölcsér mellett felszállva a kisebb ke
resztmetszetű c csövön át a levegőhevítőhöz áram
lik. Mivel az áramló gáz sebessége b csőben csök
ken, a por és egyéb piszok a maga tehetetlensége 
következtében lefelé repül és a & edény alját el
záró vízzel telt vályúba hull. Ide folyik a gázok
ból kivált kátrány is (lecsapódott könnyű szén-

"hidrogónek). 

Régebben a légJievűőket fekvő vagy álló öntött, 
vascsövekből állították össze; ezek az ú. n. csöves 
léghevüök (10. és 11. ábra). A nagy olvasztó torok 
gázait szellentyüvel felszerelt csövön a rostély-
hoz, innen pedig a tűztérbe vezetik, hol levegővel, 
keverődve elégnek és a csöveket fölmelegítik. A 
csöves lóghevltőkben a f úvólevegöt legfeljebb 30O 
C°-ra, két csövesléghevítő kapcsolásával pedig 
legfeljebb 500 C°-ra hevíthetjük. Erősebb hevítést 
érhetünk el a regeneráció elve szerint szerkesz
tett és tűzálló téglából épített léghevítőkben. A 
Witliwell-féle kamarás lóghevítő rajzát a 12-
ábra láttatja. A hengeres fűtőkészülék belsejét. 
közfalakkal négy osztályra és mindegyik osztályt. 
több egymással közlekedő csatornára osztják, úgy 
hogy a levegő körülbelül 60 m.-nyi kígyózó utat 
tesz meg. A csatornafalakat a nagy olvasztó gázai 
izzítják, e célból a torokzárót a csövei kapcsoljuk 
össze. A gázok az öt szakaszra osztott & térbe 
áradnak, hová l csatornákon és k csöveken át, 
friss levegőt vezetünk. A keletkező égéstermékek 
az első kamara felső szakaszából a második (c}-
kamarában lefelé, ebből a hat szakaszra osztott d 
kamarába jutván felfelé és végül anegyedik kama
rában (f) lefelé áradnak. Mivel a b kamarában min
den gáz el nem éghet, más helyen is (a c d kama
rák választó falának alján) vezetünk be levegőt-
Az égéstermékek g szellentyűházon jutnak a kür
tőbe. Ha a fűtőkészülék elég izzó, a csatornát ée 
a füstkivezető szellentyűt teljesen elzárjuk, a g 
szellentyű levegő-beeresztő c csövét és a meleg 
levegőt elvezető h cső i tolókáját pedig kinyitjuk^ 
Ekkor a levegő a készülék bal oldalán beárad é& 
jól felmelegedve, a h csövön át a nagy olvasztó
hoz áramlik. A készülék tisztítására annak fedelén, 
és a csatornák irányában elzárható nyilasok van
nak, a hamut és port pedig a k csöveken át húz
zák ki. Minden nagy olvasztóhoz legalább két 
Withwellt építenek. A levegő 600 C°-ra melegszik 
fel; minden óra után a szél és a gáz irányát, 
változtatni kell. 

A Gowper-íéle sejtes léghevítőt a 13. ábra: 
láttatja. A tűzálló téglából fölfalazott fűtőkészü
lék hengeres a tűzterébe c szellentyűházon át 
jutnak a nagy olvasztó torok gázai s a b nyilason 
bevezetett levegővel keveredve, elégnek. Az égés
termékeket a készülék gömbös fedele a négyzetes-
keresztmetszetű e fűtőcsövekbe (mintegy 500 da
rab) tereli. Az e fűtőcsöveket készítik még hat
szögletes (k), hosszúkás négyszögű (l), köralaku 
(m) vagy ovális keresztmetszetűekre is. A szóban 
forgó csövekből az égéstermékek a g kamarába & 
innen a nyitott i tolókán és f szellentyűn át a ké
ménnyel kapcsolatos füstcsatornába áradnak. Ha 
a készülék már elég izzó, a gázbevezető és a füst
elvezető csatornákat zárják, a fúvólevegő csövét 
pedig megnyitják; most a levegő <7-nél árad a 
készülékbe és jól átmelegedve, a tűzálló téglákkal 
bélelt h csövön a nagy olvasztóba árad. A nagy 
olvasztók felszerelései közé tartoznak még az 
anyagok (ércelegy, tüzelő stb.) felvonására való, 
torokemelök is, amelyeket vízzel, gőzzel, villa
mossággal vagy sűrített levegővel mozgatnak. 
Újabban e célra siklót használnak. 

A vasércek redukcióját köz ve tétlenül a szén és, 
közvetve a szónoxid végzi. A szén szinitő hatása 
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már 200 C°-nál kezdődik, 400 C°-nál 20-szor ós 
800—900 Ó n á l 60-szor nagyobb, mint 200 C°-
nál. A vegyi folyamatot az alábbi képlet láttatja: 
PeO (72 kg. vasoxidul) + C (12 kg. szén) = Fe 
(56 kg. szinvas) + CO (28 kg. szénoxid). A szén
oxid okozta vegyi folyamat a következő képlet 
szerint megy végbe: PeO (72 kg. vasoxidul) -f- CO 
(28 kg. szénoxid) = Fe (56 kg. szinvas) + C02 
(44 kg. szénsav). A vasércek jellemzett redukció
jára mindig kell felesleges tüzelőszer, hogy a 
szükséges vegyi folyamat létesülhessen. Egy q 
nyers vas előállításához 1 q jó minőségű koksz 
kell. A nagy olvasztó legfelső részében, az akná
ban, mintegy 200 C° hőmérséklet uralkodik, úgy 
hogy itt a pörköléshez hasonló vegyf olyamat ke
letkezik. Az akna és szénpoha érintkező részem 
a hőmérséklet 400 C°-ra emelkedvén, kezdetét 
veszi a szinítés, mely a 800—1000 C° hőmérsék
letű szónpohában (a szinítés övében) tovább folyik, 
úgy hogy az ércek a szénpoha alsó rétegeiben 
már teljesen átváltoznak szinvassá. Itt mintegy 

• 1000 C° hőmérséklet uralkodik s kezdetét veszi 
a szenítés a szilárd szén, a ciángázok és a szén
hidrogének behatása következtében. A szenítés a 
nyugasztérben megy végbe, amelynek oldalait 
azért csinálják lejtősre, hogy a vasércek lecsú
szását meglassítván, a szón felvételét előmozdít
sák. A szenítés övének alsó részében legalább is 
oly nagy hőmérsékletnek kell uralkodnia, hogy a 
szénnel ötvözött vas megömölhessen (legalább 
1250 C°). Itt kezdődik az olvadás és égés öve, amely 
a fúvók szintájában (a fókuszban) éri el a hőmér
séklet maximumát (faszénolvasztókban 1400— 
1800 C», kokszolvasztókban 2000—2500 C»). A 
megömlött vas és salak a vasgyüjtőbe csepeg, hol 
az utóbbi az előbbit befedi s a fúvó levegő oxidáló 
hatásától megóvja. A salak legalább is kétszer, 
néha azonban 5—6-szor nagyobb férőjű a vasnál 
s javarészt szingulo- és biszilikátból áll. A föld
fémeket tartalmazó salak fehér vagy szürke színű, 
a vasoxidult tartalmazó sötétzöld v. fekete. Faj
súlya 2-3—4-2 közt ingadozik. Fehér vas kelet
kezik mangántartalmü, könnyen szinithető, sze-
nithető és olvadó ércekből, ha a nagy olvasztó 
legforróbb részében (a fúvókasok zónájában) nem 
uralkodik sokkal nagyobb hőmérséklet, mint aminő 
a nyers vas olvadáspontja s ha a lecsapolt ömle-
déket gyorsan lehűtjük. Fontos az is, hogy nagy 
ércadagra kevesebb tüzelő jusson. Szürke nyers 
vas keletkezik akkor, ha az ércek szilíciumot 
tartalmaznak és a szénnel telitett nyers vasat a 
fúvókasok zónájában igen felmelegítjük, lecsa-
polás útján pedig lassan lehűtjük; gyártása dol
gában fontos az is, hogy a tüzelő anyag több, az 
éro kevesebb ós a salakkal egyetemben nehezen 
olvadó legyen. A tarka vas akkor keletkezik, ha 
szürke vas gyártásáról a fehér vas gyártására 
megyünk át, vagy megfordítva. 

Az olvasztót jó járásúnakmondjuk,ha a salakba 
sok vas nem megy át és ha azt a vasfajtát kap
juk, amelyet rendes tüzelőanyagfogyasztás mel
lett kapni akarunk. A jó járásnak három nemét 
különböztetjük meg: a jó járású hideg, a jó járású 
heves és a jó járású szabályos olvasztást. Ha 
nagy a salak vastartalma és nagy a szénfogyasz
tás is, nyers járásúvá lesz az olvasztás. Ez eset

ben a salak könnyen olvad meg, úgy hogy a le
csepegő vasat nem burkolja elég jól, a fúvólevegő 
oxidálja a vasmolekulákat, mire a keletkező vas
oxidvegyületek egyesülnek a kovasavval és át
mennek a salakba, miáltal az még hígfolyóbbá. 
lesz. A kellőkép nem karbonizált vas a kemence 
falaira tapad, mert nem olvadhat meg, sőt a sa
lakba átment vas redukálódik és ez is kovácsvas
lerakódásokat okoz, csakhogy ezzel a redukcióval 
az a baj is jár, hogy a tüzmedence nagyon lehűl 
(mert a redukciókor a vas meleget köt meg), úgy
hogy a szén a lecsúszó adagokat nem tudja meg
olvasztani; az olvasztó lassanként besül, s ha nem 
tudnak az adagok csökkentésével, esetleg forró 
fúvószéllel v. más úton-módon a bajon segíteni, 
az olvasztó működése megakad és a medencében 
keletkező medvét csak a tüzmedence kibontásával 
távolíthatják el, ami egyértelmű az olvasztó jó 
időre való beszüntetésével. 

Csonka-Magyarországban jelenleg csak 6 nagy 
olvasztó van, amelyek közül 4 a Rimamuránysalgó-
tarjáni vasmű rt. ózdi telepén működik és egyen
kint 600.000 q nyers vasat termel, 2 pedig Diós
győrött hidegen áll. 

6. A kovácsvas és gyártása. Ha a nyers vasban 
levő szénelemet oxidáló hatású anyagok segítsé
gével és bizonyos fokig (0-01 v. 0-3°/0) kiégetjük 
és ha a tisztátalanító alkotó részeket, minő a szi-
licium (Si), mangán (Mn), kén (8) ós foszfor (P) 
eltávolítjuk, akkor a nem hegeszthető és nem 
nyújtható vas a melegben és hidegben nyújtható, 
jól forrasztható kováesvassá változik. A kovács
vas a legidomithatóbb, de a legkevésbbé olvadó 
(1800-2250C0) vasfajta. Szövetére nézve lehet inas 
és szemcsés. Az inas állapot nem mindig az illető 
vas természetes tulajdonsága. A szemesés vas is 
átalakítható hengerléssel és kovácsolással lna8 
szövetűvé, csakhogy ezt a vasat hevítéssel újból 
szemcséssé változtathatjuk. 

A kovácsvas minőségét a külsejéből, töréséből 
és mechanikai próbákból ítélhetjük meg. A jó 
vas sima f ölszinü és ha a henger, mely alól kike
rült, nedves volt: kék szinü. Ha a törése sötét
szürke és erős fényű, v. világos-szürke és gyenge 
fényű, akkor jó a vas, ha azonban világos és erős 
fényű vagy sötét és gyenge fényű, ez rossz minő
ségre vall. A jó minőségű vas reszelőpora szálkás 
és írnom, a foszforosé rövid, érdes és fehér. Az inas 
vas csak fehér izzásnál hegeszthető, miközben 
fehér sziporkákat vet ki ; a szemesés vasat már 
alacsonyabb hőmérsékletnél hegeszthetjük és szi-
porkái veresek. Ha az izzó inas vasat vízbe 
vetjük, lágyságát megtartja, a szemcsés vaskemé
nyebb lesz, szemcséi megflnomodnak, színe meg
világosodik. A jó kovácsvas mindennemű mele
gen történő mechanikai megmunkálás alá vethető. 
A kováesvas minőségét a szénelem és a rondító 
anyagok mennyileges jelenléte és a megmunkálás 
tökéletes vagy tökéletlen -volta befolyásolja. A 
puha inas vas karbontartalma 0"02 vagy 0 '3% ; a 

kemény aeélminőségű finom szemcsés vasé (acélos 
vasé) 0'5% vagy még ennél is több. A kén, réz és 
foszfor hatásáról már szóltunk, itt csak azt je
gyezzük meg, hogy a foszforos vas jól hegeszt
hető. Az agyonégett vas hideg törésű, ennek durva 
pikkelyei es egyenlőtlenül szétosztott szemcséi 
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vannak. Ha a kovácsvas melegben és hidegben 
egyaránt porhanyó, nyújtani nehezen lehet, szi
lárdsága csekély, a, törés felszinén pedig fénytelen 
szemcsékkel kevert inas részek láthatók : ekkor 
redves törósünek mondjuk, ezt a szilícium, man
gán, kalcium, aluminium nagy mértékű jelenléte 
okozza. Az ú. n. kékes törés 250—350 C° között lép 
fel, midőn az izzó vasat hűtjük, illetőleg a hideg 
vasat izzítjuk. Midőn a vas hőmérséklete kb. a 
300 0°-ot elérte, rideg lesz és könnyen eltörik. 

A kovácsvas a leglágyabb vasfajta, azonban 
megkeményíthető akár mechanikai, akár kémiai 
úton cementálással. Mechanikai útonúgy, ha hide
gen kalapáljuk v. nyomással tömöritjük (pl. hen-
gerekv. dróthúzóvasak segítségével). A. keménysé
get az összenyomott molekulák kényszerhelyzete 
okozza. Ilyen vas ridegebb, de szilárdabb, izzítva 
újra meglágyul. Kémiai úton (cementálással) a 
kovácsvasat felszínének szénítésével és nitrogé-
nítésével keményíthetjük meg; e célra legjobb a 
faszén, bőr, szaru, konyhasó, tengeri só, kéksavas 
káli v. sárga vérlúgaó, ezekből különféle keveré
keket állítanak össze, amelybe a vasat beágyazzák 
és zárt szekrényben izzítják. Azt a részt, amelyet 
megkeményíteni nem akarnak, agyaggal kenik be. 
A kovácsvas szilárdsága igen változik. A ková
csolt és hengerolt rudaké cm2-ként 2250—6610, a 
pléhekó 2150-4530, a kemény dróté 5620-13,415, 
a lágyított dróté 3395—5720 kg. A nyúlás és 
kontrakció is igen változik, azonban az előbbi a 
25-26°/0-ot, az utóbbi pedig a 68-70%-ot ritkán 
haladja meg. A kováesvas tömöttsége 7-352— 
7-912 közt ingadozik, átlag 7*6, azonban ütéssel 
és nyomással egészen 8-0-ig emelkedhetik. Izzítva 
200—400 C° között szinfuttatásokat mutat, vilá
gossárga, szaímasárga, narancssárga, viola, sötét
viola, sötétkék, világoskék, zöld, világoszöld, 
végre teljesen színtelen lesz, 525 C°-nál izzani 
kezd, 700 C°-nál sötétvörös szinű, 800 C0-nál kezdő, 
900 C°-nál észrevehetőbb és 1000 C°-nál cseresz
nyevörös szinű, 1100 C'-nál sötét narancsszínű, 
1200 C°-nál gyengén izzó, 1300 C-nál fehér izzó 
és 1900—2120 C°-nál megömlik. Mivel a kovács
vas igen magas hőmérsékletnél olvad, sűrűn folyó 
és a benne felszörpölt gázok miatt hólyagos önt
vényt ad, öntő célokra egymagában nem, hanem 
alumíniummal keverve mégis elég jól használ
ható. Az aluminiumos kováesvasat (005—0 -l% 
alumíniummal) nevezik mitiszvas-nak. 

Akovácsvas fehér izzó állapotában hegeszthető, 
ekkor gázfejlődés közben sziporkázik és elég vas
oxiduloxiddá (pörölyreve, vaspor, cunder stb.). A 
kováesvas hegesztése csak akkor sikerül, ha az 
érintkező felszínek fémtiszták. 

Száraz levegőn közönséges hőmérsékletnél," va
lamint levegő nélküli vízben a vas változatlan 
marad, de nedves levegőn és levegőt tartalmazó 
vízben csakhamar rozsdát fog, mely vasoxidhidrát
vegyület. A sósav és a hígított kén- és salétromsav 
oldja. A kováesvasat a gyártás szerint osztályoz
zuk. A hegesztett és folyasztott v.folyt vas között 
az a különbség, hogy az előbbeninek gyártásakor 
a kovácsvasat pépes-, az utóbbinak gyártásakor 
pedig folyékony halmazállapotban nyerjük. 
. A kovácsvasat közvetlenül az ércekből vagy 
közvetve a nyers vasból gyárthatjuk. A gyártás 

mind a két módja igen elterjedt. A) A természeti 
népek, nevezetesen Afrika, Ázsia és Dél-Amerika 
őslakói, valamint a Csendes-óceán archipelagusán 
lakó népek, sőt még a Balkán-félsziget lakosai 
ma is közvetetlenül az ércekből gyártják a ko
vácsvasat, olyformán, hogy a faszénnel elegyí
tett vasércet földbe ásott gödrökben vagy kis 
kemencékben redukálják kovácsvassá. A tűz 
élesztősére kézzel, lábbal vagy vízi erővel hajtott 
fúvókat használnak. A kemence alján összegyűlt 
szivacsszerű bucavasat kalapácsokkal tömörítik 
meg. A gyártásnak ez a módja (az ú. n. buca-
művelet) napról napra veszt jelentőségéből, mert 
költséges és szaporátlan, azonban el kell ismer
nünk, hogy a gyártott vas a legjobbak közé tar
tozik. Legújabban a kovácsvasnak közvetetlenül 
az ércekből való gyártására többféle módot eszel
tek ki, azonban gyakorlati jelentősége egyik el
járásnak sem lett. 

B) A kovácsvas-gyártásnak ma is legolcsóbb 
módja az, ha a vasércekot előbb nyers vassá ala- • 
kítjuk át s ebből vonunk el oxidáló anyagokkal « 
(levegővel, vasoxiddal, vasoxiduloxiddal stb.) 
annyi szénelemet, hogy kovácsvassá változik. 
A nyers vas átalakításának ezt a módját általá
ban a vas frissítésének vagy finomításának ne
vezzük. A frissítésnek három módja van: fris
sítés friss tüzekben, frissítés kavarókban és 
frissítés konverterekben. 

a)Akováqsvas gyártása* frisstüzekben(késze\6 
tűzhelyekben) ma már teljesen elvesztette jelen
tőségét, mert igen költséges, lassú és kevés gyárt
mányt szolgáltat. Ezt a műveletet az jellemzi, 
hogy a nyers vasat (készelö vasat) faszénnel ele
gyítve, alacsony, nyitott aknáskemencében a fúvó 
levegő hatásának tesszük ki. A gyártmányt friss 
v. készeit vasnak nevezik. (L. Készelés, Készelő-
tüzliely, Készelövas és Készeit vas címszókat.) 
A frisseléssel rokon eljárásnak minősíthető a ko
vácsolható öntött vas gyártása, melynek veleje 
az, hogy fehérvasból való öntvényeket vasoxid
porba ágyazva, zárt kemencetokban 4—6 napig 
vörösmelegig izzítunk, ekkor a vasoxid oxigénje 
a vas karboniumját jórészt kiégeti. 

b) A kovácsvas gyártása kavarókemencében 
(az ú. n. lángpestfrissítés) szintén elvesztette 
jelentőségét. Á kavarókemencék jellemző tulaj
donsága az, hogy külön tűzhellyel és munkatér
rel bírnak, úgy hogy bennük bármily jó lángot 
adó tüzelőt használhatnak. Széntüzelésre beren
dezett kavaró metszetrajzát a 14. ábra láttatja. 
A tűzfészeknek Lr lépcsős rostélya van, amely
nek alsó négyszögletes tartó gerendáját vízzel 
hűtik. A tüzelő szert a T tölcséren hányják he ós 
a tűz bolygatására az ajtóval elzárható t nyílás 
szolgál. A fejlődő égéstermékek a ü, tűzhld felett 
levő Nt lánglyukon át áradnak az A munkaajtó
val felszerelt M munkatérbe. A ajtón levő O nyí
lás a kavaró-horgok bedugására való. A munka
tér jobb és bal oldalát a vízzel vagy levegővel 
hűtött GG öntöttvasgerendák határolják, a fene
ket pedig az 5—8 cm. vastag L öntött vaslapok 
alkotják, amelyeket az XJ üregen betóduló hideg 
levegő hűt. Azöntöttvaslapokon,amelyek könnyen 
kicserélhetők legyenek, nyugszik a kemencék 
fészke (alagya) A. A tüzhíddal szemben van a 





VAS- ÉS ACÉLGYÁRTÁS. 

2. ábra. Aknás pörkölőkemence. 

1. ábra. A siegeni pőrkölő-
kemence függőleges metszete. 

3. ábra. A Westmann-féle gázpör-
kölö kemence függőleges metszete. 

«Vasa cikkhez. — XIX. 

13. ábra. Cowper-féle sejtes léghevítő metszete. 

4. ábra. A nagy olvasztók Övei. 

<S. ábra. A fúvóka és a fúvókás 
elrendezése. 

12. ábra. Withwell-féle kamarás 
léghevítő metszete. 

Ulójsöves léghevítő 11. ábra- • ^tszete. 

5. ábrn. Pilléres nagy olvasztó metszete. 

7. ábra. A nagy olvasztók torokzárója. 

9. ábra. Torokgáztiszlíló. 

(>. ábra. Skót szerkezetű nagy olvasztó, teljesen 
szabadon álló aknával. 

14. ábra. Széntüzelésre berendezett kavaró 
hosszanti metszete. 

111. ábra. Fekvő U',LÍ1H>\ Üo 
metszete. 

Révai Nagy Lexikona. 







VAS- ÉS ACÉLGYÁRTÁS II. 

26. ábra. Óment acél-kemence 
keresztmetszete. 

19. ábra. Vas- és acélgyár Bessemer-
kon ver térje. 

28—30. ábra. A regeneratív tüzelésű 
tégely-acélkemence vízszintes és függő-

Jeges metszete. 

«V«s» cikkhez. — XIX. 

18. ábra. Bessemer-acél gyártására való konverter 
metszete. 

2:;—24. ábra. A resicai Siemens-Martin ycélolvas2lókemenee hosszanti és keresztmetszete. 

15—1(5. ábra. Gáztüzelésre berendezett kavaró hossz 
és keresztmetszete. 

'::>. ábra. Siemens-Martin acélolvuszLókenicncék képe, 27. ábra. Cementacél-kemence hosszanti metszele. 

20. ábra. Acélöntő üst és hozzá
való daru metszele. 

17. ábra. A gázszellenlyű 
hosszanti metszete. 

21—22. ábra. Az acélöntő kokilla 
metszete és alaprajza. 

Révai Nagy Lexikona. 
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füstlúd H2 és e felett a füstlyuk N2. E a kava
randó nyers vas előmelegítésére való ú. n. elő
melegítő tér, C pedig a füstcsatorna, illetőleg 
kémény, amelynek aljára az elvonuló gázok jobb 
kihasználása céljából kazánt állítanak. A munka
tér fedele boltozott, vastagsága 16—21 cm. 

Hazánkban a jó kőszén és barnaszén híja miatt 
kiváló fontosságúakká lettek a gázkavarók (15. 
és 16. ábra). A kemence munkatere M a közön
séges kavarok munkaterétől nem különbözik; ezt 
is vízzel hűtött 0 vasgerendák határolják ós fe
nekét levegővel hűtött öntöttvaslapok alkotják. 
A munkaajtót A jelöli. A fő különbség a szél- és 
gázgenerátorok alkalmazásában áll. S illetőleg 
Sí a szél-, s G illetőleg G, a gázgenerátor. Ezek
hez a levegőt és a gázt a 17. ábrában előtüntetett 
szellentyüvel vezethetjük. Ezek akként szerkeszt-
vók, hogy az elhasznált égéstermékek útját is 
szabályozhatjuk. A generátorokból elszálló gázt 
G öntöttvascső vezeti a H szellentyűházhoz, 
melynek B ajtaja részben mint tisztító ajtó, rész
ben pedig mint biztosító szelientyü szolgál, mert 
esetleges robbanásokkor kinyilik és a gázokat a 
szabadba ereszti. T tányérszellentyűvel szabá
lyozzák a regenerátorokhoz vezetett gáz mennyi
ségét, Ff ojtó szellentyüvel pedig útjának irányát. 
A gáz átömölvén _R rúddal és a K kézi kerékkel 
mozgatható tányérszellentyű résén, Gs öntött-
vasszekrénybo árad, hol is F szelientyü a szek
rény St részébe tereli, mire a Cg csatornán át a 
gázgenerátorba árad. Ugyanekkor a Gk csatornán 
át a kémény huzata az elhasznált égésterméke
ket Gs szekrény S2 felébe tereli, honnan azok a 
öfr csatornába s végül a kéményen át a szabadba 
áradnak. Az E ellensúllyal terhelt F fojtó szel-
lentyűt c karral állíthatják a pontozott vonalak
kal jelzett állásába. Ekkor a generátorgázok a 
Gk csatornán át jutnak a másik regenerátorhoz 
és az elhasznált égéstermékek Gg-ből Cgt-he s 
innen a kéménybe áradnak. A Gs szekrény tisz
títására valók a levehető t fedők. A levegő be
eresztésére olyan szellentyűházat használnak, 
melynek csak a Gs szekrénye van meg. A levegő 
a tányérszellentyű résén árad be és szintén fojtó 
szellentyüvel szabályozható. Visszatérve a 15— 
16. ábrára, megjegyezzük, hogy a gázszek-
róny a j , a szélszekrény pedig az s nyílásra jön. 
Tételezzük fel, hogy a felhevült Gt és St regene
rátorokon a levegőt és a gázt vezetjük keresz
tül, ezek az «, zl csatornákban összekeveredvén, 
meggyúlnak és a keletkező láng i, lánglyukon 
csap az M munkatérbe; itt az égéstermékek 
melegük jó részét átadják a vasfürdőnek, illető
leg salaknak és L3 lánglyukon át z, «2 csatornák 
megkerülésével B3 aknába és innen az S2 G„ re
generátorokhoz áradnak s miután ezeket is'fel-
melegitették, a szél- és gázszekrényen át a ké
ménybe jutnak. A zt z, gödrök arra valók, hogy 
az elvonuló gázokkal tovaragadt salakcsomók és 
vassziporkák az w,, illetve n.2 nyelvhez ütődve, ide 
hulljanak, mert különben a regenerátor tégla
rácsát tömnék el. Ezekben a zsákokban össze
gyűlő hulladékot külön ajtón át húzzák ki. Egy 
gázkavaróhoz rendesen két generátor kell. A ka
varáshoz rendesen több (2—3-féle) nyers vasat 
használnak. így kevernek össze sötétszürke, tarka 

és fehér vasat, sőt néha tükrös vasat is, mert ha 
csakis sötétszürke nyers vasat kavarnának, a ka
varás igen sokáig tartana, mivel a grafitot nehezen 
égethetjük el; ha pedig fehér vasat használunk, a 
kavarás oly rövid ideig tartana, hogy a vas ron-
dítói kellő mórtékben ki nem válhatnának, mert a 
fehér vas kötött karbontartalmát könnyen kiűz
hetjük. Ezért elegyítik a két vasfajtát, hogy jó 
tulajdonságaik egyesítésével a károsakat ellen
súlyozhassák. Az előbb említett ok miatt a szürke 
vasat nyers járásúnak (rohgángig), a fehér vasat 
pedig gyors járásúnak (gargangig) mondjuk. 
Egy adag súlya egy munkaajtós kemencében 
150—250 kg., kétajtós kemencében 300—350 kg. 

A kavarás munkáját azzal kezdjük, hogy a 
kemencében készítendő gyártmány és a vissza
maradt salak minőségéhez mérten 10—20 lapát 
kavaró- és forrasztó-salakot, továbbá 4—6 lapát 
vasrevét vetünk ós az előmelegített vasat a fé
szekre lapátolva, lassankint megömlesztjük. A 
megömlesztés közben a vas fontosabb ronditói a 
mangán, kén ós foszfor elsalakulnak vagy el
égnek, ugyanez történik a szilíciummal is, amely 
a vas oxidvegyületeivel hígfolyó és oxidáló ha
tású salakot alkot. Eközben a vas karbontartalma 
átalakul; a grafitból amorf szén lesz. A megömlött 
vas súlyosabb volta miatt a salak alatt helyez
kedik el, ezért az ömledóket folytonosan kavar
gatni kell, hogy egymással és a levegővel érint-
keztetve a szénelemet a szükséges mértékig ki
égethessük. A kavarás időtartamát a kavaráshoz 
használt horgos vasak (horoglyák) számával 
fejezzük ki : fél óra 6, egy óra 12 horoglyát 
kíván. A kavarás következtében fellépő heves 
oxidáció miatt sok szénoxidgáz keletkezik, mely 
erős forrásba hozza az ömledéket, olyannyira, 
hogy a salak a kemenceajtó alsó széleit eléri és 
ezen kifolyik. E közben a vas mindinkább pépe
sebb halmazállapotú lesz és fehér izzóvá válik. 
Midőn a munkás látja, hogy a vas legnagyobb 
része kovácsvassá változott, előbb erősen fűt, 
hogy a meglévő salakot hígfolyóbbá téve, a 
munkaajtó alatti nyíláson lecsapolhassa. Midőn 
a salakot lecsapolták és a vas védetlen maradt, 
a vasat nyársakkal zöcskölik, hogy részei idő 
előtt ne forradhassanak össze. E művelet közben 
az acólmtnőségű vasrészek is lassanként kovács
vassá változnak. Ha a munkás az összetapadó 
vasrészeket szótválasztani már nem tudja, fel
hagy a zöcsköléssel és az összetapadt vasdara
bokat átfekteti, hogy minden részük egyenletesen 
tüzesedjék áí, illetőleg dekarbonizálódhasson. 
Kellő átforgatás után az egyes vasdarabokból 
30—40 kg.-os darabokat formálnak, ezeket vas
fogókkal kiveszik a kemencéből és gőzkalapácsok 
alatt tömörítik. A kivett spongyaszerü vasdara
bokat vaskenyérnek nevezzük. A vaskavárás a 
Siemens-Martin- ós a Thomas- Gilchrist-íéle el
járások feltalálása óta napról-napra veszít jelen
tőségéből. Épp így nem beszélhetünk az elökészelés 
útján való kovácsvas-gyártásról sem. A lángpes
tekben való frissítésnek van még egy fontos módja: 
a Siemens-Martin-féle eljárás, azonban ezt csak 
az acélgyártásról szóló fejezetben tárgyaljuk. 

Talbot eljárása szerint a kovácsvasat úgy gyárt
ják, hogy acélfürdő felett mészkőből és henger-
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revéből (vagy oxidos vasércből) gyorsan ható sala
kot készítenek s ebbe az olvadt nyersvasat rész
letekben öntik; időnkint a felesleges salakot el
távolítják. 

c) Finomítás konverterekben, szélfrissüés. A 
kováesvas-gyártásnak ez a módja újabban kiváló 
fontosságúvá lett, azonban erről is csak az acél
gyártással kapcsolatban emlékezünk meg. 

7. Az acél és gyártása. Azt a kovácsolható 
vasat, amely bizonyos hőmérsékletig izzítva és 
ezután hirtelen lehűtve megkeményedik: acélnak, 
és a keményítés műveletét edzésnek nevezzük. 
A már nem edzhető kovácsvas karbontartalmát 
növelve és a még nem edzhető nyers vas karbon
tartalmát csökkentve, bizonyos határok között az 
edzhetőség is előtérbe lép. A két határpontot szo
rosan meg nem állapíthatjuk, ezért lefelé a ko
vácsvas és acél, felfelé pedig az acél és a nyers
vas között szoros különbséget nem tehetünk. Ál
talában 0-4%-on alul az edzhetőség ós 2'8%-on 
felül a kovácsolhatóság szűnik meg, úgy hogy az 
acélt e két határ közé szoríthatjuk. Azonban a 
karbontartalom nemcsak az edzhetőség ós ková-
esolhatóság mértékét befolyásolhatja, a kemény
ség is tőle függ. Minél több a kémiailag megkötött 
karbon, annál keményebb az acél. A karbontar
talom a keménységen kívül még a szilárdság 
fókát is befolyásolja. Minél több a szénelem, annál 
nagyobb a rugalmasság és a feltétlen szilárd
ság, de annál kisebb a nyujthatóság, vagy amint 
mondani szokás, a szívósság. Tehát az acél szi
lárdabb, a kovácsvas pedig szívósabb. Az acél 
a leghomogénebb vasfaj. Törése finom szemesés, 
kagylós, szürkés-fehér és selyemfényű. Az acéllal 
elkeverődött idegen alkotó részek a kovácsvasnál 
megbeszélt jelenségeket okozzák. A szénelemen 
kívül az acél műszaki tulajdonságaira más anya
gok is nagy befolyással vannak. A foszfor és kén 
hatását ismerjük. 3%-on túli mangántast&lova. 
az acél szilárdságának kárára van. Legjobb, ha 
05—O6°/0 mangán mellett 0-95% szén van a 
vasban s a rugalmasságot illetőleg, ha a karbon
tartalom 0'29—O43°/0 és a mangántartalom 
0'24—1"19% közt ingadozik. A mangán az acél 
hegeszthetőségét és kovácsolhatóságát növeli. A 
króm szintén növeli az acél szilárdságát. 0 -5% 
króm és 0-91% széntartalmú acél 86-9 kg. terhe
lés alatt szakadt, azonban készítettek 115—140 
kg. szilárdságú krómacélt is. A krómnak még az 
a jó tulajdonsága is van, hogy igen megkeményíti 
az acélt. A 0-9% szén és 2-00% krómtartalmú 
acél keménységi foka 8. Mivel a krómacél jól 
hegeszthető és kovácsolható is, különösen oly 
szerszámok gyártására alkalmas, amelyekkel 
igen kemény tárgyakat akarunk megmunkálni. 
A nikkel szintén szilárdítja az acélt, noha kisebb 
mértékben mint az előbbiek. Jól kovácsolható 
és hengerelhető az acél, amelynek nikkeltar
talma 25»/o-on alul van. A hegeszthetősége l°/0-on 
túl, hidegen való megmunkálhatósága pedig 5% 
nikkelen túl csökken. A keménység 20% nikkel
tartalomig növekszik. A szóban forgó és más 
fémekkel (titán, molibdén, volfrám) javított szer-
számacólt nevezzük nemes vagy több alkotás acél
nak. Az acél olvadópontja 1600—1900 C° között 
ingadozik. Minél nagyobb hőmérsékletnél olvad 

az acél, annál nagyobb az izzónszilárdsága vagy 
kovácsolhatóság a ós annál nagyobb nhegeszthető-
sége. A nehezeu olvadó króm és volfrám növeli 
az acél olvadópontját, hasonló hatása van a man
gánnak, nikkelnek, kobaltnak, platinának ós a ruo-
libdénnek is. Az acél önthetőségére legjobb .hatás
sal van az alumínium, mert az olvadáspontját 
300 C°-kal csökkenti, az ömledék egészen hig-
folyölesz, a gázokat pedig könnyen kiereszti, úgy 
hogy a finomabb formából is tömött, hólyag-
talan és nagyobb szilárdságú öntést kapunk. 
2%o alumíniumot tartalmazó öntött acél szilárd
sága í?3 kg mm3-enkint és megnyúlása 12Vj°/o* 

A nagyon megizzított acél durva szemcséssé 
és merevvé lesz. Minél nagyobb az acél karbon
tartalma, annál érzékenyebb a túlhevítés iránt. 
Ha a hevítés a szikrázásig törtónt, az acél megég, 
izzóntörésü lesz, a benne levő megolvadt alkotó 
részek nieggyengítik molekuláinak kohézióját. 

Az acél legfontosabb tulajdonságai közé tartozik 
az edzhetőség. Az edző hőmérséklet a sötét és vi
lágos cseresznye-vörös között (700—800 O) van. 
A jól edzett acél rugalmassági határa és feltétlen 
szilárdsága nagyobb mint az edzetlené, de nyujt-
hatósága kisebb. Az edzés következtében az acél 
férője megnagyobbodik, fajsúlya pedig csökken. 

Mivel a teljesen kemény acél nagyon merev, 
megeresztjük, azaz 220—230 C°-ig felhevítjük. 
Ezáltal nyújthatóbb és puhább lesz, tömöttsége 
pedig megnagyobbodik. Megeresztés közben az 
acél különféle színfuttatásokat kap, melyeknek 
sorozata a következő: 

világos 
sárga 

220—S30CJ> 

sötét sárga 
240 C° 

tá rna 
255 C» 
barna-
vörös 

265 ü> 
bíbor
vörös 
275 C° 

eszterga- és gyaluló acélokra, ke
mény acél és kérges öntvény megmunkálásá
hoz. Véső acélra, simító kalapácsokra, pénzverő 
és sajtóbélyegekre és malom-talp-csapágyakra. 
Acél és öntött vas megmunkálására való esz
terga- és gyalú-acélok és íúrók, lyuktágítók, 
marók, fémfürészek, nagy kovács-kézikalapá

csok, malomkő-vésök stb. számára. 

}Csavarvágó pofák, malomtalp-csapok, kis kézi
kalapácsok és gyalúkések számára. 

\ Csavarvágók, tekercsfúrók, csoutvágó szerszá-
j mok, bőrlyukasztók és borotvák számára. 

") Esztergafúró és gyaluacélok és csavarvágók 
si 

viola-
színű 

285 Co« 

csavarvas 
. kovácsvasra és rézre, favésök, hidegen lyu-
) kasztok, reszelövágók stb. számára. 

}
Hidegen vésők acélra, fejező kalapácsok, ke
mény fára való kések és marók, kövésök és. 
fúrók, domborító szerszámok, melegen lyu
kasztók, nyírókések, papirosvágó kések, toll-
kések, pontozók, facsavarmenet- és bordólyuk

fúrók, dohányvágó kések számára. 
1 Hideg vésők öntött vasra, meleg fémekre való. 

domborítok, gyufagyalúk, fagyalú-kések, fa-
fúrók, fejszék, balták, linóm fűrészek, idomító 
kések és marók, vivópengék, török, asztali ké
sek, metsző bélyegek, kaszák stb. számára. 

YÍ}l?0S \ Hidegen vésők kovácsvasra, faffirészek, sebé-
81 C° ( s z e t i eszkÖ2iöl£> vargaárak, rugók számára. 

szürke (tenger-\ , . 
zöld) 330 C<J / *• u-

(Megjegyzendő, hogy ezeket a futtatás-színeket egy és. 
ugyanazon hőmérséklettel, tartós izzítás útjánis megkapjuk.) 
Általában az első három szín tinóm kemény élű szerszámokra, 
a második három lökéssel ható, v. lökéseknek és erős csava
rásnak kitett szerszámokra, a harmadik három pedig ke-
vésbbó finom élű, mindinkább szívós szerszámokra való. 

Az edzésre és a megeresztésre vonatkozó mo
dern elméletről már szóltunk. 

. szürke karintiai kaszák számára 
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A legközönségesebb edző folyadék a hideg víz, 

azonban az álló víznél jobb a folyóvíz, mert a 
víz árja a rosszul vezető meleg vizet és gőzöket 
elragadja; még jobb az alulról felbugyogó víz, 
mert egyenletesebben hat. Edzenek még vízsugár
ral és zuhannyal; minél finomabb sugarakban és 
minél nagyobb nyomás alatt hat a víz az edzendő 
acélra, annál jobb. Legerősebb az edzés akkor, ha 
csak annyi vízpermeteg éri a tárgyat, amennyi 
éppen gőzzé válhat, mert a gőz sok meleget köt 
meg. Ha a vízbe konyhasót, szalmiá'kot, salétromot 
vagy kénsavat teszünk (2—4 súlyszázalék), a víz 
melegvezetését, tehát edzőképességét is növeljük. 
Ezért jobb a kútvíz a folyóvíznél, mert nagy a 
sótartalma. Kevésbbé edzenek az olajok, a zsi
radékok és a halzsír, míg a kéneső igen gyorsan 
és egyenletesen hat, csakhogy ártalmas gőzöket 
fejleszt és drága. A levegő is alkalmas edzőszer, 
ha a tárgyat gyorsan mozgatjuk. Sok apró tárgy 
edzésére meghatározott hőmérsékletnél olvadó 
ólom-ón ötvónyeket is használnak. 

Kévéit acélnak nevezzük a kévelő tűzhely
ben történt izzítással és azt követő kalapálással 
összehegesztett acélt és kovácsvasat; ha ezt el
törjük, azután a két darabot összehegesztjük, ki
nyújtjuk s ismét összetörjük, o művelet többszöri 
ismétlése után oly acélt kapunk, amely a koyácsvas 
szívósságát az acél szilárdságával egyesíti. Ezt az 
acélt dömöck- (damaszk) acélnak nevezzük. Ha 
ennek felszínét simára reszeljük és gyenge savval 
(hígított kénsav) maratjuk, hullámvonalakból álló 
rajzot kapunk (fodros acél), mert a lágyabb ko
vácsvasrészeket a sav jobban kimarja, mint a 
keményebb acélrészeket. Hasonló rajzokat láttat 
a Wootz-acél is nikkeltartalma miatt. Az acél 
homogén volta miatt kitűnően fényezhető s a sa
vak és a nedves levegő hatását a kovácsvasnál 
jobban kiállja. A hegesztett és folyasztott acél 
között az a különbség, ami a hegesztett és folyasz
tott vas között van. Folyasztott acélnak mond
hatjuk az öntött acélt is. 

Az acél gyártását négy fő csoportra oszthatjuk : 
A) az acéí gyártása közvetlenül az ércekből, B) 
az acél gyártása a nyers vasból, G) az acél gyár
tása a kovácsvasból és D) az acél finomítása. 

A) Az acél gyártása közvetlenül az ércekből, az 
ú. n. buca-acél gyártása, a buca-vas gyártásához 
hasonló, ipari fontossága ma már alig van. 

B) Az acél gyártása a nyers vasból, épp úgy 
mint a kováesvas gyártása: a) tűzhely-, b) láng
pest- ós c) szélfrissítéssel történik, vagy pedig d) 
elektrokemencében. 

a) A friss acélt a friss füzekhez hasonló kemen
cében, az acéltűzhelyben állítják elő, a modern ko
hászatban ez az eljárás teljesen elvesztette jelentő
ségét; ugyanezt mondhatjuk b) a kavart acél 
gyártásáról is. Az ú. n. rózsásacélt is frisstüz-
helyben állítják elő. A bucából kikovácsolt négy-
szegletes rudat megedzik, ekkor annak felszínén 
apró repedések keletkeznek és töréslapját rózsá
hoz hasonló, gyengén futtatott ábrák jellemzik. 

c) A szélfrissítés. A szélfrissítés veleje abban 
áll, hogy a megömlött nyers vason levegőt fúva
tunk keresztül, amely annak ezéntartalmát a kí
vánt fokig kiégeti s a kész, de még folyékony 
acélt vasmintákba öntjük. Ezért nevezzük a ter

méket folyt vagy folyasztott acélnak. A szóban 
forgó művelet végrehajtására két mód van: a 
savas és a bázikus eljárás. Az előbbit Bessemer, 
az utóbbit pedig Thomas angol kohász találta fel. 

A Bessemer-acél gyártásának veleje az, hogy 
a nyers vasat tüzelőszer teljes kizárásával alakít
juk át acéllá, még pedig akként, hogy a nyers 
vason levegőt fúvatunk keresztül. A művelethez 
szilíciumban bővelkedő szürke vasat (2—3°/i> 
grafit ós 1*6—2% szilíciumtartalmú ú. n. Besse-
mer-nyersvasat) használnak, amelyet közvetlenül 
a nagy olvasztóból, vagy átömlesztve kupola-, 
esetleg lángálló-kemencékből eresztenek ki és. 
öntenek át a művelet véghezvitelére szolgáló, 
edénybe, amelyet kovasav tartalmú anyaggal bé
lelnek ki. A gyártás folyamata szerint angol és 
svéd eljárást különböztethetünk meg; mivel az 
előzőt használják leginkább, csakis erről fogunk 
szólni. Az angol szélfrissítő v. konverter (Besse-
mer-körte) amelyet a 18. ábra metszetben, a 19- ábra 
pedig képben láttat, kazánpléhből készített és ková
ban bővelkedő homokkal bélelt körtealakú edény. 
Azért, hogy a konverterbe a hígfolyó nyers vasat 
be- és a kész acélömledéket kiönthessük, forgat
ható csapokon kell nyugodnia. A jobboldali csap 
fogaskerékkel van felszerelve, ezt a víznyo
mású h sajtó dugattyú-rúdjának folytatását alkotó 
fogasrúd mozgatja. A fúvólevegőt rendszerint 
fekvő fúvógépekkel nyomják a konverterbe, még 
pedig az f csövön keresztül, honnan az a g csőbe 
s ebből a d konverterfenékbe árad. A konverter
fenekét öntött vasból készítik és ékekkel szilárdíts 
ják a konverterhez. Felső részét tűzálló homok
ból való b védő réteg burkolja, ez kúpalakú és bele
szorítják a konverterbélésnek kúpalakú nyila
sába. A fúvólevegő a kúpalakú c csévéken árad a 
fenék d kamarájából a konverter a terébe. Eze
ket a esévéket alulról csavarokkal szorítják meg. 
A esévék szintén tűzálló anyagból valók, 1 cm. 
bőségű nyilasaiknak száma 5-7 között váltakozik. 
Kezdetben csak 3—5 tonnás ehargeokra v. be
tétekre való konvertereket készítettek, ma azon
ban 12 tonnások is vannak. Leginkább a 6 tonná
sokathasználják, melyeknek, 1*8 m. belső bőséget 
és 3*3—3*6 m. belső magasságot adnak. A bélés 
250—300 és a fenék -íOÖ—550 mm. magas. Ujab
ban egész kis Bessemer-konvertereket (400 kg. be
tétre) is használnak, de a gyakorlatban ez az el
járás (kis bessemerelés) nem vált be. A konverter
bélés mintegy 100, a fenék pedig mintegy 14—4a 
f úvatást, v. amint a kohász mondja: charge-ot áll 
ki."Midőn a konverterttöltés céljából megfordítjuk, 
a füvólevegőt el kell zárni, különben az ömledé-
ket kifújnáT Erre kézzel állítható, vagy önműködő 
szellentyűt használnak. A levegővezető esőbe a. 
szélnyomás szabályozására szélüstöt iktatnak be. 
Midőn kész az acél, tűzálló anyaggal bélelt kovács
vas-üstbe eresztik. Az a üstöt tartó kar (20. ábra) 
másik szabad végére állítható ellensúlyt tesznek,, 
hogy a terhelés egyenletes legyen. Az üst és az 
ellensúly emelésére hidraulikus emelőt használ
nak, kde hengerekben járó f dugattyú kúp
alakú végére illesztik a kar kúpalakú h tok
ját, melyet i fogaskerékművel fordítanak meg s 
Az a öntőüstöt vaslemezből készítik és tűzálló, 
anyaggal bélelik ki, fenekén van az acéllecsapolő 
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nyilas, melyet a szintén tűzálló anyagból készí
tett és a c emelőszerkezettel mozgatható b dugó 
zár el. Az üst fordítására való az l kézi kerék, 
mely kúpkerekekkel az m tengelyt, ez pedig vég
telen csavarral és csavarkerékkel az « üstöt for
gatja. Rendes üzemben legalább is két konverter 
kell, hogy amig az egyik dolgozik, a másikat 
javíthassák és a következő műveletre előkészít
hessék. Működés közben a konverterek torka 
a kohó kéményének hő tölcsére felé fordul, ezt 
újabban vízzel hűtött vasszekrénnyel bélelik 
ki, hogy a konverterből kihányt salaknak és vas
nak a kémény oldalához való tapadását megaka
dályozhassák. Legújabban a konvertereket ba
kokra állítják, az acélt pedig külön vasszekérre 
állított kokillákba (coquille) eresztik. E~ célsze
rűbb elrendezés, mert az acéltuskók kiemelése az 
öntőházon kívül történvén, a kohó tiszta marad s 
a munkásokat a kiszedett acéltuskók s öntőmin
ták nem zavarják. A kész acélt az öntőüstből az 
50—75 mm. favastagságú kör- v. tompított élű 
négyzet- v. téglánykeresztmetszetű, felül és alul 
nyitott csonka kúp- v. gúlaalakú öntöttvas-min
tákba, a kokillába eresztik (21—22. ábra). A 0 
kokillát az A táblára helyezik és ehhez orsók
kal vagy karajokkal szilárdítják meg, az acél 
kiöntése után pedig a B dugasszal lefojtják. 
Hogy a kiöntött acél a fenéktáblát meg ne ron
gálhassa, az utóbbit könnyen kicserélhető tűzálló 
agyaglappal fedik be. Használat előtt ugyanezen 
okbói a kokillákat grafittal kenik be. A B dugasz 
arra való, hogy a levegőt távol tartsa, ezért ho
mokot is szórnak rá. A kokillák nagysága s alakja 
más-más lehet. Egy kokilla 60—100 öntést tart 
ki. A kokillák és az ezekben levő acél kiemelé
sére hidraulikus darugépeket használnak. A hid
raulikus gépekhez tartozó összes szellentyük 
forgató kerekei egy közös emeltebb helyen (a 
kormányon) vannak, úgy hogy a művezető az 
egész felett uralkodik, a gyártás minden szaka
szát kezében tartja. A fúvógépek 80—108 (sőt 
135 cm.) magas kénesőoszlopnak megfelelő nyo
mású levegőt adjanak. A szóimennyiség percen
ként és 100 kg. vas után 60 m» legyen. Égy kon
verter ellátására 250 lóerős gép szükséges. A ma
gas nyomású vizet felfogó akkumulátorokhoz 
külön szivattyúgép kell, amelyet az akkumulátor 
önműködőlég állít és indít meg. 

A besszemerelés műfolyama 20—30 percig 
tart, a vasveszteség körülbelül 10—15°/0. Ha sok 
szilicium van a fürdőben, az acél igen forró lesz, 
amit a mangán elégéséből származó barna füst 
jelez; ekkor az ömledéket acóldarabok (acélsínek) 
bedobásával hűtik le. Célszerű a művelet végén 
ferromangánt is beadagolni, hogy a fürdő vas
oxidtartalmát elsalakíthassuk, de mivel mind az 

\ acéldarabok, mind a ferromangán az acél karbon
tartalmát módosítja, rövid ideig újból fúvatnak 
és e fúvatás után új salak- és vaspróbát vesz
nek. Midőn az acél már egészen jó, az öntőüstbe 
•eresztik, ebből pedig a kokillákba folyatják. A 
besszemerelés évről-évre veszt jelentőségéből, 
kiszorítja a bázikus eljárás. 

A Thomas-acél gyártásaihoz oly nyers vasat 
veszünk, amelyben foszfor is van. Ezt a nyersvas 
fajtát Bessemer eljárása szerint megtisztítani nem 

| lehet, mert a konverter kovasavtartalmú bélése 
a foszforra teljesen hatástalan. Másként áll a 
dolog, ha a konvertert mész- és magnéziumtar
talmú anyagokkal béleljük ki, mert ezek a karbon 
teljes kiégetése után hatnak a foszforra. A mü
velet a következő: első rendben mészkövet ada
golnak a konverterbe, mely a később beöntendő 
nyers vas 14—16%-át teszi ki. A nyers vasban 
1-5—3-0% foszfor, 0-3—0-75% szilicium és 4% 
mangán legyen. A nyers vas befolyasztása után 
a konvertert felállítják és a fúvatás megkezdő
dik. A nyers vasban lévő karbon és a szilicium 
azonnal elég, mert a karbon jó része amorf 
alakban van jelen, a grafitot pedig amorf szénné 
a szilicium alakltja át. Eközben a konverter
ből hatalmas láng tódul ki, ez csakhamar hala-
ványodik, végre megszűnik, ami azt jelenti, 
hogy a karbontartalom nagy része kiégett. A mű-
folyam előtt beadott égetett mész a keletkező 
foszforsavat bázikus salak alakjában köti meg s 
így annak a vassal való redukcióját megakadá
lyozza. A salak foszfortartalma miatt trágyá
zásra igen jól felhasználható. A konverter bélésé
hez agyonégetett, tehát szénsavától és vizétől 
teljesen megfosztott 1—5 mm. vastag szemekké 
őrölt dolomitot használunk, még pedig vízhíjas 
kátránnyal összekeverve; ez a keverék igen jó 
és tartós bélést szolgáltat. Jelenben a konverter-
béléshez használatos normáldolomit vegyjele: 
Ca COs+Mg COs, ebből 54-3°/0 Ca C03 és 45-70/,, 
Mg COs. A konverter szerkezete a Bessemer-üzem-
hez használttal egyezik, csak méreteiben tér el, 
mert a nagyobb mennyiségű salak miatt azonos 
chargeonkinti termelés esetén a bázikus konver
ter nagyobbra veendő. 

Darby acélnak nevezik azt a bázikus eljárással 
gyártott acélt, amelyhez az öntőüstbe történt le-
csapolása után kokszport adnak. Az acél karbo-
nizálódik és a kész terménynek a kokszpor súlyá
val arányos mennyiségű széntartalma lesz. 

G) Az acél gyártása kovácsvasból. Ha a ko
vácsvasat nyers vassal egyetemben megömleszt-
jük és dezoxidáló salakkal a szükséges mérték: 
dekarbonizáljuk, vagy pedig ha a kovácsvasat 
szénporral egyetemben zárt üstökben hevítjük, 
szintén acél keletkezik; az elsőt Martin vagy 
Siemens-Martin folyasztott acélnak, az utóbbit 
cementacélnak nevezzük, a) A Martin-Siemens
acélt Siemens-féle regeneratív tüzeléstl, savas v. 
bázikus bélésű Martin-kemencében készítjük. Leg
újabban a bázikus eljárás igen nagy tért hódí
tott, mert igen homogén és tiszta gyártmányt 
szolgáltat. A Martin-kemence szerkezetét a 23. és 
24. ábra, képét pedig a 25. ábra láttatja: Mjelenti 
a tulajdonképeni pestet, melynek fc-vel jelzett 
fészke bedöngölt dolomit rétegből áll, az a-val 
jelzett rész pedig magnézia-téglafalazat. A pest 
boltozatát, valamint a gáz- és légcsatornákat di-
nasz-téglákból falazzák. A P, N, P1 és JV'-gyel 
jelzett Siemens-féle kamarákat csúcsosan fekte
tett dinasz-tóglákkal rakják ki, melyeket fel
váltva (a Siemens-féle kavarok módjára) az e 
kamarákon átvonuló gázok melegítenek fel. Az 
olvadt acélt és salakot a kemence bal oldalán lát
ható rövid csatornán eresztik az öntő-, illetőleg 
salakszállító üstbe. 
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A chargeok összetételét az anyagok kémiai 
analizálása alapján számítják ki és a nyert tapasz
talatok utón helyesbítik, mert minden egyes 
pestmenet más-más összetételt kíván. Átlag 50% 
nyers vasat és 50% vashulladékot és ócska vasat 
vesznek, mihez még 8—10% mészkő és 3% más 
adalék kerlil. Ha vasérceket is használnak, ekkor 
a nyers vas mennyisége 75%-ot tesz, az érceké 
pedig 10%-ot. Az első betét megömlése után kö
vetkezik a második, harmadik stb., mig csak a 
kemencét az acélfürdö meg nem tölti, azonban 
ezeket a betéteket acélhuüadék (pl. acélsínvég) 
alkotja. A chargeot e célra szerkesztett mecha
nizmussal helyezik be. A mészkövet a charge 
fölé egyenletesen teritik ki, vagy kézi lapát
tal hányják a kemencébe. A feloldott mészkő a 
salakot bázikussá teszi, mert az oxidált foszfor 
foszforsavas mész alakjában csak így köthető 
meg. A charge beolvasztása, a műfolyam viszo
nyai szerint, 3—6 órát kíván, ez idő alatt a szilí
ciumnak és foszfornak közel felerésze a charge-
ból kiválik. Beolvasztás után a salakot eltávolít
ják, a szilícium, foszfor, mangán és szón pedig 
a fómfürdő folytonos és élénk felforrása mellett 
tovább válik ki, amit szükség esetében még vas
oxidtartalmú anyagok (tiszta ércek, henger-reve 
stb.) hozzáadásával mozdítanak elő. Ha a charge 
a lágyság kívánt fokát elérte, amelyet merítő pró
bákkal konstatálnak, ekkor a chargehoz ennek 
dezoxidációja céljából kis mennyiségű ferroman-
gánt adnak a pestbe és az ömledéket kellő melegen 
a készen tartott üstbe eresztik, ebből pedig a kü
lönböző ingoWormákba csapolják. Igen fontos a 
már említett próbavétel, miért is a chargeot a 
próbavétel előtt jól összekeverik. Amint látjuk, 
a Martin-acél gyártása teljesen a kezünkben van. 
A gyártmány jósága nem egy-két perctől függ, 
mint a Bessemer- és Thomas-acél gyártásánál, 
hanem nyújtható addig, mígnem a próbák a kivánt 
eredményt mutatják. A Martin acélgyártás um-
folyama abban áll, hogy karbonban bővelkedő és 
szűkölködő vasfajták összeolvasztásával acólmi-
nőségü gyártmányt kapjunk, figyelembe véve 
természetesen azt a karbonveszteséget is, amely 
az adagok beolvasztásakor és a salak behatása 
következtében fellép. A leírt módon gyártják a 
folyasztott kovácsvasat is, csakhogy a dekarbo-
nizáláasal még tovább mennek. A lángaliókban 
gyártott folyasztott acélt felhasználják öntésre is, 
csakhogy ez esetben almniniummal v. ferroman-
gánszilichumnal kell az ömledéket megtisztogatni. 
Az elsőt rendesen az öntőüstbe teszik, az utóbbit 
pedig a müvelet befejeztekor megömlesztett álla
potában a kemencébe eresztik. 

A cementacélt szemcsés szövetű kovácsvas-
rudakból gyártják akként, hogy 1100 C» hőmér
sékletnél faszéndarabkák jelenlétében tartósan 
izzítják, még pedig a levegő teljes elzárása mel
lett. Rendesen 8 cm. széles és 1*8 cm. vastag ruda
kat használnak. Legjobb a frisseit vas és a lombos 
fák szene, amelyet 10—15 mm. vastagságú dara
bokká tördelnek. A szénnek 1l2—sli része friss, a 
többi használt legyen. A cementacél gyártásához 
használt kemencék rajzát a 26. és 27. ábra tünteti 
elő. A 1 tűzfészekben levő s rostélyra hányt 
tüzelő anyagból fejlődő égéstermékek c c csator

nákba szállanak. Ezek a csatornák az a, és Oj, 
hosszúkás négyszögű vályúkat veszik körül, 
ezekbe rakják a cementálandó vasrudakat. Ab b 
nyilasokon egy-egy rudat dugnak ki, hogy a folya
mat előhaladását megítélhessék. Az égéstermékek 
a vályúkat burkoló hengeres K köpönyeg n n 
nyílásain, valamint az e e csatornákon át jutnak 
az f kéménybe. A köpönyeg hátsó és mellső olda
lán levő g g ajtók a vályúk telerakására és kisze
désére valók, a kemence üzeme alatt azonban el 
vannak zárva. A vályúk hossza rendszerint 3—8 
m., magassága 0-9 m., szélessége 0-8 m. Ez ará
nyok mellett 8000—9000 kg. vasat rakhatunk 
bele. A vályúk fenekére a vasrudak berakása előtt 
homokot terítenek, hogy abban az esetben, ha a 
fűtés a vályút megrepesztené, legyen, ami a ke
letkező hézagot magamagától betapasztja. A ho
mokrétegre 60 mm. vastag és kissé megnedvesített 
szénréteget terítenek, erre helyezik az első vas-
réteget, melyre 13 mm. vastag szénréteg terítendő 
és így tovább. A legfelső szénréteg 16 cm. vastag 
legyen és tűzálló agyagréteggel fojtóan tapasz
tandó be. Ezután kezdetét veheti a tüzelés. Az első 
24 órában előfűtik a kemencét és csak azután 
emelik a hőmérsékletet a rézolvadás pontjáig. 
7—10 nap múlva a vas eléggé karbonizálódott, 
amit a kemencéből kivett próbarudakbólitélhetünk 
meg. Ha jó az acél, a kemencét lassan lehűtik. A 
hűtés három napig is eltart. A kemencéből kivett 
cementacél súlyosabb, mint a kovácsvas volt, 
szövete is más, a szemcsék kisebb-nagyobb lapokká 
változtak át, a rudak felszíne, de törése is hólya
gossá lett (hólyagos acél). B hólyagok és a pik
kelyek nagyságából ítélik meg az acél karbon
tartalmát, mert minél nagyobbak a hólyagok, 
annál nagyobb a karbontartalom. A cementálás 
közben az acél tisztul is, mert elveszti kén- és 
mangántartalmát, bár ennek árán a faszén hamu
jából foszfort ós szilíciumot kap. A cementálás 
veleje abban áll, hogy az izzó kovácsvasrúd az 
izzó szén és széngázok behatása következtében 
karbonizálódik. Azt a cementacélt, melynek töré
sén szines és koncentrikus gyűrűk mutatkoznak, 
rózsás acélnak nevezik. Igen híres a dannemorai 
cement-acél (Svédország). 

D) A finomított v. tégelyacél gyártása. Mivel 
a leírt eljárások szerint gyártott acél nem elég 
homogén, sőt a cementacél lyukacsos is, nem 
alkalmazhatók oly esetekben, midőn az egynemű
ség a fő feltétel, ezért finomítják őket. A cement
acél a felsoroltak között a legtisztább, karbonban 
leggazdagabb, de a legdrágább is* ezért csakis a 
legfinomabb szerszámacól gyártására használják^ 
míg a kavart és frisseit acéltakevésbbé jó minő-
ségühöz. A folyasztott acélgyártmányok közül 
leginkább a bázikus eljárással gyártott anyag 
jöhet szóba. Ha szénelemben gazdagabb tégelyacélt 
akarnak gyártani, mint aminő a felhasznált nyers 
acél, széndarabkákat, ha pedig karbonban szegé
nyebb tégelyacélt akarnak készíteni, kovácsvas
darabkákat tesznek a nyers acélhoz. A ferroman-
gán, tükrös vas és a ferroszilicium hozzáadásá
val egynemübb acéltuskót kapunk, ha pedig igen 
kemény acélt akarunk gyártani, króm-, titán-, 
volfrám-, nikkel- vagy molibdéntartalmú vasat is 
kevernek az anyagok közé. A tégelyeket 11—36 kg. 
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férőségüekké készítik. A tégelyeket a kellőképen 
előkészített nyers agyagokból vagy kézzel vagy 
góppsl formálják, ezután megszárítják és az izzító 
kemencében vörös izzásig felhevítik, ezután pedig 
az olvasztókemencébe állítják és vastölesór segít
ségével beletöltik a megömlesztendő keveréket. Ha 
megtelt, fedőt tesznek rá, hogy a láng ne érhesse 
az ömledéket. Sok esetben a tégelyeket megtöl
tik, még mielőtt az izzító kemencébe állítanák. 
A regeneratív rendszerű olvasztó kemencét a 
28—30. ábra láttatja. Az olvasztó térben mintegy 
21 tégely áll, amelyeket a regenerátorokban felme
legített gázzal hevítenek fel. Az olvasztás és a té
gelyek ki-és berakása körülbelül négy órát kivan. 
Használnak még koksszal fűlő aknás kemencéket 
és szilárd tüzelővel fűlő lángállókat is. A tárcsa
alakú 2-6—3'3 cm. vastag tégely fedelén 3-5 cm. 
átmérőjű lyuk van, amelyet kúpalakú dugóval zár
nak el; ez a lyuk arra való, hogy ezen át a tégelybe 
dugott vasrúd segítségével az acél f olyékonyságá-
ról meggyőződjenek. Az első olvasztásokkor az 
aeélkeverék a tégelyből mindig vesz fel karbont, 
úgy hogy könnyebben olvad meg, sőt a tégelyből 
szilícium is megy át a vasba. Az olvasztás vége 
felé, mikor a hőmérséklet legnagyobb, az acél 
azóntartalmának némi része oxidálódik. Fontos 
szerepet játszik a nyers anyag mangántartalma is, 
mert elősegíti a szilícium redukcióját és a tégely
ből kiszabadult karbonnak az acólf ürdő által való 
(elvételét. Ha cementacélból gyártják a tégelyaeólt, 
akkor mindig valamivel nagyobb karbontartalmú 
nyers acélt tesznek a tégelybe, mint aminőt gyár
tani akarnak s a kivánt széntartatmat szénben 
szegényebb acélhulladék hozzáadásával érik el; 
azonban ha grafit- vagy széntégelyekben olvaszt
juk a nyers acélt, tekintettel kell lenni arra is, 
hogy az ömledék a tégelyből 0-l%> sőt még ennél 
több szenet vehet fel. A nemes acélok gyártásakor 
a tégelybe ferrokrómot, ferrovolfrámot stb. adnak. 

A tégelyacélt feltalálója után Huntsman-acél
nak is nevezik. 

E) Elektrolit acél-nak nevezzük a villamos
ság segítségével előállított vasgyártmányt. E 
•célra nem az elektrolitikus, hanem az elektro
termikus eljárást használják vagy oly módon, 
hogy villamossággal a vasanyag megömleszte-
sére szánt edényt (pl. a tégelyt, Girod eljárása), 
v. a villamossággal magát a vasanyagot izzítjuk 
{Gin-, Ferranti-, Kjelin eljárása), v. pedig úgy, 
hogy a vasanyagot a villamos ívfény melegével 
-ömlesztjük meg. Ez utóbbi a legelterjedtebb eljá
rás. Stassano a vasércekből közvetetlenül állítja 
elő az acélt olyképpen, hogy az apróra tört vas
érceket a redukcióhoz szükséges szénnel és hoza
dék anyagokkal összekeverve brikettálja és tűz
álló anyagokkal bélelt kemencében, három elek
tród között előálló villamos ívfény melegével 
redukálja és megömleszti. Gyakorlatibbnak minő
síthető Héroult eljárása. Buktatható kemencéjét 
vaslemezből készíti ós tűzálló tégla bélését dolo
mittal burkolja, öblét pedig kovácsvas keretbe 
falazott, levehető fedéllel fedi be, melyen át a 
felfüggesztett elektródokat, 45 mm.-nyire az 
-acélfürdőtől, a kemence belsejébe lógatja. (L. Alu
mínium.) Héroult a Martin-kemencéből 1500— 
2000 kg. olvasztott salaktalan acélt ereszt az 

éppen leírt villamos kemencébe s miután a für
dőt oxidáló salakkal fedte be, megindítja s mint
egy félóráig működni hagyja az áramot. Most a 
keletkezett salakot eltávolítja és a f Urdőre meg
határozott mennyiségű szenet és ugyancsak meg
határozott mennyiségű mangánérccel összekevert 
oxidmentes salakot terít. Ez az aeélfürdő vas-
oxidulját, az elektromos ívfény behatása alatt, 
teljesen redukálja. Midőn a salak megfehéredett, 
az acélfürdőből próbát vesz s ha látja, hogy an
nak minősége megfelelő, hozzáad meghatározott 
arányban és mennyiségben elegyített vasat és 
szenet. Ha ez is megömlött, a fürdőt mangánnal 
és ferrosziliciummal megtisztítván, lecsapolja. 
A gyártmány a legjobb tégely-acéllal vetekszik, 
sőt azt, a legfontosabb technikai tulajdonságok 
dolgában, felül is múlja. Héroult kemencéje a 
ferro-ötvények felhasználásával a nemes acélok 
gyártására kitűnően bevált és a leirt eljárás 
Burópaszerte elterjedt. Kanadában, Braziliában, 
a keletindiai archipelaguson és Újzeelandban az 
elektromosság segítségével már nyersvasat is 
állítanak elő, még pedig kéntartalmú ércek
ből is. 

8. A nyerskovácsvas és acél feldolgozása. A 
friss tüzekből és kavaró kemencékből kivett va
sat ipari célokra még nem használhatjuk fel laza 
szövete és nagy salaktartalma miatt, miért is a 
nyers terméket, az ú. n. vaskenyeret (kovácsvas-
vagy acélbocsot) további megmunkálással tömö
rítik és megtisztítják. A kisebb vasgyárakban, 
hol tiszta faszénnel olvasztott nyers vasat dol
goznak föl, a vaskenyérből rendszerint kalapá
csok segítségével 150 mm. vastag és 380 mm. 
hosszú hatszegletű hasábot, az ú. n. bucát ké
szítik, ebből újabb izzítás után négyszegletes 
keresztmetszetű bugavasat hengerelnek (1. Hen
germű), amelyet kellő hosszúságú darabokra 
vagdalván szét, árúcikké dolgoznak fel. A koksz
olvasztóban gyártott nyers vasból való vaskenye
ret 15—20 mm. vastag és 75—125 mm. széles, 
lapos vasakká, az ú. n. nyers lapkává (milbars) 
hengerlik ki. Mind a buca, mind a nyers lapka 
egyszer hegesztett vas; ha most akár az előbbit, 
akár az utóbbit egyedül vagy nyalábba kötve új
ból megizzítjuk és kihengereljük, kétszer hegesz
tett vasat kapunk. Ilyen a bugavas is. Régebben 
a nagyobb méretű szerkezeti vasakat is nyalá
bokból (csomagokból) hengerelték ki, amelyet 
különféle minőségű és alakú vasakból állítottak 
össze. A felső és alsó lapot rendesen nyers lapká
ból, ha pedig nagyobb szilárdság volt a cél, két
szer hegesztett vasból, sőt acélból is készítették 
(mint a régi sínek nyalábjait, amelyeknek feje 
acélból, nyaka inas és talpa szemcsés vasból volt). 
A megfelelő súlyú s nagyjában a készítendő vas
rúd keresztmetszetéhez simuló keresztmetszetű 
nyalábokat (csomag, pakéta) a hegesztő kemen
cében a hegesztőhőig felmelegítvén, kihengerelték. 
A folyasztott vasat és acélt nem kötik nyalábba, 
hanem az esetben, ha a hengermű a konverterek 
és Martin-pestek gyártmányait azon mód feldol
gozhatja, a kokillából kiszedett még vöröaizzó 
tuskót (ingotot) a kohószint alatt járó kocsira 
teszik és átvontatják a hengerműbe. A kocgi^ál 
a hengermű alkalmas helyén, a kbhószint alá tele-
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pített izzító kemence (soaking pits) előtt meg-
állanak és a daragéppel leemelt ingotot a ke
mence egyik szabad nyilasába állítják s ha már 
elég izzó, kiemelik, a hengerműhöz szállítják és 
kihengerlik. Ha a hengermű lassabban dolgozik 
mint a konverterek és Martin-pestek, a tuskókat 
•a kohó udvarán raktározzák és ha rájuk kerül a 
•sor, izzító kemencében a szükséges hőmérsékletig 
fölmelegítik. Hogyan lesz anyalábból és tuskóból 
félgyártmány: 1. Hengermű, Kalapács, Drót, 
€sö, Lemez, Szelvény, Vasbádog, Vasöntés. 

9. A vas története. A vasat s nyilván annak 
előállítását és feldolgozását is az ős egyiptomi és 
turáni (snmir-akkad) kultúrának köszöni az em
beriség. A vas kohászata 4—5000 éves múltra 
tekint vissza. Az európai népek közül a vas gyár
tásával és feldolgozásával a görögök foglalkoztak 
legelőször. A kováesvas- és acéltárgyakat már 
Homeros említi. A trójai háború idejében a vas
nak még nagy értéke volt; jutalmul tűztök ki 
vagy váltságdíjul adták, sőt csereárúnak is hasz
nálták. A görögök a vas technikai feldolgozása 
tekintetében igen sokat tanulhattak a chalibok-
tól. Ez a nép, melyről Homeros is megemlékezik, 
a Pontus környékén lakott és elsőrendű vasipart 
űzhetett. Országukat már Aiscliylos, aki Kr. e. 
•500. élt, a vas anyaországának nevezi; Aris-
toteles pedig leírja, hogy a vasérceket a folyó 
görgő kövei közül válogatják ki és egyszerű tűz
helyekben olvasztják meg s ha tisztább vasat 
akarnak készíteni, az érceket jól megmossák és 
pirimachus kővel keverik. Európa vaskulturájára 
nagy hatásuk volt az etruszkoknak is. Gozzadini 
gróf (1853.) Bologna közelében 200 őskori sírt 
tárt fel, amelyekben a bronztárgyakon kívül vas
karperecek, gyűrűk, fegyverek és szerszámok is 
voltak. Ezeknek készítését Conestabel Kr. e. 
900—1000. esztendőre teszi. Igaz, hogy a tárgyak 
nem szorosan vett etruszk készítmények, de min
denesetre oly néptől erednek, amely az etruszkok 
•szomszédja volt. Az etruszkok vasiparának 
fészke Elba (Aethalia vagy Ilva) szigetén volt s 
inár Aristoteles (Kr. e. 340) megemlíti, hogy a 
gyártott vasat a szemben fekvő Populonia váro
sában dolgozzák föl. A rómaiak Populoniában 
vasat, Arretiumban pajzsokat, sisakokat, nehéz 
és könnyű kopjákat, a spanyolországi Bilbilisben 
ima Bubiéra) és Turiassóban (a mai Tarragona) 
pedig könnyű acélkardokat készítettek. Az ő ér
demük, hogy Krisztus születésekor már minde
nütt a vas uralkodott. Gyalár mellett is találtak 
római vasolvasztó kemencét. Plinius a legjobb 
európai vasnak a noricumit említi, azonban dicsé-
rőleg szól a comói és a spanyol acélkészítmények
ről is. 

Európának a Kárpátokon, Alpokon és Pire-
•neusokon túli részében a vasipar erősebb gyöke
reket a Kr. e. évezred közepén verhetett, midőn 
az ú. n. hallstatti kultúrát a laténe váltotta fel, 
•amely a vaskor (1. o.) útját egyengette. A közép-
Sorban Stíria volt Európa vasiparának legfon
tosabb helye, állítólag itt alkalmazták legelő
ször a vasolvasztók fúvóinak mozgatására a vízi 
erőt, s ennek következtében már nagyobb kemen
céket építettek, melyekben öntővas is keletkezett. 
Feltevésünket igazolja az, hogy a XV. sz. köze

péről keltezett okiratokbán a vasolvasztókat már 
Radwerk-nek (kerékmű) nevezték és szó van 
Rouheisenröl (Roheisen = nyersvas) is. Megjegy
zendő, hogy ilyen kemencéket a középkor első 
felében Gölniczbányán is használtak és 1880-ig 
a toroczkói hámorosok ilyen ú. n. tót kemencé
ben állították elő a kováesvasat. A mondott 
ideig Európában is úgy gyártották a vasat, mint 
manapság a természeti népek. A vasércet és 
a faszenet apró aknás kemencébe tették és 
kézi- vagy lábitós fúvóval szították a tüzet. 
Ily módon az előálló csekély hőmérséklet miatt 
csak kováesvas (esetleg acél) keletkezhetett. 
A középkor vége felé a vesztfáliai vasolvasz
tók lettek híressé. A «márkische Stahl» a Hanza-
városok fontos kereskedelmi cikke volt. A közép
korban a stíriai vasiparral csak a svédek vasipara 
versenyezhetett. Svédországot már a VII. sz.-ban 
«járnbáraland»-nak, avas anyaországának nevez
ték. A gyártott osmund-vas igen keresett cikk 
volt és sok esetben pénzszámba is ment. A XIV. 
és XV. sz.-ban az átlagos évi termelés 80,000 
mázsa volt. A svéd vasnak a Hanza-városok ke
reskedelme szerezte a legnagyobb keletet. Francia
ország vasipara leginkább a déli vidéken fejlő
dött ki, azonban nagyobb arányokat épp úgy 
nem öltött, mint Csehország vasipara, amelyről 
legelsőbb Hageck Vendel cseh krónikás emlék
szik meg. 

Hazánkban az Árpádok idejében űzött vasgyár
tásról keveset tudunk. Annyi körülbelül bizonyos, 
hogy a magyarok bejövetele előtt a quádok és 
vendek űzték a vasgyártást. Midőn a magyarok 
az országot elfoglalták, a felvidéken Bana vagy 
Bánya várát találták; ebből lett később Selmecz-
bánya. Árpádházi királyaink az ország vasiparát 
stájer és német telepesekkel fejlesztették. II. And
rás Toroezkóra, V. István pedig 1271—72 között 
a Garam melletti bányahelyekre telepített stíriai " 
vasmunkásokat. A legrégibb Árpád-kori vasbá
nyák a Hodrus és Vihnye közötti hegység nyugati 
részében lehettek, amelyeknek érceit a vihnyei 
vasgyárban dolgozták fel. Ezenkívül még Brez-
nicskán és Róniezon voltak vasolvasztók, az ú. n. 
tótkemeneék. Kiemelhetjük még Dobsina vas
iparát, mely már a XIV. sz. elején a kiválóbbak 
közé tartozott. 

A középkor vége felé Európában már minde
nütt vizi erővel mozgatott egyszerű hatású bőr
fúvókat használtak. A kovácsvas- és acélbocsokat, 
a hengerművek ismerete hiányában, vizzel moz
gatott lengő kalapácsokkal nyújtották ki rudakká 
és pléhekké; azonban ez is nagy haladás volt a 
kézi kalapáesoláshoz képest. Ekkor már vízi 
erővel hajtott dróthúzó malmok is voltak (1. 
Drót). Később már húzó padok és még később 
vízi erővel működő drótmalmok keletkeztek. 
A drótmalmok feltalálójának, Chunrad Trat-
müllernek nevét az augsburgi évkönyvek meg is 
örökítették. A renaissance korszaka a vasipár fej
lődésének szempontjából azért volt nevezetes, mert 
ekkor találták fel a vasöntészetet. Kezdetben az 
agyagba való formázás dívott. A képlékeny agya
got a réz- és bronzöntők jól kezelték, a vasöntők
nek csak a látottak után kellett halactniok, külön
ben is a vasipar első gyártmányai az ágyúk és 
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ágyúgolyók, tehát oly cikkek voltak, amelyeknek 
formáját alakzó segítségével az agyagból könnyen 
megkészíthették. Az agyagba való formázás mel
lett fokozatosan fejlődött és izmosodott a homokba 
való formázás is. A vasöntészet első időszakában 
közvetlenül a vasolvasztó kemencéből öntöttek. 
A XVIII. sz. elején a vasöntő műhelyeken kívül 
utazó öntőket is találunk, akik apró kemencékkel 
házról-házra jártak és a szükségeseket megön-
töttók. Ezekből az apró kemencékből fejlődtek ki 
a XIX. sz.-ban a kupola-kemencék. A nyers vas-
gyártás feltalálása nemcsak az öntészet, hanem 
a kovácsvasgyártás fejlődésére is nagyon hatott. 
A bueatűzhelyeknek erős versenytársa támadt a 
friss tűzhelyekben, amelyek a XVII. sz. folyamán 
mindenütt elterjedtek, sőt a XVIII. sz. második 
felében a kavarással való vas- és acélgyártás is 
meghonosodott. A XVII. sz. fontos vasipari talál
mányai sorából kiemeljük a cementacél gyártá
sát, amely alkalmasint valamely svéd v. német
országi kohász érdemének tulajdonítható, mert 
ott fejlődött ki legelőször s onnan is jutott 1710. 
Bertram nevű munkás útján Angolországba, hol 
az öntött acél feltalálását mozdította elő. Ez utób
bit Huntsman Benjámin doncasteri órás készí
tette először, ki 1740. a Sheffield melletti Hands-
worthba költözött át s itt sikerült neki a cement
acél megolvasztásával kitűnő minőségű szerszám
acélt gyártani. A cementacóllal tett kísérletei 
vezették rá Réaumur francia fizikust a kovácsol
ható öntött vas gyártására (1720 körül). A XVIII. 
sz. folyamán kezdik már a vas hengerelését is, 
1754. már voltak Angolországban kazánlemez
hengerművek, később pedig már a lapos és göm
bölyű vasat, sőt még a drótot is hengereléssel 
gyártották. 

Alkalmasint a XVI. sz.-ban terjedt el a kovács
vasnak friss tílzekben való gyártása a nyersvas
ból, melyet Górt Henry találmánya (1784), a 
kavart vas előállítása szorított ki lassacskán a 
használatból. Nálunk az első kavarót a zólyom-
vármegyei Ó-Chvatimechen állították fel. Szintén 
korszakos találmány volt Darby Ábrahámé, aki 
1705-ben hozta üzembe a koksszal tüzelt'coalbrook-
dalei nagy olvasztóját. Eladdig csak faszénnel 
olvasztották ki a vasércek vastartalmát. 

Hazánkban az első nagy olvasztót (1680.) Dob-
sinán építették Fischer Dániel szász technikus 
tervei szerint; ezt nemsokára több is követte, 
mert (1712.) Gömör vármegye területén már négy
gyei találkozunk, kettő Dobsinán, egy Nagy-Rő-
czón és egy Eedován működött. A felsőmagyaror
szági vasipar különösen II. Rákóczi Ferencnek 
köszönhet sokat, mert ő hadiszükségleteinek fede
zése dolgában az ország többi részére nem igen 
támaszkodhatott. Midőn a Rákóczi-féle szabadság
harc megszűnte után Felső-Magyarország, a törö
köknek végleges kiűzése következtében pedig Dél-
Magyarország is a Habsburg-ház uralkodása alá 
került, a vasgyártás sok helyen igen erős gyöke
ret vert. A Garamvölgy első nagy olvasztóját 
Libetbányán 1720. állították fel és a bogsáni nagy 
olvasztónak 1717. törtónt felépítésével Dél-Ma
gyarország vasiparának alapját rakták le. 

A vasgyártás a XIX. sz. elejétől kezdve óriási 
méreteket öltött, amit különösen a vasutak, a gőz-

mótorok és a munkagépek elterjedésének s az ezek
kel karöltve járó magasabb fokú civilizációnak 
tudhatunk be. Nagyon messze vezetne, ha csak 
nagyjában is el akarnók mondani, hogy Stephenson 
hires Rocketjének 1825. történt útra kelte után 
mi minden történt a vasipar fejlesztése érdeké
ben ; ezért csakis a főbb mozzanatokra terjeszke
dünk ki. A nagy olvasztók fúvólevegőjének elő-
hevítésére az angol Neilson kapta az első sza
badalmat 1828. s már 1831. a skóciai Olyde Irón 
Works olvasztóit, Macintoshsal ésWilsonnal tár
sulva, ilyennel szerelték fel. Nálunk 1837. és 
1838. Sztraczenán és Róniczon találjuk az első lóg-
hevítőket. A torokgázokat az aubertoti ércpör-
kölők, mész- és téglaégetők fűtésére már 1814. 
használták, a gázkavarást 1837. Faber du Faúr 
találta föl s az elsőt Wasseralfingenben (WUrttem-
berg) állította fel; nálunk 1842. Javorinán talá
lunk fagázzal fűtött kavarót, amelyet 1845—47 
között a betléri barnaszón-gázkavaró követ. A 
hengerművek a XIX. sz. első felében már min
denüttelterjedtek. Nálunk Svábolkán 1833. finom 
lemezhengersort, Záhrenbachon pedig 1840. finom 
vashengerlöt állítanak fel. Az első egyetemes hen
gersort 1848. a hördei Daelen állította fel. A szél-
frissítés feltalálása Bessemer H. angol mérnök 
(1856) és a bázikus eljárás Tlwmas (1879) érdeme. 
A Martin-acél gyártását Martin francia kohó
tulajdonos 1865. találta fel. 

A vasipar hazánkban a XIX. sz. közepén nagy 
lendületet vett. 1845. alakult a gömörvármegyei 
vasmüvelök egyesülete, amely az ózdi vasílno-
mltó hengergyárat építette fel s 1847. üzembe is 
helyezte. Kiemeljük még a gömöri Concordia-
egyesiiletet ésaMadarász Endre által 1845. apécsi 
szén felhasználására alapított pécsi hengermű
vet. Abrezovai gyárat Lobkowitz hercegnek 1840. 
történt kezdeményezésére a negyvenes évek végén 
kezdik építeni. A nadrági vasgyárat 1845., a sze-
lesztói vasolvasztót 1832., a merényit 1845., a 
berzéteit 1847. építik fel. A felsőgarami vasgyá
rak nagyszabású átalakítása 1833. veszi kezdetét, 
a ruszkahegyi komplexus vasgyárai is a 30-as 
években vesznek nagyobb lendületet, olyannyira, 
hogy a gyártulajdonosok különféle kohóik tizem
ben tartására 4000 embert foglalkoztattak. Az évi 
nyersvas-gyártás 1830—47 között 336,492 mázsá
ról 855,338 mázsára emelkedett. Fontos mozzanat 
volt a murányi unió, a rimái koalíció és a gömöri 
vasművelő társulatnak 1852. rimamurányvölgyi 
vaswiM-egyesületté történt összeolvadása, hogy 
gyártelepeiket korszerűbb alapokon fejleszthes
sék tovább. A kincstár a krassó-szörényvármegyei 
vasgyárakat a hozzá való bányákkal, fémkohók
kal, földbirtokkal és erdőkkel együtt 1855 jan. 
elején adta el a szabadalmazott osztrák-magyar 
vasúttársaságnak, mely az elhagyott vasgyárakat 
újjászervezte és a virágzás magas fokára emelte. 
A dognácskai nagy olvasztókat 1857. és 1858., az 
aninai vasműveket pedig 1859 és 1861 között épí
tették fel. A brassói bánya- és kohórészvényegye
sület az 1858. év folyamán alakult meg. A kincs
tár is nagyarányú befektetéseket tett; 1852-ben 
hozta üzembe a rojahidai nagy olvasztót, 1858— 
1860. építette Róniczon a Fekete-Garam bal partján 
az új olvasztó és öntő müvet. A brezovai vasgyár 
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építését 1854. fejezték be s 1859. pályasinek ter
melésére is berendezték. 1858. Új-Chvatimechen, 
1859. pedig Pieszokon állítottak fel kavarókat. 
A tiszolczi vasgyárat 1854. alakították át, 1852. 
és 1856. pedig a kudzsiri vasgyárat nagyobbították 
meg. A vasgyártás fejlődését az 50-es években az 
1850. és 1857. évre vonatkozó statisztikai adatok 
világítják meg. E szerint a magyar szent korona 
országainak területén 1857-ben 83 nagy olvasztó-, 
181 friss tűz-, 9 lángkeinenee, 47 kavaró kemence, 
40 forrasztó kemence, 99 nyújtó kalapács, 11 
kupolakemenee, 9 lemezhengermű és 19 rúdvas-
hengermű dolgozott. Atermelés 1856-ban 1.525,300 
mázsa nyers vas és öntvény, 440,380 mázsa rúd-
vas és 47,703 mázsa lemez volt. A 67-es kiegye
zés után épült fel a salgótarjáni (1870) és a zólyomi 
hengermű (1871—72). Az alkotmányos minisz
tériumnak gazdasági politikája következtében a 
nyersvas-termelés a 60-asévek másfélmillió bécsi 
mássára rúgó mennyiségéről 1872. felszökött har
madfél millió bécsi mázsára, amelyet 81 nagy ol
vasztó termelt. A kincstári vasgyártelepek fej
lesztése érdekében Szápáry Gyula gróf pénzügy
miniszter 1881.központi vasműigazgatóságotszer-
vezett, melynek élére Kerpely Antal miniszteri 
tanácsost állította, aki az erdélyi vasérctelepek 
értékesítése céljából 1882. a vajdahunyadi olvasz
tótelepet építette és az új nagy olvasztókat G-ya-
láron keresztül Vádu-Dobri községig terjedő 3ŐV2 
km. hosszú drótkötélpályával kötötte össze. Á 
rimamurányvölgyi társulat 1881. egyesül a salgó
tarjáni vasflnomító társasággal ós 10 millió frt 
részvénytőkével megalakítják a rimamurány-
salgóíarjáni vasműrészvénytársaságot. Az új 
társaság Borbély Lajos vezérigazgató iniciativá-
jára építteti 1883. a likéri két nagy olvasztót és a 
vashegyi bányákig húzódó 13 km. hosszú drót
kötélpályát. Aresiczai gyártelep újjáalakulásamár 
1876. vette kezdetét, midőn a Martin-acélgyárat 
állították fel. Ezt két év múlva (1878—80) követte 
a koksz-nagyolvasztó felépítése. A diósgyőri vas
gyárat 1880. a közmunka- és közlekedésügyi mi
niszter vette át és Zimmermann Frigyes igazga
tására bízta, aki a Bessemer- és Martin-acélgyár 
felállításával a telep mai nagyságának alapját 
vetette meg. Igaz ugyan, hogy vasiparunk még 
ekkor is sok bajjal küzködött és 1884. a létező 6S 
olvasztó közül 16 hidegen állott, de a maradék 
52 olvasztó modern berendezések következtében 
2.418,000 q vasat tudott termelni. Az 1872—73-iki 
állapotot (1-55 millió n) már 1882. elérték ós 
ez idő óta vasiparunk folyton fejlődik, úgy 
hogy 1893. a magyar szent korona országainak 
területén levő olvasztók 3.027,676 q szinítendő 
nyers vasat s 166,395 q öntvényt gyártottak, az 
elsőnek értéke 10.907.316 frtra, az utóbbié pediir 
1.195,885 frtra rúgott. 

Vasgyártásunk a jelen sz. elején is erőteljes 
fejlődésnek indult. A legtöbb nagy üzem moder
nizálódott. A legnagyobb három vállalatunk közül 
& Rimamurány-salgótarjáni vasmű r.-t. 1900. 
a Sernádvölgyi magyar vasipar r.-t. és az Unió 
cs. kir. szab- vas- és bádoggyár társaság rész- I 
vényeinek túlnyomó részét' magához váltotta és 
1903 őszén kezdte el az ózdi finomítók átépítését I 
és ugyanitt 1905 őszén a kohók építését. A háború I 
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előtt a vállalatkoncernjébe jutott a Kalánibánya-
és Kohó r.-t. is. Termelése a háború előtt vas
gyáraink termelésének 60°/0-át tette. 

Nagyság dolgában a m. kir. kincstár vas
müvei következtek.Ezeknekmodernizálását 1903. 
kezdték el. Fontos üzernág lett a henriktelepi 
(pieszoki) vízgázhegesztő mu. 

A szab. osztrák-magyar államvasúttársaság 
ugyancsak a jelen század elején a resiczai gyárat 
alakította át. A háború idejében koncernjéhez 
tartozott a nadrági vasipar-társaság. 

Vasgyártásunknak háború előtti fejlődéséhez 
hozzájárult az osztrák-maqyar vaskartél is, 
melyet 1878. kötöttek meg. Az egyezmény eredeti 
szerkezetében 1896-ig állott fenn, ekkor meg
újították. Új alakjában 1901. óv végóig tartott, 
de 1902. újra létesült. Tartama 1917 december 
végéig tartott. Jelenleg a két állam vasgyárai 
között nincs kartel. 

A trianoni béke szépen fejlődő vasgyártásunkat 
derékon törte. Vasércbányáinkból csak a borsod
vármegyei Rudóbánya — a nyersvasolvasztó
telepekből csak Ózd és a vasflnomító gyárakból 
csak az ózdi, nádasdi, diósgyőri, csepeli, szent-
lőrinczi és két budapesti telep maradtak Csonka-
Magyarország területén. Ózd 4 nagyolvasztója 
évenkint 2 millió q nyersvasat termelhet, de ez 
oly kevés, hogy vasfinomító müveink nyersvas 
behozatalára szorulnak, illetőleg kénytelenek Mar
tin-kemencéikben a rendes adagoknál jóval na
gyobb mennyiségű hulladék- ós ócskavasat fel
dolgozni, ami a termelés ön- vagy, amint a kohász 
mondja, kerüköltségeinek jelentékeny emelkedését 
jelenti. Leggazdaságosabb az üzem akkor, ha a 
lecsapolt nyersvasat a nagy olvasztóból közvet
lenül a Martin-kemencébe ereszthetik. 

10. Statisztikai adatok. A világ vasércter
melése 1906. 125 millió í.-ra rúgott. Első, helyen 
említendők az Északamerikai Egyesült Államok 
49-23, Németország26-73, Nagy-Britannia 15-75, 
Spanyolország 9-44, Franciaország 8-48 és 
Oroszország 4-58 millió í.-val. Ausztria 2-25 és 
Magyarország 1-7 millió t.-t termelt. 

Integer Magyarországnak összes vasérckészlete 
dr. Papp Károly becslése szerint 112 milliói.; 
ebből 1906. fel volt tárva 33'1 millió t. Hozzáértő 
bányászainknak a háború előtti jóslatai szerint 
integer Magyarország vasérctelepei 50 év múlva 
kimerülnek, ha a banyák termelése a háború 
előtti természetszerű fejlődését megtartja. Rudó
bánya vasérekészlete már a közel jövőben ki
merül. „ 

A főbb vas- és acéltermelő államok 1922. évi 
termelési adatairól az alábbi táblázat tájékoztat: 

tiyersvas Acél 
Az állam neve 

ezer tonnákban 

Északamerikai Egyesült-Államok . . . 
Németország .. — -•_. 
FraneiaorsZíí:? ... . . . _._ .„ 

Kanada -. ._ „ — — 
Svédország | 

Összesen n 

27,312 
8,760 
6,124 
4,880 
1,680 
1,608 

384 
260 

50,108 

33,804 
9,144 
4,446 
5,928 
1,392 
1,560 

492 
342 

57,108 
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. Megjegyzendő, hogy a szóban forgó államok 
nyersvasterinelése a béke utolsó évében (1913.) 
70*5 és acéltermelése 66-7 millió í.-ra rúgott, 
tehát a visszaesés szembeszökő, noha a javulás az 
1921. évi termeléshez viszonyítva jelentékeny, 
mert ekkor a termelés 331 . illetőleg 37-8 millió 
t. volt. 

Vasolvasztóink száma a múlt század nyolcvanas 
éveitől kezdve folytonosan csökkent. 1897-ben 
69, 1900. 68, 1903. 61, 1905. 55, 1907. 49 nagy
olvasztó működött, azonban a termelés meglehe
tősen állandósult, 1897. 4-2 és 1907. 4-4 millió 
q-ra. rúgott. 

A termelés értéke, ha a vasolvasztótelepek 
öntvényeit is számításba vesszük, 1897—1907-ig 
a 30—38 millió K között váltakozott (minimum 
1897. 30-6 és maximum 1899.38-0 millió K-val); 
ebből az öntvények értéke 3 millió K körül in
gadozott. Most az ózdi telepen csak négy működő 
nagyolvasztónk van, mert azt a kettőt, amely a 
diósgyőri gyár tartozéka, órchiány miatt nem 
hozták üzembe. 

Hengerelt árú termésünk 1906. 3.835,675 q-ra 
rúgott, az ingót, mint kereskedelmi árú 3-02, a 
rúdvas, vasgerenda, zoresvas és szalagvas 52'94, 
avasúti felszerelő cikkek 19-60, a lemezek IS'65, 
a drót 3-95 és a csövek és csőkapcsolórészek 
1-8%-ot tettek. 

Hengerelt árút (kovácsvasat ós acélt) 1906. 
19 telepen állítottak elő. Első helyen áll Ózd 
868,518 q-val, a másodikon Diósgyőr 617,110 
q-val és a harmadikon Resicza 472,564 q-val. 

A vas- és acélgyárakban az 1898. és 1906. év 
folyamán az összes alkalmazottak, tisztviselők, 
művezetők és minden kategóriájú munkások 
száma 22,554, illetőleg 31,052 volt (tisztviselők 
száma 1906. 585 és a művezetőké 550). A mun
kások átlagos évi keresete 855-7 és az összes al
kalmazottaké 918-9 K-ra rúgott. 

A világháború idejében nagy olvasztóink 5—6 
millió q nyers vasat állítottak elő s a nyers
acéltermelés maximumát 1916. értük el 8 millió 
q-val. 

Csonka-Magyarország területén maradt nyers
vasolvasztók és finomítók száma 1921. nyolc volt, 
amelyek 23'9 millió a. K értékű árút termeltek ; 
ugyanezen a területen 1913-ban 107'9 millió a. 
K-t képviselt a gyártmányok értéke. 

A vasnak, mint legfontosabb fémnek, fejen
kinti fogyasztásából legjobban megítélhetjük az 
egyes államok ipari fejlettségét, sőt kultúrájának 
fokát is. 

Ha az országban termelt nyersvashoz hozzá
adjuk az előállított vasipari cikkeknek nyers
vasra átszámított mennyiségét és hasonló módon 
számítva a szóban forgó gyártmányok behoza
tali, illetőleg kiviteli többletét is figyelembe vesz-
szük, megkapjuk a nyers vasfogyasztást és ezt a 
számot a lakosság számával elosztva a fejen
kinti vasfogyasztást. Ez nálunk közvetetleniil a 
háború előtt megközelítette az 50 kg.-ot, jelenleg 
aligha több, mint volt az 1900—1907. évek átla
gában, vagyis kereken 22 kg. Legnagyobb a fejen
kinti vasfogyasztás az Északamerikai Egyesült-
Államokban; az 1906. évi adatok szerint 311 
kg.-ra rúgott, ezután következtek Belgium 283, 

Németország 197, Nagy-Britannia 195, Francia
ország 107 és Ausztria 46 kg.-al. 

Irodalom. Jars Gábor, Metallurgische Reisen, 1—4. köt., 
Berlin 1777—85; Karsten C. J. B., Handbnch der Eisen-
hüttenkunde, 1—3 köt., TI. O. 1827—28; Kerpely Antal, 
Das Eisenhüttenwesen in Ungarn, Selmeczbánya 1872, és 
Vaskohászattan, n. o. 1873; Kerl Brano, Handbnch der 
metallurgischen Hüttenkunde, 1—4. köt., Freiherg 1861; 
Lampadins W. A., Handbnch der allgemeinen Hüttenkunde, 
1—6. köt., Göttingen 1801—18 ; Percy J. és Wedding H., 
Ausfiihrliches Handbnch der Eisenhiittenkunde, 1—3. köt., 
Braunschweig 1868; Wedding H. dr., Ausführliches Hand
bnch der Eisenhiittenkunde, 1. köt., n. o. 1891—99*; 
Karmarsch und Heeren's Technisches Wőrterbuch, 3. kiad. 
2. és 3. kőtetje, 1877; Schoitz Vilmos, A tégelyacélgyártás 
és a tégelyacél, Selmeczbánya 1897; Beckert Th., Leit-
faden zur Eisenhüttenkniide, Berlin 1885; Beck L. dr., Die 
Geschichte des Eisens, 2. kiad. 1—5 köt., Braunschweig 
1890—97 ; Réaumur, L'art de convertir le ier forge eu 
acier, Paris 1722; Rinmann, Versucü einer Geschichte 
des Eisens, 1—2. köt., Berlin 1785 ; Swedenborgius Emá
nuel, Regnum subterraneum, sive minerale de ferro, Drezda 
1734; Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye, folyó
irat ; Bányászati és Kohászati Lapok, folyóirat; 8tahl und 
Eisen, folyóirat; Annales des Mines, folyóirat; The irón 
age, folyóirat. Lueger, Lexikon 2. kiad. 3 köt . ; Mnspratt's 
Chemie 4. kiad. 2. köt., illetőleg Encyklopadisches Hand
buch der Technischen Chemie von Stolmann und Brano 
Kerl, Braunschweig, 1889 ; Walcott Ch, Twenty-First Annual 
Report of the United States Geological Survey 1899—1900; 
1. és 2. köt. The irón ore resources of the World, Stok-
holm; A magyar korona országainak gyáripara 1898., u. a. 
1906. 2. füzet vasgyártás, illetőleg 2. köt. 1. rész vasipar; 
Helson, La sidérurgie en Francé et a l'étranger, Paris 1894, 
2 k . ; Déry K., Magyar bányakalauz, 1910. 

Vass vármegye hazánk dunántúli részében; ha
tárai voltak 1920-ig É.-on Alsó-Ausztria és Sop
ron vm., K.-en Veszprém, D.-en Zala vm., Ny.-on 
Stájerország; terüléte5474 km2 volt; az 1920-i 
trianoni béke alapján való megcsonkítása után 
3298 km2. 

Földalakula tára nézve Vas vm. K.-i fele la
pály, amely a kis magyar alföld része, Ny.-i része 
ellenben hegyes - dom
bos, hegységei az Al
pok rendszeréhez tartoz
nak, legmagasabbak a 
Borostyánkői hegycso
port (Kőhalom 829 m.) 
és a gerinceskif ejlődésü 
Kőszegi hegység, ez 
utóbbinak legkiválóbb 
emelkedései az Irottkő 
(883 m., a Dunántúl 
legmagasabb pontja), a 
Szarvaskő (862 m.) és a 
kőszegi Óház (609 in.). Ezen, tövében kitűnő szől-
lőktöl övezett jelentékeny hegységet a Pinka 
völgye választja el a jóval kisebb Németújvári 
hegycsoporttól (Vashegy 415 m.), amely inkább 
dombvidék jellegű. A Eába völgyén túl a még 
alacsonyabb Dobrai hegycsoport (367 m.) terül 
szét. Ettől K.-re lapály terül el, amely egyike ha
zánk legjobb gabonatermő vidékeinek; K.-i részé
ben, melyet Kemenesaljának neveznek, két egé
szen magányosan álló kúpalakú bazalthegy emel
kedik ki belőle, t. i. a jó bortermő Ság (291 m.) és 
a Kis-Somlyó (220 m.). 

Folyóvizekben elég gazdag; fő folyója, a Rába, 
Pehring közelében lép a vm. területére, keskeny 
völgye Körmendnél nyilik a nagy lapályra. Mellék
vizei közül legnagyobbak a Lapines, Pinka, Perint 
és a Gyöngyös. A vármegye É.-i határát a Repce 
is érinti kisebb területen; K. felé pedig a Marcal 

Vas vármegye címere. 
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jelöli a határt Veszprém vm. felé. A vármegye 
D.-i részében ered még a Kerka és Zala, legdélibb 
szögletét pedig a Mura és Lendva is öntözi. Na
gyobb állóvize nincsen. Ásványos forrásai közül 
a tarosai jód- és brómtartalmú savanyúvíz, a 
széesénykúti(petánczi) és sóskúti savanyúforrások 
említendők. 

Éghajlata a lapályon meleg, hegyes vidékén 
zordabb, de nagy hőmérsékleti szélsőségeket nem 
mutat fel. Csapadók mindenütt bőven van, leg
kivált a Ny.-i hegyes vidéken; évi mennyisége 
Borostyánkőn 920 mm., Szombathelyen 687 és 
Czelldörnölkön 641 mm. 

. Terményei. Az ásványország leginkább az 
ÉNy.-i hegyes vidéken szolgáltat fontosabb termé
keket, minők kőszén(Máriafalva,Buglóez!, antimon 
(Bánya), pirit, mágnesvas, vaspát és rézkovand 
(Borostyánkő); szerpentin (u. o.), mészkő, agyag
föld, kallóföld. A növényzet mindenfelé változatos 
és buja tenyészetü. Vas vm. termőterületéből (1916) 
szántóföld 288,595 ha., kert 6,47, rét 56,863, 
legelő 22914,szőllő 2655 és erdő 140,214 ha.; ebből 
a megmaradt területre esik 196,873 ha. szántóföld, 
4139 ha, kert, 30,748 ha.rét, 17,506 ha. legelő, 1470 
ha. szőllő és 63,961 ha. erdő. Földje, amely a Bába 
mentén alluviális völgytalaj, ettől Ny.-ra inkább 
homokos, egyébként agyagos síkság, általában 
véve igen termékeny; a f öldmívelésre leginkább 
a K.-i lapály alkalmas, ahol a gabona minden faja 
kitűnő minőségben terem; a Ny.-i részekben keve
sebb a gabonanemü, de bőven terem hajdina, köles, 
kender, burgonya és répa. Főbb terményei: búza, 
rozs, zab, árpa, tengeri, cukorrépa, takarmány
répa és burgonya. Ezekből a terményekből a meg
maradt területen termett 1922-ben: 441,190 q. 
búza, 306,261 q rozs, 169,764 q zab, 191,243 q 
árpa, 129,827 q tengeri, 376,400 q cukorrépa és 
696,497 q burgonya. Pinkafő vidékén jó minőségű 
komló terem. Gyümölcs bőven és jó minő
ségben terem, névszerint alma és körte, amivel 
Kőszeg vidékének lakossága kereskedik. Szőllő-
mívelése jelentékeny; legjobb borai a Sághegyen, 
a Kissomlyón, Kőszeg és Eohoncz vidékén terem
nek. Az erdőségek igen kiterjedtek; felerészben 
fenyvesek, felerészben tölgy- és egyéb lomberdők. 
Az erdőségekben rejlő nagy famennyiség tűzi-, 
építő-, kádár- és ínüfa gyanánt jő kereskedésbe, a 
legnagyobb fapiac Szombathely. 

Az Állattenyésztés igen fejlett;az állatlét
szám 1911-ben: 220,915 szarvasmarha, 25,367 
ló, 188,358 sertés, 34,620 juh, 961 kecske. A meg
maradt terület állatlétszáma az 1911 évi adatok 
ezerint: 115,214 szarvasmarha, 14,84510,114,088 
sertés és 33,088 juh. A szarvasmarhatenyésztés 
igen virágzó; nagyobb tehenészetek vannak Sár
váron (Lajos bajor király uradalmán), Németúj
váron, Eátóton, Szombathelyen és Acsádon. Elénk 
marhapiacok vannak Szombathelyen, Kőszegen, 
Körmenden, Szentgotthárdon. Jelentékeny a tej
termelés. Sárváron tejgazdasági szakiskola áll 
fenn. A lótenyésztés kevésbbé fontos; nagyobb mé
nesek nincsenek. A sertéstenyésztés az angol 
hízósertés terjedése által emelkedik. A juhtenyész
tés korlátolt. Aránylag fejlett a baromfi tenyész
tése, ebben Gráe és Bécs felé élénk a forgalom. 
A méhészet egyes vidéken virágzik. A selyem

tenyésztés jelentéktelen. Vad bőven van. Néhány 
nagyobb uradalomnak vadaskertje, fácánosa is 
van. Szárnyas vad nagy mennyiségben tenyészik. 
A halászat csekély jelentőségű. 

Alakosságszáma 1869-ben 331,706volt, 1910. 
már 435,793 (ebből 2531 katona). Egy km'-re 79-6 
lakó esett, úgy hogy Vas hazánk legsűrűbben népe
sített vármegyéi közé tartozott. A lakosok közt 
volt 247,985 magyar (56-9%)> 117,169 német 
(26-9»/o)>16,230horvát(3-7»/o)és54,036vend(12V0). 
A magyarság 10 évi szaporulata 25,511 lélek, 
vagyis l l - 5 % . A magyarság leginkább a vm. K.-i 
és D.-i részében van elterjedve, ellenben a németség 
ÉNy.-on, a vendség DNy.-on. Érdekes magyar szi-
getazú.n. Őrség(l.o.). Vallásra nézve volt331,269 
r. kat. (76-0»/o). 82,027 ág. evang. (18-8%), 12,597 ref. 
(30Vo) és 9649 izr. (2-2%). Foglalkozásra nézve 
ekként oszlott meg a kereső lakosság: őstermelés 
116,308, bányászat 191, ipar 32,104, kereskedelem 
és hitel 4377, közlekedés 3700,közszolgálat és a sza
bad foglalkozások 4364, véderő 2531, napszámos 
részi. nélk. 4947, házi cseléd 7199, egyéb foglalko
zású és foglalkozás nélküli 7717. A lakosság fő fog
lalkozása a föld- és szőllőmívelés és állattenyész
tés, az ipar és kereskedelem azonban szintén eléggé 
fejlett. Gyári ipara szépen fejlődik; nevezetesebb 
gyári vállalatai: 2 gazdasági gépgyár és vasöntó 
és vasúti műhely (Szombathely), bőrgyár (Szom
bathely), több gyapjúfonó-, szövő- és pokrócgyár 
(Pinkafő, Kőszeg), pamutipartelep (Szombathely), 
müselyemgyár (Sárvár), selyemfonó, óragyár 
(Szentgotthárd), hlmzőgyár és nemezgyár (Kő
szeg), gyufagyár (Szombathely), sörgyár (Kőszeg), 
cukorgyár (Sárvár), dohánygyár (Szentgotthárd), 
villamos műtelep (Ikervár), több gőzmalom, tégla
gyár és fűrésztelep. A kereskedelem első sorban a 
helyi szükségletek kielégítésére szorítkozik; a ki
vitel tárgyai a hizlalt marha, a gabonaneműek és 
gyümölcs. A hiteligényeket 54 bank és takarék
pénztár és 66 szövetkezet elégítette ki. A megma
radt területen 30 bank és takarékpénztár és szövet
kezet működik (1922). Közlekedését igen gazdag 
vasúti hálózat (498 km., központja Szombathely), 
továbbá 226 km. állami, 972 km. törvényhatósági 
és 455 km. községi út közvetítette. A megmaradt 
területen 406 km. vasúti vonal, 187 km. állami, 544 
km. törvényhatósági és 299 km. községi üt bonyo
lítja le a forgalmat. 

Közművelődés tekintetében Vas vármegye 
elég kedvező helyet foglal el; a 6 éven felüli 
lakosságnak 83-6%-a (a megmaradt területen 
90-2%-a) tud írni-olvasni és csak 1069 tanköteles 
gyermek nem járt iskolába. A vm. területén ösz-
szesen 672 tanintézet állt fenn, ú. m. 1 hittani 
intézet (Szombathely), 4 gimnázium (Szombathely, 
Kőszeg, Szentgotthárd, Felsőlövő), 2 reáliskola 
(Szombathely és Kőszeg), 1 gazdasági (Sárvár), 17 
ipari és kereskedelmi iskola, 1 tanító- (Felsőlövő) 
és 2 tanítónőképző intézet (Kőszeg), 10 polgári, 
1 felső nép-, 32 gazdasági nép- ós 560 elemi nép
iskola, 37 kisdedóvó és 3 menedékház. Magán a 
megmaradt területen 358 iskola van, ú. m. 1 hit
tani tanintézet, 3 gimnázium, 2 reál-, 2 leány
középiskola, 1 óvónőképző-, 2 tanítónőképzöinté-
zet, 1 községi közigazgatási tanfolyam, 2 keres
kedelmi, 12 polgári, 8 gazdasági ismétlő-, 305 

4* 



Vas 52 Vas 

mindennapi elemi iskola, 17 kisdedóvóintézet, 
1 bábaképző-intézet, 1 fogháziskola; ezenkívül 
2 árvaház, 1 vakok intézete, 1 gyermekmenhely. 
A szellemi élet központja Szombathely, Kőszeg, 
Szentgotthárd. 

Közigazgatás . Vas vm. 10 járásra oszlott és 
volt benne 2 rendezett tanácsú város ú. m.: 

Az egész vm.-ben volt a 2 rend. tan. városon 
kívül 10 nagy- és 602 kisközség. A községek ál
talában véve kicsinyek; 2000-nél több lakója csak 
19-nek van; legnépesebb a két város után Sár
vár 9052, Körmend 7153 és Czelldömölk 4616 lak. 
Székhelye Szombathely. Az országgyűlésbe Vas 
vm. 10 képviselőt küldött. 

A trianoni béke Vas vármegyét három részre 
szakította. A megmaradt terület 3298 km3, (1920) 
267,810 lakossal; Ausztriának 1583 km3, Jugo
szláviának 613 km2 jutott. 

A megmaradt területen 8 járás és 2 rend. tan. 
város van: 

A megmaradt terülelen van 9 nagyközség és 
281 kisközség. A községek általában közópnagy-
ságúak. 2000-nél több lakosa 13-nak van; legné
pesebbek a 2 rend. tan. városon kivttl: Sárvár 
9951, Körmend 7572, Czelldömölk 5528 lakossal. 

Az Ausztriához csatolt terület adatai a régi 
magyar járási baosztás szerint a következők: 

E területen van 4 nagyközség és 190 kisközség. 
A községek e részen is általában középnagysá-
gúak. 2000-nél több lakosa 7 községnek van; a 
4000-et azonban csak Felsőőr éri el (4162). 

Tör téne te . Vas vm. területe a rómaiak korá
ban Felső-Pannoniában feküdt (1. Pannónia ós 

í Sabaria)- Róma uralma sok ós értékes nyomot 
hagyott e tájon, mely valóságos bányája 
az ama napokból való régiségeknek. 

A vezérek korában, Géza uralkodása 
alatt babenbergi Lipót osztrák herceg 
984. több városát, ezek között Szombat
helyt is elfoglalta. Kétségtelen, hogy 
a vm. székhelye már első szent kirá
lyunk alatt Vasvár volt s nevét is ettől 
vette. Vasvár később királyi város s a 
Szt. István király által felállított s a 
győri káptalannak kiegészítő részét 
tévő vas vári- káptalan (capitulumeccle-
siae sancti Michaelis de Castro-ferreo) 
székhelye, mely az 1578-iki pozsonyi 
országgyűlés -rendeléséből Szombat

helyre, mint biztosabb helyre tétetett át. A tatár
járás idején Frigyes osztrák herceg, kizsákmá
nyolva Magyarország rettentő helyzetét, IV. Bé
lától egész Vas, Sopron és Mosón vármegyét 
is kicsikarta s fegyverrel kellett visszaszerezni 
tőle. Jelentékeny szerep jutott Vas vm.-nek már a 
hitújítás első korszakában. Batthyány Boldizsár 
és Nádasdy Tamás országbíró élénk rokonszenvet 
tanúsítottak az új eszmék iránt. Különösen ez 
utóbbi Újszigeten (Sárvár) könyvnyomdát s több 
helyen protestáns iskolákat állítván, hatalmas 
lendületet adott az ügynek. Bocskay föllépésekor, 
1605 nyarán Némethy Gergely hajdú-vezér át

kelvén a Dunán, Körmendet és Szombat
helyt is meghódította. 1619. és 1620. 
Bethlen Gábor lobogóit lengette a szól 
e vármegye terein. 1644 aug. 1. Szent 
gotthárdhoz közel, a nagyfalusi határ
ban ment végbe az az emlékezetes üt
közet, amelyben Montecuceoli és Zrínyi 
a Köprili Ahmed által vezérelt török 
hadat tönkrevertes amely után a győző 
félre annyira hátrányos ú. n. vasvári 
békét kötötték. Ragyogóbb történeti 
események színhelye lőn Vas vm. a 
XVIII. sz. elején. Rákóczi Ferenc sza
badságharcának történetében fényes 

hetükkel vannak feljegyezve az 1707-iki dunán
túli hadjárat eseményei, melyekben e vármegyé
nek kiváló szerep jutott, kivált Bottyán János 
diadalai által. 1774-ben kezdték meg a vármegye 
jelenlegi székházának felépítését, amely 1779. 
már tető alatt állott. 1777 azáltal nyer kiválóbb 
fontosságot a vármegyére, hogy akkor állíttatott 

fel a szombathelyi püspökség, főpász
tor! hatósága alá rendeltetvén egész. 
Vas vm. s Zalából egy kis rész. 

Martinovics összeesküvésekor Vas-
vármegyéből mint a mozgalom része
seit elfogták: gróf Sigray Jakabot, 
Szabó körmendi plébánost, Rosty Pál 
táblabírót, Rosty János kerületi táblai 
jegyzőt Kőszegen és Brehm János ro-
•honczi seborvost, akik közül Sigray a 
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vérpadra jutott. 1797-ben a felkelő nemesség a 
flzombatholyi táborban gyűlt üsszo s a harcias le
venték látása emelkedett hangú ódára lolkesító 
Berzsenyi Dánielt, a várnaegye koszorús lantosát. 
1809 újra alkalmul szolgált a vármegye neinessé-
géuek, hogy harci készségét bebizonyítsa: 275 
lovas ós 2303 gyalogos nemesi felkelő gyűlt lobogó 
alá; 1809 jún. 14. részt vettek a hírhedt győri 
csatában. Örök dicsőségére szolgál e vármegyé
nek, hogy hatósága már 1820. s a következő 
években hathatós rendeléseket tett a magyar nyelv 
terjesztése céljából. Alapot alkotott, amelyből 
azok a tanítók, akik a magyar nyelv terjesztésé
ben érdemeket szőröztek, jutalmakat nyertek. Ez 
az alap, változásokon átmenve, máig is fennáll. 
Hatósági meleg pártolásra talált a vármegyében 
& magyar szinügy mára múlt század első tizedei
ben. A kebelében megjelent társulatokat minden 
erejéből, hazafiasán támogatta s 1880. díszes csar
nokot emelt a magyar színi múzsának. 

Az események központjától távolabb esvén, az 
18í8—-í9-iki nagy napok hullámai Vas várme
gyét csak érintették. Mozgalmasabb napjai azok 
voltak, mikor nemzetőrei a Drávához vonultak 
és mikor felkelt népe a Theodorovics tábornok 
által vezetett csőcseléket, amely Ausztriából Vas 
vármegyén át akart hazájába visszatérni, Léka 
vidékén Stíriába szorította. Különben is a ma
gyar világ az ország nyugati részén s igy Vas 
vármegyében is 1848 utolján már véget ért. Nu-
gent tábornok 1848 dec. 25. már Körmenden 
állott és a vármegyét katonai kormányzás alá 
vette. Az alkotmányos élet újjáébredése a vár
megye fejlődésének is kedvezett. Zajos napoknak 
volt részese a vármegye s különösen Kőszeg 
városa az 1893-iki őszi hadgyakorlatok alkal
mával, amikor a magyar királyt s annak koronás 
vendégeit: a német császárt és a szász királyt 
fogadta területén. Az 1920.-Í trianoni békeszerző
dés a megyét három részre szakította (1. fönnebb). 
V. ö. Borovszky-Sziklay, Vas vm. monográfiája 
(Magyarország vármegyéi és városai, 1897). 

Vas, 1. Andor, írói álnév, 1. Kelmenfy. 
2. V. Bernát, orvos, szül. Budapesten 1864 

fizept. 27. Tanulmányait Budapesten és kül
földön végezve, 1899-ben magántanári képesítést 
nyert. 1893 óta a poliklinika laboratóriumának, 
1904 óta a székesfővárosi bakteriológiai intézet
nek vezetője ; 1915. rendk. tanári, 1925. egészség
ügyi főtanácsosi címmel tüntették ki. 1925-ben 
mint aRockefeller-alap meghívottja hosszabb kül
földi tanulmányutat tett. Különböző hazai és kül-
földifolyóiratokban megjelenttanulmányainkívül 
önálló munkái: Laboratóriumi útmutató (1894); 
Gholeramzsgálatok (Berl. Klin. Wochenschrift 
1894); Anyagcserevizsgálatok leukémiásokon 
{Zeitschrif t für Klinische Medizin 1904); Anti-
vyreticumok befolyása az anyagcserére (Balassa-
aíjjal kitüntetve); Bakteriologische Wassercon-
troll (Archív für Hygiene 1909); Nachweis 
von Behinococcus mittels Complementverfahrens 
(Wien. klin. Wochensch. 1911); Kreatininstudien 
(Bioch. Zeitsch. 1917); Paul'sche Variolereaction 
(Berliner Klinische Wochenschrift 1918);.Über 
Bacillentrager(Seuchenbekampfungl924);Ös52,e-
basonlító syphilisreakciók (a Népszövetség ré

szére a népjóléti miniszter megbízásából); Sehar-
lachstreptococcus in der Luft (Centr. für Bakte-
riologie 1926). 

3. V. Viktor,szobrász, szül. Szombathelyt 1885. 
Tanulmányait Budapesten végezte. Képmásokon 
kívül plaketteket is készített, Philipp Istvánnal 
együtt mintázta Bohusné Szögyény Antónia szob
rát, amelyet 1910. lepleztek le Világoson. 

4. V., 1. Vas Gereben és Tass. 
Vasa (lat.) a. m. edények, 1. Vas és Váza. 
Vasa (Wasa), 1. kerület (Ián) Finnország Ny.-i 

részén, a Botteni-öböl partján. Területe 41,710 
km8, ebből a szigetekre 694 km2 jut. Lakói száma 
(i9io) 514,940. A kerület egész felülete a jégtakaró
tól súrolt, kemény, kristályos kőzetekből álló, ala
csony dombvidék, a dombok közt sok tó foglal 
helyet (összes területük 3563 km2). Termelésre 
alkalmas síkságok csak a tenger partján vannak, 
a többi vidéken erdő borít úgyszólván mindent 
(összesen 20,000 km2), csak a morénak ós az ózok 
törmeléke alkalmas még földmüvelésre. Az éghaj
lat zord. V.-tól nem messze É.-ra a hőmérséklet 
évi közepe 3-4°, jan. —9-3°, júl. 17-4°. A lakosok 
túlnyomó része linn, csak a partokon laknak své
dek. A nép főfoglalkozása a partokon a halászat 
és kereskedelem, a termő területeken burgonyát, 
zabot és rozst termelnek, van mintegy 50,000 ló, 
220,000 szarvasmarha, 250,000 juh, 17,000 sertés. 
Az erdőgazdaság fontos. Az ipar jelentékeny, van 
79 fémöntő gyára, négy szeszgyára, hajógyára. 

2. V.(Wasa, Waasa, Vaskiluoto,Nikolaistad), 
V. kerület székhelye, (1922) 31,000 lak. L. Nikolai-
stad. 

Vasa ( Wasa, ejtsd: váza), svéd és lengyel ural
kodóház. Őse V. Érik svéd főnemes volt, kit II. 
Keresztély király több főnemessel együtt 1520 
nov. 8. kivégeztetett. (L. Stockholmi vérfürdő.) 
Fia, Gusztáv kivívta Svédország függetlenségét 
és a svéd országgyűlés 1523 jún. 6-án királlyá vá
lasztotta. Ennek fiai voltak XIV. Erik (1560— 
1568), III. János (1568—92) és IX. Károly 
(1599—1611). III. János fia, Zsigmond 1587. len
gyel király lett, 1599. pedig elvesztette a svéd 
trónt. Tőle származott a V.-család katolikus (len
gyel) ága. Fiai voltak IV. Ulászló (1622—48) és 
János Kázmér (1648—68) lengyel királyok. Ez 
utóbbi 16/2. halt meg utódok nélkül. IX. Károly 
fia volt Gusztáv Adolf svéd király (1611—32), 
ennek leánya Krisztina (1632—54), aki 1689. halt 
meg Rómában. A V.-család női ágon való rokona 
a Pfalz-Zweibriicken-család és ennek révén a 
Holstein- Gottorp-ház. A V.-nevet utoljára IV. 
Gusztáv király üa, Gusztáv herceg viselte, aki 
mint osztrák altábornagy 1877. halt meg. Áz 6 
nevét viselte 1831—77. a 60. sz. (egri) cs. ós kir. 
magyar gyalogezred. 

Vasablak, vasból öntött vagy hengerelt vasak
ból gyártottablak.amelyethovatartozóságaszerint 
gyári, tető-, felülvilágító, kirakati stb. ablaknak 
neveznek. 

V a s a b r a n c h i a l i a (kopoltyúerek), a kopol-
tyukat ellátó vérerek nevei. Kétfélék: 1. V. affe-
rentia, melyek vért hoznak és 2. V. efferentia, 
melyek vért visznek a kopoltyúívekből. 

Vasacetát (ecetsavas vas), ferrum aceticum, 
Fe (CjHjOa),+2 H2 0, az iparban mint pác szerepel. 



Vasad Vasalások 

Vasad, kisk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. monori 
j.-ban, (1920) 1659 magyar lak. 

Vasálarc (franc, masque de fer v. l'homme au 
masque de fer), annak a titokzatos államfogoly
nak a neve, akit előbb Pignerol várában, 1698— 
1703. pedig a párisi Bastilleban tartottak fogva. 
A néphit szerint V.-ot viselt, hogy fel ne ismerjék, 
de valóságban fekete bársonyból volt az álarca. 
Kilétét a legnagyobb titokban tartották, ezért ke
letkezett aztán a sok hiedelem a V. személyéről. 
A XVIII. sz. írói XIV. Lajos és Lavalliére Lujza 
fiának, majd XIV. Lajos féltestvérének, Anna 
királyné és Buekingham herceg fiának tartották. A 
későbbi írók Foucquet pénzügyminiszter, Har-
moise lotharingiai lovag, végül Bulonde tábornok 
személyével hozták kapcsolatba. Újabb kutatások 
alapján Topin (L'homme au masque de fer, 1868) 
és Mousset (Histoire de Louvois, 1891), arra a 
véleményre jutottak, hogy V. Károly Ferdinánd 
mantuai herceg minisztere, Mattioli volt, aki bár 
a franciák fizetett kéme volt, mégis elárulta azok
nak terveit. Ezért tőrbe csalták és haláláig fog
ságban tartották. E véleményt Funck-Brentano is 
igazolta több értekezésében. V. ö. Bröcking, Das 
Rátsel der Eisernen Maske (Wiesbaden 1898). 

Vasalás v. téglázás, a ruhaneműek redőinek 
kisimítása arravaló eszközzel. Az e célra hasz
nált vasaló legrégibb neme az, amelynek kivehető 
belseje a tűzhelyben parázs között tüzesedik s a 
vázba beletéve kerül használatba. Később jöttek 
használatba a szenes vasalók, amelyek belül üre
sek, fedelük felemelhető s izzó faszénnel meg
töltve használtatnak. Újabban gáz- és villamos 
vasalókat használnak, amelyek tisztább és kényel
mesebb munkát szolgáltatnak. — V.-nak nevezik 
továbbá a patkolást és az ablakok, ajtók, kapuk 
szerelvényeit is (1. Patkolás és Vasalások). 

Vasalások, azok a kovácsolt vasból, kovácsol
ható öntött vasból, ritkábban sárgarézből, bronz
ból, nikkelből vagy más fémből és ezek öntvényei
ből készített szerkezetek, amelyek az ablakok, 
ajtók és kapuk mozgathatóvá tótelére, elzárására, 
kitámasztására és becsukására valók. 

A) A forgó ablakok, ajtók és kapuk mozgatha
tóvá tételére szolgáló pántokat a forgó, vagy a 
mozgó és a szilárd részre (a tokra) erősített hüvely 
és a hüvelybe illő, v. ha két hüvely van, ezeket 
összekötő csap alkotja. Régebben a pánt szá
rát az ajtó felszínére erősítették ós sok esetben 
díszesen kikovácsolták. A Vasmüvesség címszó
hoz tartozó képmellékleteken román ós renais-
sance stílusban készített efféle ú. n. hosszú pántot 
is találunk, manapság a pántok szárát a fába rej
tik el (ú. n. vésett pánt). Legjobb a vésett pánt 
akkor, ha csap forog csapon, mert így az ajtó leg
könnyebben jár. A vésett pántok közeli rokona a 
csuklós pánt (eharnier), melynek két csappal ösz-
szefogott hüvelye van. Ha ezeket külön domb, az 
ú. n. dió közvetítésével két csap köti össze, akkor 
dióspántnak nevezzük. Ki-benyíló ajtókhoz és 
nehéz kapukhoz használják a csapos pántot, 
amelyet az ajtóra erősített kúpalakú csap és a kü
szöbbe sülyesztett persely alkot; jobb, ha a persely 
van fölül és a csap alul, mert ekkor nem rákod-
hátik az előbbibe piszok. Ha az ajtó magas, közbül 
az örvös pántot (Halsband) rendezzük el. 

B) A vízszintes vagy függőleges síkban mozgó' 
ú. n. tolóajtók vasalásai az ajtó mozgása szerint kü
lönböznek egymástól. A vízszintes síkban eltolható 
ajtókat rendszerint csigákra függesztik v. állítják. 
Mivel a csap körül forgó csiga nehezen gördül, hasz
nálnak olyan felfüggesztő szerkezetet is, amely
nek csigája nem függ az ajtóval szervesen össze. 
A csigák gördülnek a vezetéken, az ajtó pedig 
külön léc segítségével a csigákon. L. még Redőny. 

C) Kitámasztó és becsapó szerkezetek. A ki
nyitott ablakot, ajtót, illetőleg kaput régebben ho
roggal támasztották ki, amelyet sasszembe akasz
tottak. Az előbbit rendszerint a mozgó részre, az 
utóbbit annak tokjára erősítik. Az újabb épülete
ken úgyszólván kivétel nélkül befelé nyíló abla
kokat használnak és ezeket az ú. n. csappantyú
val támasztják ki. Újabban használnak oly ablak
kitámasztókat is, amelyek az ablakot bármily 
állásban rögzítik. Szorosan véve a kitámasztó 
szerkezetek közé tartoznak a kapukra és előszoba
ajtókra szerelt biztosító láncok és horgok is. Az 
ajtóra erősített lánc végén gomb van, az ajtókon 
pedig hüvely, amelynek az ajtónyílástól távolabb 
eső felén akkora lyuk van, hogy a gomb belefér, 
ez a lyuk az ajtó felé hosszabb résben végződik, 
amely akkora, hogy a lánc végigcsúszhat rajta. 
A kinyitott ajtónak magamagától való becsuká
sára igen sokféle szerkezetet használnak, ezek 
azonban kivétel nélkül azon alapulnak, hogy a 
szerkezetben az ajtó kinyitásakor munkát hal
mozunk fel, amelyet az ajtó eleresztésekor a szer
kezet az ajtó becsapására fordít. Az ajtóbecsapók
nak azt a hibáját, hogy a kinyitott ajtót nagy 
erővel esapják be, glicerin- vagy levegőütközővel 
küszöbölik ki; ezek úgy vannak szerkesztve, hogy 
nyitáskor az ütközőbe könnyen betódul a glice
rin, illetőleg a levegő, az ajtó becsukásakor pedig 
csak kis nyilason, tehát lassan ömölhet ki. 

D) Csukószerkezetek. A legegyszerűbb záró
szerkezetek a kallantyúk (Eeiber). A tokfán van a 
tengely, amely körül a kallantyú karja forog és zá
ráskor athajlik az ablakszárnyra. Ajtók és kapuk 
elcsukására az úgynevezett tolóreteszt használják, 
ezt élretesznek nevezzük, ha az ajtó élére vasal
ják. Az ablakoknak, illetőleg ajtóknak elcsuká
sára legalább is két tolóretesz kell (egy felül, egy 
alul), ezeket igen gyakran egyesítik és központos 
hajtószerkezettel, az ú. n. tribbel egyszerre moz
gatják ; ezeket az ú. n. bascule- v. pasquille-rete-
szeket leginkább ablakok becsukására használják. 
A rudakat többnyire fogaskerékkel vagy csapos 
tárcsával mozgatják. A vakzár is efféle; zárás
kor a zár retesznyelve a két tolóretesz-rúd közé 
hatol s ezek visszatolását megakadályozza. Újab
ban nagyobb szilárdságuk és erősebb zárásuk miatt 
nagyon elterjedtek az espagnolette- v. forgórudas 
ablakzárak. A f orgórudat rendszerint az ütköző 
alá sülyesztik és csapos tárcsával, kúpkerekekkel, 
csavarkerekekkel vagy más módon forgatják. 
A vízszintes tengely körül forgó szellőző ablakok 
zárószerkezetét alul kezelhető fogaskerék-, emel
tyű- vagy más hajtóművel szerelik fel. 

E) Zárak. A szoba- és szekrónyajtók, kapuk, 
fiókok és más effélék betörés ellen biztos elzárá
sára használt vasalásait záraknak nevezzük. A zá
rak fő része olyan tolóretesz, amelyet a zárral szer-



Vasalbuminat-oldat — 55 — Vasa- rend 
vesén össze nem függő alkotó résszel, az ú. n. 
kulccsal nyithatunk és csukhatunk. A reteszen 
kiviil a szohaajtó-zárakon és kapuzárakon van 
még egy kallantyú (kilincs) vagy retesz (ötlő, a. 
m. Falle), melyet a zárral szorosan összefüggő 
szerkezeti résszel, ú. n. fogantyúval vagy nyomó
val nyithatunk és csukhatunk; ez arra való, hogy 
az ajtót, illetőleg kaput az esetben is keretében 
csukva tarthassuk, ha nincs kulccsal elzárva. 
A hálószobaajtókon szokott még egy tolóretesz 
lenni, amely csak a szoba belső feléről nyitható és 
zárható; ez az éji retesz. A felerősítés szerint 
megkülönböztetünk rávert, beeresztett és bevésett 
zárakat. Ez utóbbiakat leginkább használják és 
az ajtó élébe vésik be. A zár állása szerint van 
jobb- ós baloldali; biztossága szerint pedig közön
séges és biztossági vagy kombinációs zár. Azt a 
zárat, amelyben á kulcs egyszer, kétszer, másfél
szer stb. fordulhat, egy-, két-, másfél- stb. for
dulásod (túros) zárnak mondjuk. A ládazárak re
teszének horga van, amely a fedélre erősített hü
velybe hatol (vadász-zár), a ruhaszekrónyzárakat 
pedig úgy készítik, hogy a retesz emeltyűáttéttel 
másik reteszt mozgat; sokszor emeltyű- és fogas
kerék-áttétellel a reteszek egész sorozatát mozgat
ják; ilyeneket használtak a régi vasládákon. A 
zárakat álkulccsal (Dietrieh) való kinyitás ellen 
sokféleképen biztosítják. Az ú. n. generális kulcs
nak szakálla v. tolla a közepén úgy van kivágva, 
hogy valamennyi zár órlemezét párkányzásával 
egyetemben kikerüli. A veocir- vagy bösztör-
zárak olyan szerkezetűek, hogy a kulcsnyílást 
ssak valamely szerkezeti rész megnyomásával, 
slfordításával, elhúzásával stb. tehetjük szabaddá, 
vagy a zár belseje és a kulcs van úgy alakítva, 
hogy az utóbbinak szakállacsakmegszakltottmoz-
<?ás után férkőzhet a reteszhez; azonban a biztos
ság legnagyobb fokát úgy érhetjük el, ha nem egy, 
hanem több akaszt használunk, amelyek igen sok 
Mlásba hozhatók, de csak egyetlenegy állásban en
gedik a reteszt tovább tolni, ezek az ú. n. biztos
sági vagy kombinációs zárak. A biztosságot úgy 
is növelhetjük, hogy a zárat oly betéttel szereljük 
fel, amely a kulcsot pótolja, de csak akkor forgat
ható, hogyha saját kulcsával akaszait nyitó ál
lásba hoztuk. A biztosság legmagasabb fokával 
bírnak apénzszekrényzárak, ezeket úgy szerkesz
tik, hogy a kulcs csak az akaszokat állítja, a re
teszt a fogantyúval húzzák vissza (1. Vas- és fém
bútorok). Vannak Chubb-, Yale- és Bramah-rend-
szerü pénzszekrényzárak; minden valamire való 
gyárosnak megvan a maga szerkezete. A lakatok 
oly zárak, amelyeknek ütközője a retesszel szer
vesen összefügg. Zárás esetén az ütközőt sas
szembe akasztjuk, melyre előzetesen az ajtóra 
erősített csuklós hüvely átlyukasztott szárnyát 
fordítjuk. Vannak oly lakatok is, amelyek vala
mely szóra nyílnak (1. Betűs-lakat). L. még Vas-
művesség és Veret. 

Vasalbuminát-oldat, ferrialbuminát-oldat, 
készítésére ferrikloriddal és fehérjével előállított 
ferrialbuuiinátot kissé lúgositott vízben oldanak 
és az oldathoz szeszt, fahéj-vizet és illatos tink-
turat elegyítenek. Vörösbarna szinű, vasas és 
fahéj-ízű folyadék. Hasonló készítmény a vas-
peptonát-oldat. Előállítására ferripeptonát sósav

val készült oldatához konyakot, majd kellő meny-
nyiségű vizet elegyítenek. Mint könnyen felszí
vódó vas-készítményeket gyógyszerül alkalmaz
zák. Hasonló készítmények a ferralbumóza, fer-
ratin, ferratogén, ferrhamin, ferrinol, ferrip-
ton, ferropyrin, ferrosol stb. 

Vasalja, kisk. Vas vin. körmendi j.-ban, (1920) 
648 magyar lak. 

Vasa l lus , 1. Commetidatio és Hűbér. 
Vasalógép, 1. Gsinozás. 
Vasamalgám, 1. Vas foncsor. 
V a s a j t lulpigl i i (Malpighi-edények), a Ro

varoknál (Insecta) a közép- és utóbél határán a 
bólbo nyílú fonaialakú csövek, melyeknek főleg 
kiválasztó (excretoricus) működésük van. 

Vasamiant a. m. vastartalmú aszbeszt. 
Vasand (Osund), kisk. Bihar vm. tenkei j.-ban, 

(i9io) 950 román lak. (Tr. E.) 
Vasantimonfény (ásv.), 1.. Berthierit. 
Vásár az a hely, ahol az eladók és a vevők 

adásvételi ügyletek lebonyolítására meghatáro
zott időben összegyűlnek. Heti V.-t minden na
gyobb városban a hét egy vagy több napján tar
tanak a város és környéke elsőrendű szükség
leteinek (elsősorban élelmiszerek) kielégítésére. 
Kezdetben az istentisztelet napján tartották meg 
őket (innen vasárnap), de később hétköznapokra 
tétettek át. Országos V.-okon az ország minden 
részéből gyűlnek össze az eladók és a vevők. Tar
tamuk több napra terjed, az árúforgalom nemcsak 
kis, hanem nagy tételekben bonyolódik le. A köz
lekedőeszközök fejlődésével jelentőségük nagyon 
leszáll. Világ-vásárok (sokadalmak, die Messe) 
a háború előtt csak egyes helyeken (Lipcse, Nisnij-
Novgorod, Mekka, Kiachta) tudtak állandósulni, a 
háború alatt ós után a legtöbb államban igyekez
nek hasonló nagyjelentőségű V.-okat megszer
vezni, főleg a lipcsei V. ellen irányuló tendenciá
val. 1922-ben a bolsevikok a nisnij-novgorodi V.-t 
is felújították, amelyet igyekeznek régi jelentősé
gére emelni. A különleges V-okat egy-egy ter
melő ág vagy szakma termékeinek értékesítésére 
tartják, gyakran árverések formájában is jelent
keznek. Az újabb időkben mind gyakrabban ren
deznek árúminta-vásárokat (die Warenmuster-
messe), amelyeknek sokszor már kiállításjellegük 
van. Ezeken az árúknak csak a mintáit mutatják 
be és ezek alapján kötik meg az ügyleteket, sze
reznek összeköttetéseket. Az ügyletek tárgya ter
mészetesen csak oly árú lehet, amely a mintával 
teljesen megegyezően bármikor tetszés szerinti 
mennyiségben előállítható. Budapesten 1925 vé
géig 16 ilyen V.-t tartottak. A V. legmagasabb 
formája a tőzsde (1. o.), amelyen helyettesíthető 
dolgok az adás-vétel tárgyai, anélkül, hogy maga 
az árú, vagy csak a mintája is bemutatásra ke
rülne. A V.-okat kezdetben a szabad ég alatt tar
tották, ma már külön épületeket (V.-csarnok) is 
emelnek céljaikra. 

Vásárcsarnok, 1. Árúcsarnok. 
Vasa-rend, svéd érdemrend, amelyet III. Gusz

táv svéd király 1772 máj. 26. alapított. Három 
osztálya van. Jelvénye nyolcágú, aranyszegélyes, 
csúcsain aranygolyókkal ellátott fehér zománcos 
kereszt, sarkaiban arany koronával, fölötte arany
korona. Középpajzsa tojásdad, kék, rajta a Wasa-
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ház címere, arany búzakéve átkötve és két fogó
val ellátva, körülötte aranyszegélyű sötétvörös 
karikában Gustav den III. insticktare MDCCLXXII. 
felirat. 

Vásárhely (Trhoviste), kisközség Zemplén vm. 
nagymihályi j.-ban, (IMO) 1200 szlovák és magyar 
lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Vásárhelyi, 1. András, a XV. sz.-ban ismert 
magyar egyházi zeneírö, akinek a Boldogságos 
szűzhöz írt dallamai még ma is használatban 
vannak. Életéről és működéséről csak kevés hi
teles adat maradt 

2. V. Pál (kézdivásárhelyi), egyike a legki
válóbb magyar mérnököknek, szül. Szepesolaszi-
ban 1795 márc. 25., megh. 1846 ápr. 8. Előbb 
Borsod vm.-benmint mérnökgyakornok működött, 
majd a pesti egyetem mérnöki intézetét végezte. 
1819-ben a helytartó a Tisza és Körös-Berettyó 
folyók műszaki felvételéhez, 1826. a dunai tér
képezés mérnökévé nevezte ki, hol annyira ki
tűnt, hogy 1829. a dunai fölmérések vezetésével 
és az aldunai hajózás műszaki teendőinek ellátá
sával bízták meg. A bonyodalmas munkálatok 
végzésével magára vonta az 1832. hajózási és 
közlekedési kir. biztossá kinevezett Széchenyi 
István gróf figyelmét s ettől kezdve V. további 
működése Széchenyi nagy alkotásaihoz fűződik. 
Széchenyi őt bízta meg, hogy az aldunai zuha-
tagokon és szorulatokon keresztül a hajózóút lé
tesítésére terveket készítsen. 1832 tavaszán V. 
hozzákezdett e nagy munkához s rövid idő alatt 
nagyjából elkészült vele. Ekkor 1833 dec.-beu 
Széchenyi társaságában hosszabb tanulmányútra 
indult Angliába, hogy a vízalatti sziklák eltávo-
lításánakmódozataivalmegismerkedjék és a hozzá 
való gépeket beszerezze. 1834 ápr. hazatérvén, 
csakhamar tudatára ébredt, hogy a rendelkezésre 
álló csekély eszközökkel az Aldunán biztos ha
józóút létesítése egyelőre nem lehetséges s ezért 
csak a főbb akadályok eltávolításában s egy von-
tatóút létesítésében állapodott meg. Az Alduna 
balpartján vezető út építéséhez azonnal hozzá
fogtak ; ez út legnagyobb részét sziklába kellett 
vágni, sok helyen támasztó falakat, áthidalásokat 
alkalmazni. Csak 1837. adhatták át a forga
lomnak a világ egyik legszebb közútját, amely 
Széchenyied néven ismeretes. Míg e nagy mun
kálat tartott, a zuhatagok szikláit is több helyen 
sikerrel távolították el. Az aldunai munkálatok 
országos hírt szereztek nevének s a nemzeti tu
dós társaság 1835. tagjává választotta. A mun
kálatok befejeztével pedig 1837. az országos épí
tési igazgatósághoz első hajózási mérnökké ne
vezték ki. Ez időtől kezdve V. élénk irodalmi 
munkásságot fejtett ki; részt vett a budapesti 
lánchíd előkészítő munkálataiban. 1841-ben hajó
zási felügyelő vé nevezték ki. Ugyanez évben részt 
vett a Száva folyó szabályozásának előkészítésé
ben. De munkásságának legkimagaslóbb mozza
nata a Tiszaszabályozás terveinek megállapítása 
volt, amelyre 1845. kapta a megbízást (1. Tisza, 
szabályozása). E nagy munkába beleöntötte egész 
lelkesedését és egész tudását. Irodalmi munkái: 
Introduetio in praxim triangulationis és Auflösung 
einiger wichtigen Aufgaben als Beitrag zum 
geometrischen Triangulieren. 1838-ban több érte

kezése jelent meg az Athenaeum-ban, amelyek 
közül nevezetesebbek: A budapesti állóhid tár
gyában ; Néhány figyelmeztető szó a vaskapui 
ügyben stb. Legbecsesebbek azonban akadémiai 
értekezései. A nemzeti tudós társaság több ízben 
megbízta matematikai és műszaki művek meg-
bírálásával s e megbízatásoknak mindig kiváló 
szakértelemmel felelt meg. 1840 jún. 1. tartotta 
székfoglaló értekezését, e címen: A Berettyó 
vizének hajózhatóvá tételéről a Bega vizének 
példájára. Az akadémia 1845-iki évkönyvében 
jelent meg A sebesség fokozatáról folyóvizeknél 
c. értekezése, ebben a vízmozgás törvényeit nagy 
tudással állapítja meg. V. ö. Qonda B., V. élete 
és művei. V.-nek Szegeden szén szobrot emeltek 
1905. 

Vasari (ejtsd: — zári), Oíorgio, olasz festő, épí
tész és művészeti író, szül. Arezzóban 1511 júl. 30., 
megh. Firenzében 1574 jún. 27. Először szülő
városában Guglielmo da Marcilla üvegfeetőnek 
volt tanítványa és Giovanni Pollastra humanis
tától is oktatásban részesült, majd még gyerek
korában Firenzébe került és Andrea del Sarto, 
majd Bandinelli műhelyében dolgozott. Utóbb fel
váltva Arezzóban, leginkább azonban Firenzében 
élt, amellett sokat utazott és Olaszország minden 
részében megfeszített tevékenységet fejtett ki. A 
római Cancelleriában, a Vatikán Sala Regiájában, 
a firenzei Palazzo della Signoriában festett nagy
szabású freskósorozatai, számtalan templom szá
márakészültoltárképei az általa istenített Michel
angelo modoros követője gyanánt mutatják be. 
Teljesen Michelangelo tanítványa építészeti mű
veiben is, amelyek közül az arezzói Badia-tem-
plom, a pisai Santo Stefano és főleg a firenzei 
ÍTffizi nagyszerű palotája (1560-tól) emelendő ki. 
Abudapesti Szépművészeti Múzeumban levő képei: 
a nagyméretű Három Grácia és a kis Kánai me
nyegző kellő képet ad manirista stílusáról. Nevét 
leginkább az olasz művészek életrajzainak hatal
mas sorozata tartotta fenn, mely Le vite de' piü 
eccellenti pittori, scultori ed architetti címen Fi
renzében 1550., majd 2. bővített és javított kiadás
ban 1568. jelent meg és az olasz művészet törté
netének megbecsülhetetlen, azóta igen sokszor 
utánzott forrása. Új kiadása G. Milanesitől 7 kö
tetben (Firenze, Sansoni-féle kiadás, 1878—85). 
Csonkán maradt új kritikai kiadásának (K. Frey-
től) I. köt. München 1911, válogatott életrajzok, 
magyar fordítása A renaissance mesterei címen 
Honti Rezsőtől (Budapest 1925). V. ö. Scott-Ber-
ÍMieík,GiorgioV.scrittore(Pisa 1905);W. Kallab, 
V.-Studien (Wien 1908). 

Vásári bíráskodás, a régebbi polgári törvény
kezési rendtartásban (1868. LIV. t.-c. 481—494. 
§§) az országos és heti vásárokon felmerülő egyes 
viták elintézésére külön szabályozott rövid eljá
rás. Az új polgári perrendtartás külön V.-t nem 
ismer, mivel a járásbíróságnak különben is gyors 
aljérása, a járásbíróság! körök létesítése és a köz
ségi bíráskodás célszerű berendezése a V.-t feles
legessé teszi. 

Vásári váltó, 1. Váltó. 
Vásárjog (lat. ius nundiarum) az a királyi 

kisebb haszonvétel, amelynél fogva a földesúr 
vagy szab. kir. város külön királyi kiváltság 
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1. ábra. Gerenda-híd. (A nyilasokat kéttámaszú gerendaszerkezetek hidalják át rácsos főtartókkal.) 
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2. ábra. Vasbeton ív-híd. 
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Vasárnap Vasas balctéi-ium 

alapján bizonyos helyen és időben vásárokat tart
hatott. A régi V.-ok ma is érvényesek. V.-ot ina 
a kereskedelemügyi miniszter engedélyez közsé
geknek. L. Vásár. 

Vasárnap, neve eredetileg vásárnapot jelent, 
mert V. tartották régebben a heti vásárokat. Tö
rökül is pazar giinü, vagyis vásár napja a V. 
neve. L. Dominica. 

Vasárnapi bélyeg. A vasárnapi munkaszünet 
általános bevezetése előtt a belga posta személy
zete érdekében 1893. oly bélyegeket adott ki, 
amelyeknek perforált szelvényén «Ne pas livrer le 
dimanche — Niet bestellen op Zondag» felírás 
volt. Vasárnap csak azokat a levélpostai küldemé
nyeket kézbesítették, amelyek bélyegeiről e szel
vényt a feladó letépte. így a feladó érdekének sé
relme nélkül több levélhordó jutott vasárnapi pi
henőhöz. Ily bélyegeket 1912. adtak ki utoljára. 

Vasárnapi betű, 1. Ciklus és Naptár. 
Vasárnapi iskola, az oktatás legrégibb for

mája; abból áll, hogy vasárnap a nem minden
napos tanköteles korban lévő mindkét nembeli 
ifjúság ismétlő oktatást nyer. Nálunk ez az okta
tás bezárólag a 15 éves életkorig kötelező, némely 
külföldi államokban a 18 éves korig. Tévesen 
V.-nak nevezik az iparostanonciskolák vasárnapi 
oktatását is, ami a német iparos továbbképző 
vasárnapi iskoláktól ered. L. megismétlő iskolák. 

y.-nak nevezik azokat a Skóciából, Angliából 
és Eszak-Ainerikából a XIX. sz. második felében 
elterjedt iskolákat is, amelyeket, felekezeti kü
lönbségre való tekintet nélkül, gyermekeknek a 
bibliában s általában a vallásos hit-erkölcsi élet
ben való nevelésére állít fel a protestáns belmisz-
sziói tevékenység. 

Vasárnapi munkaszünet, az ipari munkások 
érdekében meghonosított intézkedés, amelynek 
célja az ipari munkaerőt lehetőleg védeni. Nálunk 
az 1891. XIII. t.-c. szabályozza, kimondva, hogy 
vasárnapokon (valamint Szt. István király napján, 
mint nemzeti ünnepen) a szent korona országai
nak területén az ipari munkának szünetelnie kell. 
A törvény csak a főbb elveket állapítja meg, a 
végrehajtás rendeleti útnak van fenntartva, fel
hatalmazva a kereskedelemügyi minisztert azon 
üzemek megjelölésére is, amelyek a V. alól kivé
tetnek. Némely külföldi államban a munkaszünet 
úgy van berendezve, hogy nem okvetetlenül vasár
napra, hanem csak általában a hét egy napjára 
kell esnie. 

Vasárnapi Újság, vegyes tartalmú képes heti 
lap; 1854 rnárc. 5. indult meg; Heckenast Gusz
táv volt a kiadója és Pakli Albert a szerkesztője. 
Eleintén Pákh, Gyulai Pál és Jókai Mór tartották 
fenn a lapot; csaknem egyedül ők írták azt tele, 
míg a szótszórt, elriasztott, bebörtönzött és szám
űzött régi írói gárdából néhányan csatlakoztak 
hozzájuk. A képek előállítása körül is sok nehéz
séggel kellett megküzdeni, de a lap népszerű lett 
a közönség közt. Pákh Albert halála után, 1867 
márc. 17. Nagy Miklós (1. o.) vette át a szerkesz
tést; 1873. a Franklin-társulat lett kiadótulaj
donosa. 1855. Politikai Újdonságok, 1877. pedig 
Háború-Krónika (később Világ-Krónika) című 
melléklappal jelent meg. 1909 nov. 1. Nagy Miklós 
nyugalomba vonult és Hoitsy Pál vette át a szer

kesztést. Ugyanakkor megszüntették a Politikai 
Újdonságok c. mellóklapját. A lap megjelenését 
1921. végén a kiadó társaság felfüggesztette. 

Vásáros (Tárgoviste), kisk. Krassó-Szörény 
vm. bégai j.-ban, (taío) 1035 román ós magyar 
lak. (Tr. R.) 

Vásárosbécz, kisk. Somogy vm. szigetvari 
j.-ban, (1920) 1012 magyar és német lak. 

Vásárosdombó, kisk. Baranya vm. hegyháti 
j.-ban, (1920) 813 magyar lak. 

Vásárosfalu, kisk. Sopron vm. kapuvári j.-ban, 
(1920) 278 magyar lak. 

Vásárosmiske, kisk. Vas vm. sárvári j.-ban, 
(1D20) 781 magyar lak. 

Vásárosnamóny, nagyk. Bereg vm. tiszaháti 
j.-ban, (1920) 2393 magyar lak. 

Vásárosszentgál, kisk. Baranya vm. szent-
lőrinczi j.-ban, (1920) 555 magyar lak. 

Vásárpénztár, az egyes vásárok, különösen 
élőállatvasárok forgalmának előmozdítására szol
gáló intézmény, amely a felhajtott állatokra elő
legeket nyújt és emellett gyakran az állatfor
galmi illetékek ós adók beszedésére is megbízást 
nyer. A budapesti állatvásáron ezeket a teendőket 
újabban a Budapesti Takarók- és Vásárpénztár 
Részvénytársaság látja el, amely azonban ezen
felül a rendes bankügyletek minden ágával és a 
fővárosi kölcsönkötvónyek elhelyezésével is fog
lalkozik. Részvényeinek túlnyomó része a székes
főváros tulajdonában van. 

Vásártelke (Stobor), kisk. Kolozs vm. híd-
almási j.-ban, (1910) 321 román lak. (Tr. R.) 

Vasárú, 1. Árú. 
Vasárut, kisk. Pozsony vm. dunaszerdahelyi 

j.-ban, (1910) 1337 magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Vásáry, 1. Miklós, esztergomi érsek. Régebben 

hibásan Monoszlaynak írták. 1332-ben egri egy
házmegyei borsvai főesperes, 1333. váradi ka
nonok, 1339. esztergomi prépost. Ez állásában két 
ízben is járt András nápolyi herceg ügyében a 
szentszéknél követségben. 1347. már mint nyitrai 
püspök vezeti különcsapatját a nápolyi hadjá
ratba. 1349-ben rövid ideig kalocsai, 1350—57-ig 
esztergomi érsek. V. ö. Katona, Hist. Crit. (IX., 
584); Pór, Nagy Lajos király (104., 144. old.); 
Karácsonyi János, Turul (XII., 43., XIII., 124.). 

2. V. Tamás, Miklós érsek unokatestvére, 
1355-től 1358-ig királyi főajtóaálló. Hadvezéri te
hetségét a velencei háborúban mutatta meg ki
rályának, aki 1356. otthagyott seregét V. vezér
letére bízta. V. előbb Treviso ostrománál az őr
séget, másszor, a Brenta folyón átúsztatva, a 
német zsoldosokat verte meg. V. ö. Pór, Nagy 
Lajos király (308., 321— 22.); Katona, Hist. Crit. 
(X., 121., 159., 229., 235.) 

Vasas, kisk. Baranya vm. pécsi j.-ban, (1920) 
1866 magyar és német lak., a dunagőzhajózási 
társulatnak itt jelentékeny kőszénbányái vannak. 

V a s a s a c r a (lat.) a. m. szent edények L. Egy
házi szerek. 

Vasas baktér ium képes Winogradszky sze
rint a ferrooxidot fémoxiddá oxidálni és ebből 
az oxidálásból szerezni meg az energiát. A V.-ok, 
mint aminők a Chlamydothrix ochracea és a 
Gallionella ferruginea, vízvezetéki csövekben és 
szénsavas vasat tartalmazó vizben élnek. 
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Vasas fürdő, 1. Fürdő. 
Vasas háló, rúdra alkalmazott kisebb marázsa-

háló a pisztrángoknak a kövek alól való kifog-
dosására. 

Vasas hegy (Mons ferreus), a középkorban a 
Mecsekhegy neve. Tövében építette Asztrik apát 
a V.-i vagy a pécsváradi monostort (1015). A hegy 
nevét részben ma is fenntartja a Mecsek hegység
ben levő Vasas falu. 

Vasaskőfalva (Pietrvasa), kisk. Bihar vár
megye vaskohi járásában, d9io) 1077 román lak. 
(Tr. R.) 

Vasas német (kuraszir), a mellvértet viselt 
osztrák dragonyos katonák népies neve. 

Vasas szák, négykávás emelőháló, amelynek 
káváin vassúlyok vannak alkalmazva, továbbá 
pedig feljáró őrrel és keresztőrrel is bir. 

Vasasszentegyed (Sántejude), kisk. Szolnok-
Doboka vin, kékesi j.-ban, (1910) 998 román és 
magyar lak. (Tr. R.) 

Vasasszentgothárd (Sucutard), kisk. Szolnok-
Doboka vm. kékesi j.-ban, (1910) 872 román és 
magyar lak. (Tr. R.) 

Vasasszentiván (Sántioana), kisk. Szolnok-
Doboka vm. kékesi j.-ban, (1910) 492 román és 
magyar lak. (Tr. R.) 

Vasas talaj, a rendesnél több vasvegyületeket 
tartalmaz, ezért fizikai tulajdonságai kedvezőtle
nek, általában csekély értékű; éhes talajnak is 
mondják, mert igen sok trágyát kivan. A világos-
sárga színű V. rosszabb, mint a sötétebb sárga és 
veres színű. 

Vasas tégla, igy nevezik az Alföldön az erősen 
égetett, a kongótéglához (1. o.) hasonló téglát, 
amelyet vízépítésre és útburkolásra használnak. 

Vasas víz, 1. Ásványvizek. 
Vasatae, ókori nép Aquitániában a mai Bazas 

(1. o.) vidékén. 
Vas»vasorum,azokafínomvérerek,melyek 

a nagyobb vérerek falában ágaznak el és a vér
erek táplálására vannak hivatva. 

Vasbádog v. bádog (fehér le mez), ónnal vagy 
ón-ólom öt vénnyel bevont vaslemez, amelyet kü
lönösen a bádogosok használnak fel dobozok, 
edények, tálcák s más efféle használati tárgyak 
előállítására. A V.-ot az ú. n. fedéllemezből (1. Hen
germű) gyártják. A munkát azzal kezdik meg, 
hogy a födéllemez felszínéről a reveréteget (1. 
Vas- és rézreve) távolítják el; e célból a lemeze
ket csávázzák. L. Gsávázás. 

Vasbaromszerződés, 1. Admodiatio. 
Vasbazalt, 1. Vas (mint ásvány). 
Vas bortörvény (ú. n. ehernes Lohngesetz). 

A munkabér, mint a piaci ár, a kereslet és kínálat 
viszonyától függ s nem halad meg bizonyos ala
csonyra szabott összeget, amely Ricardo (1. 0.) 
szerint a munkás és családja megélhetésére szük
séges összeggel, az újabb szocialista írók szerint 
a létminimummal egyenlő. Ha ugyanis e fölé 
emelkedik, a munkások gyarapodása, házasodása, 
családalapítása a munkakinálatot fokozza, s így 
a munkabér esik; ha pedig a létminimum alá síi-
lyed, a munkások pusztulnak, a munkakinálat 
csökken, ami ismét a munkabérnek a normáli
sig való emelkedését idézi elő. Ezt a szabályt 
mondják V.-nek. A szocialista írók a tőke alap

ján álló gazdasági intézményeinket egyebek közt 
épp azért támadják, mert a V. folytán a munkás 
jólétét, bérének a létminimum fölé emelkedését 
meggátolja. 

Vasbeton, így nevezik az építészetben azokat 
a szerkezeteket, amelyekben a húzó és nyíró 
feszültségeket a vas, a nyomó feszültségeket a 
beton veszi fel. Monier francia kertész fedezte 
fel elsőnek, hogy a vas a betonhoz kitűnően tapad 
és narancsfái részére sodronyfonatból készült ko
sarakat borított kívül-belül kavicsbetonnal az 
eddig használt faedények helyett. Tudományos 
alapon Hennebique francia mérnök a múlt szá-
,zad végén alkalmazta először épületszerkezetek
nél, s azóta ez a korszakos találmány az összes 
technikusok érdeklődését felkeltette. A Monier-
rendszernek némi módosítása a Mátrai-rendszer, 
amelynél a drótbetét mint függesztő szerkezet 
működik. Födémszerkezeteket, oszlopokat, pillére
ket, támasztó falakat, lépcsőket, hidakat stb. ké
szítenek V.-ból, s főleg az ú. n. merész szerkeze
teknél jut érvényre minden jó tulajdonsága. Hát
ránya, hogy költséges állványszerkezetet, illető
leg negatív mintaágyazást (saluzást) igényel, hogy 
jó hő- és hangvezető, továbbá hogy a saluzás el
távolítása után rákent vakolat rosszul tapad rajta. 
Sík mennyezetek vakolata ennélfogva gyakran 
nagy felületeken leválik. Nálunk Zielinszky Szi
lárd, Balogh Kálmán, Ujj Károly voltak az úttö
rők s ma már az egész mérnöki és építészi gárda 
foglalkozik vele. A margitszigeti víztorony, a sió
foki kaszinó stb. volt ezen a téren Zielinszky Sz. 
első alkotása. 

Vasbetonhíd (1. a képmellékletet), egyik gya
kori fajtája az, midőn a híd alépítménye (hídfő, 
pillér) kőből vagy betonból készül és csupán az át
hidaló szerkezet, az ú. n. felszerkezet való vasbe
tonból (1. a szövegábrát). Főleg gerendahidak, még 
pedig úgy két-, mint többtámaszúak, épülnek ily 
elrendezéssel. Ily áthidaló vasbeton-szerkezetnek 
fő alkotó elemei a vízszintes lemez (l) és a híd 
hosszúsága irányában futó föbordák (f), ame
lyeket bizonyos fontosabb helyeken kereszt- v. 
mellékbordák kötnek össze (k). Úgy a lemez
ben, mint a bordákban kellő mennyiségű vas
betét van (f ővasbetét, kengyelek stb., 1. Vasbeton), 
amelyet az erőtan törvényeinek megfelelően ott 
alkalmaznak, ahol a szerkezetben húzások ke
letkeznek. Amíg a fa- és vasszerkezetek külön
álló tartó-elemeknek egymáshoz kapcsolása és 
egymásra helyezése írtján keletkeznek, addig a 
V. szerkezetében a vízszintes lemez és a bordák 
egymással szerves kapcsolatban vannak és mo-
nolitszerü egészet alkotnak. A V. móretszámítása 
során azonban a szerkezetet egyes tartó-elemekre 
bontottnak kell képzelnünk, feltételezve bizonyos 
erőátadódást, amely szerint a lemezen levő súlyt 
a lemez áthárítja a főbordákra, ezek pedig a ve-
lök szervesen összeépített vízszintes lemez egy 
részével főtartót alkotva — tovább adják át az 
alátámasztásokra. 

Ha a föbordák számát kevesbíteni és emellett 
a vízszintes lemez vastagságát is apasztani kí
vánjuk, akkor sűrűbben alkalmazunk kereszt- v. 
mellékbordákat, úgy hogy a fő- és mellékbordák 
alkotta négyszögek lehetőleg egyenlő oldalhosz-



Vasbetonhíd — 59 — Vasconcellos-

szúsággal bírjanak (szövegábra, x—x, vízszintes 
metszet). Ez esetben a lemezben két irányban, úgy 
a fő-, mint a mellékborda irányában van teher
hordó vasbetét és ekkor a lemezen levő súly nem
csak a főbordákra, hanem egyúttal a mellékbor
dákra is eloszlik. A mellékborda a vele szervesen 
kapcsolt vízszintes lemez egy részévelú. u. mellék-
tartónak tekinthető, mely a reá jutó terhet a fő
tartókra hárítja át. 

A V. másik jellegzetes formája az, midőn az 
alátámasztások is vasbetonból valók és az át
hidaló szerkezettel szervesen összekötöttek, úgy, 
hogy az egész hídszerkezet monolitszorü egészet 
alkot. A szövegábra egy nyílás áthidalására szol
gáló ily V. elrendezését mutatja. A vízszintes lemez 
(l) a hídfők mellső lapját alkotó függőleges le
mezben (lt) nyer folytatást, valamint a nyílást 
áthidaló főbordák (f) függőleges bordákban (fj 
folytatódnak, ezek alsó végét vastagabb talp
lemez (t) köti össze. Az ily V. szerkezetét bak-
v. keretszerkezetnek is nevezik ésívhldként mű
ködik. Többnyílású V. is készülhet ehhez hasonló 

Vasbetonhíd szerkezete. 

utódon, midőn is a közbenső alátámasztások vé
kony falból vagy gyakran járomszerűen négy
szögletes oszlopokból állanak. A képtábla 4. ábrá
ján látható háromnyílású gerendaszerkezet négy 
föbordával bír, melyeknek megfelelően a köz
benső alátámasztások négy négyszögletes osz
lopból állanak. 

Épülnek vasbetonból ívhidak lényegileg a bol
tozott hidakhoz, valamint a vas ivhidakhoz ha
sonló elrendezéssel is. Ily V.-nál a pályaszerkezet 
vízszintes lemezből, mellék- és főbordákból áll. 
A nyílást áthidaló tartó-szerkezetet pedig vas
beton-boltozat vagy több külön álló vasbeton ív 
alkotja, amelyekre a pályaszerkezet rendesen a 
hosszanti bordák alatt alkalmazott oszlopok köz
vetítésével támaszkodik. A képtábla 2. ábráján 
látható ívhíd(a garamkövesdi híd) minden nyílá
sában két vasbetonív alkotja a főtartókat. Ha 
nincs kellő magasság, akkor V. épülhet oly módon 
is, hogy a hídpálya két oldalán elhelyezett vas
beton-ívek, mint főtartók, a pályaszin fölött fog
lalnak helyet, amelyekre a pályaszerkezet föl van 
függesztve. 

V.-nk főleg közutakon nyernek alkalmazást, 
míg vasutakon, különösen pedig fővonalakon, 
aránylag ritkábban épülnek. A V.-at a vashiddal 
szemben első sorban olcsóbb volta teszi ver
senyképessé, mely fontos gazdasági előnye főleg 
akkor érvényesül, ha a helyszinen termelhető a 
beton készítéséhez szükséges homok és kavics, 
valamint alacsony a napszám. A V. lényeges-
előnye továbbá az, hogy kellő gondos tervezés és 
szolid megépítés esetén fenntartást jóformán nem 
igényel. A V. építése azonban fokozott gondossá
got és tapasztalatokon nyugvó sokoldalú szak
tudást kíván, mert arnlg a vasszerkezet alkotó 
részei gyárilag állíttatnak elő, amelyeket a hely
színén csupán össze kell illeszteni, addig a vasbe
tonszerkezet teljes egészében a helyszínén készül.. 

A V. alkalmazásának természetszerű határt 
szab a vasbeton-szerkezet nagy súlya. így több
nyílású gerendahíd esetén a legnagyobb áthidalt 
nyílás nem igen haladja meg eddig a 30—40 m.-t, 
míg vasbetonívhidak mintegy 125 m. nyílásig 
épültek és mintegy 200 m.-ig terveztettek. Jövő
ben a nagy szilárdságú cement és karbonacél 
alkalmazása igen nagy nyílások áthidalását fogja, 
lehetővé tenni. A nagynyílású ívhidak sorában, 
megemlítendő Svájcban a Chur-Árosa vasút via
duktja Langwies közelében 96 m. nyílással és a 
Ponté del Risorgimento Tiberis-híd Rómában, a 
melynek igen lapos boltozata 100 m. nyílású. 

Vasbeton-szerkezetek, 1. Vasbeton. 
Vasbeton-talplemez. A vasbeton-pilléreknek 

alsó, kiszélesedő része, amely a terhelést az al
talajra viszi át. L. Alapozás. 

Vasboldogasszony, kisk. Vas vm. vasvári 
j.-ban, (1920) 778 magyar lak. 

Vas bromidjai: 1. Ferrobromid FeBr2 (vas-
bromür) keletkezik, ha vasat brómáramban izzí
tunk. 6 H20-val kristályosodik, s 49-38% a 
Br-tartalma; 2. Ferribromid PeBrs, sötét vörös, 
szétfolyó kristályos test, keletkezik, ha bróm hat 
ferrobromidra; 3. Vassesquibromid Pe3 Br8 ke
letkezik, ha ferrobromid oldata brómot abszorbeál.. 

Vasbútor, 1. Vas- és fémbútorok. 
Vas-caisson, alapozásoknál használt szerke

zet, 1. Alapozás. 
Vas-chamois, nankinsárga, vassók hatására 

szöveteken előállított színárnyalat. 
Vascianid, 1. Vascianur. 
Vasciánkálium, 1. Vérlúgsók. 
Vascianur (vascyanur) Fe(CN)2 és vascianid 

(vascyanid) cián vas Fe(CN)s, szabad állapotban 
nem ismeretes vegyületek. 

Vascinkcianur, 1. Cinkferrocianid. 
Vascitrát, citromsavas vas. 
Vasco, 1. Admirális-szigetek. 
Vasco da Gama, 1. Gama. 
Vasconcel los (ejtsd: vaszkoöszellosz), JoaqUWt 

Antonio da Fonseca, portugál zenei író, szül. 
Oportóban 1849 febr. 10. Hazai művészetének 
nagy szolgálatot tett Os musicos portuguezes c. 
kétkötetes lexikonával 1870. Nevezetesebb munkái 
még: Francisco de Hollanda (1879, németül 1899); 
História da arte em Portugál (1881—1883). — 
Felesége: Carolina Vilhelma, romanista, Michae-
lis Gustav tanár leánya, szül. Berlinben 1851 
máre. 15. Főbb művei: Romancero del Cidi 
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(Leipzig 1871); Studien zur romanischen "VVort-
schöpfung (u. o. 1876); Poesias de Francisco de Sá 
de Miranda (Halle 1885); Studien zur hispanischen 
Wortdeutung (Firenze 1886); Romanzenstudien 
(Halle 1891); Geschichte der portugiesischen Lit-
teratur (Strassburg 1893); Fragrnentos etyinolo-
gicos (Oporto 1894); Vida e obras de Luis de 
Camöes (1898); Uriel da Costa (1920). 

Vascongados , 1. Baszk. 
Vasconia, Gascogne (1. o.) latin neve. 
Vasconok (Vascones), ókori nép Hispánia 

Tarraconensis ÉK.-i részében, a Hiberus és a 
Pireneusok között, tőlük származnak a mai 
baszkok (1. Baszk). 

Vasoölöp. Finom homokos talajban, különösen 
tengerparti építkezéseknél, ahol a facölöpök a 
vízszin ingadozása következtében elkorhadnának, 
némelykor V.-öket szoktak használni, amelyek
nek a kellő mélységig való behatolását nem le
verés, hanem becsavárás által eszközlik. Újabban 
azonban V. helyett inkább vasbetoncölöpöket 
szoktak alkalmazni. 

Vascsillám (ásv,), 1. Hematit. 
Vascsillámpala, 1. Itabirit. 
Vascsövek, 1. Cső. 
Vascukor, ferrum oxydaium saccharatum, 

hevenyében lecsapott ferrihidroxid, cukor és 
valamelyes nátronlúg keverékének beszárítása 
útján készül. Vörösbarna por. 20 sr. forró vízzel 
készült oldata édes, kissé vasas és lúgos ízű. Víz
zel és cukor-sziruppal készült oldata, a syrupus 
ferri oxydati szintén gyógyszerül használatos. 

Vas <lef'erens a. in. ondóvezeték. 
Vas tiiaíi-etium (lat.), áttört művű. ókori 

üvegedény, amely nagy értéket képviselt ama ne
hézségnél fogva, hogy az edény testétől elálló, ki
csiszolt dlszítményeknek, betűknek stb. magával 
az edénnyel egy összefüggő egészet kell alkotniok. 
Ilyen a szekszárdi V. a nemzeti múzeumban. 

Vasdiszultid, 1. Vasszulfidok. 
Vasdobra, kisk. Vas vm. szentgotthárdi j.-ban, 

<1920) 820 német és magyar lak. (Tr. A.) 
Vasdrót, 1. Drót. 
Vasedény. Az öntött vasból v. hengerelt vas

lemezből készített fazekakat, lábasokat, tepsiket, 
tálakat, tányérokat, korsókat s más efféle főző-, 
sütő-, evő- és ivóedényt általában V.-nek nevez
zük. 1. Az öntött V.-eket a következőképen gyárt
ják: A homokba beformázott (1. Vasöntés) s 
azután megöntött edényt a formából kiveszik s 
először a homoktól s öntelékektől (vendégfej, be-
öntő csatornák, öntvényvarok) megtisztogatják, 
azután tokos kemencében a vörös izzásig felheví
tik, majd pedig lassan lehűtik, hogy az öntvény 
merevségét elveszítse. Az ekképen meglágyított 
V.-eket a csiszoló műhelybe viszik és a fazekasok 
használta korongozó készülékhez hasonló szerke
zetű csiszoló géppel a belsejét lecsiszolják. A csi
szolás után következik a V. csávázása 90 rész víz 
és 10 rész kénsav keverékében. Midőn a sav az 
oxidréteget már kellőképen lemarta (mintegy 12 
óra multával), a V.-eket kiveszik a csávából, ezután 
homokkal, majd kefével megsúrolják, hideg és 
meleg vízzel leöblítik és végül a, száritóba rakják. 
A tökéletesen száraz edény belsejére kenik az alap-
zománcot, amely kovaliszt, póris (borát) ós föld-

pát keveréke (50 kg. kovaliszt, 22-5 kg. pörköletleD 
póris és 7-5 kg. f öldpátliszt — 80 kg.), ezt agyag
tégelyekben megolvasztják s a nyert masszát 

• (.68—69 kg.) az agyageserepektől megtisztogat
ván, porrá törik; ebből a porból vesznek 16 kg.-ot 
s összekeverik 12-5 kg. kovával, 6*5 kg. szürke 
agyaggal és 0'5 kg. pórissal. Ezt a keveréket víz
zel nedvesítve megőrlik s az őrlött pépet víz
zel vagy vízzel őrlött szürke agyaggal a szük
séges mértékig hígítják. A leírt összetételen kívül 
másféle összetételű alapzománcot is használnak, 
de mindmegannyi tulajdonképen póristiveg, amely 
a beégetéskor nem olvad meg, hanem tésztanemü 
halmazállapotúvá válik, kissé porózus lesz s a 
vas kiterjedésének enged. A nyers V.-re kent alap
zománcot melegített öntöttvaslapon (amelyet oly-
formán hevítenek, mint a takaróktüzhelyek főző
lapját) megszárogatják s ezután tokos üstben be
égetik. A beégetés után a fedő zománcot kenik az 
edény alapzománcára. A fedő zománc összetétele 
is sokféle 8 rendesen a zománcoló műhelyek féltve 
őrzött titka. Példaképen egy ón- és egy ólom
tartalmú keveréket mutatunk be: 

kovaliszt 375 résa 
póris 24'0 « 
ónoxid 2ő'0 « 
szénsavas nátron 14*5 « 
ólomíehér 15-0 « 
salétrom 10*0 « 
égetett magnézium 5'0 « 

Ezeket a lyukas fenekű tégelyben megömlesz-
tik s a tégelyből kicsepegő üveget alátett edény
ben felfogják. Ily módon a keverékből mintegy 
92 rész zománcot kapnak, amelyet összezúznak, 
a rátapadt idegen anyagoktól megtisztogatnak és 
végül porrá törnek; ezt a port 6"5 r. kovaliszttel, 
3-75 r. ónoxiddal, 0-7ő r. szénsavas nátronnal és 
0-75 r. égetett magnéziával összekeverve és víz
zel megnedvesítve flnom iszappá őrlik. Ezzel az 
iszappal befedik az alapzománcot és azután ön-
töttvaslapon egyenletesen fokozott meleggel (oly-
formán, hogy a tűzfészektől mindig messzebb és 
messzebb tolják az edényt) megszárogatják s 
azután a világos vörös izzó tokos kemencébe 
rakják s beégetik. A kemencéből kikerült s mint
egy 50 C°-ra lehűlt edények külsejét fekete fes
tékkel (kátránnyal) kenik be. A jó zománc minél 
kevesebb ólmot tartalmazzon, mert az ólomsók 
mérgesek; felszíne teljesen sima, tiszta fehér és 
repedések nélkül való legyen. 2. A lemezedénye
ket hengerelt vaslemezből sajtolással vagy nyo
mással alakítják. Igen természetesen egyszerre 
a kívánt alakot nem kapjuk meg, ez csak több
szörös sajtolás vagy nyomás eredménye, miért is 
a müvelet közben merevvé vált edényt ki kell 
lágyítani, ami úgy történik, hogy a V.-eket vas
tokba rakják, ennek fedelét fojtóan elzárják, ille
tőleg letapasztják és az izzító kemencében vörös 
izzásig hevítik. A sajtolt és nyomott edényrész
leteket szegecsekkel kötik össze (a fazék fülét és 
lábát, a korsó orrát, a merítő kanál nyelét az 
edény testéhez szegecselik), esetleg kiperemezik. 
Ezután következik az előkészítésnek már leirt 
módja és végül a zománcozás. L. még Zománc. 

Vaségető (Zelená Breznica), kisk. Zólyom vm. 
zólyomi járásában, (i9io) 541 szlovák lakossal. 
(Tr. Cs.-Szl.) 
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Vasektomia , a vas deferens (ondóvezető 
cső) kivágása. Újabban Síeinach kísérletei óta 
ismét érdeklődés tárgya. 

Vasel in. 1, Vazelin. 
Vasérc. Alig van kőzet, amely vastartalmú nem 

lenne, V.-nek azonban csak azokat az érceket ne
vezzük, amelyek vasgyáxtásra alkalmasak. Ezek 
Meg a mágnesvaskő, veresvaskő, barnavaskő, 
vaspát és gyepvaskő. A legdúsabb érc vastartalma 
700/o-ig felmehet, de esetleg még a 25%-os érc is 
haszonnal kohósítható. 

Vasérdemkereszt, 1916 ápr. 1.-én I. Ferenc 
József alapította legénységi egyének részére. 
Két osztálya volt: koronával (a vitézségi érem 
szalagján) és korona nélkül (piros szalagon). Ado
mányozása jogát az uralkodó a hadseregfő-
paranesnoknak és Jenő főhercegnek, a DNy.-i 
harcvonal parancsnokának engedte át. Csak a 
háború tartalma alatt állt fenn. 

Vas-és acél vágás lánggal, 1. Autogén hegesz-% 
tés és Autogén metszés- Legújabban a műveletet 
géppel teszik szabatosabbá. 

Vas- és bronz-öntészet, 1. Öntés. 
Vas- és fémbútorok rendszerint tömör rudak

ból, csövekből vagy csővé hajlított abroncsvasak
ból készülnek. Nálunk leginkább az utóbbit hasz
nálják. Az abroncsvasat valamely húzópad töl
csérén áthúzzák, amely azt csővé hajlítja össze. 
Ezeket a csöveket fémfűrészszel a szükséges 
hosszúságra összedarabolják, az egyes darabokat 
alakzók (chablon) segítségével a bútor megfelelő 
részének alakjára görbítik, ezután pedig össze-
aklálják. Az ülőhelyeket szokták fából, átlyugga
tott lemezből, vagy a nádszókek módjára font 
lapos drótból is készíteni, a hátiáinaszt pedig va
lamelyes csigadíszítménnyel töltik ki. Igen gya
koriak az ernyős padok és az összecsukható szé
kek. A kerti padokat rendszerint öntöttvas-lábak
kal szerelik fel, épp így a modern iskolapadokat 
is. A legtökéletesebbek az angol vaságyak. Ezeket 
úgy készítik, hogy az ágy üsszeerősltendő részletei t 
kokillákba (öntöttvasformák) helyezik s fémmel 
kiöntik. Az ágy oldalait nem kapcsokkal, hanem 
kúpalakú villával (az oszlopokon) s ebbe illeszkedő 
kúpalakú nyúlvánnyal (az oldalakon) kötik össze. 
Az ágyak ily módon való összeépítése és összeállí
tása a férgek elszaporodását akadályozza meg. A 
fa- és vaságyakban gyakran hasznainak drótból 
font v. rugókból összeállított betétet. A kórházak
ban használt ágybetétek fejfelőli része rendszerint 
emelhető, általában a kórházi ágyakat a kívána
lom szerint szerkesztik. A használtabb vasbútorok 
közé tartoznak még a gyermekágyak, bölcsők, 
összecsukható és szilárd asztalok, virág- és mosdó
asztalok, kályhaernyök, széntartók, ruhafogasok 
stb. A V.-ok közé sorozhatjuk a tűz és betörés 
ellen biztos pénzszekrónyeket is (1. Pénztár). Ezek 
külső burkolatát nálunk és Ausztriában rendsze
rint három mm. vastag, belső falát pedig még 
ennél is vékonyabb lemezből gyártják. A két fal 
közti, mintegy 100 mm. vastag hézagot rossz 
hőszigetelő anyaggal (átszitált faszónhamuval) 
töltik ki. A lemezeket a szekrény vázát alkotó 
szegletvasakhoz szegecselik. A szekrény belsejét 
rendszerint két részre osztják, a felső egyhar
madot, az ú. n. trésort, külön ajtócskával, az alsó 

kétharmadot pedig polcokkal szerelik fel. Az. 
előbbiben a pénzt, az utóbbiban pedig az üzleti 
könyveket tartják. A nagyobb szekrények ajtajára 
három zárat erősítenek. Mivel a szóban forgó szek
rényeket feszítővasakkal, fúrókkal v. más módon 
könnyen feltörhetik, a szekrény külső falait iker
lemezből (összehegesztett kovácsvas s acél), v. vas
tag cementáltvaslapokbólkészí tik; ez utóbbiakkü
lönösen jók, mert felszínük igen kemény, belsejük 
pedig szívós; ezeket nevezik páncélos pénzszek
rényeknek. Az angol, német és francia gyárosok 
azoknak a pénzszekrényeknek vázát, amelyektől 
a legnagyobb biztosságot követelik, mind a külső, 
mind a belső burok éleit hegesztéssel kötik össze és 
az ajtó tokját külön e célra hengerelt alakvasból 
állítják össze. A nagyobb szabású pénzszekrénye
ket gyakran oly zárral szerelik fel, amely kulccsal 
egyáltalában nem nyitható. A zár az ajtó belső 
felére van erősítve és óraművei kapcsolatos. A tulaj
donos az üzletből való távoztakor, illetőleg midőn 
a szekrényt bezárja, az óraművet arra az időre 
állítja be, midőn visszatérni s a szekrényt kinyitni 
óhajtja. Ezután beteszi az ajtót s nyugodtan tá
vozhat, mert az óramű a zár reteszeinek rugóit 
1—2 mp. múltával kioldja s ezek a szekrényajtót 
elzárják. Midőn a szekrény kinyitásának ideje 
elkövetkezett, az óramű a reteszeket visszahúzza 
és az ajtó újból nyitható. Addig, míg az óramű 
le nem jár, a szekrényt még a tulajdonos se nyit
hatja ki. A fémbútorokat leginkább sárgaréz csö
vekből állítják össze. 

Vas- és rézreve. A vasreve vasoxiduloxid, 
mely akkor keletkezik, ha az izzó vasat levegőn 
kovácsoljuk vagy hengereljük. Ez esetben a reve 
a vas felszínéről pikkelyek alakjában hámlik le. 
Az izzó réz is hasonlóan viselkedik. A rézreve a 
réznek oxigénnel való vegyülete. 

Vasfa (növ.), 1. Gasuariiiaceae, Githarexylum, 
Intsia, Mesua, Mimusops, Sideroxylon, Ta~ 
marix. 

Vasfarkasíalva, kisk. Vas vm. felsőőri j.-ban,. 
(1920) 4554 német lak. (Tr. A.) 

Vasfedél, 1. Fedélszerkezet-
Vasfejű v. vasfejű gábor (állat), a tövisszúró

gébics (Lanius coílurio L.) népies neve. 
Vasfejti gém (állat), az éjjeli gém vagy bakcsó' 

(Nyeticorax nyeticorax L.) népies neve. 
Vasfekete, rossz elnevezés egy gipszfigurák 

szürkevas szinűvó tételére használt festéknek, 
amely tulajdonképen finom elosztású antimon. 
Az öntöttvasárúkat grafittal feketítik s ezt is így 
nevezik. 

Vasfényle (4sv.) a. m. hematit (1. o.). 
Vasfinomító, 1. Vas. 
Vasfonal, fényesre appretált pamutcérna. 
Vasfoncsor (vasamalgám), higanynak vas

sal való ötvözete. S mivel a higanynak a vashoz 
való affinitása elég kicsiny, úgy állítják elő, hogy 
finom elosztásban kezelik a vasat higanyolda
tokkal. 

Vas foszfátjai közül a legfontosabbak a ter
mészetben előforduló fehér ferrofoszfát, a vi-
vianit Pes (P04)2-f-8H30 s a sárgásfehér szinü 
ferrifoszfát, Fe2 (P04)2, Savanyú, foszforsa
vas sói s piro- és metafoszfútjai szintén is
meretesek. 
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Vasfű (nBv.), 1. Verbéna. 
Vasfüggöny, a bécsi Ring-Szinház katasztro

fális égése óta az összes színházakban az addigi 
előfüggöny elő fölszerelt, vasból való, felhúzható 
és leereszthető függöny, amely tűz esetén lebocsát
tatván, a színpadot és a nézőteret egymástól tel
jesen elszigeteli s a tűz átterjedésének elejét 
veszi. A V.-t a közönség megnyugtatására min-
•den felvonás után le szokták ereszteni. 

Vasgáborján (áiiat), a tövisszúró gébics (Lanius 
•collurio h.) népies neve. 

Vasgálic mint ásvány (mélanterit, copperas, 
vasvitriol, zöld gálic, gálickő), többnyire csak 
szőllős, vesés, sztalaktitos, kérges halmazokat 
alkot; a mesterséges kristályok monoklin zömök 
prizmák vagy táblák, egy irányban kitűnően 
hasadnak; zöld, átlátszó, üvegfényü. Vasszulfát 
FeS04+7H30. A pirit, markazit és kalkopirit 
mállása révén keletkezik; Selmeczbánya, Úr-
völgy, Szomolnok, Oravicza; Németországban: 
•Goslar, Schwarzenberg, Potschappel, Bodenmais ; 
Krajnában Idria. 

Vas Gereben, regényíró, családi nevén Radan-
kovics (helytelenül JRadákovits) József, szül. 
Fürgéden (Tolna vm.) 1823 márc. 7., megh. Bécs
ben 1868 jan. 26. Iskoláit Veszprémben kezdte s 
Pécsett folytatta; a papi pályára szánták, de dé
vaj társaságba keveredvén, kénytelen volt távozni. 
Ifjúkora továbbra is viharos volt; könnyelmű ter
mészete, gúnyolódó hajlama miatt nemcsak el kel
lett hagynia gazdasági pályáját is, hanem atyját 
is bajba döntötte. Majd sok próbálkozás és nyomor-
gás után egy kétségbeesett lépésre szánta el ma
gát: megszerezte egy névrokonának bizonyít
ványait s azzal Győrött beiratkozott a jogi tan
folyamra. Komolyan neki feküdt a tanulmányok
nak, egyszersmind víg kedélyével és sziporkázó 
elmésségével rendkívül népszerűvé tette magát. 
Erős ólceiért és tréfáiért itt kapta a V. csúfnevet, 
melyet később írói névül használt s Két garasos 
tár c. írott lapot adott ki, amely csípős tréfái 
miatt nagy elterjedésnek örvendett. írói tehetsé
gét már akkor nagyra tartották s noha 1847. 
Ügyvédi oklevelet szerzett s egyideig Győrött 
ügyvédkedett is, valójában tollával kereste a ke
nyerét. Már 1846 óta állandó munkatársa volt a 
pesti szépirodalmi lapoknak s kedvelt hurnorisz-
tikus és szatirikus cikkeiből Életképek és Da
rázsfészek c. 1847. egy gyűjteményt bocsátott 
közre. A kormány 1848. a Nép barátja c. hetilap 
szerkesztésével bízta meg s a szabadságharc alatt 
titkos politikai megbízásokra is vállalkozott, 
amiért 1850. fogságot szenvedett. Kiszabadulása 
után az ügyvédségtől eltiltatván, egészen az iroda
lomnak élt, naptárakat adott ki, füzetes vállala-
-tokat (A falu könyve, 1851, Faltisi esték 1853— 
1854), heti lapokat (Peleskei nótárius. Kétgara-
^sos Újság, Képes Újság, Népbarát 1858—1867) 
szerkesztett, de kevés gonddal, pusztán pénz
szerzés kedvéért, úgy hogy a közönség csakhamar 
•elfordult tőlük. Rendetlen életmódja is sok zavarba 
bonyolította; egyideig hírlapi tudósításokat is iro
gatott s a halál is ilynemű munkásság közben 
•érte hirtelen, mikor az 1868-iki delegációk tár
gyalására Bécsbe utazott. Hamvait 1885 jan. 18. 
egy bizottság hazahozta a wáhringi temetőből s 

jan. 26. Budapesten temették el. Igazi jelentősége 
mint elbeszélőnek van; virágzása az 50-es, 60-as 
évekre esik, mikor Jókai után a legnépszerűbb 
elbeszélők közé tartozott. Pályája elején inkább 
novellákat, rajzokat, népies életképeket írt, később 
jobbára regényeket és korrajzokat. Az előbbiek 
sorából, amelyek eredeti alakjaikkal, tősgyökeres 
magyar nyelvükkel, jóízű tréfáikkal általánosan 
tetszettek, nevezetesebb gyűjteményei: Parlagi 
képek(í8bí); Tormagyökerek(1855); Nevessünk 
(1855); No még egyet nevessünk (1856); Ne bú
sulj (1856); Régi képek (1856); A multak emlé
kei (1859).Regényei: Arégijóidők{í85á); Nagy 
idők, nagy emberek (1856); A nemzet napszá
mosai (1857);,Egy alispán (1858); Apörös atya
fiak (1860); Életunt ember (1863); A tekintetes 
urak (1864); Dixi (1865); Garasos arisztokrácia 
(1865); Jurátus élet (Í886); II. József császár 
kora Magyarországban (1867). Munkáit össze
gyűjtve Í9 kötetben ő maga adta ki (1864—65), 
majd újra teljesen, V. Gereben összes munkái c. 
alatt 1886-1900. Vali Béla és Sziklay János. (Újab
ban ismét kiadták). Regényeiben kevés a művészi 
elem, rendszerint több szálból lazán vannak össze
fűzve s a jellemzésük elnagyolt, de vannak érde
meik: költött cselekvényük hátterévé a múlt 
század első felének társadalmi és politikai álla
potait vévén, közelednek a korrajzhoz és szines, 
bár erősen túlzó képét adják a magyar életnek. 
V. könnyed, kellemes elbeszélő is, s a jó ízlés és 
az erkölcs ellen soha sem vét. Dialógusai jól per
dülnek, de nem valószerűek. Népszerűségét az 
ifjúság körében ma is megtartotta. Szülőházát 
Fürgéden 1904. emléktáblával jelölték meg, 
ugyanott és Tamásiban születése százados évfor
dulója alkalmából 1923. a Tolna vm.-i Közmű
velődési Egyesület országos ünnepet rendezett. 
V. ö. Arany János mintaszerű bírálatát A pörös 
atyafiak c. regényéről (Összes művei, V. k.), to
vábbá Vali Béla, V. élete ós munkái (1883) és 
Barabás Ábel, V. élete (1903); Zsigmond Ferenc, 
V. (Irodalomtörténet, 1919); Sziklay János, V. 
emlékezete (Szent István Akadémia Értesítője, 
1923); Császár Elemér, A magyar regény tör
ténete (1924). 

Vasgerenda vagy vastartó. Hengerelt vasból 
készült X szelvényű építési anyag, melyet a hen
gerművek 8—32, illetve 40 cm. magasságig és 
6—10 m. normál hosszúságig gyártanak. A szel
vény alakját szilárdságtani számítás útján hatá
rozzák meg. Sík-boltozatok, pillér-rendszerű fel
építmények, vasszerkezetek, gép- és vasúti kocsi
vázak készítésénél alkalmazzák. A különböző V. 
szelvények súlya folyóméterenkint értendő. L. 
Vasgerendás födém. 

Vásgerendás födém, vasgerendák (tartók) 
között falazott sík téglaboltozat. A főfalakra pár
huzamosan fektetett tartók egymástól vett távol
sága 1—2 m. közt változik. A tartók mentén ú. n. 
orrtéglákat alkalmazunk, hogy annak alsó övle-
mezét is tégla burkolja s így a födém alsó vako
latán a vas mágneses hatásának, valamint átrozs-
dásodásának elejét vegyük. 

Vasgránát, 1. Gránát. 
Vasgyártás, 1. Vas. 
Vasgyúró, 1. Hegygörgető. 
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Vashámor, 1. Hámor. 
Vashegy, Gömör vm. nagyrőczei j.-ban, Nagy-

rőczétól D.-re és Szirk községtől K.-re emelkedő 
812 m. magas hegy, amely majdnem tisztán vas
ércekből áll és arimamurány-salgótarjánivasmű 
részvénytársaság egyik jelentékeny bányatelepe. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Vashegy, kisk. Zala vm. csáktornyai j.-ban, 
(i9io) 928 horvát és magyar lak. (Tr. SzHSz.) 

Vashíd (1. a Vas- és vasbeionhidak című kép
mellékletet), melynek áthidaló szerkezete, az 

1. ábra. Lemeztartó keresztmetszete. 

ú. n. felszerkezete, vasból való. A főtartó rend
szere szerint (1. Hídszerkezet) a V. lehet gerenda-, 
ív- (1. o.) és függőhíd (1. o.). Az első V.-ak öntött 
vasból készültek Angliában (1779) ós ivhidak 
voltak. Amerikában 1790. kovácsolt vasat kezdtek 
alkalmazni, amelyből a függőhíd lánclemezeit állí
tották elő. Gerendahidat először az angol vasuta
kon építettek, még pedig öntött vasból, később 
azonban áttértek a kovácsolt vas használatára. 

hidat lemeztartósnak vagy rácsosnak nevezzük 
aszerint, amint a főtartója tömör vagy rácsos. A 
tömör főtartó áll gerinclemezből (1. az 1. szöveg
ábrát), övszögvasakból és öviemezekből, amely al
kotó elemeket szögecsek kapcsolnak össze egésszé. 
A lemeztartós hidakat csak kis nyílások áthidalá
sára használják, így pl. nálunk csak 20m.nyíláeig. 
A rácsos főtartó övrúdjai (1. Rácsos tartó) gerinc-
lemezből, övszögvasból és öviemezekből tevődnek 
össze, míg a rácsrudak rendesen szögvasakból ál-
líthatók elő, megfelelő összeköttetés (összerácso-
zás) segítségével. Ami a V. egész szerkezetének 
elrendezését illeti, 1. Hídszerkezet, Hidpálya, 
Saru. 

A gerendahíd lehet egy- vagy többnyílású. Több 
nyílás esetén a legegyszerűbb elrendezés az, midőn 
minden egyes nyílást külön kéttámaszú gerenda 
hidal át (1. a képtábla 1. és 3. ábráját). 

Hosszú folyamhidak legtöbbször ily módon hi-
daltatnak át. Az egves nyílások magukban is te
temesek lehetnek. így pl. a középső nyílás fölötti 
írerendaszerkezet támaszköze az esztergomi Duna
iadnál 119 m., a ruhrorti vasúti Rajna-hídnál 
186m., a vasúti ós közúti Mississipi-hídnál St.Louis 
közelében pedig 206 m. Régebben a többnyílású 
gerendahidakat mint folytatólagos, többtámaszú 
szerkezeteket létesítették, midőn is a főtartók több 
nyilason át megszakítás nélkül folytatódtak. Az 
ily folytatólagos többtámaszú tartóra azonban az 
alátámasztások esetleges sülyedése károsbefolyást 
gyakorolhat, miért is a pillérek és hídfők különö
sen biztos ós ezért sokszor igen költséges alapo
zást kívánnak ós a híd később is rendkívül szor
gos fenntartást igényel. Viszont a folytatólagos 
szerkezetnek szemben a kéttámaszú gerendákból 
állóval vannak bizonyos gazdasági előnyei. 
Ugyanis folytatólagos főtartók kevesebb vasanya
got igényelnek, építésük sokszor részben állványo
zás nélkül történhetik (1. Szerelés) és a pillérek 
szélessége kisebb lehet, minthogy a főtartó alá-

2. ábra. Eácsos gerendahíd, konzolos főtartókkal. 

Különösen a vashengerlés fölfedezésével (1820) 
rohamosan terjedt a kovácsolt vas alkalmazása, 
amely előállításának két különböző módja szerint 
mint hegesztett és folyasztott vas került forga
lomba. Ujabban V.-ak nem készülnek már he
gesztett vasból, hanem folyasztott vasból (nálunk 
a 90-es évek eleje óta). Legújabban pedig, főleg 
igen nagy nyílású hidak súlyának csökkentése 
céljából, a folyasztott vasnál nagyobb szilárdságú 
karbonacélt alkalmaznak. 

A V. legelterjedtebb fajtája agerendahíd, mely
nek főtartója gerendatartó (1. Tartó). A gerenda

támasztására csak egy sarura van szükség, mely 
a pillér középsíkjában elhelyezve, kedvező erő-
átadódást biztosit (1. Hídpillér). 

A folytatólagos tartó mindezen előnyei a hátrá
nyai nélkül megvannak a gerendahidak harmadik 
fajta elrendezésében, amelyet konzoltartósnak 
vagy első alkalmazójáról Gerber-rendszerüoiek 
nevezhetünk. A híd tartószerkezete ez eset
ben voltakép kéttámaszú gerendákból áll, csak
hogy vannak köztük olyanok is, melyek nem vég
ződnek az alátámasztásokon, hanem azokon kon-
zolszerüen túlnyúlnak. Több nyílás áthidalása 
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esetén képzeljünk minden második nyílásban ily 
konzolos gerendaszerkezetet, amely tehát nem 
végződik a pillérek fölött, hanem egy darabra a 
szomszédos nyílásba konzolszerüen benyúlik. Ek
kor mindazon nyilasban, amelybe a konzolok be
nyúlnak, a konzolvégek közt marad még egy űr, 
melynek áthidalására a konzolvégekre támasz
kodó gerendát alkamazhatunk. A konzolos több
nyílású V. tartószerkezete áll tehát kéttámaszú 
konzolos gerendákból, továbbá a konzolvégekre 
támaszkodó egyszerű kéttámaszú gerendákból. 
A tartó-rendszer tehát, ellentétben a folytatólagos 
tartóval, sztatikailag határozott, amelyre az alá
támasztások esetleges sülyedése befolyást nem 
gyakorol. Ily konzoltartós híd elrendezése látható a 
2. szöveg ábrán, mely a vásár os-namónyi Tisza-kid 
(1885—86) rácsos főtartójának vonalas rajzát mu
tat ja. A hídszerkezet voltakép három rácsos főtartós, 
kéttámasszú gerendából áll. Még pedig a szélső 
nyílások fölött egy-egy 42 m. támaszkörű kou-
zolos gerendaszerkezet épült, ez 9 m.-re be
nyúlik a középső nyílásba. Eme konzolok végeire 
támaszkodik a harmadik, 42 m. támaszkörü ge
rendaszerkezet. 

A konzoltartós elrendezés különösen közúti 
hidaknál, főleg pedig városokban igen gyakran 
nyer alkalmazást, mert lehetővé teszi a főtartónak 
az esztétikai kívánalmaknak is megfelelő tetsze
tős alakítását. Ily esetben azonban sokszor a fő
tartó képe nem árulja el a szerkezet igazi elrende
zését, amennyiben az alkotó gerendaszerkezetek 
szembeszökően meg nem különböztethetők. Ez az 
eset forog fönn például a rendkívül karcsú, 331-2 
méter nyílású budapesti Ferenc József-hídnál is, 
amely lényegileg hasonlóan a vásárosnaményilioz 
ugyancsak három kéttámasszú gerendaszerkezet
ből áll. Ugyanis a két szélső nyílást konzolos két
támaszú gerendaszerkezet hidalja át, ennek 
64-05 m. hosszú konzolja belenyúlik a középső nyí
lásba. A két pillér középsíkja egymástól 175 m. 
távolságban lévén, a konzolvégek közt 46-90 ra. 
nyílás marad, amelyet a harmadik kéttámaszú 
gerendaszerkezet hidal át. Megemlítendő még, 
hogy konzoltartós gerendahíddal törtónt eddig a 
legnagyobb nyílások áthidalása is (1. Hídnyílás). 

Vashidegkút (Cankova), kisk. Vas vm. mura
szombati j.-ban, (i9io) 515 vend lak. (Tr. SzHSz.) 

Vashomok, homokos ilmenit, illetve magnetit. 
Vashosszúfalu, kisk. Vas vm. sárvári j.-ban. 

(1920) 1035 magyar lak. 
Vasikrakő (ásv.), 1. Vas-oolit. 
Vasjofrbágyi, kisk. Vas vm. felsőőri j.-ban, 

(1920) 1209 német és magyar lak. (Tr. A.) 
Vas jódvegyületei közül a ferrijodid Pe J„ s 

a ferrojodid Fe J, említendő meg. Jól csak az 
utóbbi ismeretes, mindkettőnek oldatát a gyógyá
szat alkalmazza. 

Vaskalap (bánya), hasznos ásványokat rejtő erek 
kibúvása néha a vastartalomtól egészen fekete; 
ezeket a fekete kibúvásokat nevezik V.-oknak és 
annak jeléül tartják, hogy az ér fémtartalmú. — 
V. a sisaknak egyik régi formája, 1. Sisak. — V. 
a heraldikában, 1. Prém. 

Vaskalaposság, szűkkeblű, pedáns ragaszkodás 
bizonyos elavult elvhez vagy módszerhez. Vas
kalapnak nevezték a debreczeni diákok azt a 

háromszögletűre felhajtott karimájú kemény kala
pot, amelyet 1774-től fogva az addig divatozott 
sinkó (magas süveg) helyett viselniök kellett. 
A XIX. sz. elején divatját multa, csak néhány 
öregebb tanár és pap ragaszkodott hozzá; innen 
ered a kortól elmaradt emberek elnevezése. 

Vaskályha, 1. Fűtés. 
Vaskaméleon, permangánsavas nátrium s fer-

riszulf átból álló deziníleiáló szer. 
Vaskánya (állat), a szalakóta (Coracias gar-

rula L.) népies neve. 
Vaskapu (Vascapcm), kisk. Szilágy vm. zilahi 

j.-ban, (i9io) 345*roinán lak. (Tr. R.) 
Vaskapu-csatorna, 1. Duna. 
Vaskapu-hágó (Marmara), hágó Hunyad vm. 

hátszegi járásában a Bisztra (Temes) és a Hát-
szegi-patak (Sztrigy és Maros) völgye közt. A 
656 m. magas hágón visz át az országút is Hát
szegről Karánsebesre; a hágó a Pojána-Ruszka 
és Godján Szárkó hegységeket választja el egy
mástól. Itt folytak Trajanus császár döntő harcai, 
itt vannak az egykori sáncok maradványai, itt 
nyomultak be a törökök az országba, Hunyadi 
János itt verte meg 1442. a törökök segítségére 
siető ruméliai beglerbéget, ennek a győzelemnek 
helyét jelöli meg a Hunyad vm. közönségétől 
1896. felállított emlékoszlop. (Tr. R.) 

Vaskapu-szabályozás, 1. Duna. 
Vaskarbid. 1. Karbidok. 
Va,ska,vboii&i, ferrokarbonát,1. Szénsavasvas

oxidul. 
Vaskarbonil, 1. Szénoxidvas-vegyületek. 
Vaskéneg, 1. Vasszulfidok. 
Vaskenyér, 1. Vas és Kenyérvas. 
Vaskereszt, alapította III. Frigyes Vilmos po

rosz király 1813 márc. 10. a napóleoni háborúk 
alkalmából, két osztályban, egy nagykereszttel. 
Megújította I. Vilmos király 1870 júl. 19., a fran
cia háború kezdete előtt. Jelvénye széles végű, 
ezüstszegélyű V., előlapján középen koronás W 
betű, alatta 1870. Szalagja fekete, fehér csík
kal. Az I. osztály baloldalon, a II. osztály a 
gomblyukban, a nagykerosztesek nyakban vi
selik. Általános szabály, hogy az I. osztályt csak 
az nyerheti el, aki a II. osztályt már bírja. A 
nagykeresztet csak a legritkább esetekben, döntő 
jellegű ütközetek megnyerőinek adják. 1870-ben 
Moltke kapta a nagy keresztet. II. Vilmos császár 
az 1914. kitört világháború alkalmával a rendet 
megújította (1914 aug. 5.) és egész Németországra 
kiterjesztette. Egyúttal azok részére, akik már az 
1870/71-iki hadjáratban nyerték el a V.-et és a 
világháborúban is résztvéve, újabb érdemeket 
szereztek maguknak, a V. szalagján alkalmazandó 
fehér-fekete csattot rendszeresítettek. A V.-et a 
világháborúban a hadsereg körül érdemeket szer
zett polgári egyéneknek is adományozták, de ez 
esetben a szalag színe fehér, fekete csíkkal. 
A világháborúban a nagykeresztet Hindenburg, 
Lipót bajor herceg, Mackensen ós Ludendorff 
kapta, mint legnagyobb kitüntetést aranysuga
rakkal egyedül Hindenburg. 

Vaskészítmények. A vas mint gyógyszer 
úgy külsőleg alkalmazva sebekre, mint belsőleg 
is használatos. Sói többé-kevésbbé maró, .edző 
hatást fejtenek ki; az erősen maró vasvegyüle-





VASMŰVESSÉG I 

1. Régi római kulcs. — 2. XV. századbeli ajtovasalás. — 3. Ajtokopogtaló, XVI. század. — 4. Kulcsnak ' s z á • szazad _ . 5 . Lépcső-korlát eleje, üanzig, XVI. század. — 6. Zár, XVII. század. — 7.. 13., 16., 20 Kul
csok, XVII. és XVIII. századbeli francia munka. — 8. Kerti kapu szemöldókrácsozata. Nürnberg, ;>/W század Ajtópánt, XVII. század. — 10. Ablakrácsozat, XVII. század. - 11. Ajtófogó rózsája XV 
század.— 12. Toronykereszt, XVII. század. — 14. Ablakrácsozat. XVIII. század. — 15-Áttört Iádafödei , d ' _ * " • — 1 7 . Kulcspajzs, XVI. század. — 18. Ajtózár, francia munka. — 19. Olasz fáklyatartó, XV. szá-
zad.— 21. Fali gyertyatartó.Néme.t munka. XVIII. század. — 22. Ajtórácsozat, francia munka, XVHIjJg- íg^ggnaz-jelvény, XVIII. száza 1. — 24. Gót kulcspajzs, XV. század. — 25. Ajtókopogtató XV század 

tVasművcsscQv cikkhez. — XIX. Révai Naou Lexikona. 







VASMŰVESSÉG II. 

13. ábra. Vasajtó a pozsonyi városi múzeumban. (XVI. század.) 

1. ábra. A párisi Notre-Dame tem
plom Szt. Anna-kapujának pántja. 

Francia munka. (XII. század.) 

2. ábra. Román stílusú gyertyatartó. 
Francia munka a XIII. századból. 

16. ábra. Gyertyatartó az 
Esterházy grófok pozsonyi 

palotájában. 

14. ábra. Bárok rács uaius, ,e.<.i.n>.-i. a 
klosterneuburgi Stiftben. 

«Vasműi;esséa:> cikkhez. — XIX. 

5. ábra. Ajtókopogtató késői csúcs-
ives stílusban. Spanyol munka a 

XV. századból. 

10. ábra. Pánt a würtingi 
(F.-Ausztria) kastélyból. 

4. ábra. Román stílusú tűzi kutya. 
Francia munka a XIII. századból. 

17. ábra. Ilcvr, vármegye egri székházának 
rácsos kapuja. 

6. ábra. Csúcsíves stílusba", " " " " t ajtófogantyú és zár. 
Wilczek .láJ^SJrSliulajdona. 

11. ábra. Zárfedél. 12. ábra. A körmöci királyi ház lépcsőjének vasrácsozala. (XVI. század.) 

9. ábra. Zászlótar:ó Sienában. 
Olasz munka 1487-böI. £ 

7. ábra. Csillár. Német munka a XIV. századból. 

S. ábra. Rácsos ajtó Lcrncr M. 
házában Eperjesen. Készült a 
XIV. század végén vagy a XV. 

század elején. 

i3. ábra. Román stílusú rács. 
' Francia munka a XII. 

századból. 

15. ábra. A schlosshofi kapu. 

Révai Nagy Lexikona. 





VASMÜVESSÉG III. 

Tervezte: Hauszmann Alajos. 

„Vasmüeesség" cikkhez. — XIX. 

A budai várkapu. Készítette: Jungfer Gyula. 

DÉVAI NAOY LEXIKON* 
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tek (főleg a ferrivegyületek) régebben martialia 
fortiora néven foglaltattak össze a gyengébben 
ható ú. n. martialia mitiorával szemben. Ez a 
hatás teljesen azonos a többi nehéz fémsó hatá
sával s a vasvegyületek fehérjelecsapó hatásán 
alapszik. Különösen a ferriklorid (ferrum sesqui-
chloratum) játszott nagy szerepet a vérzéscsilla
pításban. 

Egészen speciális szerepe van azonban a vas
nak belsőleg. A szervezetbe jutott vas a vér he-
moglobin-tartalmát gyarapítja, a vörös vérsejte
ket szaporítja. Ezért vérszegénység (1. o.), sáp
kórosság (1. Chloroanaemia) gyógyításánál nél
külözhetetlen. Valószínű, hogy a gyógyszerként 
beadott vas nem a szervezet vashiányát pótolja 
(mert a hemoglobin képzéséhez szükséges vas 
bóven áll a szervezet rendelkezésére), hanem a 
vörös csontvelőt működésre serkenti és így a vér
képzést mozdítja elő. A vérkeringésbe jutott na
gyobb mennyiségű vas (1 kg. testsúlyra néhány 
milligramm) igen súlyos mérgezést okoz. Mivel a 
bélrendszerbe juttatott vas soha mérgezést nem 
okoz, valószínű, hogy csak minimális részei szí
vódnak fel, amit egyébként a bélsárban kimutat
ható vas mennyisége is igazol. A különböző V. 
hatásában különbség alig van; azelőtt azt hitték, 
hogy csak a szervesen kötött, a tápanyagokban 
lévő vas szívódik fel. Ez vezette Bunget, majd 
Schmiedeberget, hogy tojássárgájából, illetőleg 
disznómájból szerves vasvegytileteket izolálja
nak (haomatogen, ferratin), amelynek nyomán a 
szerves V. óriási tömegével árasztották el a gyógy
szertárakat. Ma már jelentőségük megfelelő mér
tékben redukálódott. A V. még mint az arzén 
ellenszere is használatosak (ferriszulfát és mag
néziumhidroxid frissen készített elegye, Antido-
tum arsenici, 1. Ellenszer). 

A V. vagy gyógyszerül használt vasvegytile-
tek két nagy csoportba oszthatók: szervetlen és 
szerves készítményekre. Alkalmazásuk ugyanaz, 
de míg a szervetlenek közt vannak vegyületek, 
melyek külsőleg is használatosak, addig a szer
ves V. közt vannak egyesek, amelyek már át
menetet képeznek a gyógytápszerekhez. A V. közt 
a Magyar Gyógyszerkönyv III. kiadásában hiva
talosak: Perrum hydrogenio reductum, hidrogén
nel redukált vas, melyet tiszta fémoxidból készí
tenek hidrogén-gázzal való redukció által; Perrum 
pulveratum, vaspor; tejsavas vas (ferrum lacti-
cum) és a belőle készült pilula (pilulae f erratáé, 
szemenként O10 g. tejsavas vasat tartalmaz); 
vasprotoxalat (Perrum oxalicum oxydulatum 
crystallisatum); kristályos ferriklorid (Perrum 
sesquichloratum crystallisatum); ferriklorid-oldat 
(Ferrum sesquichloratum solutum, Oleum martis), 
mely kristályos ferriklorid egyenlő súlyú vízben 
oldva; kristályos ferroszulfát (Ferrum sulfuricum 
oxydulatum crystallisatum); vasas almakivonat 
(Extractum malatis ferri, vagy Extractum Pomi 
ferratum), érett savanyú alma levéből és vaspor
ból készül; ennek alkoholos oldata a vasas alma-
festvény (Tinctura malatis Ferri); vaskarbo
nátos pilula (Blaud-féle pilula, Pilulae Ferri car-
bonici), mely kalciumkarbonátból, kristályos f er-
roszulfátból készUl cukorpor és méz segélyével, 
egy pilula 0-05 g. ferrokarbonátot tartalmaz; 

Ilémi Nagy Lexikona. XIX. Jröt. 

ferrojodidos pilula (Blaud-féle pilula, Pilulae f erri-
jodati) vasporból, jódból készül mézzel, édes
gyökérrel és zilizgyökérporral, 1 szem 0-05 g. 
ferrojodidot tartalmaz; ferrojodidos szirup (Syru-
pus ferrijodati), mely vasporból és jódból készül 
cukorral és citromsawal; vasas fehérjeoldat 
(Liquor Ferri albuminati), mely ferrioxikloridból 
és híg tojásfehérjéből készül ízesítők hozzáadásá
val, (M°/0 vasat tartalmaz; édes vasas fehérje
oldat (Liquor ferri albuminati saccharatus), 
az előbbi folyadék %-rész sziruppal édesítve 
0 -3% vastartalommal; vasas éteres szesz (Spiri-
tus aethereus ferratus, Tinctura nervinotonica 
Bestuscheffi), mely ferrikloridnak éteres alko
holos oldata. 

A felsorolt hivatalos V.-en kívül rengeteg ha
sonló szer van forgalomban, amelyek közt édes
kevés különbség van. Főleg komplikáltabb szer
ves V. ezek; az első volt köztük Bunge Haema-
togenje, melyet vérből készített; csakhamar kö
vette Schmiedeberg a disznó májából előállított 
Perratinnal (ma már szintézis révén előállított al-
buminsavas vas). A számtalan hasonló gyógyszer 
közül az ismertebbek: Perrum kakodylicum, 45% 
vasat, 82% arzént tartalmaz, különlegesen alkal
mas injekciós kúrára; a legkülönbözőbb kereske
delmi néven kerül forgalomba. Ferrum peptona-
tum, pepton-vasvegyület. Persan 0"3% vasat és 
0-l°/o foszfort tartalmazó fehérje, melyet régeb
ben vérből állítottak elő; inkább mint gyógytáp-
szernek van jelentősége. Ugyancsak hasonló sze
repük van az ú. n. vérkészítményeknek is (1. o.). 

Vasklorid, 1. Vasklorür. 
Vasklorit, 1. Delessit. 
Vasklorür, ferroJclorid, FeCl2, ferrum ehlora-

tum, kékes-zöld áttetsző, 4H2 O-vaí higroszkópikus 
kristályokat képező test, igen könnyen oxidálódik 
vaskloriddá, ferrikloridPeCls,— FeCI2-nek Cl-ral 
való Oxidációjával stb. nyerhető. Többféloképen, 
12Ha O-val sárga s 5H2 O-val vörös kristályokban 
fordul elő. Pácként alkalmazzák oldatát s vérzé
seket elállító szerként a gyógyászatban. 

Vaskó (állat), 1. Varsinta. 
Vaskoh (Vascáu), kisk. Bihar vm. V.-i j.-ban, 

(i9io) 1270 román és magyar lak., kőfaragótelep
pel. Környékén még ki nem aknázott márvány-
telepek vannak. 1912-ben a községgel egyesítte-
tett Körösbarafalva (Barest) község. (Tr. E.) 

Vaskohászod (Sohodol), kisk. Bihar vm. vas-
kohi j.-ban, (1910) 1130 román lak. (Tr. E.) 

Vaskohmező (Cdmp), kisk. Bihar vm. vaskohí 
j.-ban, (1910) 1209 román lak.; V. vidéke karszt-
szerű jellemű, számos töbörrel és ravaszlyukkal ; 
nagy mennyiségben fordul itt elő márvány és 
alabástromkő. (Tr. E.) 

Vaskohszeleste (Saliste de Vascau), kisk. 
Bihar vm. vaskohi j.-ban", (1910) 683 román lak., 
agyagiparral. (Tr. R.) 

Vaskohsziklás ('/JífewXkisk. Bihar vm. vaskohi 
j.-ban, (i9io) 506 román lak. (Tr. E.) 

Vaskomját, kisk. Vas vm. felsőőri j.-ban, (1920) 
1566 német lak. (Tr. A.) 

Vaskor, az őskor művelődési haladásának har
madik és utolsó korszaka. Észak-Európában Kr. e. 
100-tól Kr. u. 500-ig volt a régi V., amely a ró
maiak uralma előtti és alatti, valamint a népván-
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dorlási időket foglalta magában, a VI—VIII. sz.-ig 
volt a közép és a X. sz.-ig az ifjabb V. Német
országban és Európa délibb vidékein azonban már 
2—3 századdal előbb ismerhették, az eszközök 
vasból való készítésének módját. így pl. a hall
statti sírhelyeken számos vasból készített kardot, 
tőrt, baltát stb. találtak, míg Németország észa
kibb vidékein ugyanazon időkből (Kr. e. 6 — 5. sz.) 
csak bronztárgyakat leltek. Az őstörténelem azért 
ezt az egész korszakot hallstatti korszaknak ne
vezi. B kor különben azonos a bronzkorszak leg
utolsó stádiumával, inert a hallstatti sírhelyeken is 
találtak még bronzkészítményeket is, az északibb 
részeken pedig ugyanakkor még csakis bronz
tárgyakat használtak. Gyakoribb már a vas az 
ú. n. Zít-íéne-korszakban, amely a Kr. e. három és 
Kr. u. első századot foglalja magában, mindenben 
kelta ízlést és művelődést hirdetve. Nevét ez idők 
legnevezetesebb leletétől nyerte, a neufcháteli 
tóban Marin közelében talált, a V.-szakból eredő 
cölöpépítménytől. Ami Magyarországot illeti, az 
egész, a hallstatti és a la-ténei V., a kelta törzsek 
uralmával függ össze a dunántúli részekben. A 
la-téne-korszakot hazánkban bőven tanulmányoz
hatjuk hazai sírleleteinkből, amelyek különösen a 
dunántúli vármegyékben sűrűn fordulnak elő. 
Ezen időben ismerik már magyar földön az ér
meket. A V.-ban már a fazekas-korongot is hasz
nálták s az edényeknek kezdenek díszesebb alakot 
adni. Rajzokkal is találkozunk rajtuk, ezek azon
ban nagyobbrészt mértaniak. A szárazdi leletek 
kifejlett zománc- és üvegiparról tesznek tanú
ságot. V. ö. Pulszky Ferenc, Magyarország ar-
ehaeologiája (2 köt., Budapest 1897). 

Vaskorona, a longobard királyi, jelenleg a 
monzai székesegyház kincstárában őrzött korona, 
a monda szerint 533. készült Agilulf király részére, 
de minden valószínűség szerint a IX. sz.-ból való. 
Zöld zománcos, aranyból készült 16 cm. átmérőjű 
karika, drágakövekkel van ékítve, belsejében 
pedig Krisztus egyik keresztszegéből készített 
vaspánt van elhelyezve. Vele koronázták meg 
Nagy Károly után a római-német császárt Olasz
ország királyává. A koronázás Milanóban történt 
és pedig a császárkoronázás előtt. I. Napóleon 
1805. és I. Ferdinánd 1838. szintén megkoro
náztatott vele. A V.-t részletesen ismertette többek 
között Bock, Die Kleinoden des hist. röm. Reichs 
(Wien 1864). 

Vaskoronarend, osztrák császári érdemrend, 
melyet I. Ferenc osztrák császár 1816 febr. 12. 
három osztályban alapított. Az I. osztály tulajdo
nosai v. b. t. tanácsosi rangban állanak, a II. osz
tályéi régebben a bárói rangot, a III. osztályéi a 
nemességet nyerték; 1884 júl. 18. e rendelkezés 
megszűnt. 1860 jan. 12-től a rendet katonai érde
mekért hadi ékítménnyel díszítve is adományoz
ták. Jelvénye színes drágakövekkel ékített arany 
«vaskorona», rajta a koronás kétfejű birodalmi 
sas, jogar-, kard- és országalmával, mellén arany
szegélyű sötétkék pajzs, rajta arány F(ranz) betű. 
Szalagja aranysárga, sötétkék szélesíkkal. Csil
lagja, amelyet az I. osztály visel, ezüst, gyéinán-
tozott, rajta kerek pajzson a vaskorona, körülötte 
sötétkék karikagyűrűben «A vita et aueta» arany 
felirat. Az I. osztály ünnepélyes alkalommal a 

rendjelvónyt nyakláncon viseli, amely aranyból 
van, 12 arany tölgykoszorü ós ugyanannyi F(ran-
ciscus) P(rimus) monogrammból áll, ezeket 
a vaskorona köti össze. A hadi ékítmény babér
koszorúból áll. A rendet eredetileg I. Napóleon 
1805. alapította olasz királlyá törtónt koronázása 
alkalmával, de bukásával a rend megszűnt. 

Vaskorpád, kisk. Vas vm. muraszombati j.-ban, 
(wio) 484 vend lak. (Tr. SzHSz.) 

Vaskos, az ásványok szövetének, szerkezeté
nek az a neme, midőn az egybehalmozott kristály
egyének annyira aprók, hogy egymáshoz illesz
kedésüknek, szövődésüknek módját szabad szem
mel megállapítani nem lehetséges. 

Vaskova (ásv.), 1. Kvarc. 
Vaskovácsi, kisk. Vas vm. muraszombati j.-ban, 

(i9io) 241 vend lak. (Tr. SzHSz.) 
Vaskovand, a piritnek (1. o.) erőszakolt ma

gyar elnevezése. 
Vaskő, 1. Vaspát. 
Vaskő (Ocna-de-fer, Moravica, Eisenstein), 

kisk. Krassó-Szörény vm. boksánbányai j.-ban, 
(i9io) 1332 román és német lak. Vasércbányák
kal. (Tr. R.) 

Vaskút, nagyk. Bács-Bodrog vm. bajai j.-ban, 
(1920) 4594 német, magyar és bunyevác lak. 

Vasláb (Gyergyóvasláb, Voslábeni), kisk. Csík 
vm. gyergyószentmiklósi j.-ban, (1910) 940 román 
és magyar lak. (Tr. R.) 

Vaslak, kisk. Vas vm. muraszombati j.-ban, 
(i9io) 402 vend és magyar lak. (Tr. SzHSz.) 

Vaslakk (fekete), kátrányolajokban oldott kő-
szónkátrányszurok, amely annál finomabb, men
nél könnyebben illó olajokat használnak e célra. 

Vasiaktát, ferrolaktát, ferrum lacticum, szín
telen, kristályos anyag, gyógyhatása van. 

Vaslemez, 1. Hengermű, Lemez, Vasbádog. 
Vaslui, kerületi székhely Romániában, 15,308 

lakossal. 
Vasmacska, füles nyelű, ágas végű vaseszköz 

(1. Horgony) ; azután vaslábakon álló, a tűzhe
lyen keresztül fekvő vas-szál, amelyre a fát 
rakják. 

Vasmadár (állat), a szalakóta (Coracias gar-
rula L.) népies neve. 

Vasmag, 1. Elektrodinamika és Krizik-féle 
vasmag. 

Vasmedve (bány.), az olvasztó kemencékben 
néha hibás kezelés folytán a vas úgy befagy, 
hogy kénytelenek a kemence üzemét beszüntetni 
és a kemencéből a befagyott vasat, amely alakta
lan, likacsos, faszéndarabokat magába záró tömeg, 
kitörni; — ezt a befagyott vasat hívják V.-nek. 

Vasmegyer, kisk. Szabolcs vm. nyírbogdányi 
j.-ban, (1920) 1393 magyar lak. 

Vasmell, 1. Vért. 
Vasmenyegző, rendkívül ritka esemény, a há

zasság 70-ik, vagy 75-ik évfordulója. 
Vasmeteorit (ásv.), helyesebben meteorvas, 1. 

Meteorit. 
Vasmetszet, 1. Acélmetszet. 
Vasművesség (1. a 3 képmellékletet). A ko

vácsvasnak az a tulajdonsága, hogy vörös izzó álla
potában a kalapács ütésének, a véső s lyukasztó 
nyomásának, szóvala tűzi szerszámok behatásának 
jól enged, fehér izzó állapotában pedig két, sőt 
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több rész egymáshoz hegeszthető, valamint vékony 
lemezeinek az a tulajdonsága, hogy hidegen is 
•domboríthatok, a müiparnak, illetőleg a lakatos
ságnak egyik kiválóan fontos ágát: a V.-et, rossz 
magyarsággal a műlakatosságot teremtette meg. 
A V. a fiatalabb rnüiparok közé tartozik, mert a 
-rómaiak és görögök a vas művészi feldolgozására 
kevés súlyt helyeztek s nem számítva a kulcsokat 
{I. képmelléklet, 1. ábra) ós a ládavasalásokat, 
•egyéb nem maradt reánk, noha a görög és római 
írók vasból készített szobrokról is megemlékez
nek. A V. először a középkor derekán, a román 
-építészeti stílus korában lép fel Franciaország
ban és Angolországban; az Árpádok alatt hozzánk 
is eljutott. A vasművesek ebbeli készítményeik 
stilizálásában jobbára az építészeti elemekhez ra
gaszkodtak, aminek az volt a természetes követ
kezménye, hogy a tárgyak alakja és díszítése igen 
•gyakran az öntöttvasra emlékeztet. 

A román stílusban készített vasmunkák levelei 
nz erek irányában rendszerint homorúak s az 
•ópítőmüvészethasználtalevelekhez hasonlóan job
bara tompán v, hegyesen és tompán csipkézettek. 
A legjellemzőbb a levelekbe helyezett v. azokból 
kidudorodó szőllőfürtalakú disz, amely a kontyvi-
rágra emlékeztet. Az inda végeken ezeket a levele
ket jobbára dÍBzes csokorba kötötték. A szóban 
forgó leveleken és csokrokon kívül gyakran talál
kozunk rozettaszerü dÍ8zítményekkel. KUlönösen 
a pántok leerősitő szegeit és ezek feje alá helye
zett párnákat alakítottak ilyen módon. Az állati 
nlakok közül leggyakrabban találkozunk a közép
kori babona hírhedt sárkányával. Az ebfej külö
nösen a tűzi kutyák és ajtókopogtatók (1. o.), az 
•oroszlánfej pedig az ajtófogantyúk és a kardhtive-
lyek megszokott dísze volt. Mindezeket, az akkori 
ízlésnek hódolva, rendszerint jelképesen alkal
mazták. Az ember vagy annak egyes testrészei a 
•diszítmények sorában már kevésbbé szerepelnek; 
noha az építőművészet jó példák adása dolgában 
nem szűkölködött. A román vasstilus legkiválóbb 
alkotásait a vasalások terén találjuk. A középkor
ban a fakapukat eresztékek nélkül egymás mellé 
Takott fapallók alkották, mivel ezeket keretfákkal 
nem foglalták össze, a pallók szoros összetartása 
«éljából az ajtó vaspántjainak szárát úgy ala
kították, hogy annak diszítményi részletei több 
deszkára terjeszkedtek ki. Ha a kapu túlságosan 
nagy volt, az egyes pántok szára közé vakpántot 
v. más egyéb diszítinényt iktattak. A középkor 
kezdetén a pánt szárait leginkább C- vagy két-
szárú horogalakra kovácsolták. A XII. sz. felé 
kezdenek a díszesebb pántok szerepelni; ebből a 
korból valók a V. legkiválóbb remekei, amelyek 
«lén a párisi Notre-Dame templom pántja áll. 
Ennek egy részletét a II. képm. 1. ábrája láttatja. 
Ezeket a pántokat leginkább vörösre festett bőrre 
vagy fára erősítették, hogy a diszítmények annál 
jobban érvényesüljenek, sőt részben dekoratív cél
ból, részben pedig rozsdásodás meggátlása végett 
a vasat befestették, ónozták vagy aranyozták. A 
román stílus korában a vaspántokon kívül még 
nagy fontosságuk volt a templomi gyertyatartók
nak, az oltárrácsoknak s a szobaberendezések kö
rében a kandallóba való tűzi baknak v. kutyának. 
AII. képm. 2—4. ábrái ezeket tüntetik elő. A román 

V. a XII. sz.-ban éri el virágzását, a XIII. sz.-ban 
pedig hanyatlani kezd s lassankint átengedi a tért 
a gót vagy csúcsíves stílusnak. Az idevágó vas
munkákat jellemei az éllel vagy lappal kifelé for
dított, néha pedig megcsavart lapos, négyzetes 
vagy hatszögletes kovácsolt vasrúd, a gömbölyű 
Vas legfeljebb mint gallyutánzat v. rúdnyaláb 
szerepel, az utóbbit a legtöbb esetben a fény- és 
árnyékhatás növelése céljából megcsavarták. A 
román stílusnak legfontosabb díszítő eleme, a 
csiga elveszti sűrű csavarodását és kacsszerü 
díszítő elemmé válik; önállóan ritkábban szerepel. 
A csiga helyét elfoglalják a körvonalakból össze
állított és a vas természetével jórészt ellenkező 
geometriai alakok. Ezek után az idomok után való 
törekvés, különösen a késői csúcsíves stílusban, 
még azokból a szalagdiszitményekből is kiérzik, 
amelyeknek alapidomát a hullámos vonal alkotja. 
A késői gót stílus már teljesen a halhólyag-moti-
vumok szertelen alkalmazásának bilincsébe ke
rült. A díszítő elemek között szerepelnek a stili
zált állatalakok is, különösen a sárkány, kutya, 
szarvas és gyík. 

A csúcsíves stílus vasművese az áttört, dom
borított, rovott, vésett és faragott munkákban je
leskedett, szóval a vas hidegen való alakításának 
minden módját hasznára fordította. Míg a ková
csok a diszítmények részleteit hegesztéssel v. kö
téssel egyesítik, addig a lakatosmunkában leg
inkább az aklálás (szegecselés, nitelés) szerepel. 
A csúcsíves stilus korában a legszebb alakítások 
közé tartoztak az ajtókopogtatók (II. melléklet 5. 
ábra és I. melléklet 11., 24., 25. ábra), pántok 
(I. melléklet 2. ábra), zárak (II. melléklet o. ábra), 
gyertyatartók, csillárok (II. melléklet 7. ábra), 
oltárrácsok, rácsos ajtók (II. melléklet 8. ábra), 
vasajtók és keresztek (I. melléklet 12. ábra). A 
pántok a XIV. ós XV. sz.-ban is megtartották 
gazdag tagozásukat, mert a nagyobb ajtókat és 
kapukat még mindig deszkákból rótták össze, úgy 
hogy ezek pántjának szárai, a román stílusú pán
tokhoz hasonlóan, nemcsak díszítésre, hanem arra 
valók is voltak, hogy a deszkákat összefoglalják. 
A XIV. és XV. sz.-beli zárak legnagyobb részét 
az ajtó, illetőleg kapu belsejére szegezték s ha a 
zár kívülről is nyitható volt, ezen az oldalon a 
kulcslyuk környékét az ú. n. kulcspajzzsal dí
szítették. Ha a kulcs csak belülről nyitotta a zárt, 
akkor az ajtót kilinccsel is felszerelték. 

A XIV. sz. vége felé az építőművészet meg
teremti a renaissance-korszákot, amely hódító 
útjára Olaszországból indult ki. Itt is találjuk a 
renaissance-kor V.-ének első alkotásait. Ilyent 
láttat az I. melléklet 19. és a II. melléklet 9. áb
rája. Az olasz mesterek csakhamar meglelték az 
antik csigadíszben, a virág- és groteszkalakok
ban az új építészeti formákhoz és a vas termé
szetéhez legjobban alkalmazkodó ornamentikát. 
Ez Olaszországból Közép-Európába jutván, egy
szerű idomait kivetkőzte és sokszor az ómelygős-
ségig tömötté, a pazarlásig gazdaggá vált. Az 
olasz renaissanee idomaihoz még legjobban csat
lakozik a francia. A német elüt a kettőtől s az 
osztrák, cseh és magyar készítményekkel rokon. 
A renaissanee stilus formáinak kerekdedségo s 
motívumainak sokasága a V.-nek igen kedvezett. 
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Az építészet bőven teremtett dekoratív elemeket, 
amelyeket a XV. és XVI. sz. lakatosmesterei na
gyon jól tudtak a vas természetének megfelelően 
átalakítani, úgy hogy alkotásiak az arehitekto-
nikus keretbe remekül illettek. Ennek tudható be, 
hogy a vasat, mint építészeti dekoratív elemet, a 

1. ábra. ftalkonracs A.vi. IJUJOÖ itiejtíuui. 

renaissance mindenütt alkalmazta. A renaissanee-
vasstilus legjobban kifejlett ágát, a német renais-
sance-stilust, amely Németország, Alsó- és Felső-
Ausztria, Stiria, Karintia, Tirol, Salzburg, Cseh
ország, Felső-Magyarország ós Erdély városai
ban a legremekebb alkotásokat produkálta, a kö
vetkező markáns tulajdonságok jellemzik: Leg
kedveltebb ékítménye a csiga, amely központos 
díszből indulva ki, jobbára 2-szer, 3-szor, néha 
azonban többször csavarodik és mind a központos 
dísszel, mind egymással szervesen összefügg. 
A csigavonalat csak ritkán szakították meg egye
nes vonallal. A román stílustól elütően a csigák 
egymásba is fonódnak s ugyanegy csigából egy 
v. több hasonló nagyságú és jellegű csiga fut ki. 
A központos díszt valamelyes oszlop, a magyar 
vitézkötésre emlékeztető háromszögletes, négy
szögletes, nyolcas v. más alakú fonadék, néha 
címer, gyakran pedig stilizált ember- vagy állat
alak, kehely stb. alkotja. Az olasz és vele igen 
közel rokon francia renaissance formái hasonlók 
ugyan a német renaissancehoz, azonban sokkal 

használása nagyon gyakran a kurrens munka
jellegét láttatja. 

A renaissance V. technikai részében csak három 
újdonságot találunk, egyik a tausolás, másik a 
damaszolás (dömöekölés) és a harmadik a mara
tás- (L. Berakott fémmunkák, Damaszkusi acél 

és Maratás.) A renaissance-kor vasmüvesei 
a vasipar minden ágában jeleskedtek. Külö
nösen magasfokú fejlődéssel dicsekedett a. 
fegyverkovácsság, amely munkáinak finom
ságával a középkor mestereit is felülmúlta. 
A többi munkák közül kiemeljük a vasalá
sok (I. melléklet 3., 4., 7., 9., 15., 17., IS. és 
II. melléklet 10. és 11. ábra), a rácsozatok 
(I. melléklet 5., 8., 10. ós II. melleklet 12. 
ábra), a vasajtók (II. melléklet 1,3. ábra)-
és a keresztek remek munkáját. Általában 
a renaissance-kor vasmüvesei megtartották,, 
sőt a lakások belső berendezése dolgában 
tetemesen tágították azt a kört, amelyet a 
középkor lakatosai a V.-nek kivívtak, csu
pán a vasalások dolgában észlelünk némi 

fogyatékosságot, mert a középkor végén diva
tossá vált s később általánosságban elterjedt kere
tes ajtók a nagyobb szabású pántok felerősítésére-
elegendő teret nem engedtek. 

A XVII. sz. elején XIV. Lajos francia király 
építészeinek és vasmüves mestereinek buzgólko-
dása következtében a divatossá vált bárok stílus 
díszítő elemeiből csakhamar megteremtik a V. 
megfelelő stílusát, amely a XVII. sz. végén és a 
XVIII. sz. elején a francia ízlés domináló hatása 
következtében Európa minden országában uralko
dóvá lesz. A bárok vasstilus sok eleme rokon a 
renaissance-szal, hisz ebből fejlődött ki. A bárok 
stilus is megtartja az ornamentika szimmetriáját 
és a díszítő elemek szerves egésszé való egyesí
tését, csakhogy sokkal lazább formában. A göm
bölyű vasat elhagyja és G-alakú csigáit négyze
tes vagy lapos vasból kovácsolja ki. A csigák 
rendszerint kosszarvalakban végződnek s levél-
díszüket gazdagon tagozott akantusz alkotja. Az: 
akantusz mellett legkedvesebb díszítő elem a pal-
metta, amelyet rendszerint centrális díszképen 

ábra. Záradékrács eiiipire-stüusban. 

egyszerűbbek; ezek könnyű csigadíszét fonadékok 
nem teszik nehézzé, átlátszóságát a túlságos gaz
dagon alkalmazott levél-, virág- és fejdísz nem 
befolyásolja. Mivel az olasz renaissance jobban 
ragaszkodott az antik alapalakokhoz, fejlődésében 
és elterjedésében bizonyos mértékű korlátoltság 
mutatkozik, motívumai gyérebbek s ezek fel

alkalmaznak. A csigákat megtörő egyenes rudak 
profllozásával s a bojtok, párnák vagy más effélék 
ráhelyezésével igen jó hatást értek el. A XVII. sz. 
elején készített kapukhoz hasonló nagyságúak 
csak a mai kor vasmüveseinek műhelyéből kerül
tek ki. A kapukat gyakran kovácsvas-pillőrek 
közé foglalták 8 ha szabadon állottak, hatalmas 
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flzemöldökrácesal diszítették. Az erkély-lépcső-, 
és egyéb rácsok diszitő elemei között nagyban 
szerepel a baluszter (korlátbáb), amelynek kelet
kezését a divatossá váló öntöttvas-rácsozatoknak 
tudhatjuk be. A II. melléklet Iá. ós 15. ábrájában 
két osztrák vasmunkát mutatunk be, mind a kettőt 
a XVIH. sz. első felében készítették. Az I. mellék
let 6. ábrája zárat, 13., 16. és 20. ábrája kulcso
kat, 14. ábrája ablakrácsot és 21. ábrája gyertya
tartót láttat. 

A XVIII. sz. első felében a bárok stílust a V. 
terén is felváltotta a rokokó, amely az egyenes 
vonalnak és a szimmetrikus ornamentikának ha-
•dat üzent. A kovács és lakatos keze sablonszerű 
levélformákhoz nem lóvén kötve, azokat sokkal 
szabadabban és merészebben formálhatja, hisz az 
anyagon ezzel erőszakot nem követ el. A rokokó 
vasstílus a merészen stilizált akantusz-levélen 
kívül nagy előszeretettel használta a természe
tes virágokat is, folyondár alakjában ügye
sen szőtte a látszólag rendszertelenül egymás 
mellé rakott Oalakú csigák közé s az extrémek 
találkozásával nagyon emelte a munka szépségét. 
A rokokó Közép-Európában nagy hódításokat tett 
s noha uralkodása XV. Lajos francia király ha
lálával megszűnt, mégis mindenütt érdekes mű
emlékekkel gazdagította a V.-et. Különösen szépek 
az osztrák vasmunkák. Az a gyertyatartó, melyet 
a II. mell. 16. ábrájában mutatunk be, Pozsony
ban van. Szépség dolgában még a külföldi mun
kák sorában is legelső helyen áll az a rácsos kapu, 
amelyet a II. mell. 17. ábrája láttat. Ez Heves 
vármegyének egri székházáról való. Kompozi-
•ciójának szépsége, részleteinek formagazdagsága, 
a kovácsmunka szabatos és kifogástalan voltával 
meglepően szép harmonikus egésszé olvad össze. 
A rokokó stílus formáit láttatja az I. mell. 22. 
ébrájá ós a 23. ábra címeralakú része. 

A XVIII. sz. utolsó negyedében kezdtek bele
unni a rokokó nagyon is túlhajtott cikornyáiba 
8 XVI. Lajos francia király uralkodásának idejé
ben újra felélesztették az antik motívumokat, 
így keletkezett XVI. Lajos stílusa, mely a V.-
ben abban nyilvánult, hogy visszatértek újból a 
szimmetrikus idomokhoz, az egyenes vonalhoz ós 
a csigadíszítmény szerves összefoglalásához, oly 
értelemben, mint ezt az 1. szövegábra láttatja. A 
csigákat az antikra emlékeztető húsos akantuszok-
kal és rozettákkal díszítették, de legjellemzőbb a 
rendszerint borostyánlevelekből összeállított ko
szorú és girland alkalmazása, mely utóbbinak 
varkoesszerü vége miatt ezt a stílust copf-atí-
lusnak is elkeresztelték. Örömest használták még 
a vázákat is, melyek centrális díszképen az er
kélyrácsokon gyakran fordulnak elő. XVI. Lajos 
stílusát 1792-től kezdve az empire-stílus rideg, 
eivár formái váltják fel. Ez a stílus az egyenes 
vonalat juttatja érvényre, a csigát amennyire 
lehet mellőzi, helyette inkább meander-szalagot 
és egymást keresztező csúcslveket használ. A 
levéldíszt gyéren alkalmazott akantusz és a copf
stílustól örökölt girland képviselik. Ilyen mun
kákat láttat a 2. és 3. szövegábra. Az empire-
stílus és a neoklasszikus irány másik képviselőjé
ének, a Biedermayer-stílusnak merev egyenes vo
nalai s gyér levéldísze megakasztották a V. érvé

nyesülését, mely a vasalások terén is elvesztette 
jelentőségót amiatt, hogy költségkímélés szem
pontjából a szerkezeteket a fába rejtették. A mon
dott okokból ez a fontos müiparág teljesen elvesz
tette talaját s helyébe az öntött vas tolakodott. 

A múlt század első negyedétől kezdve egész 
a 70-es évekig V.-ről nem is szólhatunk. A ková
csolt vasmunkák iránt kihalt az érzék s az olcsó 
öntött vas minden téren dominált. Már-már mes
ter se volt, kire tisztességes kovácsmunka készí
tését bízhatták volna; ekkor hirtelen fordulat 
következett be. A bécsi építőművészek a renais-
sance-stílus felkarolása következtében elkezdték 
a régi építményeket tanulmányozni s ez kész
tette őket az elhanyagolt kovácsmüvészet újból 
való feltámasztására. Azonban legalább egy évti
zedig tartott, míg a kovácsvas jellegének meg
felelő ornamentika teljes diadalt arathatott. Az 
első tervezők nem tudtak szabadulni a megszo
kott öntöttvas-alaktól és ezért kezdetben nagyon 
is az öntöttvasra emlékeztető vasmunkák készül
tek (különösen Ber
lin építőművészei és 
iparosai jártak elől a 
rossz példával), azon
ban a régi vasmun
kákról közzétett ta
nulmányok s rajzok, 
valamint az a körül
mény, hogy az ipar-
muzeumok elkezd
ték ezeknek rendsze
res gyűjtését, ezen a 
bajon is segítettek. 
Általában Bécs és 
Budapest vasműve
seiről dicsérőleg 

emelhetjük ki, hogy 
a helyes nyomról 
nem tértek le. Egy
másután sorakoznak 
fel a történeti stílu
sok, a fősúlyt min
denütt a kovácsmun
kára ós a vas jellegének megfelelő alakításra 
vetvén. Az ízlés változása következtében lábra 
kapott szecessziós-stílus a kovácsvasmüvészet-
nek megint nem kedvezett. Legutolján a natura
lisztikus irány kapott lábra s Berlinből kiindulva 
hozzánk is eljutott. Sok érdekes kísérlet történt 
a népies motívumok felkarolása érdekében is, 
azonban a közbejött világháború a teljes kifej
lődésnek gátat vetett, úgyhogy a modern vasstílus 
még mindig nem alakult ki. Az újabb vasmunkák 
között az első helyet foglalja el a III. képmellék
leten előtüntetett budai várkapu, melyet az 1900. 
évi párisi világkiállításon a nagy díjjal tüntet
tek ki. 

Irodalom. Hefner-Alteneck dr., Eisenwerke oder Ornamen-
tik der Schmiedeknnst des Mittelalters n. der Renaissance, 
M. m. Frankfurt, Keller, 2-rét, I—n. rész; Jakabfiy Ferenc, 
Kovácsmüvészet, 1. a Művészi Ipar 1886-iki évfolyamát; 
Journal de serrurerie, Mosel A. és társa, Paris, 4-rét; L'art 
pour tous, Paris, 4-rét; Les métaux ouvrés, Storck J. Pa
ris, 4-rét; Musterbuch für Kunstschlosser, Engelhorn Stutt
gart, 2-rét; Sales-Meyer Franz, Die Kunst- und Bauschlos-
serei, Seemann I—rí. köt., Leipzig 1891; Viollet-le-Duo, Dio-
tionnaire raisonné du mobilier francais de l'époque Car» 

. ábra. A miskolczi református 
templom egyik kapuja. 

Készült 1809-ben. 
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lovingienne a la renaissance, Morei A., I—X. köt., Paris 
. 1872, 8-rét és Dictionnaire raisonné de rarchitecture fran-
caise du Xl-e au XVI-e siécle, Bance B., Paris 1859, 8-rét; 
jousse (Mathurin), La iidelle ouverture de l'art de serru-
rier, ou l'on void les principaux préceptes, desseings et 
figures touchant les expériences et operations manuelles 
du dicfc a r t : ensemble un petit traicté de diverses trempes, 
le tout faict et composé par Mathurin Jousse de la Fléche, 
A la Fléche Griveau G., 1627, folio; Myskovszky Viktor, 
Magyarország középkori és renaissance stílű műemlékei, 
Bécs 1885, Lehmann Adolf, 2-rét; Ortwein A., Deutsche Re
naissance és Deutsche Renaissance in Österreich; Rasch-
dorf Július, Abbildungen deutscher Schmiedewerke, Berlin 
1878, 2-rét; Wasmuth Ernst, Die Schmiedekunst des XV. 
bis XVm. Janrhunderts, Berlin 1885, 2-rét; Blalter für 
Kunstgewerbe, folyóirat; Gailhabaud I., Die Baukunst d. 
lünften bis sechszehnten Jahrnunderts und die davon ab-
hSngigen Knnste, Leipzig 2-rét; Mintalapok, kiadja a ke
reskedelemügyi m. kir. miniszter, 2-rét; Edvi Illés Aladár, 
A középkor vasmüvessége, A renaissance-kor vasmüvessége, 
A XVII., XVm. és XIX. sz. vasmüvessége, Budapest 
8-rét; Gerlach M. Ornamente altér Schmiedeeisen, Wien; 
Doly Cézár, Motifs divers de serrurerie, I—n. rész; Roeper 
és Bösch, Geschmiedete Gitter des XVI—XVIII. Jahrhun-
derts aus Süd-Deutschland. 

Vasnikkelkovand (ásv.), 1. Pentlandit. 
Vas nitrátjai. Salétromsavas vas (ferronit-

rát, vasoxidulnitrát, Fe(NOa)3 és ferriiiitrát, vas
oxidnitrát, Fe^NO,,),,,). Ferronitrát keletkezik, ha 
vasat hidegen, igen híg salétromsavban oldanak, 
v. pedig ferroszulfát és báriumnitrát cserebom
lása által 6 molekula vízzel kristályosodik, zöld 
kristályokban. Vasat híg salétromsavval oldva, 
a kapott oldat ferronitráton kívül még aminon-
nitrátotis tartalmaz és kelmefestesnél használják. 
Ferrinitrát: vasat oldva 1.115 fajsúlyú sa
létromsavban, 12 vagy 18 molekula vízzel kris
tályosodik, színtelen, vagy kékes só. Vasat min
den elővigyázat nélkül oldva barna, bázikus nitrát 
keletkezik, ilyen oldatból vashidroxid csapódik 
le selyemre vagy gyapotra, ezért kelmefestésnél 
pácolásra használják (vaspác, rozsdapác). Berlini 
kék készítésére is felhasználják. 

Vasnitrid, Fe3N2, keletkezik, ha vörösen izzó 
vasporra ammónia hat. Fémes, fehéres szürke 
anyag, mely 600°-nál kezd bomlani. 

Vasnyíres, kisközség Vas vármegye mura
szombati járásában, (1910) 352 vend lakossal. (Tr. 
SzHSz.) 

Vasnyúlfalu, kisközség Vas vármegye német
újvári járásában, (1920) 150 horvát ós német lak. 
(Tr. A.) 

V a s o g e n , 1. Vazogén. 
Vasokker (ásv.), a sárga V. földes limonit (1. o.), 

a vörös V. földes hematit (1. 0.) 
Vasolvasztó, 1. Vas. 
Vasomotoros idegrendszer, 1. Idegrendszer 

és Érbeidegzés. 
Vasoneurózisok, 1. Vazoneurózisok. 
Vásony Lajos, oki. mérnök, szül. Mezőkeszin 

(Nyitra vm.) 1876 febr. 28. Műegyetemi tanul
mányait Budapesten végezte s műszaki doktori 
oklevelet szerzett. Főleg mikrobiológiával foglal
kozott s megszervezte az Ampelológiai intézet 
erjedéstani osztályát. Húsz évi tanárság után 
1919. a Törley-pezsgőgyár igazgatója lett. Mű
egyetemi magántanár, önállóan megjelent müve: 
Az alkoholos erjedés kézikönyve (1906). 

Vas-oolit (ásv.), a limonit (1. o.) egyik fajtája; 
apró puskaporszerű szemecskókből áll, amelyek 
néha organizmusok maradványait tartalmazzák 
(Bryozoa, Foraminifera, csigák, moszatok). Elter

jedt a csehországi szilur-formációban, az Eifel-
hegységi devonban, de különösen nagy tömegben 
a württembergi, lotharingiai és luxemburgi jura
formációban (minette). Becses vasérc. Vasikra-
kőnek is hívják. A világháború előtt Németország 
vasérckészleteinek kétharmadát a lotharingiai 
minette alkotta. 

Vasopál a. rn. vastartalmú opál. 
Vasorrú bába, népmeséink igen sokat emle

getett alakja; teljesen a szláv yoga,jodza v. 
jezi (s még számos más változatú) baba vagyis a 
mesehőssel ellenséges gonosz varázslónő avagy 
boszorkány mása. V. helyett különben vasfogú 
néven is ismerik némely helyütt, ami szintén 
egyezik a szláv mesékben szereplő hasonló alak 
egyik jellemző vonásával. V. ö. Zur Litteratur und 
Charakteristik des magyarischen Folklóré (Zeit-
schrift für vgl. Litteraturgeschichte, Neue Folgö 
1. köt., 43. s köv. old.) 

Vasorrú pinty, v. magtörö pinty (áiiat), 1* 
Magtörő pinty. 

Vasov, Iván. bolgár költő, 1. Vazov. 
Vasoxid, 1. Vas oxidjai. 
Vasoxidfoszfát, 1. Ferrifoszfát. 
Vasoxidhidrát, 1. Vas oxidjai. 
Vasoxidjai: 1. Vasoxid (vasoxyd), ferrum-

oxydatum, ferrioxid Fe308, ha vashidroxidot izzí
tunk, vörös por alakjában nyerjük (caput mor-
tmim). Mint ásvány is előfordul. A vashidroxid, 
Fe(OH)3, (rozsda), nevezik vasoxidhidrátnak is,, 
ez a ferrihidroxid. 2. Vasoxidul (vasoxydul), 
ferrooxid, FeO, feketo por, amelynek hidroxidja 
Fe(OH)3 a levegőn gyorsan ferrihidroxiddá 
Fe(OH)s oxidálódik. 3. Ferriferrooxid Fes04, a 
mágnes-vaskő összetétele. 

Vasoxidszulfát, ferriszulfát, Fe2(S04)3, fer-
rum sulfuricum-oxydatum, Fe3Oa-nak kénsavban 
való feloldásával nyerhető, a festékiparban pác
ként s azonkívül dezmficiálási célokra is hasz
nálják. 

Vasoxidul, 1. Vas oxidjai. 
Vasoxidulammoniumszulfát, Mohr-féle soV 

FeS04. (NH^SOi + eH.O, kettős só, a levegőn 
igen állandó vegyület. Az analitikai kémia hasz
nálja. 

Vasoxidulfoszfát, 1. Vas foszfátjai-
Vasoxidulkarbonát, 1. Szénsavas vasoxidul* 
Vasoxidulsók, 1. Vas-
Vasoxidulszulfát, ferroszulfát, ferrum sul-

furicum, FeS04, piritek elmállásával keletkezik, 
kékes zöld kristályai 7 mol. H20-t tartalmaznak. 
A festékiparban, azonkívül tinta készítésére stb. 
használják. 

Vasöntés (1. a három képmellékletet). A jót 
önthető fémek között technikai szempontból leg
első helyen áll a nyers- vagy öntött vas különösen 
hígfolyó volta és olcsósága miatt. A tulajdonképeni 
öntővas az ú. n. szürke nyersvas, illetőleg ennek 
különféle válfaja 3-5% szilícium tartalomtól 
2-3°/0 szilícium tartalomig. A jó öntővas technikai 
tulajdonságaira nagy befolyással van a mangán 
is, de ez 0-7—0-8%-nál nagyobb mennyiségben ne 
legyen jelen; ennyi okvetetlenül szükségesemért 
a nyersvas átömlesztésekor meggátolja a szilícium 
kiégését; 0-8%-nál több mangán már gátolja a. 
szénnek grafltalakban való kiválását, szóval kémé-
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nyíti a nyersvasat. Az öntővasban 3-5°/o szénnél 
Bókkal több ne legyen, mert túlságos sok szén igen 
puha, porhanyó és a kiváló tajték miatt ripacsos 
felszínű öntvényt ad. A normális minőségű öntvé
nyekben a szilícium 2% és a mangán 0'75% körül 
ingadozik. A vastagabb öntvényekhez kevesebb 
szilíciumot tartalmazó nyersvas is elég jó, a véko
nyabbakhoz pedig több szilicium kell. A nyersvas 
szemcseképződése függ a megömlesztés hőfoká
tól és lehütésidejétől. Legfinomabb szemcséjük és 
legvilágosabb szinük azoknak a vasfajtáknak van, 
amelyeket túllievítés nélkül, lassan ömlesztünk 
meg ós gyorsan hűtünk le. 

A szürke nyersvas 1100—1200 C° és a fehér 
nyersvas 1050-1100 C° hőmérsékletnél ömlik meg; 
ez a szürke vasnál átlag 244-5 és a fehér vasnál 
átlag 229-7 hőegységnek felel meg. Az a meleg
mennyiség (az ömlesztő meleg), amelyet a szürke 
vas a cseppfolyós halmazállapotba való átmenete
kor megköt,22-8samelyetafehér vas megköt, 34-0 
hőegység. A megömlesztett vasat egy kissé túl is 
kell hevítenünk, hogy jól kitöltse a formát. A meg-
ömlött vas szine a világos narancsvöröstől a sár
gásfehérig változik. A kihűlés kezdetével a folyó 
vas felszinén finom hártya keletkezik, amely csak
hamar elszakad ós a vas kicsillog a repedés közül, 
mire új hártya keletkezik. Legfinomabb efféle já
téka a finom szemcsés szürke vasnak van. A fe
hér vasnak és a túlJievitett vasnak játéka durva, 
ugyancsak ilyen a foszfortartalmú vasé is. A vas 
játéka felszini kristályosodás következménye. A 
hígfolyó vas gázokat szörpöl fel, ezeknek egy-
része már a vas lecsapolásakor szabaddá válik, 
miközben a kiszabadulás helyén levő vaseseppet 
finom permeteggé oszlatva, magával ragadja. Ez 
a permeteg kékes-fehér lánggal ég el s minél for
róbb a vas, annál hevesebb sziporkázásban nyil
vánul. Ez a gázkiömlés a hűlő vasban is tovább 
tart s a fröccsenés tüneményében nyilvánul. A 
httlő öntött vasnak az a kiválóan fontos tulajdon
sága van, hogy megmerevedésének pillanatáig 
kitágul és a forma minden részét kitölti. Legna
gyobb kiterjedése a szürke és legkisebb kiterjedése 
a fehér vasnak van, miért is az előző a vasöntészet 
szempontjából sokkal becsesebb anyag. 

Mihelyt a vas az ömlesztés fokáig lehűlt, elkezd 
merevedni. A tiszta tükrös vas úgyszólván rögtön 
átmegy cseppfolyós halmazállapotából szilárd hal
mazállapotába, mig a szemcsés szürke vas előbb 
tésztás halmazállapotú lesz s ebből csak lassan 
megy át szilárd halmazállapotába, miközben fel
szinén több-kevesebb grafit válik ki; ezt vashab
nak (Garschaum) nevezik, helyesebben a vas ham
vának mondhatnók. A legtöbb hamva van annak 
az öntvénynek, amelyet a nagy olvasztóból csapolt 
vasból öntöttek; átömlesztéssel a grafitkiválás is 
megcsökken, sőt el is maradhat. A merevedés pilla
natától kezdve a vas lassacskán összezsugorodik, 
még pedig a fehér vas jobban, mint a szemcsés 
szürke vas. A szürke lineáris zsugorodása méte-
renkint 10—12 mm., a fehér vasé pedig 19 mm. 
A zsugorodás következtében az öntvény minden 
részében feszültségek keletkeznek, mert a véko
nyabb részek hamarább hűlvén ki, a vastagabb ré
szek összehúzódását gátolják meg. A vasatomok 
szóban forgó erőszakos elhelyezkedése következ

tében fellépő feszültségek néha az öntvény gyen
gébb részeinek elszakadását okozzák. Ha foszfor
tartalmú, tehát hideg törésű a vas, az elszakadás 
mihamar megtörténhetik. A merevedő vas szívó-
dása oly nagy, hogy az öntvény belsejében üre
gek keletkeznek. Selejtes öntvényt kapunk, ha nincs 
elég hígfolyó vas készenlétben, amely a keletkező 
üregeket kitöltheti. A bajt úgy hárítjuk el, hogy 
kellő magasságú és vastagságú beöntő tölcsért 
v. vendégfejet alkalmazunk. A beöntő tölcsér v. 
vendégfej annyi vasat vehessen fel, amennyi az 
öntvény súlyának 18%-a. Az öntvény fogyása a 
kihűlés tartamával egyenes arányban áll: minél 
lassúbb a kihűlés, annál jelentékenyebb a fogyás 
és megfordítva. Legkisebb fogyása van a szárított 
agyag-, nagyobb a homok- és legnagyobb a fém
mintába öntött vasnak, miért is e körülményre a 
beöntő tölcsér nagyságának megállapításakor 
ügyelni kell. 

Az öntvényben fellépő feszültségeket kilágyí-
tással semmisíthetjük meg. E célból az öntvényt 
erősen felhevítjük, azután pedig lassan lehűtjük. 

A vasöntö-mühelyek legfontosabb formázó 
anyaga a homok. A sovány homokot agyaggal ke
verjük, hogy plasztikusabb legyen, l1/,—2°/0 tel
jesen elég, több agyag a forma lyukacsosságát be
folyásolná. A kövér homokot soványabb homokkal 
vagy szénporral elegyítjük, vagy kiégetjük és 
megőröljük. A már többször használt homokhoz 
plasztikusságának növelésére friss t homokot ke
verünk. A durvább öntvények formahomokjához 
(az öntvények neme szerint különböző mennyiség
ben) mindig keverünk faszénport vagy finomabb 
kőszénport, hogy a forma elég lyukacsos legyen. 
A homok keverésére használják az 1—2. ábrában 
előtüntetett gépet. 

Azt a formázó homokot, amelynek nagy agyag
tartalma miatt nagyobb idomíthatósága, de kisebb 
lyukacsossága van, kövér homoknak vagy masz-
szának nevezzük. A frissen ásott masszát előbb a 
levegőn szárogatják meg, ezután pedig megőrlik 
ós lyukaesosságának előmozdítása céljából hozzá, 
már használt masszát, samott-darát, téglaport, 
durva homokot, szitált lóganajt, szecskát, koksz
darát s a finomabb öntvények számára borjúszőrt 
kevernek. A masszából készített formákat haszná
lat előtt jól kiégetik. Igaz, hogy sok kova, illető
leg samott igen lyukacsossá teszi a masszát, csak
hogy a melegben a kovasav és agyagföld össze
olvad, szóval a forma nem elég tűzálló. Mivel a 
masszának előkészítése, a formák készítése és szá
rítása nemcsak hosszadalmas, hanem költséges is, 
a masszaformázást nem használják olymértékben, 
mint a homokformázást. Ha a homok agyagtar
talma oly nagy, hogy égetés után szilárd, vízben 
többé fel nem ázó testet alkot, ekkor agyagnak 
nevezzük. 

A természetben található agyagot előbb szárí
tással, őrléssel és keveréssel egyneművó tesszük, 
azután megnedvesítjük és vagy lábbal, vagy erre-
való gépekkel (3. ábra) meggyúrjuk, miközben a 
már említett anyagokkal keverjük össze. A for
mázáshoz használt agyag mindig oly nedves 
legyen, hogy a kézre és a formázó szerszámokra 
tapadjon, mert ekkor idomítható legjobban. A for
mának a folyó vassal érintkező részét egy rész 
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friss agyag és két rész homok keverékéből, azt a 
részt pedig, mely a szalmakötelekkel, csapokkal, 
horgokkal stb. érintkezik, két rész friss agyag és 
egy rész homokkeverókből készítik. Az előbbi nem 
húzódik úgy össze, mint az utóbbi. A homokformák 
felszínét rendesen finoman őrlött faszénporral, az 
agyagformákét pedig nedves feketítővel (kenő 
vízzel), iszapolt grafit vagy fahamu és agyagliszt 
keverékével teszik tűzállóbbá. Az acélöntéshez 
tűzálló agyagot és tűzálló homokot használnak 
és ezt a keveréket rozsliszttel teszik képlékennyé. 

Mintának nevezzük a formázó anyagba befor
mázandó, a leöntendő tárgy negatív alakját meg
adó testet. A finomabb mintákat főképen minta
viaszból készítjük, amely fehér viasz, terpentin, 
faggyú v. zsír, minium és cinkfehér keverékéből 
áll, hogy plasztikus, halvány vörös és puha le
gyen, száradás után pedig merevvé, törékennyé 
ne váljék. A durvább tárgyak mintáit—különösen 
akkor, ha formázó anyagul agyagot használunk 
— agyagból készítjük. Mind a viasznak, mind az 
agyagnak az a jó tulajdonsága van, hogy a tárgy 
alakját mintázás közben is módosíthatjuk, csak
hogy egyszernél többször nem használhatók, már 
pedig a tömegtermelés mai időszakában az a cél, 
hogy egy tárgyból minél többet készítve, áruink 
olcsók legyenek. Ily állandó minták készítésére 
legjobb a kiszárított fa. A díszítményi részletek 
mintáit jól kiszáradt, ág- és göbmentes, rövid 
rostszálú fából, nevezetesen dió-, alma-, körte- és 
kőrisfából készítik. A rövid rostszálú, tömött 
keményfák a minta kifaragásakor sima felszinüek 
maradnak és nem vetemednek meg oly könnyen, 
mint a puhafák. A minták összeállításakor külö
nös gondot fordítsunk az egyes darabok rost
szálainak oly kombinált, egymást keresztező el
helyezésére, hogy a minta meg ne vetemedhessek. 
Minéí apróbb részekből enyveztük össze a mintát, 
annál jobb. A nedvesség visszatartására a mintá
kat olajfestékkel befestjük. 

Az üreges öntések formájának azt a részét, 
ahová fémnek jutni nem szabad, külön behelyezett 
béllel (magdarabbal) töltjük ki. A mag vagy bél 
kellő megtámasztása és helyének pontos megjelö
lése céljából a mintán (rendszerint) feketére festett 
nyúlványok vannak. A belet negatív mintában az 
ú. n. bélszekrényben készítjük. Ez ketté osztott 
fa- vagy fém-minta, amelyben a bél alakjának meg
felelő üreg van. A farnintákat rendszerint rajzok 
után készítik. Némely gyárban már a minta rajzo
lásakor tekintettel vannak a fogyás mérté
kére, más gyárban csak a kész öntvény rajzát 
adják és a mintaasztalos tudja be a fogyás mór
tékét, még pedig e célra készített mérőléccel. (1 
m. = 1-0104 méter, ha VB8

 a fogyás.) Sok mű
helyben a minta súlya után ítélik meg az öntvény 
súlyát. A kész öntvény a tölgyfamintánál 9-szer, 
a bükk- ós juharfamintánál 10-szer, anyirfamintá-

"nál 13-szor, a hársfamintánál 14-szer és a fenyő
famintánál 15-ször nehezebb. 

A vasöntőműhelyeket vízmentes agyag- v.homo-
kos talajra szilárdan építjük. Ha a talaj, habár 
csak időszakonként is, vizenyős lenne, alagcsöve-
zéssel víztelenítsük. Igen jó helye van az öntőmű-
helyeknek lejtős helyen. Az öntőműhelyeket 
legcélszerűbb gőzzel fűteni. Az öntőmühelyek leg-

használtabb alakja a hosszúkás négyszög, ame
lyet néha párvonalas hajókra osztanak és a szük
ség szerint darukkal szerelnek fel. A jó öntőmű-
hely világos legyen. 

Az öntőterem mellékhelyiségei: a gépház,a.fov-
mázó anyagok előkészítő lielyisége, a szárító ka
marák, az öntvénytisztogató műhelyek és a rak
tárak. 

Az öntőterem közepén vannak a kupolakemen
cék, amelyekhez az öntőműhelyeken kívül felállí
tott szellőzők hajtják a levegőt. A szárító kama
rákat az épület végébe építik, ezeken túl pedig a 
tisztító fészerek vannak. A nagyobb vasdarabokat 
eső súlyokkal törik össze. A körte vagy csúcsba 
végződő henger, esetleg hasábalakú súly fülét a 
fogóba akasztják és a fogót oldalt bedeszkázott 
háromlábú állvány csúcsára akasztott csigán át
futó lánccal vagy kötéllel húzzák fel. Midőn a 
súly kellő magasságban van, a kötelet megrántják, 
ekkor a súlyt tartó kar vége kiakad és a súly a 
tárgyra esik. A kisebb darabokat kézi kalapáccsal 
törik össze, az igen nagyokat pedig dinamittal 
vagy puskaporral robbantják szét. 

A szárító kamarákat az agyag és a massza
formák kiszárítására használják. Ezeknek legjobb 
helye az öntőmühelyekben van, mert ezeknek 
melege kihűlésüket meggátolja. Legmegszokot-
tabb alakjuk a hosszúkás négyszög. A homok és 
agyag szárítására a szárító kamarák tetejét hasz
nálják fel, e célból a kamara mennyezetét vasla
pokból alkotják. A nagyobb méretű fórmák öntése 
mindig bajos. Hogy a beöntő nyíláshoz könnyen 
hozzáférkőzhessünk, a foTm&tciz ú.n.öntőgödörbe 
állítjuk. 

A formaszekrények, formák, minták és öntő
üstök emelésére és szállítására a darut használ
ják ; a híddaru az öntőterem egész hosszát érinti, 
a forgó-daru csak körben forog és ennek a kör
nek területén belül használható. Helyük leginkább 
az öntőgödör előtt van. Az olvasztó torkáig a va
sat, szenet ós a mészkövet az ú. n. torokemelövel 
szállítják. 

Kégebb időben közvetlenül a nagy olvasztó
ból öntöttek, amely körül az öntő termet rendezték 
el. Manapság az öntővasat átolvasztják s e célra 
kupolakemeneéket, lángaliókat vagy tégelyke
mencéket használnak. 

A kupolakemencék rendszerint hengeres ak-
nájú kemencék, amelyekbe a vasat és a tüzelő 
anyagot változó rétegekben adagoljuk és a tüzet 
nagy mennyiségű, de kis feszültségű fúvó széllel 
élesztjük. E kemence előnye, hogy folytonosan 
működésben tartható,az izzó faszén vagy koksz-ré
teg között lecsepegő vas állandóan híg folyó marad, 
úgy hogy a szükség szerint kisebb és nagyobb 
mennyiséget csapolhatunk le, a tüzelőszer fej
lesztette meleget az átömlesztő kemencék közül 
legjobban ez használja ki, mert a tüzelőszer a 
vassal bensőleg érintkezik, a forró égéstermékek 
pedig a lecsúszó s fokozatosan hidegebb és hide
gebb vassal ellenkező utat követnek és mind a 
vasat, mind a tüzelőszert előmelegítik. 

A közönségesen használt kupolakemencék leg
egyszerűbb szerkezetét a a 4—5. ábra láttatja. 
A tűzálló téglából épített, lemezfallal burkolt óa 
falazatra vagy oszlopokra állított hengeres akna 
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felső részét az égéstermékek elvezetésére való 
jlóhkémóny alkotja; ez alatt és a torokszint fe
lett van az adagoló nyílás, mely rendesen nyitott, 
néha azonban ajtóval zárható el. Az AB metszet 
szintjében látjuk a horogba akasztott keresztvas
sal beerősített és tűzálló anyaggal kibélelt öntött 
vas munkaajtót. A vaslecsapoló nyilast és a hozzá 
-való csurgót elől (az öntőműhely felé) rendezik el 
s hátul van a valamivel f ölebb alkalmazott salak
lecsapoló nyílással felszerelt munkaajtó. Amunka-
ajtó oly nagy legyen, hogy nyílásán át egy 
munkás a kemencébe bejuthasson. A fúvó szelet 
a salak- és vaslecsapoló nyílás felett elrendezett 
fúvó szájakon vagy szájzókon eresztik be. A 
szájzók tengelyében a fúvóeső könyökére vagy 
szekrényére színes üveggel vagy Máriaüveggel 
•elzárt ajtócskát szerelnek, hogy az olvasztás 
dnenetét ellenőrizhessék és abban az esetben, 
ha a szájzöra salak tapad, ezt az ajtócska 
kinyitása után lepiszkálhassák. Ha a kupola-
kemencében nagyobb mennyiségű ömlesztett va
sat akarunk összegyűjteni, a 6. ábrában előtün
tetett szerkezetet használjuk. Újabban kezdik hasz
nálni azokat a kupolakemencéket is, amelyeknek 
torka zárt s a torok alatt levő gázelvezető esőbe 
•gőzlövellőt szerelnek, ez az alul elrendezett egy 
vagy két sor nyíláson vagy résen beszívja a leve
gőt. Ilyen a 7. ábrában előtüntetett Herbertz-
féle kupolakemence. Az olvasztásra használt 
kokszból legtöbb esetben 6—8 kg. kell. 

A lángállókat vagy lángkemencéket nagyobb 
mértékű öntvények és oly vasdarabok megöm-
lesztésóre használják, amelyeket jól feldarabolni 
nem tudnak (pl. hengerek). Mivel a lángállók a mo
dern vasöntőmühelyekben némi szerepet még ma 
is játszanak, a 8—9. ábrában bemutatjuk a f onto-
sabb típust. A lángalióban a vas megömlesztésóre 
sokkal több tüzelőszer kell. Vannak esetek, hogy a 
szénfogyasztással 100kg. vas után 70—80kg.-ra is 
rúg. Kisebb vasadalékok megömlesztésér e használ
juk a tégelykemencéket, ezek lehetnek német vagy 
francia rendszerűek. A10. ábra az utóbbit láttatja. 
Anémetrendszerütégelykemencók szárító kamrá
val kapcsolatosak, a franciák nem; többnyire ezt 
használják, mert könnyebben kezelhetők. A tégely
kemencéket koksszal fűtjük. A tégelyből való 
intésnek legnagyobb fontossága az acélöntészet-
ben és a kovácsolható öntött vas gyártásában 
van. A tégelykemencékben a vasadalék meg-
ömlesztése 2—3 órát, az acéladalék í—5 órát 
kivan. 

A vasömlesztő kemencék tüzének szítására szük
séges fúvó levegőt a ventillátorok v. szeleltetek 
szolgáltatják. Újabb időben a lapátos ventilláto
roknak nagy versenytársuk akadt az ú. n. tokos 
ventillátorokban, ezek úgy vannak szerkesztve, 
hogy a ventillátor házában két egymás felé mozgó 
olyan szerkezeti rész van, amelyek a szívó esőből 
heragadt levegőt a nyomó csőbe viszik át. A Roofr-
féle ventillátor házában két darab piskótaalakú 
lapos szárny forog, amelyet fából, néha azonban 
vasból is készítenek és fojtó zárása céljából 6 rész 
faggyú, 6 rész gipsz, 3 rész viasz és 1 rész grafit 
keverékével vonnak be. A Krigar-féle tokos ven
tillátorban a szárnyak nem laposak, hanem csava
rosán görbítettek, ezeket is fából készítik és 3 rész 

viasz, 6 rész faggyú, 1 rész grafit, 1 rész faolaj és 
s/* rész stearin keverékével vonják be. 

A minta segítségével elkészített forma hibás 
részeit az ú. n. formázó szerszámokkal javítják 
ki, illetőleg ezekkel a forma egyes részeit külön 
is kialakítják, vagy amint mondani szokás, meg
mintázzák. A formázó szerszámokat rendesen 
bronzból öntik, vagy acélból kovácsolják, alakjuk 
és nagyságuk igen sokféle; a jellemzőbb típuso
kat a 11. ábrában mutatjuk be. 

A formahomok összefoglalására valók a forma
szekrények; ezeket leginkább öntött vasból gyárt
ják, mert az öntvény érdes felszíne a homokot 
jól összetartja. A formaszekrényeken legyenek 
vezető fülek ós vezető csapok, felemelésükre pedig 
egyenes vagy íves fogantyúk. 

Mig a formaszekrény a forma üreges részeit 
körülfoglaló homok összetartására való, addig az 
ú. n. bél vagy magváz a formába helyezendő bél-
darabok formázó anyagát tartja össze. A bélváz 
a bél alakja szerint idomodik, a legtöbb esetben 
vasból készítik, melyet abban az esetben, ha a 
bél az összezsugorodó vas útjában áll, puha anyag
gal burkolunk be s a formázó anyagot erre ken
jük. A vas összehúzódásakor ez a burok enged s 
az öntvény nem reped meg. A belet rendesen ho
mokban gazdag, gyorsan száradó, lyukacsos és 
kevésbbó szilárd agyagból formázzuk és ezután 
kiégetjük. A formázó anyagot a már ismertetett 
módon lóganajjal (2/3—Va részben), borjúszőrrel 
stb. keverjük össze, amely az égetéskor elég és a 
bél lyukacsossá lesz. A belet a forma felszínéhez 
hosszú drótszeggel erősítjük meg, amely a magon 
keresztül ér ós az anyaformába is elég mélyen 
behatol. A formától elálló mag tartására széles 
fejű szeget, az ú. n. béltámaszt használjuk. Nehéz 
belek alátámasztására olyan támaszt használnak, 
amelynek fejét vékony vaslemez alkotja. A béltá
maszok felszíne teljesen fémtiszta legyen, azért 
sósavban lemaratják és ezután beónozzák vagy 
einkezik. 

A vasolvasztó-kemencéből lecsapolt hígfolyó 
vasat öntőkanalakban vagy öntőüstökben fogják 
fel. Ezek hengerelt vaslemezből készített és tűz
álló anyaggal kibélelt edények. A salak vissza
tartása céljából célszerű az öntőüstöt tűzálló 
agyagból készített s közel a fenékig leérő fallal 
kettéválasztani (12. ábra). A csurgó felé eső rész 
egész keskeny legyen, a bővebb másik részbe 
eresztjük a vasat, amelynek fenn úszó salakját ki
öntéskor a fal visszatartja. Öntéskor a formaszek
rényeket prés közé fogják vagy súlyokkal terhelik 
meg, hogy a vas nyomása a felső szekrényt fel ne 
emelhesse. 

A formázásnak több módját különböztetjük 
meg: 

a) Nyilt talajba való formázás alatt értjük 
azt, midőn a mintát a vízszintesre egyengetett 
talaj homokjába formázzuk be és a keletkezett 
mélyedést öntjük ki vassal. Avas beöntésére, úgy 
amint ezt a 13—14. ábrák láttatják, külön vájatot 
(a) készítünk s ezt egy, esetleg több csatornával 
(b) ellátva kötjük a formával össze. Jó, ha a hosz-
szabb formát két oldalról öntjük ki (ab és de). 
Hogy a beöntő csatornákból ne jusson piszok ós 
salak a formákba, a beöntő tölcsért alul nyitott 
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gáttal szereljük fel, ez a salakot és piszkot vissza
tartja, alul pedig a vasat a formához ereszti. Ha 
a készítendő tárgynak itt-ott nyílásai is vannak, 
ezek helyére súllyal letartott béldarabokat teszünk. 
Ily béldarabokkal mélyebb csatornákat is alakítha
tunk a formába. 

b) A fedett talajba való formázás az előzőhöz 
teljesen hasonló, csak a forma űrét fedjük be 
szekrénnyel. Néha a foruiaszekrénybe a forma 
egyes részeit be is formázzuk. A formaszekrény 
pontos vezetésére és helyes beállítására vezető 
léceket verünk a talajba. Mind a nyílt, mind a fe
dett talajformákat az öntés közben keletkező gázok 
és gőzök elvezetése céljábóldróttalmegszurkáljuk, 
esetleg zsineget vagy szalmát teszünk a talajba, 
amelyet öntés előtt kihúzunk. 

c) Szekrénybe való formázás. Szekrényekbe 
formázzuk a komplikált alakú tárgyakat és azo
kat, amelyeknek minden része díszesebb felszínt, 
gondosabb munkát kíván. A formázásnak ezt a 
módját legjobban megértjük a következő példá
val: Készítendő a. 15. ábrában előtüntetett A 
edény, mélynek a b füle és c d e talpas lába van. 
A beformázáshoz szükségünk van az edénytest 
(16. ábra), a fülek és a lábak (17. és 18. ábra) 
formájára. Az edénytesten levő 1, 2 és 3 nyilas 
a c lábak csapjának, a 4 és 5 nyilas pedig st sa 
erófoknak befogadására való. A munkát azzal 
kezdjük meg, hogy az edénytest-mintára (amely 
Bárgarézöntvény lehet) rásrófoljuk a két részből 
(ft és /j-ből) álló fülmintát, úgy amint ezt a 
15. ábra előtünteti, ezután a felszerelt mintát 
a formázópadra tett M mintadeszkára helyezzük 
(19. ábra) nyilasával lefelé fordítva. Ennek meg
történte után a mintára borítjuk S± formaszek
rényt, ez oly nagy legyen, hogy felső széle a 
mintára tett lábakkal egy szintben álljon. Ezután 
finom homokkal beborítjuk a minta oldalait és a 
megmaradt ürt durvább homokkal töltjük ki, ame
lyet összetartásának növelése céljából tömőfával 
vagy tömővassal jól megtömünk. Midőn a homok 
elérte az edény fenekét (19. ábra), behelyezzük 
a megfelelő nyilasokba (1 2 3-ba) a lábmintákat 
meg a b beöntő tölcsért és a munkát folytatjuk, 
mígnem a szekrény szintjéig értünk (20. ábra). 
Ekkor vasvonalzóval a felesleges homokot leta
karítjuk és a sima homok felszínét bellintjük finom 
faszénporral, hogy a következő homokréteget 
izolálhassuk. Most ráhelyezzük St formaszek
rényre S3 formaszekrényt és e, e2 csapokon átdu
gott ékkel megerősítjük. Ennek megtörténte tftán 
S3 szekrényt is megtöltjük homokkal, ha megtelt, 
a felesleges homokot vasvonalzóval lecsapjuk és 
S, szekrényt az _Ffedőlappal beborítván (21. ábra), 
S.j szekrénnyel együtt megfordítjuk. Most F 
lap jut a formázópadra és az edénytest üre sza
baddá lesz. Behintvén a forma felszínét finom 
faszénporral, megkezdjük a már jelzett módon az 
edény belsejének beformázását. Midőn a homok
réteg a formaszekrény szintjét elérte, St szek
rényre rátesszük az S3 szekrényt és ezt is meg
töltjük homokkal, amint ezt a 22. ábra előtünteti. 
Ezután vasvonalzóval a felesleges homokot lesi
mítjuk, S3 szekrényre M mintalapot rátesszük és 
£, szekrényről leemeljük S„ szekrényt. Az edény 
belsejének ily módon elkészített formáját, az ú. n. 

magot vagy belet a 23. ábra láttatja. Az <SS szek
rény leemelése után kicsavarjuk a füleket tartó 
srófokát (18. ábra), mire az edénytest mintája St 
szekrényből a homok megsértése nélkül szépen 
kiemelhető. Az St és S2 szekrényeket a 19. ábrá
ban előtüntetett állásba hozván, először kivesszük 
a b beöntő tölcsért, ezután St szekrényről leemel
jük az S2 szekrényt, az 8t szekrényben maradt 
talpas lábakat pedig úgy vesszük ki, hogy a tal
pat felfelé, a lábat és a f Uldarabokat pedig a forma 
üre felé húzzuk ki. Ha a mintának kivétele után 
itt-ott a forma megsérült volna, ezt kijavítjuk és 
a szekrényeket újra összerakván, a csapokon át
vert ékekkel összeszorítjuk. Ezzel a forma kész 
és kiönthetö. 

d) Formázás magdarabokkal. Abban az eset
ben, ha a homok megsértése nélkül nem lehetne 
a formaszekrényt a mintáról leemelni, a meg-
felelő helyre kövérebb homokból készített mag
darabot teszünk, amint ezt a 24—26. ábra abcde 
és f részei láttatják. Ahol két magdarab egymást 
érinti, az érintkező helyeket izoláljuk. Az így 
beborított mintát finom faszénporral beporozzuk 
és ezután megfelelő nagyságú formaszekrónybe 
beformázzuk. A 26. ábra A része a felső, B része 
a minta fonákját tartalmazó alsó formaszekrény 
homoktömését tünteti elő. A beformázás után a 
felső szekrényt levesszük az alsóról és ezután az 
egyes magdarabokat a mintáról leszedve, átrak
juk a forma megfelelő részébe, végül kivesszük 
a mintát és a magdaraboknak szegekkel történt 
megerősítése után a két szekrényt újra össze
illesztjük. A formázásnak ehhez a módjához tar
tozik az alakformázás, illetőleg öntés is. 

Szorosan véve a szekrénybe való formázáshoz 
tartozik a csészeöntés is. Ha a forma egyes ré
szeit vagy az egész formát öntött vasból készít
jük, akkor a célnak megfelelően elegyített híg
folyó vas, a formának ezzel a részével érintkezve, 
gyorsan lehűl és kérget kap. így készítik a kér
ges öntvényű vasúti kerekeket, szívdarabokat és 
hengereket. A. cső formázás is tulajdonképen szek
rényformázás; velős különbség e kettő között 
nincsen, csak a munka folyamata tér el egy kissé. 
A csőöntés sikerére elsőrendű fontossága van 
annak, hogy a forma bele az összehúzódó vas 
nyomásának engedjen, mert különben a csőfal 
megreped. Erre való tekintettel a forma belét 
kenderkóccal vagy ami olcsóbb, szalmatöltelékkel 
készítik; az is fontos, hogy a gázok a bélfalon 
keresztül utat találjanak, nehogy az öntvényben 
rekedjenek. 

A belet a bélváz tartja meg. A bélváz fa-, ön
töttvas- vagy kovácsvas-rúd, esetleg cső. A rúd 
olyan legyen, hogy hosszanti részében a gázok 
és gőzök elszállhassanak, ezért az öntöttvasból 
valókat csillagalakura öntik, a kovácsvas-rúdba 
hosszanti rovadékot gyalulnak, vagy a főrúdra 
négy mellékrudat kötnek, a csöveket pedig át
lyuggatják. A bólvázat csapjai segítségével a 
bélformázó pad rovadókába illesztik és az egyik 
csap négyszögletesre alakított végére forgatót 
dugnak. Erre az egyik munkás megerősíti a 
szalmakötél egyik végét és azon szorgoskodik, 
hogy a kötelet szorosan a vázra csavarhassa, míg 
a másik munkás a forgató folytonos forgatásával 
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ebben segítségére van. A szalmakötél felcsavarása 
után ennek kiálló szálait leperzselik. Midőn ezzel 
a munkával elkészültek, a padra ráillesztik a bél-
alakzót, a kötelet megnedvesítik s míg az egyik 
munkás a bélvázat forgatja, a másik a kötélbu
rokra formázó anyagot ken és ezt az alakzóval a 
kivánt formára alakltja ki. Ha ezzel is elkészül
tek, a belet száritókamrába viszik és megszáro
gatják. A szárító kemencéből kivett belet, a 
szárítás okozta repedések kijavítása és megszorí
tása után, grafltos vízzel befeketítik. Ily állapot
ban a bél teljesen kész és használható. A csöveket 
újabb időben csekély kivétellel mind álló forma
szekrényekbe formázzák és állva is öntik. Ez arra 
jó, hogy a kész öntvény felszínét hosszában futó 
var nem csúfítja el s a csőkeresztmetszet mind
végig hengeres, a csőfal pedig egyenlő vastag 
marad. 

e) Alakzóval való formázás. Az alakzóval vagy 
sablonnal való formázás célja nagyobb méretű 

27—28. álira. Az alakzó (sablon) elrendezése. 

formáknak drága minták nélküli elkészítése. Az 
alakzóval való beforaázáshoz különösen alkal
masak forgástesíek. Ha például sík talajba kör
alakú gyűrűt akarunk beformázni, erre elégséges 
egy körszelet is, amelyet centrikusán körülveze
tünk. Nagyobb tárgyak beformázására külön 
alakzótartót használunk. Ennek a gerendelyét 
(27—28. ábra) álló csapágy tartja. A gerendely 
felső végén látjuk a felfüggesztő csavarral fel- v. 
leállítható b kart, mely az e alakzó tartására és 
beállítására való. Az alakzót az x csavartokkal 
felszerelt s csavarorsóval előre v. hátra tolható 
ÍÍ lapra erősítik. A faalakzó működő élét ferdén 
levágjuk és megvasaljuk. Készítsük el a 29. ábrá
ban előtüntetett kerek gépágy formáját. Erre a 
eélra elsőrendben oly alakzó kell, amely a talp 
külső körvonala szerint (30. ábra) van kivágva, 
csakhogy ezt a 30. ábrában előtüntetett tölcsér-
szerű résszel toldjuk meg. Az alakzó behelyezése 
és a talaj szintezése után kialakítjuk a körbe for
gatott b karral (28. ábra) a tulajdonképeni min
tát. A minta elkészülte után az alakzót kivesz-

szük, a minta felső részét faszénporral beporozzuk 
és kellő nagyságú formaszekrényt borítunk rá 
(31. ábra). Most a talajban készített homokmintát 
beformázzuk a szekrénybe. A forrna elkészülte 
után a szekrényt leemeljük és új alakzó segítsé
gével a készítendő tárgy belső felszínének meg
felelő idomot (31. ábra) alakltjuk ki. Ha most a 
forinaszekrényt régi helyére visszatesszük, meg
kapjuk a 29. ábrának megfelelő tárgy negatív 
alakját, úgy amint ezt a 31. ábra láttatja. 

Az alakzóval való formázásnak van még egy 
más módja is, melyet, a szekrénnyel kombinált 
formázástól megkülönbözletendő, szabad sablon-
formázásnak nevezhetünk. A formázásnak ezt a 
módját századok óta használják a harangok és 
ágyúk formáinak készítésére. A vasöntészetben 
nincs nagy fontossága, mert a drága agyag hasz
nálatához kötött. Készítsük el a 33. ábrában vas
tag fekete vonallal előtüntetett oszlopot. Amunkát 
azzal kezdjük meg, hogy a vízszintezett talajra 
(centrikusán az a alakozó c csapjához) lefektetjük 
a b gyűrűt (32. ábra). Ennek megtörténte után be
állítjuk az alakozót és a & lapra kent d agyagréte

get az alakozóval kifor
máljuk. A d lap meg-
szárítása után felépítjük 
vályogtéglákból az e bél-
f alat,gondoskodván arról, 
hogy a bél külső fel
színe a készítendő oszlop 
belső felszínének meg
felelő alakot kapjon. Erre 
néhány mm. vastag so

vány agyagot kenünk és gondosan kialakítjuk. 
Az így elkészített belet megszárogatjuk és a szá
rítás okozta repedések kijavítása után nedves 
feketítővel bevonjuk. A feketítő megszáradása 
után friss agyagréteget kenünk a magra és ezt 
az oszlop külső alakja szerint kivágott alakzóval 
formáljuk ki. Ez az agyagréteg a tulajdonképeni 
minta, amelyet megszáradása és hibáinak kijaví
tása után szintén bevonunk nedves feketítővel, 
hogy a rákent 1—2 cm. vastag finom agyag
gal össze ne tapadhasson. Erre az agyagrétegre 
kenjük az 5—10 cm. vastag durvább és kövérebb 
agyagot. Ezt az agyagréteget a 33. ábrában 
előtuntetett módon vasvázzal látjuk el, hogy a 
vas nyomását kibírja. A váz vízszintes és merő
leges rudakból áll, az előzők csak félkörben fog
ják körül a formát, végük kifelé görbül, hogy 
egyiket a másikhoz köthessük. A köpenyeget el
készülte után a vízszintes rudak érintkező vona
lában szétvágjuk és a rést sovány agyaggal tölt
jük ki, ezután megszárogatjuk, megszáradása 
után a résbe éket verünk, mire a két fél-köpe-
nyeg szétválik s a mintáról leemelhető. Ennek 
megtörténte után a bélről leszedjük a mintát al
kotó agyagburkot és megvizsgáljuk a bél és a 
köpeny felszínét. Ha hibás, kijavítjuk, ha pedig 
hibátlan, vizzel és horzsoló kővel megsimítjuk, 
jól befeketítjük, megfényezzük ós újra megszá
rogatjuk. Ezután a forma összerakása és a be-
öntő tölcsérnek behelyezése és felerősítése követ
kezik. 

f) Formázó géppel való formázás. Azokban a 
vasöntőműhelyekben, amelyek egyazon darabból 
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^egyszerre sokat készítenek, a drága munkabér 
és a sok minta költségeinek megtakarítása cél
jából formázógépet használnak. A 34—35. áb
rában előtüntetett kerékfog-formázógép karján 
van a lánckerékkel felhúzható fogminta, me
lyet a fogaskerék formájának már elkészített 
koszorúja kerületén, a gerendely körül mozgó 
hüvely végére ékelt csavarkerókkel körülforga
tunk. A csavarkerék oly kerékáttétellel kap
csolatos (lásd az előlnézetet), amely az előbbinek 
a fog osztás szerint való elfordítását teszi lehetővé. 

A formák kiöntése. A forma kiöntésére és a 
merevedő vas szivódásakor keletkező üregeknek 
olvadt fémmel való kitöltésére való az ú. n. be
öntő tölcsér vagy szomolló. Nagyobb öntvények 
formáját tölcsérszerü végződéssel, az ú. n. ven
dég fej formájával toldják meg. Minél kevósbbé 
hevítjük tál a vasat, a beöntő tölcsér és a vele 
kapcsolatos vasvezető csatorna annál bővebb és 
annál magasabb legyen, különben a vas a forma 
minden részét jól ki nem tölti. Nagyobb önt
vények beöntő tölcsérjét a vendégfej formájától 
elkülönítik. A beöntő tölcsérrel kapcsolatos vas
vezető csatornát ugy rendezik el, hogy a forma 
felső részébe, aljába vagy oldalába torkol. Leg-
többnyire az elsőt használják, ha a formának 
az a része, ahová a beömlő vassugár esik, nem 
kényes, illetőleg kisebbszerü deformációt szen
vedhet. 

Ha egy formaszekrónybe több tárgyat formáz
tunk be, nem csinálunk mindegyikhez külön be
öntő tölcsért, hanem csak egyet, amely mindegyik 
formával összekötendő. A kiöntött vas a formába 
szorult levegőt ós a fejlődő gázokat (hidrogén, 
szénoxid és szénsay stb.) a forma lyukacsain ke
resztül, vagy a beöntó tölcsér formáján át kiszo
rítja, ha azonban attól tartunk, hogy a levegő a 
forma valamelyes részén megrekedhet, itt a forma 
anyagából az u. n. levegősípot vágjak ki, amely 
függőleges vagy ferde csatorna. 

A formába öntött vas vetemedésének v. elsza
kadásának elkerülése végett a legtöbb műhelyben 
a,z öntvényt bizonyos mértékig való lehűlése után 
kiveszik a formából. 

Az acólöntvények szekrényeit is az öntés után 
azonnal kioldják, hogy az öntvény szabadon zsu
gorodhassák össze. A még izzó öntvényeket kisze
dik a formából és beteszik a cseresznyeveres, sok
szor fehér melegig hevített lágyító kemencébe 
és ezután lassan lehűtik. A lassú lehűtésnek az a 
célja, hogy a gyorsan merevedő öntvény nagy 
összehúzódása miatti belső feszültségeket ki
egyenlítsük. A ki nem lágyított acélöntvóny töreté 
durva kristályokat, a kilágyítotté és lassan lehű
tötte finom és egyenletes szemcséket láttat. A ki
hűlt öntvényeket az öntelékektöl (beöntő tölcsé
rek, lógsipok, vendégfejek) ós öntvényvaroktól 
{a szekrénybe formázott öntvényeknek a szekré
nyek érintkező síkjában keletkező hártyaszerű 
borda), rátapadt formázó anyagtól és magtáma
szoktól (az öntvény felszínéből kiálló szegvégek) 
rendszerint vésőkkel és drótkefékkel tisztogatják 
meg az e célra begyakorlott munkások (öntvény
tisztítók). A homok letisztítására használják a 
homokfúvót. Az öntvényeket sok esetben kitisz
tításuk után újból való izzítással és ezt követő 

lassú lehűtéssel lágyítják ki, aminek különösen a 
fehér vasra van jótékony hatása, mert a kötött 
szén egy része átalakul grafittá, illetőleg tempe
rált szénné. Egészen 670 C°-ig való izzítás nem 
okoz átváltozást, ez csak 850 C°-on túl következik 
be. L. még Vas. 

Irodalom. Dürre E. F. dr., Handbuch des Eisengiesserei-
betriebes, 3. kiadás, Leipzig 1892—96, két kötet atlasszal; 
Ledebur A., Die Verarbeitung der Metalíe, Braunschweig 
1879, Handbuch der Eisen- und Btahlgiesserei, Weimar 
1893 és Vollstandiges Handbuch der Eisengiesserei, Wei
mar 1883; Tesson, L'art du montenr, Paris 1897 ; Dömfittir 
Pál, A vasöntö, 1911; Geiger C, Handbuch der Eisen- und 
Btahlgiesserei 1—2 k. 1911; Osann B., Lehrbuch der Eisen-
und Btahlgiesserei 1912. 

Vasöfcvény, a vasnak vegyülete v. ötvénye más 
fémmel. Legfontosabbak az acélfürdő tisztítására 
használt ferromangán, ferrosziliciumés a ferro-
mangán-szilicium. A speciális v. nemesacélok 
gyártására használják a ferronikkelt, ferrokrő-
mot, a ferrovolfrámot stb. A nikkelacél 4—5°/, 
nikkelt, a krómacél maximum 1*6% krómot, a 
mangánacél 7—20% mangánt stb. tartalmaz. Az 
iparban nagy szerepet játszanak a vas-alumínium 
ötvények is, 1. Aluminium-ötvények és Vas. 

Vasötvözet a. m. vasötvény (1. o.). 
Vaspác, 1. Vasacetát és Vas nitrátjai. 
Vaspálya, 1. Vasút. 
Vaspát v. pátvaskö, sziderit, chalibit (fev.), 

vaskarbonát, FeCOs, többnyire kevés mangánt, 
magnéziumot és kalciumot is tartalmaz. Arombo-
óderes kristályok izomorfok a mészpáttal, do
lomittal, magnezittal, rodokrozittalés smithsonit-
tal ; a romboéderek gyakran nyeregszerüen vagy 
lencsealakúlag hajlottak. Többnyire nagy- vagy 
aprószemü halmazokban, ritkán szőllős-vesés tö
megekben (szferosziderit) terem. Az aprószemű
tömött V. gyakran agyaggal szennyezett vesés 
halmazokat (agyagos szferosziderit, peloszide-
rit) alkot. Pszeudomorfozákban számos más ás
vány után. A romboéder szerint kitűnően hasad. 
Leggyakrabban borsósárga, üveg-gyöngyház-
fényű, áttetsző. Elég könnyen limonittá (barna
érc) mállik el; ha mangánt tartalmaz a mállás
kor, kék lesz (kék érc). Vasolvasztásra csakis 
az ilyen mállott (érett) V.-ot használják. Külön
böző geológiai viszonyok között terem: 1. telérek-
ben egyedül v. szulfidok társaságában: Siegen, 
Horhausen, Neudorf és Stollberg a Harz-hegység-
ben; Lobenstein.Przibram, Traversella, Cornwall. 
2. Szemcsésszövetűtelepek és tömzsök a kristályos 
palák és a paleozoi palák mészköveiben: Erzberg, 
Stájerország; Hüttenberg, Karintia; ezek való
színűleg a mészkőnek vaspát által való kiszorí
tása (metazomatózis) révén keletkeztek. 3. Agyag
gal keveredve tömött állapotban vesés tömegeket 
v. összefüggő telepeket alkotva főkép a karbon
képletben: Vesztfália, Zwickau, Felső-Szilézia, 
Déli Wales, Aveyron és St.-Etienne; a szilurban 
Csehországban, a keuper- és doggerban Felső-
Sziléziában, a liaszban Északnyugati-Német
országban, az Északi-Kárpátok alsó krétájában; 
gyakran a barnaszén képletben. í. Rostos szfero-
szideritgumók a bazaltban: Steinheim Hanau 
mellett; Bilin Csehország, Kolosoruk. A Szepes-
gömöri hegységben: Dobsina, Betlér, Alsó-Sajó, 
Igló, Bindt környékén a paleozoi palákban. Igen 
fontos vasérc; különösen becses a mangántar-
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talmú. L. még Blackband (szénvaskő). A szidero-
vlezit 11—120/0 magnéziát tartalmaz; Pöhl a 
Vogtlandban, Salzburg, Traversella. A piszto-
mezü képlete MgCOs + FeCOs, Eadstadt Salz
burgnál és Traversella. Sok mangánt tartalmaz
nak az oligonpát (1. o.) és a kapniki és felső
bányai antimonitra és baritra telepedett szfero-
szideritok, amelyek apró sárgásbarna gömbök. 
Aachen környékén gyakran cinket tartalmaz 
(cinkvaspát). , 

Vaspataka (Zeleznik), kisk. Sáros vm. girálti 
j.-ban, (i9io) 315 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Vaspeptonát, peptonvas, ferrum peptonatum, 
a gyógyászatban erősítő-szerként adják a bete
geknek. 

Vaspilulák, 1. Vaskészítmények. 
Vaspléh, 1. Lemez és Vasbádog. 
Vaspolony, kisk. Vas vm. muraszombati j.-ban, 

(1910) 235 vend lak. (Tr. SzHSz.) 
Vas-porcellán, a fekete Böttger-poreellán el

nevezése. 
Vasportlandcement, cementes habarcsba ke

vert vas-, ill. aeól-reszelékből, forgácsból áll s a 
németek főleg ott használják, ahol a simított fe
lület erős kopásnak van kitéve. Vasbetonlépcsők, 
raktár- és gyári padlózatok, utcai gyalogjárók 
felszínét vonják be ezzel az anyaggal. Olajos v. 
tisztátlan acélforgácshoz a cement nem tapad s 
így azt előzőleg zsírtalanítani kell. Újabban ú. n. 
betörésmentes trezorok falazatához is használják. 

Vaspör, kisk. Zala vm. zalaegerszegi j.-ban, 
(1920) 819 magyar lak. 

Vaspróba, izzó vasnak, szénnek hordására, izzó 
vaslapokon való járásra kényszerítés azzal a cél
lal, hogy a vádlott bűnössége v. nem bűnössége 
bizonyítást nyerjen. L. még Istenítéletek. 

Vasquez 1. Itália grófné (leánynevén TJcelli), 
olasz származású operaénekesnő (drámai szoprán), 
szül. Triesztben 1869 márc. 24 1887-ben V. de 
Molina grófhoz (öngyilkos lett 1909 szept. 26.) 
ment nőül. Budapesten 1890. lépett fel először 
hangversenyen. 1890—1912-ben az Operaház 
tagja volt. 1917-ben kinevezték az Operaház örö
kös tagjává. 

2.V., Jósé, Cadahalso (1. o.) spanyol író álneve. 
Vasragasz, 1. Ragasz. 
Vasraverés, a szabadságvesztésbüntetés végre

hajtásánál alkalmazottkényszerintézkedés, amely 
különösen a XVII. és XVIII. sz.-ban és főleg 
Ausztriában volt szokásos. Az újabb btk.-ek a 
V.-t már nem ismerik. L. Bilincs. 

Vasrézedények, cementrézforrások vizébe tett 
kisebb vasedények, amelyek vasát a kénsav fel
oldotta, úgy hogy ennek helyére réz rakódott le. 
A XVIII. sz.-ban a zólyommegyei Úrvölgyön és 
a szepességi Szomolnokon készültek ilyen V., 
amelyek falára átalakulásukra vonatkozó verse
ket is véstek. 

Vasrózsa (ásv.), 1. Hematit. 
Vasrozsdásodás meggátlására a vason a leve

gőn való izzítással egy vasoxiduloxid ~F%Ot 
(aethiops martialis) réteget állítanak elő, amely 
igen ellenálló s a vasat a további behatások ellen 
jól védi. 

Vass, 1. Bertalan, író ós tanár, szül. Székes
fehérvárott 1857 máj. 1. 1873-ban a ciszterci 

rendbe lépett. 1879-ben a székesfehérvári főgim
názium tanára, később a pécsi főgimnázium 
igazgatója lett, 1907. nagyváradi tankerületi fő
igazgatónak nevezték ki; utóbb a székesfehér
vári tankerület főigazgatója lett. Főbb irodalmi 
müvei: A szonett és jelesebb művelői (Székes
fehérvár 1889); A Zrinyiász mondattana (Ma
gyar Nyelvőr XII—XIII. köt.); Horvát István 
életrajza (a M. T. Akad. irodalomtörténeti bizott
ságának megbízásából 1895); A középiskolai 
történetírás (1899); Emlékbeszédek (1902). 

2. V. György (cégei), erdélyi politikus és napló
író, régi főúri csatád sarja, szül. 1644., megh. 
1705 nov. 11. Korán árvaságra jutván, nagybátyja,, 
a híres Teleki Mihály gyámsága alatt Nagyenye-
den végezte tanulmányait. Aztán erdélyi szokás 
szerint Apafi Mihály udvarában apród lett. 21 éves 
korában megnősült és Doboka vármegyei birto
kára vonult vissza, de mint táblabíró élénk részt 
vett a megyei közügyekben. A politikában kon
zervatív elveket vallott és előbb Teleki Mihály,, 
majd Bánffy György gubernátorhoz csatlakozott. 
Utóbb több ízben mint hadibiztos működött a csá
száriaknál és 1695. jelen volt Veterani tábornok 
oldalán a lugosi ütközetben. II. Rákóczi Ferenc-
felkelése idején Bánf f y t kellett Kolozsvárt helyet
tesítenie mint kapitányt, ami nehéz feladat volt. 
Rabutin tábornok nem bízott benne, a kurucok 
pedig dobokamegyei birtokait tüzzel-vassal pusz
tították. Mindazáltal V. most is hü maradt Li
póthoz. Csak midőn Rabutin a német őrséget Ko
lozsvárból kivonta, hódolt meg V. a várossal 
együtt Rákóczinak, aki őt a kapitányságtól elmoz
dította s maga mellé a táborba szólította. 1705-ben, 
V. visszatért birtokaira s nemsokára meghalt. 
Igen érdekes naplót hagyott hátra, amelyben hig
gadtan és figyelmesen jegyezte fel mindazokat 
az eseményeket, melyek Erdély önálló állami éle
tének bukására vezettek. A kuruc felkelés első-
éveire nézve ez a napló elsőrangú forrásmunka. 
Nagy Gyula tette közzé a M. T. Akad. által kiadott 
Magyar Történelmi Emlékek sorozatában (1896).. 

3. V. János (vajki),- politikus, szül. Egerben 
1873 máj. 4. Főiskolai tanulmányait Egerben és 
Budapesten végezte, ahol doktorrá avatták. Heves 
vármegyében előbb szolgabíró volt, majd megyei 
főjegyző lett. Az Esterházy-kormány 1917 júl. 
25-én Heves vármegye főispánjának nevezte ki, 
de már 1918 márc.-ban lemondott. Ugyanez év
ben orsz. képviselőnek választották. 1918 nov. 16. 
a Károlyi-kormány alatt közélelmezési állam
titkárrá, 1919 jan. 18. vallásügyi miniszterré ne
vezték ki; előkészítette a kat. autonómia meg
valósítását, tárgyalást indított meg a Vatikánnal 
az önálló magyar nunciatura felállítása végett. 
A vallásoktatás mellett történt állásfoglalása, 
miatt a szocialisták megtámadták, a proletárdik
tatúra alatt pedig fogságba vetették, írt közigaz
gatási cikkeket szaklapokba; 1911—14-ben szer
kesztette a Tűzvédelem c. tűzrendészeti lapot. 
Önállóan megjelentek: A ro'm. kat. tanítók jog
állása (Eger 1907); A tűzrendészet jogrendszeré 
(u. o. 1910); Magyarország tűzrendészeti igaz
gatása (Budapest 1912, megjelent négy nyelven) 

4. V.József, író, kegyes tanító-rendi áldozó-
pap, szül. Zalaegerszegen 1813 márc. 19., megbi 
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Budán 1873 jan. 15. 1833-ban a piarista-rendbe 
lépett s 1841. felszentelték. Tanár volt több he
lyen ; 1858. a M. Tud. Akadémia tagjává válasz
totta. Önállóan megjelentek tőle: Göcseji táj szó
gyűjtemény; Hazai és külföldi iskolázás az 
Árpád-korszak alatt (Pest 1862, az Akadémia 
a Gorove-díjjal tüntette ki); Erdély a rómaiak 
alatt (Kolozsvár 1864); A latin nyelv ékes szó
kötése (Szeged 1865); Béla király névtelen jegy
zőjének kora (Pest 1865). 

5. V. József, nagyprépost, politikus és író, 
szül. Sárvárott (Vas vin.) 1877 ápr. 25. Egyetemi 
tanulmányait, mint a Coílegium Germanico-Hun-
garicum tagja, Rómában végezte, ahol teológiai és 
filozófiai doktorrá, avatták. 1904-ben pappá szen
telték. Előbb Adonyban volt káplán, de rövid idő 
múlva Székesfehérvárra nevezték ki teológiai ta
nárnak, ugyanott a Fejérmegyei Új Lap szerkesz
tője is volt. 1911-beu Budapestre hívták meg a pesti 
Szent Imre-kollégium igazgatójának, az ő kor
mányzása alatt éptllt föl a kollégium új székháza. 
Ugyanez időben szociális téren is nagy tevékeny
séget fejtett ki. 1919 aug.-ban egyetemi teológiai 
tanár lett. 1920-ban nemzetgyűlési képviselőnek 
választották, ugyanaz év aug.-ban közélelmezési 
miniszternek nevezték ki s ekkor megvált egye
temi tanszókétől; dee. 15-én vallás- és közoktatás
ügyi miniszter, majd 1922 jún. 16-án népjóléti 
miniszter lett s ő rá hárult a lakásügy rendezésé
nek és az állami lakásépítő akciónak feladata. 
Miután 1921. apostoli protonotáriusi móltósággal 
ruházta föl a pápa, 1924. kalocsai nagypréposttá 
nevezte ki. Több ízben gr. Bethlen István kül
földi tárgyalásainak idejére ő volt a miniszter
elnök-helyettes. Értékes szolgálataiért 1925. meg
kapta az I. oszt. Magyar Érdemkeresztet. Sok 
•cikket és tanulmányt irt, különösen szociológiai 
kérdésekről, különböző lapokba és folyóiratokba. 
•Önállóan megjelent müvei: Magyarok vigaszta
lása (Budapest 1916); A demokrácia (u. o. 1917). 
Fordította Szent Ágoston Vallomásait (1917, 2 
köt.). 

6. V. László (cégei), V. 2. fia, író, szül. 1696., 
megh. 1738 őszén. Tanulmányait Kolozsvárt vé
gezte, azután eegei birtokára vonult vissza és ott 
gazdálkodott. Nem igen vett részt a közügyek
ben. Ő is (atyja példájára) naplót hagyott hátra, 
amelynek becse nem a gyér politikai vonatkozá
sokban, hanem a művelődéstörténeti adatok hal
mazában rejlik. E napló bepillantást enged az 
erdélyi urak életébe a XVII. sz. végén és a XVIII. 
sz. elején. Ezt is Nagy Gyula adta ki (1896). 

7. V. László, kat. áldozópap, egyetemi teológiai 
tanár, nagyváradi kanonok, szül. Salomváron 
(Zala) 1780 jún. 9., megh. 1842 márc. 24.1803-ban 
pappá szentelték, 1815. az egyháztörténelem ta
nára a pesti egyetemen, 1828. egyetemi rektor 
és nagyváradi kanonok. A M. Tud. Akadémia 
1832. tagjául választotta. Szerkesztője volt a Tu
dományos Gyűjteménynek, ebben a következő 
dolgozatai jelentek meg: Demosthenes és Oicero 
(1833); B. Szepessy Ignác magyar újtestamen-
tumi vizsgálata (1832);^. fordításról (1836); 
az Egyházi Folyóiratban megjelent: Az egyházi 
birodalomról; Az 1650-iki nagy zsinatról. 

8. V, 1. Vas. 

Vassafalva (Tagiova), kisk. Krassó-Szörény 
vm. boksánbányai j.-ban, (1910) 1428 román, német 
és magyar lak. (Tr. R.) 

Vassalak, 1. Salak. 
Vassall, Henry Richárd, angol politikus, 1. 

Holland. 
Vassárga, sziderinsárga, ferrikromát: 

Fe2(Or04)3, 
az olajfestésben használatos, vízüveggel niázoló-
festéket ad. 

Vassav, 1. Vassavas sók. 
Vassavas sók, a vasnak oly vegyületei, ame

lyek az eddig még nem elkülöníthető FeOs oxid
ból vezethetők le, pl. ismeretes a káliumferrát 
K2FeOí és a báriumferrát. A szabad vassav nem 
ismeretes. 

Vasseur (ejtsd: vasszür), Félix Augustin Joseph 
Léon, francia zeneszerző, szül. Bapaumeban (Pas 
de Calais) 1844 máj. 28., megh. Parisban 1917. 
Számos operettje többnyire a Bouffes parisiens-
ben került bemutatásra. 

Vassurány, kisk. Vas vm. szombathelyi j.-ban, 
(1920) 681 magyar lak. 

Vassy, l. Wassy. 
Vasszarmiák, 1. Vasklorür. 
Vasszócsóny, kisk. Vas vm. szombathelyi 

j.-ban, (1920) 857 magyar lak. 
Vasszegeju (a portugáloknál Mossegejos), ha-

mita néptörzs Kelet-Afrikában,Vanga és Miangata 
közt a tengerparton külön kolóniáik vannak. A 
portugálok fedezték fel őket; a makammadi és 
vadoma törzsekre oszlanak, földművelők. 

Vasszénoxid, 1. Szénoxidvas-vegyületek. 
Vasszentmihály, kisk. Vas vm. szentgotthárdi 

j.-ban, (1920) 714 magyar és német lak. 
Vasszerkezet alatt oly létesítményt értünk, 

amely erőmütani számítás alapján, a különféle 
igénybevételeknek (nyomás, húzás, hajlítás, csa
varás és nyírás) megfelelően, öntött vagy henge
relt vasanyagból van összeépítve. Az összeépítés 
rendszerint szögecselés vagy összecsavarás útján 
történik. (L. Hídépítés, Rácsos tartók stb. alatt is.) 
A szerkezetnek kizárólag nyomásra igénybe vett 
részei (oszlopok, pillérek) öntött vasból is készül
hetnek, ámbár a vasban netán előforduló öntési 
hibák (léghólyagok, tisztátlanság stb.) e szerke
zet megbízhatóságát csökkentik. Ez utóbbi hátrá
nya még, hogy túlterhelésnél hirtelen reped vagy 
törik, míg a hengerelt vas előbb elgörbül, behajlik 
s így a szerkezeti hibák a katasztrófát megelőző
leg észrevehetők és kijavíthatok. 

A V. elemei a lemezek, lapos vasak, szöglet
vasak, általában a hengerelt vasárú. A vas (öntött 
vas, hengerelt vas, acél) szilárdsága többszörösen 
felülmúlja a fa és a kő szilárdságát s így a V. 
külső megjelenése karcsúbbá válik. Ezt a vas 
drágasága és nagyobb súlya is indokolja s így 
minden szerkezetben csak annyi vasat alkalma
zunk, amennyit az igénybevétel (terhelés), adott 
biztonsági fok (5-szörös, 10-szeres biztonság) 
mellett megkíván. 

A külső, művészi kiképzés tehát nem a tömeg
hatás, hanem a merész konstrukciók mellett elér
hető anyagmegtakarítás szabályai szerint igazo
dik s így a V. stílusbeli kiképzése a fa- vagy kő-
építmények megszokott formáitól mindenben el-
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tér. A tömeghatás helyett a szép vonalvezetésre 
kell a súlyt fektetni, amelynél az a szerkezetben 
fellépő erők irányában történik s a szemlélőben 
a sztatikái egyensúly érzését kelti fel. 

Vasszilicidek, vasnak szilíciummal alkotott 
vegyületei, 1. Szilícium. 

Vasszilij-Osztrov (Vasziljevszki Osztrov a. m. 
Vazul-sziget), Szentpétervár (Leningrád) egyik 
városrésze. 

Vasszilkov, orosz város Ukrajnában, Kievtől 
50 km. D.-re, (i9io) 22,600 lak. 

Vasszjugan, az Ob 851 km. hosszú bal mellék
folyója Tomszk szibíriai kormányzóságban. Ered 
a Vasszjugan steppe mocsaraiban, víztertilete 
66,120 km2. 

Vas szulfátjai. A két vegyértékű és három 
vegyértékű vasnak megfelelően két szulfátja is
meretes : 1. Ferroszulfát (FeSO„.7 H30), mely a 
legismertebb vasvegyületek egyike, másnéven 
zöldgálic, vasgálic. Piritnek részleges pörkölésé
vel FeS vasmonoszulfldot nyerünk és ez a levegőn 
FeS04-gyé oxidálódik. Az így nyert terméket ki
lúgozzák és a lúgból a ferroszulfát zöld kristályok
ban nyerhető. Technikai alkalmazása igen sok
féle. Használják a festőiparban, a tintakészítésnél, 
dezodorizáló anyagként stb. — 2. Ferriszulfát 
ÍFej(S04)3], vasoxidnak kénsavban való oldásával 
nyerhető, a neutrális vízmentes só sötétbarna 
színű. A festőipar pácként alkalmazza, ezen
kívül dezinflciálási és víztisztítási célokra alkal
mazzák. 

Vasszulfidok. 1. Vasmonoszulfid (ferrum 
8ulfuratum) FeS, 3 rész vaspor és 2 rész kén 
összeolvasztásával nyerhető. Sárgásbarna kris
tályos por; 2. Vasszeszkviszulfid (vassesquisul-
fld) Fe,Ss, ha FeS-t S-sel gyengén izzítunk; 
3. Vasdiszulfid FeS2 a természetben mint pirit 
sárgarézszínű ásvány alakjában igen elterjedten 
fordul elő. 

Vasszulu (Szamori országa), azelőtt a man-
dingó-négerek országa Sierra Leone és Libéria 
közt, amely 1893 óta a francia Szudánhoz tar
tozik. 

Vas-szurokérc (ásv.) vagy sztilpnosziderit, 1. 
Limonit. 

Vasszüz, a középkorban a női alakra készített 
kínzógép. 

Vastagbél, a bélrendszer alsó lVa m.-es da
rabja, a vakbéllel kezdődik és a végbóllel vég
ződik. Hurok alakjában fekszik a hasüregben; 
a vékonybelektől külsőleg is jól megkülönböztet
hető a falán látható három hosszirányú kisajj-
ezéles sima izomszalag miatt (taeniae coli), ame
lyek közt a bél vékonyabb fala harántirányú rán
cokat (haustra coli) alkot. L. még Belek. 

Vastagbél-hurut, a vastagbél nyálkahártyájá
nak felületes gyuladásos megbetegedése. Tünetei 
a fájdalmas bélgörcsök (colica), hasmenés, 1. bő
vebben Bélgyuladás, Golitis. 

Vastag Berta, a Krupp-gyárban készült 42 
cm.-es mozsár népszerű elnevezése; a világ
háború elején, Namur ostrománál először hasz
nált és nagy meglepetést keltett löveg. 

Vastagbőrűek (áiiat, Pachydermata v. Mul-
ttingula), a régibb állatrendszerekben azon emlős 
állatrend, mely magában foglalta az elefánt-

féléket, orrszarvúakat, tapirokat, vízilovakat és 
disznóféléket; ma ezek külön rendeknek a tagjai. 

„ Vastagcsőrüek (Magnirostres, áiiat), lásd 
Éneklőmadarak. 

Vastagh, 1. Géza, festő, V. 3. fia, szül. Kolozs
várt 1866 szept. 1., megh. Budapesten 1919 nov. 6. 
Tanulmányait a müncheni akadémián végezte s 
kora ifjúságától fogva sűrűn állította ki állat
képeit a Műcsarnokban. Figyelő oroszlánok c. 
képére 1888. a Eáth-díjat, Ki a legény a csárdá
ban c. festményére (S^épműv. Múzeum) 1894. az 
állami aranyérmet kapta. 

2. V. György, id., festő, szül. Szegeden 1834 
ápr. 12., megh. Budapesten 1922 febr. 21. Szülő
városában egy Gerstenberg nevű vándorfestőtől 
tanult festeni, 1854. rövid időre Bécsbe ment, 
aztán Erdélyben telepedett le, ahol nagyszámú 
arcképet és oltárképet is festett. 1873-ban Bécsbe 
költözött, ahol a cigány- és parasztóletből vett 
alakjaival csakhamar nagyon népszerű lett s 
ezek a művei számos reprodukcióban a külföl
dön is elterjedtek. 1880-ban Budapesten telepe
dett le, itt József föhg. és Klotild fólignő arc
képét festette meg (Tört. Arcképcsarnok), József 
főhg. megrendelésére három oltárképet festett az 
alcsúthi kápolna részére. Ekkor már az ország 
minden részéből elhalmozták arcképmegrendelés
sel, ily művei pl. Szigligeti, Ormós Zs., Mária 
Dorottya fölignö, Toldy Ferenc, Csengery 
Antal, Trefort Ágoston stb. arcképe. Közben 
megbízást kapott az Operaház első emeleti elő
csarnokának kifestésére (három falkép Bacchus 
életéből). 1914-ben nyolcvanadik születésnapján 
ünneplésben részesítették a magyar művészek. 
Bacclianália c. festménye a Szépmüv. Múzeumban 
látható. 

3. V. György, ifj., szobrász, az előbbinek fia, 
szül. Kolozsvárt 1868 szept. 18. Művészeti tanul
mányait Zala Györgynél kezdte meg, azután Mün
chenbe ment s miután itt Hackl iskolájában két 
övig rajzolt, egy éven át Eberle tanár vezetéso 
alatt folytatta szobrászati tanulmányait. 1894-ben 
tanulmányutat tett Parisba, majd onnan vissza
térve Budapestre, a földmlvelósügyi miniszter 
megbízásából az állam tulajdonában levő külön
böző ló- és szarvasmarhafajok tenyészanyagairól 
készített 50 szobrot a millenniumi kiállításra 
és erre a millenniumi nagy érmet nyerte el. 
Ugyancsak ekkor az országos gazdasági egyesü
lettől is kapott megbízást, hogy a szarvasmarhák 
tájfajairól tanulmányokat készítsen. Tevehajcsár 
c. szobra 1893. a Károlyi gr.-féle dijat nyerte el (a 
király vette meg). 1898-ban a földmívelésügyi mi
niszter megbízásából újabb 50 állatszobrot mintá
zott a párisi világkiállítás számára s ezekre ott két 
aranyérmet kapott, azonkívül a franoia kormány
tól az Offieier de l'académie jelvényét. 1901-ben 
állították fel a budapesti Köröndön a király ajándé
kozta tíz szobor egyikét, Bethlen Gábort. 1910-ben 
állami díjat kapott a bécsi vadászati kiállításon 
kutyatipusaira. Ezek az állatszobrok most mind a 
Mezőgazdasági Múzeumban vannak. Egy nagyobb 
művét, a Csikóst, a budai kir. vár lovardája előtt 
(1900), Rákóczi lovas-szobrát pedig (1912) Szege
den állították fel, az utóbbira az Ipolyi-díjat kapta 
a Műcsarnokban. 1923-ban az Anyaság, 1924. a 
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Bivalybika szobra nyert dijat; 1925. a budapesti 
egyetem aulájában Pázmány Péter szobrát (két 
mellékalakkal) avatták föl. 

Vastag hangok, 1. Mély hangok. 
Vastagny elvüek (illat), a gyíkok egyik alrendje, 

1. Grassilinguia. 
Vastagodás (nüY.). V. alatt értjük valamely 

szervnek az átmérője irányában való nagyobboda-
sát. A V. lehet elsődleges vagy másodlagos- Az 
elsődleges V.-kor nem szaporodik a sejtek száma, 
hanem csak az egyes sejtek tőrfogata növekszik, 
pl. számos gyümölcsnél. Az egyszikű növények 
legnagyobb részénél az elsődleges V. befejezése 
után a szár nem vastagszik, csak hosszában nö
vekszik, ezért van pl. a pálmáknak a magassá
gukhoz viszonyítva oly kicsi átmérőjük. Ezzel 
szemben a nyitvatermők és kétszikűek átmérője 
is növekszik a korral, mert edénynyalábjaik (1. o.) 
nyitottak, azaz a farész és háncsrész között egy 
osztódásra képes szövet: a kambium (1. o.) ma
rad, mely gyűrűalakban befelé a fát, kifelé a 
háncsot szaporítja és ezáltal az átmérő folyton 
nagyobbodik. Ez a kambium-gyűrűtől létrehozott 
vastagodás a másodlagos V. L. Hvgyűrű. 

Vastag olaj (ném. jbicköl), 1. Sűrített olaj. 
Vastagujjú halak (Oirrhitidae, állat), a Cson

toshalak (Teleostei) egyik családja, melynek 
fajaira jellemző, hogy niellüszóiknak néhány alsó 
Bugára erősen megvastagodott és rendesen hosz-
szabb is a többinél. 42 faj ismeretes. Az Indiai-
óceánban, a Csendes-óceán forróégövi részeiben 
és Ausztrália körül honosak. Ragadozók. Leg
ismertebb a foltos vastag ujjú hal (Oirrhitichthys 
maculatus Lacép.); hossza 25 cm; színe zöldes, 
barnaszínű foltokkal tarkítva. 

Vastalp. A sinek alátámasztásául szolgáló 
keresztirányú vasgerendákat V.-nak is nevezik. 
A V.-as vasúti felépítményben a sinek kapcsolása 
jobb és tartósabb, mint a talpfás felépítményben. 
Éppen ezért a kitérőkben és a fogaskerekű vas
utakon újabban talpfák helyett V.-akat alkalmaz
nak. A V.-as felépítmény Európában Svájcban és 
Németországban folyton tért nyer. Németország
ban a badeni nagyhercegség vasutai már huza
mosabb ideje teljes hosszukban V.-as felépitmé-
nyüek s a szerzett tapasztalatok igen kedvezők. 

Vásterás, ősrégi város Westmanland svéd 
kerületben, (192D 30,633 lak., hajógyárral, élénk 
hajózással és kereskedéssel. Wasa Gusztáv az 
itteni 1527-iki országgyűlésen tette uralkodóvá 
a protestáns vallást. 

Vásternorrlands-lán (Westerngrland), köz
igazgatási kerület Svédország É.-i részében 
25,553 km2 területtel és (1921) 268,996 lak. A ke
rület legszebb tája a Medelpad s a jó részben ide 
tartozó Angermanland. 

Vastervik, város Kalmár svéd kerületben, 
(1921) 11,889 lak., hajógyárral, vasiparral; fa-, 
rozs- ós vasérckivitellel. 

Vastimsó vagy hálotrichit (asv.), 1. Timsó. 
Vastinktura, 1. Vaskészítményék. 
Vástmanlands-lan, svéd kerület 6576 km1 

területtel és (1921) 168,799 lak. K.-i és D.-i része 
termékeny síkság. 

Vasto, város Chieti olasz tartományban az 
Adriai tenger mellett, (1911) 14,827 lak., van mű

szaki iskolája, kis kikötője. V. az ókori Histo-
nium. 

Vasút (ném. Eisenbahn, franc, chemin de 
fer, ang. raüroad), olyan szállításra szolgáló 
út, amelyen a járómüvek számára a pálya vas
vágánnyal van ellátva és ezen a járóművek 
mozgása kényszerítve van. A járóművek a sinek 
által rögzített nyomon mozognak, a V. tehát 
nyompálya, amint a hollandusok helyesen a 
V.-at sponvegnek nevezik. A V.-i vágányon való 
közlekedésnek eszerint a kényszermozgás a jel
lemzője. 

A vasvágány célja a járóművek kerekei és a 
pálya közötti súrlódást, más szóval az ellenállást 
csökkenteni s így a pálya teljesítőképességét nö
velni. 

A szárazföldi közlekedés fejlődése elsősorban 
ennek az ellenállásnak csökkentésében mutatko
zik. Az ellenállás csökkentésére építettek az 
ókori kultúrnépek földutak helyett sima burko
latú kőutakat. 

A V.-on az ellenállás jóval csekélyebb, mint a 
közutakon. Nagy V.-akon a pálya és járómű ke
rekei közötti súrlódás tízszer kisebb, mint a 
makadám országutakon, ugyanazzal a vontató 
erővel tehát a V.-on tízszer nagyobb terhet tu
dunk vontatni. A kis súrlódású sínpálya követ
keztében tehát a V. jóval teljesltőképesebb, mint 
a közút. A vasvágány alkalmazása lehetővé tette, 
hogy vontatóerő gyanánt az eleinte alkalmazott 
emberi, majd állati erő helyett a mechanikai erőt. 
és pedig mindenekelőtt a gőzerőt alkalmazzuk. 
A gőzerő adta a V.-nak azt a nagy jelentőséget, 
amellyel ma is bir. 

Újabban az elektromos üzem a gőzüzemmel 
versenyez. A mellék- és városi V.-ak üzemében 
győztes is lett, de a fő-V.-akon is sikerrel alkal
mazzák az elektromos vontató erőt. Az elektro
mos vontatásnak a jelentősége napjainkban felet
tébb nagy, elsősorban ott, ahol vizierők szolgál
nak az elektromos áram termelésére. 

A gépi vontatóerő a vasvágány csekély súr
lódásával párosulva, lehetővé tette nagy töme
geknek igen gyorsan, biztosan, pontosan, foly
tonosan és a közúti fuvarozáshoz viszonyítva ol
csón szállítását. Nagy tömegeknek gyors szállí
tása a jellemzője és tulajdonképpeni feladata a 
V.-nak. A V.-at főképpen ez a tulajdonsága kü
lönbözteti meg a közutaktól, a víziutaktól és a 
légiutaktól. 

A közutakon és a légi utakon lehetséges gyors 
szállítás, de az egyidejűleg nem lehet nagy tö
megű. A víziutakon a tömeges szállítás lehető
sége megvan, de a V.-on elérhető sebesség nem 
lehetséges. A V. a közúthoz, viziúthoz és légi-
úthoz viszonyított előnyeit a sínpályának és a 
lokomotivnak köszöni. Sínpálya és lokomotív a 
V. lényege. Ezek fejlődésének története a V. tör
ténete. 

Gurtius híres német történetíró a vágányok 
(Í-/_VOÍ) nyomait a görögöknek a szent helyekhez 
vezető ú. n. szent útjain (fepoíl őSoí, orbitae thénsa-
rum) vélte megtalálni. Ezeknek az utaknak ma
radványaiban a keréktávolságnak megfelelően 
két kősáv van, amelybe mélyített csatornák van
nak bemetszve. Gurtius szerint ezek a csatornák 
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az ünnepi menetek járómüveinek vezetésére szol
gáltak. Ez a feltevés azonban aligha helytálló. 
E csatornák ugyanis, amelyeket az egy nyomon 
járó kerekek idővel a kősávba bevéstek, porral 

1. ábra. XVI. századbeli fanyompálya. 

és piszokkal megtelve, a járómüvek ellenállását 
fokozták, tehát nem a közlekedés könnyítésére 
szolgáltak. 

A V. tulajdonképpeni elődjének, a nyompályá
nak első kezdetleges alkalmazása a XVI. sz. ele
jén volt. A Harz-hogység, Elszász, Tirol és Erdély 
bányáiban a XVI. sz.-ban a bányák- táróiban fa-
nyompályákat alkalmaztak, hogy a bányakocsi
kat könnyebben mozgathassák. Sebastian Müns-
ter 1550. megjelent híres kozmográfiájában rész
letesen leir egy ilyen pályát, amely Eíszászban 
(Leberthalban) már 1525 óta üzemben volt. A 

2. ábra. Brádl fanyompálya kocsival és váltóval. 

pálya két hosszirányú gerendából állott, amelyen 
négy alacsony, hengeralakú bányakocsit emberi 
erővel toltak. (1. ábra). Ebből a korból származó 
egyszerű fanyompálya volt még látható a XIX. sz. 
végén Brádon Hunyadmegyében, a XII apostol 
bányában. Ennek a fanyompályának egy darabja 

kocsival és váltóval együtt ma a berlini közle
kedési múzeumban van elhelyezve s ennek egyik 
híres érdekessége (2. ábra). Harz-hegységbeli 
német, valamint magyar bányászok útján, akiket 

Erzsébet királynő a kőszénben gazdag Angliába 
hívott, jutott a banyanyompálya Anglia föld
ére. Itt született meg azután a tulajdonképpeni 
V. Neiv-Castleban, a Tyne folyó partján. 

A XVII. sz. elején a new-castlei bányából 
a kőszenet a Tyne folyó rakodójáig zsákok
ban, teherhordó állatok hátán szállították. 
Később bányakocsikon való szállításra tértek 
át és az ellenállás csökkentésére az úton a 
kerekek számára f ahosszgeréndákat fektettek 
la és hogy a kerekek le ne térhessenek róluk, 
belső sarkukra kiálló faléceket szegeltek. így 
keletkezett a bányák táróin kívül, a szabad 
ég alatt az első fanyompálya. 

A nyompályát lényegesen javították 1767. 
A colebrook-dalei vasművezetője, Ileynolds a 
nyompálya gerendáira homorú felső felületű 
öntött vaslemezeket helyezett (3. ábra). így 
keletkezett az első vasnyompálya, az első V. 
A vassínek alkalmazása kettős előnnyel járt. 
Anyaguk jobb és tartósabb volt, mint a f age-
rendáké, emellett a kocsi és pálya közti súr
lódás is kisebb lett. A vasnyompályát lénye
gesen javította 1776. Curr, aki a hosszgeren
dákra szögvaskeresztmetszetű öntött vas
síneket helyezett. A szögvas vízszintes szárán 
(4. ábra) futottak a kerekek, a függőlegesen 
fölfelé álló szár a kisiklást akadályozta meg. 

A vaspálya kialakításában legjelentősebb a 
haladás 1789. Ekkor alkalmazott Jcssop először 
gombafejű sint oly módon, hogy az a közút színe 
fölé kiemelkedett és hogy a sinfejen a kerék ki
siklás ellen biztosíttassék, a kerék talpát kiálló 
peremmel, nyomkarimával látta el (5. ábra). 
Mindezideig a V.-i vágányon is a közúti kocsik 
közlekedtek, ezentúl erre a célra külön V.-i járó
művek váltak szükségessé. Jessop sinje ós a 
keréktalpnak nyomkarimával való ellátása mér
földkő a V. fejlődésében. A V.-i forgalom ekkor 
vált el a közúti forgalomtól, a V. önálló közleke
dési pálya lett. 

A Jessop-fóle síneket eleinte ú. n. fülekkel, 
később saruk segítségével erősítették a kereszt
talpfákhoz. Ez az elrendezés lett az alapja az 
Angliában ma is uralkodó sarussines rendszernek, 
míg az európai kontinensen a szélestalpú sinek 
rendszere vált általánossá. Ezt a sint először 
1830. az amerikai Stevens alkalmazta és Vignoles 
angol mérnök hozta át 1836. Angliába. Róla ne
vezik a szélestalpú sint ma is Vignoles-sinnek. 

A sínpályától függetlenül törtönt a V. másik 
alkotó elemének, a V. lelkének, a lokomotivnak 
kifejlődése. L. Lokomotív. 

1825 szept. 27. adták át a forgalomnak Angliá
ban a stockton—darlingtoni V.-at, a világnak 
első közforgalmú, személy- és árúszállításra szol
gáló V.-ját. Mindezideig a gőzüzemű V. is csupán 
bányatermékek szállítására szolgált. A stockton— 
darlingtoni V. első lokomotivjával azonban még 
20 km. óránkénti sebességet sem tudtak elérni. 
1824; okt. 10. a liverpool—manchesteri V. Bain-
hill állomásán tartott híres lokomotiv-versenyen 

Révai Nagy Lewikona. XÍX. kük • 
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mutatta be Stephenson György Bocket-lokomo-
tivját, amellyel már igen könnyen 40 km. sebes
séget is el tudott érni. A gyors szállítás motora 
az emberiségnek rendelkezésére állott. A Rockét 
diadalával kezdődik a lokomotív diadalmenete a 
földön. A V. terebélyes fájának magja a stock-

3. ábra. Keynolás öntöttvas-sine. 

ton—darlingloni V, életképes gyökeret azonban 
a liverpool—manchesteri V. létesítésekor (1830) 
kapott. 

A V. je lentősége. A korunk szükségletének 
megfelelő közlekedéstől megköveteljük a biztos
ságot, az olcsóságot, a szabályszerűséget, a pon
tosságot, a megbízhatóságot, a gyorsaságot, a 
gyakoriságot és a tömeges szállításnak 
lehetőségét. Ezeknek a követelményeknek 
az összes közlekedési nemek között leg
nagyobb mértékben a V. felel meg, amely 
emellett még a kényelmes utazást is meg
valósította. 

A V.-i szállítás biztossága legalább 
húszszor akkora, mint a közútié. Francia
országban 1840 és 1866 között a postán 
átlagban 355 ezer, a V.-on pedig 7 millió 
utasra esett egy halálos baleset és a pos
tán 30 ezer, a V.-on ellenben másfélmillió 
utasra egy sérülés. A V.-ak fejlődésével az 
utasok számához viszonyított balesetek 
száma csökken, tehát a biztosság nő. 1910-ben a 
Német V.-Egylet: V.-aín már 12 és fél millió 
utasra esett egy halálos baleset és több mint más
fél millió utasra egy sérülés. 

A gépi vontató erőnek aránylag olcsó voltával 
és az ellenállás kisebbedésóvel együtt jár a V.-i 
szállítási költség csökkenése is. Angliában az 

való szállítása teherhordó emberekkel 140—175, 
ökrös szekérrel 35—90, tevékkel 14—35, V.-tal 
7—14 fillérbe került. Egy tonnának szállítása 60 
K szállítási költség felhasználásával 1800. ko
csival 100 km.-re, 1850. V.-on 400 km.-re és 
1900. V.-on 2500 km.-re volt lehetséges. 

Nagy tömegeknek szabálysze
rűen nagy pontossággal való szál
lítása egyik lényeges előnye a V-
nak. A közúti és viziúti szállítás 
pontatlansága volt egyik főok, 
amely a közforgalmú V. létesítését 
gyorsította. A régi jó időkben a 
postakocsinak csak az indulása volt 
megállapítva, érkezése csak általá

nosságban : reggel, déltájban, este, stb. Ma a V.-on 
a személyszállító vonatok pontos, percre megálla
pított menetrend szerint közlekednek. Az árúfor
galomban a tömegárut szállító lassúbb járatú 
tehervonatok mellett, a gyors szállítást igénylő 
árúkat pontosan közlekedő gyorstehervonatok 
továbbítják sokszor a személyvonatokat meg-

5. ábra. Jessop-féle sin. 

első gőzüzemű V.-ak létesítésekor a V.-i viteldíj 
a személyforgalomban a közútiónak egy harma
dára, az áruforgalomban pedig egy hatodára 
csökkent. 1846-ban Buda és Bécs között a gyors
postakocsin a személyviteldíj egy mérföldre 40 
pengő kr. volt, ugyanekkor a magyar középponti 
V. pest—váczi vonalán a III. osztályban 8 kr. E 
ezázad elején Afrikában egy tonnának egy km.-re 

4. ábra. Curr-féle sin. 

haladó utazási sebességgel. Semmi sem nevelte 
jobban az embereket pontosságra, mint a V.-i 
menetrendek. A V.-i szállítás szabályszerűsége 
és pontossága főképpen azzal függ össze, hogy a 
V.-i üzem majdnem teljesen független az évsza
koktól és az időjárástól. A kereskedelemre nagy 
jelentőségű és a V.-i szállítás megbízhatóságát 
emeli, hogy a V.-on a viteldíj hosszabb ideig 
állandó, tehát nem változik az évszakkal, vala
mint a kereslettel és a kínálattal. 

A szállítás gyorsasága a V.-at megelőző időben 
igen csekély. Azalatt az idő alatt, amely alatt 
az 1900. évi expresszvonat Parisból Calaisba ért, 
tehát 295 km. utat tett meg, az 1692. évi karossze 
5, az 1786. évi diligence 12, az 1834. évi posta
kocsi 32, az 1867. évi postavonat 192 és az 1887. 
évi gyorsvonat 212 km.-re jutott Paristól. A Paris 
ós Calais közötti utazás tehát 1692-ben 7,1786-ban 
3 napig, 1834-ben 28, 1867-ben 5, 1887-ben 4 és 
fél és 1900-ban 3 és egynegyed óráig tartott. 12 
óra alatt megtehető út hossza volt 1800. posta
kocsival 50 km., 1850. expresszpostával 100 km., 
ugyanekkor V.-on 400 km., 1900. V.-on 800 km. 
A V.-i szállítás gyorsaságának mérlegelésekor 
azt is tekintetbe kell venni, hogy ugyanazon 
kereskedelmi gócpontok között a V.-ak rövideb
bek mint az országutak és jelentékenyen rövi
debbek mint a víziutak. Franciaországban a 
V.-aknak rövidülését a közutakhoz viszonyítva 
6°/,-nak,avízmtakhozviszonyitvapedig20°/í-nak 
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találták. A V.-i szállítás gyorsaságának általános 
hatása, hogy a fogyasztót a termelőhöz közelebb 
hozza, a térbelileg elválasztott területek belsőbb 
összefüggése, tehát interlokális, illetőleg inter
nacionális termeléseloszlás áll elő. A könnyebbé 
vált személyforgalom legfontosabb hatása a 
munkabérek kiegyenlítése és a munkásoknak a 
hazai rögtől való elválasztása, a megkönnyített 
árúforgalomé viszont az árszabályozás és a ko
rábban nehezen vagy egyáltalán nem mozgatható 
árúk szállítóképessó tételo. A gyors közlekedés 
következtében a V.-ak a szárazföldet minden 
irányban korábbi kiterjedésének 8-adára, alap
területében pedig 60-ad részénél kisebbre vonták 
össze. Ez az összevonás a szellemi és gazdasági 
életre azzal a hatással van, mintha a népesség 
az eredeti területen 60 szór sűrűbb lenne. A régi 
közúti közlekedéshez viszonyítva oly rendkívüli 
módon megnövekedett sebességből magyarázható 
meg mindenekelőtt a V.-nak hatalmas kultúra-
terjesztő hatása. 

A tömeges szúllűást a V.-on lehetővé teszi a 
nagy férőképességű, sok V.-i kocsiból összeállított 
vonat, az ellenállás kicsiny volta a sínpályán, a 
vonóerőnek, a sebességnek s a vonatsürüségnek 
fokozása. Egy lokomotív Afrikában évenkint 
annyit teljesít, mint fél millió teherhordó ember. 
A középkorban a Gotthard-hágón át évenként 
12,500 q árút szállítottak, az 1889. megnyílt Gott-
liard-V.-on át az első évben 3 millió q-t. Ma két 
tehervonat átviszi a Gotthard-alagúton a közép
kori évi forgalom egész tömegét. Tájékozásul fel
említhető, hogy a világháborúban jó közút tel
jesítőképessége gépkocsi-vonatokkal egyezett a 
60 cm. nyomtávú V.-éval, naponkint egy irány
ban alig több, mint 2000 t. Ezzel szemben 75 cm. 
nyomtávú V. 4000, egy méter nyomtávú V. 5000, 
rendes nyomtávú V. nagyobb emelkedésekkel 
15,000, kétvágányú V. pedig több mint 60,000 
t.-t szállított naponkint. Nagy hajózó út évi tel
jesítőképessége 8 millió t, tömegárú-V.-ó 100 
millió t. Európának legnagyobb belvízi kikötője, 
Ruhrort—Duisburg évenkint átrak mintegy 30 
millió t. árút, az északnémet V.-ak pedig a há
ború előtt 400 millió t. árút szállítottak. 

A V.-i teclinika fejlődésével az utazás kényelme 
fokozódik. A régi idők döcögő postakocsijaihoa 
képest mennyivel kényelmesebb utazást tesz le
hetővé a mai nyugodt járású, folyosős kocsikból 
álló, átjárható, étkező- és hálókocsikkal ellátott 
vonat. Az utasoknak nyújtott nagyobb kényelem 
következtében azonban a V.-i személykocsik 
súlya jelentékenyen megnőtt, éppen azért a sze
mélyvonatok nagy holtteherrel járnak. Ötven 
esztendő alatt az egy ülőhelyre eső holtteher 
négyszer nagyobb lett s minthogy a kocsiknak 
összes Ülőhelye az út egész tartama alatt nincs 
elfoglalva, a nagy V.-ak a személyforgalomban 
közel húszszor akkora holtterhet vontatnak, mint 
amekkora az utasok és poggyászaik súlya. A 
kényelem fokozása következtében aránytalanul 
megnőtt holtteher a főoka, hogy a legtöbb nagy 
V. a személyforgalomraráfizet és az áruforgalom
ból él. 

A mérnöknek tudományos, mélyreható vizs
gálódáson alapuló munkája tette lehetővé, hogy 

ma a V.-on lényegesen gyorsabban és mégis biz
tosabban, hasonlíthatatlanul kényelmesebben 8 
mégis jóval olcsóbban utazunk, mint nagyapáink 
utaztak a postakocsin. 

A V.-at úgy tervezik ós létesítik, hogy rajta 
nagy tömegek gyorsan továbbíthatók/éppen ezért 
igen nagy a V.-nak stratégiai értéke. A V. tette 
lehetővé a tömegseregek felvonulását ós csak a 
V. korában lehetett az általános védőkötelezettsá-
get keresztülvinni. 

V.-ak fe losztása különböző szempontok sze
rint történik: 

I. Közgazdasági jelentőség szerint általános
ságban megkülönböztetünk:' 

1. Közforgalmú V.-alcat, amelyeket mindenki 
használhat. Ezek a közlekedés jelentősége sze
rint: 

a) Fövasutak. Ezek a gazdasági, politikai és 
szellemi élet gócpontjait kötik össze egymással. 
Fövasutak alkotják a nemzetközi fővonalakat, 
amelyeket ha kontinensen át két tengert kötnek 
össze, transzkontinentális V.-aknak nevezünk. 
Ilyenek: az Eszaki-tengert a Földközi-tengerrel 
összekötő s az Alpokon át vezető V.-vonalak, az 
euráziai transzkontinentálisV. az Atlanti-óceántól 
a Pacifie-oceánig (Lisszabon—Berlin—Moszkva-
Mandzsúria—Dalni), az amerikai transzkontinen
tális V.-ak az Atlanti-óceántól a Pacifie-oceánig 
stb. A transzkontinentális V.-ak a hozzájuk csat
lakozó transzoceáni hajózási vonalakkal a világ 
fő közlekedési útjai. 

b) Mellékvasutak. Ezek az átmenő forgalom
ban nem vesznek részt, de az általános közleke
désre jelentősek, mert egyes országrészeket és 
fontos gazdásági területeket kötnek össze a fö
vasutak hálózatával és a vlziutakkal. 

c) Helyi és kisvasutak- Ezek helyi jelentőségű 
pályák és a V.-i hálózat további tagozódását 
teszik lehetővé. Ide tartoznak pl. a közúti V.-ak 
és városi V.-ak nagyobb városokban. 

2. Nem közforgalmú V.-ak egyesek használa
tára. Ide tartoznak: 

a) Magáncsatlakozó pályák egyes vállalatok
nak a közforgalmú V.-hálózattal való össze
kötésére. 

b) Munkapályák, mint mezei, erdei, bánya-
vasutak stb. 

Hazánkban közgazdasági jelentőség, illetőleg 
államjog szempontjából a V.-akat közforgalmú 
és magánhasználatú~p&\y&kra osztjuk. A közfor
galmú V.-ak fövacutak és helyiérdekű V.-ak. 
Az utóbbiak építésében és felszerelésében bizo
nyos könnyítések vannak megengedve. A fövas
utak között régebben első- és másodrangú^, -akat 
különböztettek meg. Ezt a megkülönböztetést 
az 1884. XXXIII. t.-c. megszüntette. Ehhez ké
pest a másodrangú V.-akat forgalmi szempont
ból a helyiérdekű V.-akkal azonos szabályok alá 
vonták. A statisztikai kimutatásokban előforduló 
elsőrendű V . = fő-V., másodrendű V . = helyi
érdekű V., JiarmadrendüV.— keskeny nyomtávú 
V. Az alsóbbrendű V.-akra vonatkozó törvény
javaslatnak 1908. publikált előadói tervezete e 
V.-akat Így osztályozza: a) helyiérdekű V., 
P) gazdasági V., i) közúti V., 8) saját haszná
latú V. 
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A föld vt isutaí imk k i t e r j e d é s e . 

Világrész és ország 

I . E u r ó p a . 

Cseh-Szlovákia - -

Észtország _ — — — 

Málta, Jersey, Man . — — 
Európa összesen 

I I . A m e r i k a . 

fezakamerikai Egyesült-Államok (Alaskával) 

Közép-Amerika: 

Nagy Antillák: 

Portorico _ 

Kis Antillák: 

Holland-Guyaua 

Argentína -

Amerika Összesen 

1 
A vasutak 
hossza 1923 

57,642 
9,529 
6.684 

14,030 
39,262 
53,561 
56.370 
4,391 

19,271 
3.120 
2,824 
1,433 

20,664 
11,093 

538 
3.445 
5,748 

15,572 
3,427 
4,967 

15,378 
3,456 
9,172 

11,784 
3.192 

300 
2.614 

414 
110 

379,991 

64,150 
404.200 

1,533 
26,462 

1,096 
1,306 

412 
322 

1,074 
755 

5,991 
657 
279 
322 
547 

298 
801 
279 

1642 
1062 

167 
60 

1,049 
3,340 
2,418 

30,101 
497 

2,660 
8,127 Ií 

Az egye 

! területe km' 

1 
1 , , 

országok 

lakossága 

(kerek szambán) 

472,000 
92,700 
83,800 

140,400 
246,000 
551,000 

3.741,000 
388,500 
388,300 
65,300 
65,800 
47,500 

309,900 
30,400 
2.600 

34,200 
41,300 

505.400 
91.900 
43,000 

448,500 
323,800 
249.000 
295,000 
130.000 
37,600 

103.100 
3,000 
1,100 

8.922,100 

9.660,000 
9.389,000 

422,000 
1.969,200 

109.700 
100.200 
34,100 

127,500 
59,600 
83,900 

114,500 
60,100 
28,700 
10,900 
8,900 

1,000 
400 

5,100 
1.283,000 
1.020,400 

231,800 
140,700 
307,000 

1,378,400 
1,470,200 
8,497,500 

445,000 
186,900 
750,600 

2.986,600 

i 40.873,900 

59.853,000 
8.119,000 
6.536,000 

13.613,000 
44.517,000 
39.210,000 
07.336,000 
3.365.000 

27.193,000 
2.035,000 
1.596,000 
1.107,000 

38.756.000 
7.666,000 

261,000 
6.865,000 
3.902.000 

21.65S.000 
6.033.000 
3.381,000 
6.006,000 
2.650,000 

12.017.000 
16.500.000 
5.065,000 

877,000 
5.008,000 
1.000,000 

375,000 
412.500,000 

8.788,000 
106.139,000 

263.000 ! 
14.235,000 

2.005,000 
673,000 

1.582,000 
638,000 
498,000 
434,000 

3.123,000 
895,000 

2.045,000 
858,000 

1.365,000 

244,000 
156,000 
366,000 

5.855,000 
2.491,000 

298,000 
111,000 

2.000,000 
5.550,000 
2.890,000 

30,636,000 
1,000,000 
1,603,000 
3,755,000 
9,548,000 

210.044,000 

í 100 km* 
terü
letre 

10,000 
lakosra 

k m . 

1 2 2 
10-2 

8-0 
1 0 0 
16-0 

9-7 
1-5 
l - l 
5 -0 
6 -6 
4 - 3 
3-0 
6-7 

36-5 
20-7 
10-1 
14-0 

3-1 
3-7 

11-5 
3-4 
l - l 
3-7 
4 0 

! 2-5 
! 0-8 

2-5 
13-8 
10-0 

4 - 3 

0-7 
4 8 
0-4 
1-3 

1-0 
1-3 
1-2 
0-2 
í - 8 
0-9 

5-2 
1-3 
1-0 
3-0 
6-1 

29-8 
2-0 
5-5 
0 -1 
0-1 
0 -1 
0-04 
0-3 
0-2 
0-2 
0-3 
o - i 
1-4 
l - l 
1-2 

!•» 

-ben 

9-6 
11-7 
10-2 
10-3 

8-8 
13-7 

8-4 
13-0 

0-7 
15-3 
17-7 
12-9 
5-8 

14-5 
20-6 

5-0 
14-7 

7-2 
5-7 

14-7 
25-6 
13-0 

7-6 
7-1 
6-3 
3-4 
5-2 
4-14 
s-o 

9-2 

73-0 
38-1 
58-3 
18-6 

5-5 
19-4 

2-6 
5-0 

21-6 
17-4 

19-2 
7-3 
1-7 
3-7 
4 -0 

12-2 
5-1 
7-9 
2-8 
4 -3 
5-6 
6-4 
5-2 
6-0 
8-4 
9-8 
5-0 

16-6 
21-6 
39-0 
28-5 
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Világrész és ország 

111. Ázsia. 
Orosz középázsiai t a r tományok és Szibír ia 
Kína . . . . . . -
Japán (Koreával , Kormosával és Knan tungga l együ t t ) — 
Au»ol Kelet-India 

Kis-Azsia, Szíria, Arábia Cyprusszal 

Por tugál-India .. . 
Jlaláj-AUamok 
Holland-India (Jáva—Bzumatra) .. _ 
Sziám 
Cochiuchina, Kambodzsa, Annám, Tonkin 

Filippi-szigetek .. . . . __ . . . 

Egész Ázsia 

I V . A f r i k a . 
Egyiptom Szudánnal . 

Marokkó _ 

Eszakafrikai Unió 
Anglia .-

Brit Kelet-Afrika Zanzibár ra l egv i i t t 
Volt Német Kelet-Afrika (Tangany ika ) 
Rhodesia 
Becsuánok földje . . 
Angol Közép-Afrika (Nyassza) 
Sierra Leona _ 
Aranypart 

Franciaország; 

Togo 
Kamerun 

Egyenlítői-Afrika . . . — 

Réuöiou 
Portugália ; 

Mozambique _ 

Egész Afr ika 

V. A u s z t r á l i a . 
Oj-Zeeland. 
Viktória 
Uj-Dél-Wales 

Qneensland „ .'. 

Szövetségi főváros t a r t o m á n y a 

Eszerint v i lágrészenként : 

Az egész v i lágon összesen 

A v a s u t a k 
hossza 1923 

11,400 
11,844 
21,098 

1 65,163 
1,179 

664 
6,162 
1,120 

87 
1,872 
3,049 
2,476 
2,398 

95 
1,303 

129,510 

7,876 
] 6,791 

1,424 
2.049 

18,620 

1,744 
1,435 
3,955 

684 
280 
544 
312 

1,812 
282 | 

2,275 

2,758 
329 
397 
797 

2,483 
701 
127 

1,317 
732 

69,674 

4,875 
7,044 
8,815 
5,614 

11,373 
1,405 
7,837 

320 
8 

391 

47,682 

' 379,991 
598,873 

J 129,510 
69,674 

1 47,682 
| 1.215,730 

Az Bgyes 

t e rü l e t e km* 

országok 

lakossága 

( k e r e k s z á m b a n ) 

16.479,700 
11.139,600 

686,700 
4.736,800 

65,600 
1.627,000 
3.673,200 

23,300 
3,800 

134,900 
1.900,200 

505,200 
710,800 

300 
297,900 

41.983,900 

3.635,000 
700,600 
420,000 

2.536,900 
1.225,300 

1.118,800 
945,600 

1.139,600 
712,400 
103,500 

64,500 
207,900 
870,700 

1,900 
835,100 

923,500 
52,000 

431,300 
120,000 

2.255,900 
580,000 

2,400 

1.255,800 
760,000 

20.798,700 

271,300 
227,600 
801,500 
984,400 

1.786,600 
67,900 

2.527,600 
1.356,200 

2,400 
16,700 

7.992,200 

8.922,100 
40.872,900 
41.983,900 
20.798,700 

7,992,200 

, . 120.569,800 

97.857,000 
440.139,000 

77.728,000 
318.942,000 

4.605,000 
10.000,000 
21.311,000 

757,000 
579,000 

2.448,000 
49.351,000 

9.207,000 
19.122,000 

172,000 
10.953,000 

1,063.071,000 

19.629,000 
7.896,000 
5.480,000 
7.153,000 
6.929,000 

5.945,000 
4.107,000 
1.883,000 

153,000 
1.202,000 
1.541,000 
2.078,000 

18.750,000 
377,000 
228,000 

2.475,000 
670,000 

3.000,000 
65,000 

2.851,000 
3.278,000 

173,000 

4.182,000 
3.120,000 

103.165,000 

1.819,000 
1.531,000 
2.100,000 

495,000 
756,000 
214,000 
333,000 

3.867,000 
2.572,000 

256,000 
13,343,000 

412.500,000 
210.044,000 

1,063.071,000 
103.165,000 

13.343,000 

1,802.123,000 

100 km> 
t e r ü 
le t re 

10,000 

lakosra 

k m . 

0-07 
o - i 
3-1 
1-4 
1-8 
0 0 3 
0 2 
4-8 
2 -3 
1-4 
0-2 
0-5 
0 -3 

S1 '7 
0 -4 

0-3 

0-2 
l ' O 
0-3 
0-1 

1 1-5 

0-2 
0-2 
0 -3 
o - i 
0-3 
0-8 
0-2 
0 . 2 

12-2 
0-3 

0-3 
0-6 
0-1 
0-7 
0 -1 
0-1 
5-3 

o-i 
o-i 
0-8 

1-8 
3-1 
l - l 
0-6 
0-7 
2 1 
0-3 
0-02 
0-3 
2 -3 

0-6 

4 -3 
1-5 
0-3 
o-s 
0-6 
1-0 

-ben 

1-2 
0 - 3 
2 -7 
2-0 
2-6 
o-c 
2-9 

14-8 
1-5 
7-6 
0-6 
2-7 
1-2 
5-5* 
1-2 
1-2 

4 -0 
8-6 
2-6 
2 -9 
2-7 

2 -9 
3-5 

21-0 
44-7 

2 -3 
3-5 
1-5 
1-0 
6-2 

99-8 

11-1 
4 -9 
1-3 

122-6 
8-7 
2 -1 
7-3 

3-1 
2-8 
6-8 

40-0 
46-0 
42-0 

113-4 
150-4 

65-7 
285-3 

0-8 
0 0 

1 5 - 3 3 

85-7 

9-2 
28-5 

1-2 
5-8 

35-7 
6-7 

Magyarország vasntainak fejlődését I. Magyarország (X11I fc, 217—218. 0.) 



Vasöt 

n. A terepviszonyok szerint megkülönbözte
tünk: 

1. síkvölgyi V.-at, amelyen nagyobb hossz
ban 3—4°/00-t meghaladó emelkedések nincsenek; 

2. halmosvidéki V.-at, amelyen hosszabb sza
kaszok 4—15%o emelkedésben fordulnak elő; 

3. h,egyiV.-&t, amelyen 15%ot meghaladó na
gyobb hosszúságú szakaszok vannak; 

4. hegyi pályákat. Ezek rendesen nagy emelke
désben egyes hegycsúcsokra vezetnek és turista
forgalmat bonyolítanak le. 

III. A közlekedés célja szerint megkülönböz
tetünk: 

1. Személy-, 2. árú-, 3. vegyes (személy- és árú-) 
forgalmú V.-akat. 

IV. A közlekedés kiterjedése szerint vannak: 
1. távolsági forgalmú, 2. szomszédos forgalmú 
(a nagyváros és elővárosai között) és 3. városi 

" V.-ak. Az utóbbiak nagy városokban a tömegfor
galom lebonyolítására szolgálnak. 

V. A tulajdonviszonyok szerint van: 1. állam, 
megye, város, község birtokában lövő V.; 2. ma-
gán-V. egyesek vagy vállalatok birtokában és 
3. vegyes gazdaságú V., ha az magánvállalatok 
és az állam, megye, város vagy község közös 
birtoka. 

VI. Tec/jmAm'szompontbólmegkülönböztetünk: 
1. a nyomtávolság (1. o.) szerint: 
a) széles nyomtávú V.-at, amolynél a nyom

távolság nagyobb 1435 mm.-nél ; 
b) rendes nyomtávú V.-at, amelynél a nyom

távolság 1435 mm.; 
c) keskeny nyomtávú V.-at, amelynél a nyom

távolság kisebb 1436 mm.-nél. A keskeny nyom
táv nálunk csakis lokális jelentőségű V.-akon for
dul elő. A keskeny nyomtávú V. azonban lehet 
fő-V. is. Sok országnak legfontosabb vonalai kes
keny nyomtávúak, pl. Japán, Afrika, India, 
Bosznia. 

Ha V.-ról általában beszélünk, rendes nyom
távú V.-ra gondolunk. 

2. A német vasútegylet technikai megállapí
tásai (Technische Vereinbarungen, T. V.) a menet
sebesség szerint osztályozzák a rendes nyomtávú 
V.-akat. Eszerint a) fő- V. az olyan közforgalmú 
V., amelyen a menetsebesség óránkint 50 km.-nél 
nagyobb, b) mellék-V., amelyen a maximális 
menetsebesség óránkinti 50 km.-nél kisebb. 

3. A vágányok száma szerint vannak: a) egy
vágányú, b) kétvágányú és c) többvágányú 
V.-ak. 

4. A pályaszin helyzete szerint: a) Utszintben 
levő V.-ak (közúti V.), b) mély V.-ak (mély bevá
gásokban levő, földalatti és utoaburkolat alatti 
V.-ak), c) magas V.-ak (magas töltésben, vasosz
lopokon, kővíaduktokon vezető V.-ak.). 

5. A vontató erő módja szerint: a) adhéziós 
V.-ak,,b) fogaskerekű V.-ak egészen 250l>/„0 emel
kedésig, o) drótkötélpályák 620°/00 emelkedésig 
és d) liegyi felvonók (siklók) még nagyobb emel
kedés legyőzésére. 

6. A rendelkezésre álló erőforrás szerint: 
a) munkapályák emberi erővel való vontatás

sal ; b) lóvonatú pályák; c) gravitációs pályák, 
ahol a járómúveket a nehézségi erő mozgatja ós 
d) lokomotív pályák. 

V a s u t a k egyesületei 
Irodalom. K. Lipthay Sándor, V.-építéstan; Handbuch d. 

Ingenieur-Wlssenschaften: Der Eisenbahnbau; Die Eisen-
bahntechnik der Gegenwart; Das dentsche Eisenbahnwesen 
der Gegenwart: M. M. Weber, Die Stabilitiít des Geffiges 
der Eisenbahn-Qleise; Launhardt, Am sausonden Webstubl 
der Zeit; 0. Blum, Der Weltverkehr u. seine Technik ím 
XX. Jahrhnndert, 1921; Handbibliothek lür Bauingenieure ; 
Verkehr mid Berrieb der Eisenbahnen, 1925; Frahm, Das 
englischo Eisenbabnwesen; Picard, Traité des Chemins de 
Fer, 1557; Zelovich, A V.-i felépítmény, 1918 és 1926; A 
V.-i üzem, 1918; Vágánykapcsolások és V.-i állomások, 
1919; Nagy V.-ak gazdaságos üzeme, 1912; A magyar V.-ak 
története, 1925; Folyóiratok: M. Mérnök- és Építészegylet 
Közlönye, Archív f. Eisenbabnwesen, Zeitnng d. Vereins 
deutscher Elsenbahnverwaltungen, Organ f. d. Fortschritte 
des Eisenbahnwesens, Verkehrstecbnischo Woche, Welt-
wirtschaftlicbes Archív, Revue générale des chemins de fer, 
Paris, Railway Gasette, London, Railway Age, New York. 

Vasutak büntetőjogi védelme, 1. Közveszélyü 
cselekmények és Vasútrongálás. 

Vasutak egyesületei. A legelső és legfonto
sabb vasúti egyesület a Német vasúti igazgató
ságok egyesülete (Vérein deutscher Eisenbahn-
verwaltúngeii). Ez az egyesület az 1847. évben 
alakult a tulajdonkópeni németországi vasutak 
közt, amelyek akkor még nagyobbrészt magán-
vasutak voltak. Később csatlakoztak ez egyesü
lethez az osztrák és magyar, a németalföldi, a 
luxemburgi (Prinz Heinrich vasút), a belga, a ro
mán, az orosz-lengyel vasútigazgatóságok. Az 
egyesület több szakbizottságot alakított. Az ügy
vitelt egy ügyvezető-igazgatóság látta el. Ez adta 
ki a bejelentett ügyeket tárgyalás végett az érde
kelt szakbizottságnak, ez készítette elő a két éven
ként tartatni szokott közgyűlés tárgyalásait. A 
közgyűlés határozott a szakbizottságok javas
latai alapján a felmerült kérdésekben, amely ha
tározatok az egyesület tagjaira nézve kötelezőkké 
váltak. Az egyesület szaklapot ad ki (Zeitung des 
Vereins deutscher Eisenbahnverwaltungen). 

Új alakulat a Nemzetek Szövetségének kezde
ményezése folytán létrejött Nemzetközi vasúti 
egyesület. A Nemzetok Szövetségének kötelékébe 
tartozó államok Genuában az 1922. évben érte
kezletet tartottak, amelyen elhatározták, hogy az 
összes ourópai vasúti Igazgatóságok kiküldöttei
nek részvételével Parisban egy általános értekez
letet fognak tartani. Ezt az általános értekezletet 
az 1922. évi okt. 17—21. napjain tartották meg 
Parisban és a tárgyalások eredményeként egy 
nemzetközi vasúti egyesület megalapítását ha
tározták el, ennek székhelyéül Parist jelölték 
meg. A vasutak nemzetközi egyesületének meg
szervezésével a francia fővasutak igazgatósá
gait bizták meg. A francia fővasutak meghívá
sára tartott szervező kongresszuson a következő 
államok vasutai vettek részt: Németország, 
Anglia, Ausztria, a Déli Vasút, Belgium, Bul
gária, Kína, Dánia, Spanyolország, Észtország, 
Görögország, Hollandia, Magyarország, Olasz
ország, Japán, Lettország, Litvánia, Luxemburg, 
Lengyelország, Portugália, Románia, Saarvidók, 
Szerbia, Svédország, Svájc ós Csehország. 

A szervezet lényege a következő: Az egyesü
letnek csak oly vasutak lehetnek tagjai, amelyek
nek vonalhossza legalább 1000 km. Az üzletvitelt 
12 tagból álló ügyviteli bizottság látja el Páris-
ban. Az egyesület hivatalos nyelve a francia. Az 
összes okmányok, egyezmények, szabályzatok 
német fordítással adatnak ki. 
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Az ügyviteli bizottsághoz szakbizottságokat 
szerveztek. Az egyesület 5—5 évenként köz
gyűlést tart. A közgyűlésen csak tagigazgatósá
gok vehetnek részt. A részvevőket megillető sza
vazatok száma a vonalaik kilométer-hosszával 
arányos. 1000 km.-ig egy, 1001—3000 km.-ig 
kettó, 3001—5000 km.-ig három szavazat gyako
rolható ós így tovább egészen 13 szavazatig. 

Az egyesülethez az alakításban részt nem vett 
vasúti igazgatóságok utólag- csatlakozhatnak. Hat 
havi felmondással bármelyik tag kiléphet. A tagok 
(igazgatósúgok) közt felmerülő vitákat döntőbíró
sági eljárással intézik el. 

Az ügyviteli bizottság elnökévé a Paris—orlé-
ansi vasúttársaság igazgatója Mange választa
tott meg, három alelnököt pedig Anglia, Német
ország és Olaszország kiküldötteiből választottak. 

Ez a nemzetközi vasúti egyesület 1922 dec. 
1-én kezdte meg működését. A Német vasúti 
igazgatósát/ok egyesülete, habár a Nemzetközi 
vasúti egyesület francia vezetéssel azzal a rej
tett céllal létesült, hogy amannak működését 
mellőzhetővé tegye, működését tovább is folytatja, 
természetesen kevesebb taggal, mint a háború 
előtt való időben, miután pl. Belgium, Románia 
a Német vasúti igazgatóságok egyesületéből ki
léptek és úgy Ausztria, mint Magyarország 
vasútjai most már jelentékenyen kevesebb kilo
méterhosszal szerepelhetnek az egyesületben. 

A fent jelzett két egyesületen kívül kisebb mű
ködési körrel vannak még vasúti egyesületek az 
egyes államokban, amelyek csak az illető államok
ban levő vasúti igazgatóságokból alakultak. így 
Magyarországon is két ilyen, elsősorban tekin
tetbe jövő vasúti egyesület van, amelyek az egye
sületben tömörült vasutakat közösen érdeklő 
ügyek és kérdések együttes tárgyalása és intézése 
céljából alakultak. Ezek: a «Magyar vasúti igaz
gatóságok együttes értekezlete* és a «Magyar 
maqúnvasiíiak együttes értekezlete*. Előbbinek 
tagjai a MÁV., aDuna-Száva-Adria (Déli) vasút, 
a Gy. S. E. V., a M. P. V. és a Budapesti h. é. v., 
utóbbiban pedig a magyar vasúti igazgatóságok 
veszuek részt. 

Végül vannak úgynevezett díjszabási kötelé
kek, ezekben szintén különböző vasúti igazga
tóságok egyesülnek a köteléki ügyek közös tár
gyalása és intézése végett. 

Vasutak építési engedélye, 1. Engedélyezés. 
Vasutak ós csatornák telekkönyvezese, 1. 

Központi telekkönyvek. 
Vasutak felelőssége halál v. testi sértés eseté

ben, 1. Kár. 
Vasutas, 1. Vasúti alkalmazottak. 
Vasútengedélyezés, 1. Engedélyezés. 
Vasút- ós csatorna-vállalatok elleni végre

hajtás esetén a végrehajtási eljárás szabályait 
kell alkalmazni az 1881. LXI. t.-c. 25—32. §-aiban 
foglalt következő nevezetesebb eltérésekkel: az 
üzlet folytatásához szükséges tárgyakat, mint 
pl. mozdonyt, kocsit, gépet, a készpénzt külön 
lefoglalni nem lehet; ingatlan árverése esetében 
az építési alaptőke tízszerese v. a tiszta jövede
lem húszszorosa a kikiáltási ár, az árverés elren
delésével együtt zárgondnoki kezelést kell elren
delni stb. 

Vasútfentartás, 1. Pályafentartás. 
VasiVti alagutak, 1. Alagút. 
Vasúti alkalmazottak, a vasúti vállalat sze

mélyzetének minden tagja; szolgálati viszonyu
kat az 191í. XVII. t.-c.-be foglalt vasúti szolgá
lati rendtartás szabályozza, amelyben tüzetesen 
vannak szabályozva az alkalmazás feltételei, a 
képesítés, az eskü és fogadalom, az alkalmazottak 
kötelességei ós jogai, egyleteik, szolgálati vét
ségeik, a fegyelmi vétségek és a fegyelmi eljárás, 
a szolgálati viszony megszűnése stb. 

Vasúti állomások, 1. Állomás. 
Vasúti árúfuvarozás. A vasút nem más, mint 

fuvarozási vállalat, mely a fuvarozást (fuvarozási 
üzletet) a kereskedelmi törvény értelmében foly
tatja. A kereskedelmi törvénnyel szemben eltérést 
enged az i 892. XXV. t.-c, mellyel a vasúti árú
fuvarozás tárgyában Bernben 1890 okt. 14. kötött 
Nemzetközi egyezmény iktattatott törvénybe. 
A nemzetközi vasúti fuvarozásra az előbb emlí
tett Nemzetközi egyezmény rendelkezései alkal
maztatnak. L. Berni egyezményt is. 

Vasúti balesetbiztosítás, 1. Biztosítás. 
Vasúti betegség tehenekben hosszas vasúti 

szállítás következtében az óv meleg szakai
ban (májustól szeptemberig) áll elő. Különösen az 
előzőleg rendszeresen legeltetett és vemhes tehe
nek szoktak megbetegedni mindjárt a vasúti ko
csiból történt kirakás után, vagy már a szállí
tás közben. Tünetek: ideges nyugtalanság és 
dülöngő járás, összeroskadás, később a test hátulsó 
részében bódulat ós általános bénulásszerü álla
pot. A tőgynek a bimbócsatornán keresztül törtónt 
felfúvasa többnyire gyógyulást eredményez. Jó 
hatással van továbbá koffeinnek a bőr alá fecs-
kendezése is. A betegség közvetlen oka isme
retlen. 

Vasúti biztonsági berendezések, 1. Bizton
sági határjel, Biztosító berendezések, Biztosító 
készülékek, Térközbiztosító berendezés. 

Vasúti blokk. A V. olyan váltakozó árammal 
működő villamos zárószerkezet, mely két egy
mástól távol eső helyen felállított helyhez kötött 
jelző kölcsönös kényszerfüggésének elérésére 
szolgál. Keletkezését a térközben való közlekedés 
szükségessége eredményezte (1. Térközbiztosító 
berendezés), ahol az egymásután következő tér
közök lezárására szolgál. Később az állomások 
központilag állított váltóinak és jelzőinek egy 
intéző helyről való irányítására is felhasználták 
oly módon, hogy az intéző helyen szolgálatot tel
jesítő forgalmi tisztviselő kényszerfüggésü módon 
adja meg az utasításait úgy, hogy a szerkezet 
önműködően gondoskodik arról, hogy egyrészt 
egymással ellentmondó intézkedés lehető ne le
gyen, továbbá, hogy az egyes intézkedések között 
a sorrendi kényszerkapcsolat meg legyen. L. 
Központi váltó- és jelzöállHás. 

Vasúti daru, 1. Daru. 
Vasúti díjszabás, 1. Díjszabás és Vasúti üzlet

szabályzat. 
Vasúti egészségügy. Az egészségtannak az az 

ága, mely a vasúti alkalmazottak és a vasúton uta
zók egészségtanával foglalkozik. Főbb feladatai: 
a vasúti alkalmazottak sorozása, egészségmegőr
zése szolgálat közben, ellátásuk betegség és rok-
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kantság esetén. Biztosító berendezések balesetek 
elkerülésére. Az első segélynyújtás szervezése. 
A vasúti kocsik egészségtana, különös tekintettel 
a szellőztetés, fűtés és világítás problémáira. 
Betegek és holttestek szállításának szabályozása. 
A vasúti kocsik tisztítása és fertőtlenítése. Ide 
tartozik az állomások, a vasúti étkezők, váró
helyiségek stb. egészségtana is. 

A modern vasúti kocsikon az I. osztályon l-90— 
2'20, a II. osztályon 1-28—1-50, a III. osztályon 
0-84—1-00 köbméter levegő van számítva a fülke 
belsejében egy utasra. A kocsik fertőtlenítésére 
ma már oly csarnokok készülnek, amelyekben 
az egész vagont egyszerre lehet fertőtleníteni. 

Vasúti egységek, a vasúti üzemben adódó 
különleges .mennyiségek meghatározására való 
mértékek. így utaskilométer, 1 utasnak 1 km. 
távolságra szállítása. Továbbá tonnakilométer, 
tengely-,kocsi-,vonat-, mozdonykilométer. A von
tatási szolgálatban haszonkilométer 1 mozdony
nak munkában, azaz vonat előtt megtett 1 km. 
útja, üresmenetkilométer 1 vonat nélkül járó v. 
hideg állapotban vontatott mozdonynak 1 km. 
útja. A forgalmi szolgálatban elegytonnakilomé-
ter 1 kin. úton szállított 1 tonna összsúly, azaz a 
szállítmány súlyán kívül a kocsik önsúlyát is szá
mítva, tiszta v. liaszontonnákilométer csak a 
szállítmány súlya, holtteher- vagy táratonnaki
lométer csak a kocsik önsúlya 1 tonnájának 1 
km. úton szállítása. Ide tartozik a vasúti vonal
részek virtuális vagy üzemi hosszúsága is, amely 
a tényleges vagy építési hosszúságtól különbözik 
és egyéb a vasúti üzemben és statisztikában hasz
nálatos vasúti egységek. 

Vasúti elszámoló hivatalok. Az olyan vasúti 
fuvardíjak és egyéb illetékek elszámolására, me
lyekben több vasút részes, az érdekelt vasutak 
közös leszámoló hivatalokat tartanak fenn. Ilyen 
központi leszámoló hivatal működött pl. Szegeden. 

Vasúti értekezletek. A vasutak a közösen 
végzett fuvarozások ügyeit értekezletek útján 
tárgyalják. Az értekezleteket előzetesen létesített 
megállapodások keretében tartják. L. Vasutak 
egyesületei. 

Vasúti és hajózási főfelügyelőség. A magyar 
királyiV. a «Vasútüzleti rendtartása 73. §-a és az 
cddeiglenes folyó-, csatorna- és tóhajózási rend
szabályok)) 107. §-a alapján szervezett s a keres
kedelemügyi m. kir. miniszternek közvetetleníil 
alárendelt hatóság. Székhelye Budapest. A vasút
ügyre vonatkozólag a főfelügyelőség feladatát 
áitalában a forgalomban levő vasutak építési álla
potára és üzletére vonatkozó felüg5reletnek és 
ellenőrzésnek a rend és biztosság érdekéből s a 
fennálló törvények és rendeletek, különösen pedig 
a vasútüzleti rendtartás határozmányai értelmé-
ban való gyakorlása képezi. A belvízi hajózás 
tekintetében a főfelügyelőség feladata az ideig
lenes folyó-, csatorna és tóhajózási rendszabályok
ban megállapított felügyelet és ellenőrzés álta
lában. Ujabban a hajózási osztály a m. kir. ten
gerészeti hatóság ügyeit is ellátja. A főfelügyelő
ségnek két osztálya van: vasúti és hajózási. 

Vasúti és táviró-ezred, 1. Műszáki csapatok 
és intézetek. 

Vasúti fék, 1. Fék. 

Vasúti forduló, vasútépítési értelemben 1. For
duló. A vasúti forgalmi ós vontatási szolgálatbau 
V. (v. forda) az egy vonathoz, illetve mozdony
hoz beosztott személyzetnek a honállomástól való 
elindulással kezdődő és az oda való visszaérkezés
sel végződő szolgálattétele. A rendelkező állomás 
főnöksége, illetve a fűtőház-főnökség osztja be 
a személyzetet fordákba. A beosztásnál a személy
zet teljesítőképessége, a mozdonyok és kocsik 
lehető legjobb kihasználása, a szén- ós vízvétele
zés és egyéb szempontok mértékadók. 

Vasúti forgalmi szabályzat, helyesebben a 
Fövasuták forgalmi szolgálatára vonatkozó sza
bályok alapelvei. Ebben azok az irányadó ren
delkezések foglaltatnak, amelyeket a fővasuta-
kon való közlekedésnél követni kell. Azokat a 
vasútvonalakat, amelyeken a forgalmi szolgá
latot ezen alapelvek szerint kell ellátni, a fel
ügyeleti hatóság állapítja meg. Ezeket az alap-
eliéket a m. kir. kereskedelemügyi miniszter 
92,492/1912. sz. rendelete tartalmazza. (Megjeleni 
a Magyarországi Rendeletek Tárában, 1912. év
folyam.). Hasonló rendelet ugyanezen szám 
alatt adatott ki a helyiérdekű vasutak forgalmi 
szolgálatára vonatkozó szabályok alapelveire 
nézve. 

Vasúti franko-jegy, oly bérmentesítési bélyeg-
rendszer, amelynek célja kisebb súlyú csomagok
nak vagy élelmi cikkeknek közvetlenül a terme
lőktől való olcsó, egyszerű szállítása. A V. egy
szerűen az illető csomagokra a levélbólyegek 
módjára ragasztatik minden további alakiság 
mellőzésével. A V. értókét súlycsoportok és távol
sági övök szerint állapítják meg. 

Vasúti fuvarozás, 1. Vasúti árúfuvarozás ós 
Vasúti üzletszabályzat. 

Vasúti fűtés alatt a személyszállító vonatok 
fűtését kell érteni. Kezdetben forró vízzel töltött 
vaspalackokat használtak erre a célra, amelyeket 
a szakaszokban ülő utasok lábai alá helyeztek; 
később fával vagy szénnel fűthető vaskályhákat 
építettek a kocsikba; ma általában minden vasút 
gőzzel fűthető vascsövekkel szereli fel a kocsi
kat. Gőzforrás gyanánt vagy a vonat elején 
levő lokomotív kazánja, vagy a személykocsik 
közé besorozott fütőkazánkocsi gőzkazánja szol
gál. A gőzforrásból az ú. n. fővezetékben ha
lad a gőz a vonaton végig. A fővezeték a vonat 
kocsijai alatt a kocsik alvázára erősített vascső
ből, két szomszédos kocsi között pedig guniini-
tömlőből vagy csuklós szerkezetű vascsövekből 
készített fűtőkapcsolatból áll. Minden kocsi alatt a 
fővezetékből mellékvezetékek ágaznak ki, ame
lyek a gőzt a kocsik belsejében az ülések alatt 
v. a falak mentén elhelyezett fütőcsövekbe (fűtő
testek) vezetik. Azon a helyen, ahol a mellekve
zeték a fütőcsőte belép, elzáró készülék (csap v. 
tolattyú) van beiktatva, amely az utasok által ke
zelhető állító karral tetszés szerint «hideg» vagy 
«meleg» állásba hozható. Van nagy nyomású V., 
midőn a fütőgőznek a fűtőcsövekben épen olyan 
nagy feszültsége van, mint a fővezetékben; van 
kisnyomású V., ennél a gőz feszültségét a fűtő-
csövekbe való belépésnél egy arra rendelt készü
lék (fojtó szelep) majdnem a külső légnyomás 
értékére lecsökkenti. A gyakorlat azt mutatja, 
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hogy a kisnyomású V. előnyösebb, mint a nagy
nyomású. Különleges személykocsiknál (termes 
kocsik) a gőzfűtésen kívül használatban van a 
gázfűtés is. Megemlítendő, hogy újabban tért 
hódít a villamos árammal való V., de általános 
használatra ez csak a villamos vontatás elterje
désével számíthat. 

Vasútigazgatás. A V. feladata a szállítás 
zavartalanságának biztosítása, annak lehetőleg 
olcsóbbá tétele, a vasút felszerelésének jókar-
ban tartása és kiegészítése, a vasút jövedelmező
ségének fejlesztése és biztosítása. Formailag a 
vasút üzleti, pályafentartási, vonatmozgósítási 
és általános igazgatási munkakörre tagozódik. 
A V. szervezete különböző aszerint, hogy a vasút 
állami tulajdonban van-e vagy magánvasút. A V. 
szervezeti tagozódása különböző államokban is 
különböző. Magyarországon az államvasutak fő
hatósága a kereskedelmi minisztérium, az igaz
gatást a központi igazgatóság és az ez alá rendelt 
iizletvezetöse'gek végzik. A magánvasutak köz
ponti igazgatóságának csak alárendelt helyi ha
táskörrel bíró végrehajtó szervei (forgalmi főnök
ségek vagy felügyelőségek) vannak. A trianoni 
békében összezsugorított Magyarországnak meg
maradt vasútjait az igazgatóság, amely az elnök
ből és hét igazgatóból áll, és hat üzletvezetöség 
végzi. A központi igazgatóságnak főosztályai: 
általános igazgatási, pénzügyi, kereskedelmi, 
építési és pályafentartási, gépészeti, forgalmi, 
anyag- és leltárbeszerzési; ezek mellett a szám
viteli osztályok. Az üzletvezetőség közvetlenül 
vezeti és irányltja a vasúti külső végrehajtó szol
gálatot. A hat üzletvezetőség székhelye: Buda
pest, Miskolcz, Debreczen, Szeged, Pécs, Szom
bathely. A végrehajtó külszolgálatnak utolsó fel
ügyeleti szervei a forgalmi kirendeltségek és 
osztálymérnökségek. A trianoni bóké következ
tében megcsonkított államvasutak vonalai: tulaj
don vonal 3025, saját számlájára kezelt helyi
érdekű vonalak 249, szerződés alapján kezelt 
helyiérdekű vonalak 3777, összesen 7051 km. 
Magánvasutak: a Duna—Száva—Adria vasút 
(volt Déli vasút), összes magyar vonala 573 km.; 
igazgatását a Budapesten székelő üzletigazgató
ság végzi, élén az üzlet-vezérigazgató áll ; a 
Győr—sopron—ebenfurti vasút, az igazgatóság 
székhelye Budapest, az üzletvitelt a Sopronban 
Bzékelő üzletigazgatóság végzi. A pályahosszú-
Bág 127 km., emellett 256 km. helyiérdekű vo
nalat kezel; ugyancsak ennek igazgatósága ke
zeli az aradi és csanádi egyesült vasutak meg
hagyott 135 km. vonalát. A mohács—pécsi vasút 
igazgatását a Budapesten székelő üzletigazgató
ság végzi, a vonalhossza 67'5 km., az üszög— 
villányi vonalrészt a MÁV használja. Az Alföldi 
első gazdasági vasút 112 km. hosszú, a békés
csabai üzletkezelőség vezeti. 

Vasútigazgatóság, 1. Vasútigazgatás. 
Vasúti hadi adó az 1917. VI. t.-c.-kel létesített 

külön adó, amely szerint a vasutak az áruszállí
tásért járó minden díjon felül ennek 30°/o-át 
voltak kötelesek fizetni. Az 1924. IV. t.-c. alapján 
fuvarozási illeték lépett a V. helyébe. 

Vasúti híd, 1. Híd. 
Vasúti idő, 1. Egységes idő. 

Vasúti Jelzések 

Vasúti járómüvek a vasút felszereléséhez tar
tozó közlekedési eszközök, amelyeknek jellemző 
tulajdonságuk, hogy kerekeikkel a síneken továb
bíthatók. Ide tartoznak: a lokomotív, mely ön
magának és egyéb V.-nek továbbítására szolgál; 
a szerkocsi, amely a lokomotív tartozéka; a 
poggyászkocsi vagy kalauzkocsi, mely az utasok 
által feladott poggyásznak ós a vonatvezetőnek 
elhelyezésére való; a, postakocsi (1. Mozgóposta), 
mely a postai szállítmányoknak, a személykocsi, 
mely a szállítandó utasoknak, a teherkocsi, mely 
a szállítandó tárgyaknak ós állatoknak befoga
dására szolgál; a motoros vasúti kocsi, amely nem 
egyéb, mint hajtó motorral felszerelt vasúti sze
mélykocsi. Az eddig felsorolt V. a közforgalom le
bonyolítására valók. Ezeken kívül vannak olyan 
V., amelyek a vasúti vonalak felügyeletének, a 
pálya javításának, a forgalmi akadályok eltá
volításának céljait szolgálják. Ilyenek: a haj-
tány, amellyel a pályát vizsgáló mérnökök utaz
nak ; a vasúti automobil, amely a közúti auto
mobiltól csak abban különbözik, hogy vékony 
abroncsú vasúti kerékpárokon fut, magas rangú 
vasúti tisztviselők ezen utazzák be a vonalakat; 
a vasúti tricikli, amelynek két nagyobb kereke 
egymásután az egyik sinen, kisebb harmadik ke
reke a másik sinen fnt, ezekre könnyű vasalváz 
van szerelve egy üléssel és hajtóművel s arra 
való, hogy rajta a pályafelvigyázó a vonalát be
járja; a pályakocsi, amely vasúti anyagoknak 
kézi erővel való továbbítására, a hóeke, a loko
motív által tolva, hóakadályok eltávolítására szol
gál. A V. szerkezetét, berendezését és legnagyobb 
szélességi ós magassági méreteit (1. Űrszelvény) 
minden vasút pontos előírásokkal szabályozza. 
Ebben a tekintetben az idegen vasutak között is 
vannak megállapodások, melyeknek betartása az 
egyik vasút vonalairól a másik vasút vonalaira 
átmenő V.-nél kötelező. L. még Vasúti kocs-i. 

Vasúti jegy, 1. Menetjegy. 
Vasúti jegyadó, némely államban a vasúti 

jegyek után szedett adó. L. még Szállítási adó, 
Vasúti hadi adó. 

Vasúti jelzések. A vasútüzem különleges ter
mészetének megfelelő értekezési eszköz, amely 
egyes könnyen megérthető és egymással össze 
nem téveszthető elemekből tevődik össze. Az 
értekezés állandó jelek, ú. n. jelzések útján tör
ténik. A vonatforgalom rendességének és biz
tosságának előmozdítására elsősorban a jelző
eszközök hivatvák, ennélfogva azokat a kifeje
zendő fogalmak egyszerűsége és szabatossága, 
valamint az erre szolgáló eszközök kiválasztása 
szempontjából igen gondosan és egyöntetűen kell 
megállapítani. A jelzések a vasúti forgalomnak 
legfontosabb tényezői. Az erős forgalmú fővasu-
tak gyorsjáratú vonataik miatt tökéletesebb 
jelzőberendezéseket igényelnek, mint a kisebb 
forgalmú helyiérdekű vasutak lassú járatú vo
nataikkal; azért utóbbiaknál e téren bizonyos 
megengedett könnyítések eszközölhetők. Az üzem 
biztosítására szolgáló jelzések osztályozása: a) 
Érzékszervek szerint látható (optikai) és hallható 
(akusztikai) jelzések. Ezek nappaliak és éjjeliek. 
(Bizonyos légköri, időjárási és helyi viszonyok 
között az éjjeli jelzések nappal is alkalmazandók.) 
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b) A jelzés helye szerint vonaljelzések, állomási 
jelzések és vonatjelzések, c) A cél szerint jelentő, 
figyelmeztető, parancsoló és tiltó jelzések, vagy 
elő, térköz, bejárati, kijárati, vágányút, lassú
menet, váltójelzők stb. d) A jelzések adásának 
módja szerint kézi jelzések, villamos jelzések, 
automatikus (önműködő) és mechanikai jelzések. 
e) Végül helyhez kötött és hordozható jelzők. 
A jelzőeszközökkel való helyes bánásmód, vala
mint a pillanatnyi helyzetnek megfelelő jelzések
nek pontos, azonnali és minden félreértést kizáró 
leadása a forgalom biztonságának alapföltétele 
lévén, a vasutak különleges ú. n. jelzési utasítá
sokban foglalják össze mindazokat a szabályo
kat, amelyeket ennek a fontos szolgálatnak el
látása körül be kell tartani. 

Vasúti jog. Az a nevezetes szerep, amit a 
vasutak a közlekedés terén már száz év óta be
töltenek, önálló tudományszak, a V. kialakulására 
vezetett. A vasutakra, másrészről a vasutak által 
lebonyolított forgalomra s ügyletekre vonatkozó 
jogszabályok alkotják együttesen a V.-ot. Az 
előbbiek, vagyis a vasutakra vonatkozó főbb jog
szabályok körébe tartoznak: 1. a közforgalmú 
vasutak engedélyezése az államot illető vasúti 
felségjog alapján, mely engedélyezésnek forrása 
nálunk az 1868 júl. 8-iki 4973. számú rendelet, 
amit továbbfejlesztett a helyiérdekű vasutak te
kintetében az 1880. XXXI. és az 1888. IV. t.-e.; 
ezek szerint a helyiérdekű vasút engedélyezése a 
minisztérium jogkörébe tartozik, fontosabb (fő
vonalakat kiegészítő, országhatárt érintő stb.) 
helyiérdekű vasutak engedélyezése azonban a 
törvényhozás joga; 2. a törvényhatóságok és 
községek s az állam hozzájárulása a helyiérdekű 
vasutak létesítéséhez (1888. IV. t.-e. 7. §-a); 3. a 
székesfővárosi vasutakra vonatkozó különleges 
jogszabályok (1881. XLI. t.-e., 45227/1887. sz. 
közm. és közi. és belügymin. rendelet); 4. az állam 
megváltási jogára s az államra háramlásra vo
natkozó jogszabályok (1880. XXXI. és 1888. IV. 
t.-e.); 5. a vasutak és csatornák központi telek-
könyvezéséről szóló, az 1881. LXI. t.-c.-ben fog
lalt jogszabályok. Az utóbbiak, vagyis a vasutak 
által lebonyolított forgalomra és ügyletekre vo
natkozó főbb jogforrások: 1. a forgalmi szolgálat 
s az üzletvitel alapelveit ós az állami főfelügyeleti 
jogot szabályozó vasútüzleti rendtartás; 2. a vasúti 
szolgálati rendtartásról szóló 1914. XVII. t.-c.; 
3. a vasút magánjogi felelőssége tekintetében 
üzemi baleseteknél az 1874. XVIII. t.-c.; 4. a 
vasúti üzem büntetőjogi védelme tekintetében az 
1878. V. t.-c.; 5. fuvarozásjogi vonatkozásokban: 
a) a belföldi forgalomban a kereskedelmi törvény 
rendelkezései.majd az 1892.XXV.ésazl901.XXV. 
t.-c.-ek alapján kibocsátott vasúti üzletszabályzat, 
b) a nemzetközi forgalomban egyes államokkal 
kötött külön megállapodások, a legtöbb európai 
állammal azonban az 1890 okt. 14. kötött, az 1892. 
XXV. t.-c.-kel becikkelyezett berni nemzetközi 
árúfuvarozási egyezmény, illetve az 1901. XXV. 
t.-c.-el becikkelyezett párisi pótegyezmény és az 
1908. XLIV.t.-c.-be foglalt második pótegyezmény. 
A nemzetközi fuvarozási jog terén az árúfuvaro
zásban az utóbbi egyezmények helyét rövidesen 
le fogja foglalni a vasúti árufuvarozás tárgyában 

Bernben 1924 okt. 23. aláírt egyezmény, amely
nek becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatot a 
nemzetgyűlés már elfogadta; a nemzetközi vasúti 
személy- és poggyászfuvarozás tárgyában ugyan
ott ugyanakkor szintén egyezmény jött létre, 
mely szintén életbelépés előtt áll. 

Vasúti jóléti intézmények. Az ember meg
élhetését fenyegető esélyek (munkanélküliség, 
betegség, baleset, rokkantság, halálozás) követ
kezményeinek enyhítésére, a személyzet élet
módjának megjavítására és művelődésének elő
mozdítására szolgáló intézmények. A vasúti sze
mélyzet saját kezdeményezéséből és erejéből is 
iparkodik jólétét intézmények alapításával és 
fentartásával előmozdítani. Emellett befizet a 
•vasútvállalat által létesített, minden más köz
jótékonysági intézménytől eltérő különleges vas
utas jellegű jóléti alapokra is. Nagyobb fontos
ságú jóléti intézmények a nyugdíjintézetek, 
betegsegélyezés (betegbiztosító intézet) és bal
esetbiztosítás. 

1. Nyugdíjintézetek. A vasúti alkalmazottak 
javára létesített legfontosabb munkaadói, erkölcsi 
és matematikai alapokra fektetett intézmény. 
A m. kir. államvasutaknál a nyugdíjintézet 1870 
ápr. 1. kezdte meg működését. Hivatalból tag
jává válik minden végleges minőségben évi fize
téssel kinevezett alkalmazott. Tagsági díjat 
fizetnek. A mozdony- és vonatkísérő személyzet a 
járulékot másfélszeresen fizeti, azért nekik a tag
sági idő is másfélszeresen számít. A nyugdíj
jogosultság 8 évi tagság után kezdődik, innen 
fokozatosan emelkedve a teljes fizetés a 36-ik 
tagsági év leteltével jár. Az intézet kiadásánál 
esetleg fölmerülő hiányt a kormány az ú. n. 
garancia erejénél fogva kamatnélküli előleg 
adása útján fedezi. 

2. Nyugbérpénztár. 1904 júl. 1. lépett életbe. 
Ebbe nemre való tekintet nélkül 25 életévtől 55 
életévig mindazok kötelesek belépni, akik a Máv. 
bármely szolgálati ágában legalább három éven 
át már alkalmazva vannak, de sem évi fizetéssel, 
sem végleges minőségben kinevezve nem lóvén, 
a nyugdíjintézetnek nem tagjai. Nyugbór 10 tag
sági év után jár évenkint emelkedve, az a) cso
portban 30, a b) csoportban 40 tagsági óv után 
éri el a legmagasabb tagsági Összeget. 

3. Betegsegélyzö pénztárak. A korábban fenn
állott betégsegélyző pénztárak helyett 1924 jan. 
1-től A m. kir. államvasutak Betegség Biztosító 
Intézete állíttatott föl, amelynek kötelezett tag
jaivá váltak az összes tényleges [szolgálatban 
állókon kívül az összes nyugdíjasok és nyug-
béresek, továbbá az állandó ellátásban részesülő 
özvegyek és szülőtlen árvák is. Ugyancsak 1924 
jan. 1-től kezdődő hatállyal a keresk. m. kir. 
miniszter a m. kir. államvasutak összes üzemeit 
mentesítette az országos pénztárnál való baleset
biztosítási kötelezettség alól. 

4. Külön segélyalap 1883. alakult meg oly 
célból, hogy azok az alkalmazottak, illetőleg 
hozzátartozóik, akik nyugdíj nélkül válnak ki a 
vasútintézet kötelékéből, bizonyos összegű havi-
segélyben részesüljenek. 

5. Iskolák és tápintézetek. A vasútintézet 
mint munkaadó fontos kötelességének tekinti a 
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vasúti alkalmazottak gyermekei részére elemi és 
tanonciskolák, valamint nevelő-, illetve tápinté
zetek alapitásat és fentartását. A m. kir. állam
vasutak Trianon előtt Szegeden, Kaposvárt, 
Szatmárnémetiben iskolások tápintézete, Horvát-
Szlavonországban 15 magyar tannyelvű iskola 
fentartására, a szorosabb értelemben vett Magyar
országon 40 iskola fentartására és segélyezé
sére évente hatalmas összegeket irányzott elő. 
Magyarország megcsonkítása után a szegedi 
nevelő- és tápintézetet tartja fenn; a kaposvári 
nevelő- és tápintézet fenntartásának terheit a 
«Kansz» vasúti csoportja vállalta. 

6. V. alapítványok. Emberbaráti érzéstől át
hatott magánosok, valamint a vasúti alkalma
zottak saját körükben eszközölt gyűjtés útján 
több rendbeli alapítványt tettek, de azok pénzünk 
elértéktelenedése folytán ezidőszerint számba
vehető összeget nem képeznek és azért a kőszegi 
vasüti árvaház alapjához csatoltattak. 

7. Fogyasztási szövetkezet. Mint jóléti intéz
mény említésre méltó az alkalmazottak által 
1883. alapított és kezelt, a Máv. igazgatósága 
részéről közvetett támogatásban részesülő «M. k. 
államvasutak alkalmazottainak fogyasztási szö
vetkezete)) Budapesten és a vidéki gócpontokon 
fenntartott számos és időről-időre szaporodó 
árudáival. 

Vasúti kártérítés. A vasutak kártérítési fele
lősségére nézve — üzemük veszélyességét te
kintve — az 1874. XVIII. t.-c. a magánjog álta
lános szabályainál messzebb menő, szigorúbb sza
bályokat állapított meg. Eszerint, ha valamely 
vaspálya (gőz- v. villamos vasút, sikló) üzeménél 
valaki életét veszti vagy testi sértést szenved, az 
ebből eredő kárért a vaspályavállalat akkor is 
felelős, ha a baleset noki fel nem róható, kivéve, 
ha a halált vagy testi sértést maga a meghalt 
vagy sértett okozta, vagy azt oly elháríthatatlan 
esemény (vis ínaior), vagy harmadik személynek 
oly elháríthatatlan cselekménye okozta, amelyet 
a vaspályavállalat megakadályozni képes nem 
volt. Az ily kártérítési követelés a balesettől, ill. 
a haláltól számított 3 év alatt elévül. A vasutak 
felelősek az építésük vagy üzemük folytán más 
vagyonában okozott kárért is, erre a kártérítési 
követelésre azonban nem az idézett 1874. XVIII. 
t.-c, hanem a magánjog általános szabályai irány
adók. A fuvarozási jogviszonyból származó fele
lősségre nézve pedig külön jogszabályok állanak. 
L. Vasúti árúfuvarozás. 

Vasúti kocsi (ném. Wagen, ang. wagon, 1. a 
képmellékletet), síneken járó, személyek, állatok 
vagy tárgyak szállítására berendezett járómű. 
A nem sineken járó kocsiktól egyebek közt abban 
különbözik, hogy kerekei szilárdan ülnek a ten
gelyen, tehát a tengely a kerekekkel forog; 
továbbá a kerékabroncsoknak karimájuk van és a 
V.-nak nincs külön szerkezete az irányításra és 
megfordulásra. Minden V. három részből áll: 
alváz, futómű és kocsiszekrény. 

Az alváz hengerelt vastartókból összeszöge-
cselt keret, amely a V. szekrényének szilárd 
alapja. Két- és háromtengelyű kocsiknál az al
váz alatt közvetlenül a futómű van elhelyezve, 
mely a kerékpárokból, csapágyakból és a hord-

rúgókból áll. Négytengelyü kocsiknál az alváz és 
futómű közé forgóalvázak (1. Nyomállvány) van
nak beiktatva; ezek nem egyebek, mint két-két 
kerékpárra rágósán ágyazott kis kocsik, ame
lyekre teherkocsiknál az alvázat viselő forgó
csésze, személykocsiknál pedig a forgócsésze alá 
még a trúkkvánkos van szerelve. 

A vasúti kerékpár (1. a z i . ábrát) acéltengelyre 
felsajtolt két kerékből áll. A kerék lehet kérges 
öntésű (1. Kérges öntvény) vagy abroncsos. Előbbi 
mindig tárcsás, utóbbi lehet tárcsás vagy küllős. 
Az 1. ábra abroncsos, küllős kereket mutat. A 
kerék futófelülete enyhén kúpos, ezáltal a kerék
pár a két sin közt középső állásban törekszik 
maradni, tehát ingadozása csökken; továbbá ka
nyarulatokban a külső ós belső kerék által meg
teendő úthosszúságok különbsége is némileg ki
egyenlítődik. A futófelület belső kerületén nyom
karima van, hogy a kerékpár a sínekről le ne 
csússzék. A tengely végén lévő csapra van fel
szerelve a csapágy (1. o.), amelynek két oldalán 
vezető nyúlványok vannak alkalmazva. Ezeknek 
segítségével az alvázról (vagy a forgóalvázról) 
lenyúló ágyvezeték mindig szabályos helyzetben 
tartja a csapágyat s ezáltal a kerékpárt. A csap
ágy felső részén van elhelyezve a hordrúgó (leg-
többnyire lemezes rúgó.ritkán tekercsrúgó), ennek 
rendeltetése, hogy a pálya egyenlőtlenségeiből 
származó lökéseket enyhítve adja át az alváz
nak. A hordrúgót az alvázzal (illetve a forgó
alvázzal) a rúgótám köti össze (1. a 2. és 3. ábrát). 

Az alváz szerelvényei: a vonókészülék (1. o.), 
továbbá az ütközőkészülék, amely a mellgerenda 
elé kinyúló, tányérszerü végződéssel biró két vas-
rúdból, ezeknek vezetékeiből és a vasrúd és az 
alváz közé beiktatott ütközörúgókból áll (személy
kocsiknál többnyire lemezes rúgó, teherkocsik
nál tekercsrúgó). Az ütközőkészülék arra való, 
hogy a V.-t ért lökéseket rugalmasan közvetítse 
a kocsival; további szerelvény a fékberendezés 
(1. jfék), a fűtőberendezés (1. Vasúti fűtés) és a 
világítási berendezés (1. Vasúti világítás), a két 
utolsó szerelvény csakis személy-, kalauz- és 
postakocsiknál. 

Az alvázra van erősítve a kocsiszekrény, amely
nek szerkezete ós berendezése a V. rendeltetése 
szerint különböző. Személyszállító kocsiknál a 
kocsiszekrény ajtókkal, ablakokkal, belül a sze
mélyek számára ülőhelyekkel, a poggyászok szá
mára polcokkal van ellátva (1. Személykocsi). 
Teherszállításra való kocsiknál a szállítandó árú 
minősége szerint a kocsiszekrény kiképzése igen 
változatos (1. TeJierkocsi). 

A V. minden alkatrésze kell, hogy a vasúti elő
írásokban pontosan megadott szerkesztési szel
vény határvonalain belül maradjon. A noinzet-
közi forgalomban közlekedő kocsikra megálla
pított szerkesztési szelvényt a 4. ábra mutatja. 
Ugyanott egy személykocsi homloknézete is fel 
van tüntetve. A V.-ra vonatkozó előírásokat leg
jobban a Technische Vereinbarungen über den 
Bau und die Betriebseinriehtungen der Haupt- und 
Nebenbahnen című német vasútegyleti kiadvány 
foglalja össze. 

Normális nyomtávra (1435 mm.) való V.-kat 
Csonkamagyíirörszágon négy gyár épít: Ganz 
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és Tsa—Danubius gépgyár Budapest, Schlick— 
Nicholson gépgyár u. o., Magyar w£,ggongyár 
Győr, Gép- és vasútfelszerelési gyár Kistarcsa; 
keskenyvágányú V.-kat pedig az előbbieken kívül: 
Magyar-belga fémipargyár Budapest, Roesseinann 
és Kühnernann u. o., Orenstein és Koppéi Pest-
szentlőrincz. 

Vasúti kocsibér, 1. Vasúti kocsihasználati bér. 
Vasúti kocsidaru, 1. Daru. 
Vasúti kocsihasználati bór. A vasutak között 

a vasúti kocsik kölcsönös kicserélése és haszná
lata iránt egyezmények állanak fenn. Két ilyen 
egyezmény van: a nemzetközi kocsiszabályzat és 
a német vasútegyleti kocsiszabályzat. Mindkét 
egyezmény értelmében az a vasút, amely a másik 
kocsiját használja, a kocsi tulajdonosának hasz
nálati bért fizet, amely az illető egyezményben 
francia frank, illetőleg német aranymárka összeg
ben van megállapítva. A vasutak a bértartozások 
leszámolására leszámoló osztályokat tartanak 
fenn s a használati bérek helyes felszámítását e 
leszámoló helyekkel ellenőriztetik. 

Vasúti komp, 1. Komp. 
Vasúti központi leszámoló hivatal, 1. Le

számoló hivatal-
Vasúti közvetlen (átmeneti) kocsik. Az uta

zás kényelmessége érdekében a vasutak az úgy
nevezett nemzetközi vonatokkal, főképpen gyors
vonatokkal közvetlen kocsikat közlekedtetnek, 
amelyekben az utasok hosszabb utakon (pl. Buda
pesttől Parisig stb.) átszállás nélkül utazhatnak. 
A rendes közvetlen kocsikon kívül közvetlen ét
kező- és hálókocsik is közlekednek. A közvetlen 
kocsik járatása a menetrendekből vehető ki. 

Vasúti menetjegy, 1. Menetjegy. 
Vasúti menetrend, 1. Menetrend. 
Vasúti menetsebesség, 1. Menetsebesség. 
Vasúti motorkocsi, 1. Motorkocsi. 
Vasúti műhelyek. V.-ben vizsgálják meg idő

szakonként és javítják ki a vasúti járómüveket 
(lokomotivokat és kocsikat). Egyes vasutak saját 
műhelyeikben új járómüveket (lokomotivokat és 
kocsikat) is építenek. 

Vasúti műszaki kocsihivatalok. A személy
szállító vonatokkal közlekedő kocsik állapotát a 
f ütőképesség szempontjából kisebb állomásokon 
a fűtőházak személyzetéhez tartozó vizsgáló laka
tosok ellenőrzik, a kocsik tisztántartásáról pé
tiig az állomási személyzethez tartozó kocsi
tisztítók gondoskodnak. Nagyobb személypálya
udvarokon külön vasúti műszaki kocsihivatal 
gondoskodik arról, hogy a személyvonatok kocsi
jainak futóképessége kifogástalan legyen, hogy 
a kocsik tiszták legyenek, a világító-, fűtő- és 
fék-berendezés jól működjék. Ilyen hivatal a MÁV. 
állomásai közül a budapesti keleti és nyugati 
pályaudvarokon van. 

Vasúti nátha, közönséges nátha jellegével bíró 
megbetegedés, mely vasúti utazások után szokott 
támadni. 

Vasúti őr, 1. Pályaőr. 
Vasúti refakcia, 1. Díjkedvezmény és He-

fakcia. 
Vasúti rendőrség feladata a vasúti üzem és 

forgalom rendjének és biztonságának a megóvása. 
Erre első sorban is a vasúti tisztviselők és közegek 

hivatvák. Külön rendőri szervezet e célra hazánk
ban nincs. A V. azonban a közrendészetet nem 
foglalja magában, mert ezt a vasutakon is a terület 
szerint illetékes rendőri hatóságok gyakorolják. 

Vasúti sín, 1. Felépítmény és Sin. 
Vasúti statisztika. A vasútügy számszerű 

adatainak rendszerbe foglalása. Célja, hogy a 
vasútüzemben észlelhető jelenségekből pontos és 
megbízható számadatokat szolgáltasson avégből, 
hogy ezekből közvetlenül, vagy az adatoknak 
egymással való vonatkozásából következtetések 
legyenek levonhatók arra nézve, hogy a vasút 
hálózatát és üzemét mily irányban kell fejlesz
teni, hogy annak közgazdasági feladatai, illetve 
mezőgazdasági céljai minél nagyobb haszon biz
tosítása mellett megvalósíthatók legyenek. 

A statisztikai csoportok a következők: ^ P á l y a 
hossz-statisztika. B) Teljesítményi statisztika. 
a) vonatok teljesítményei, b) mozdonyok teljesít
ményei. G) Személy- és árúforgalmi statisztika. 
a) személyforgalom, b) árúforgalom, c) állomá-
sonkint való személy- ós árúforgalom. D) Szak
szolgálati statisztika, a) vontatási szolgálat, 
b) pályafentartási szolgálat, c) műhelyi szol
gálat. E) Pénzügyi statisztika. F) Közcélokat 
szolgáló vasiiti statisztika. Úgy az állami, mint 
a magánvasutak igazgatóságai az általuk kezelt 
vasutak üzemének folyásáról évenkint üzleti je
lentésekben számolnak be. Jelentéseik alapját 
főleg az üzleti eredmények, a befektetett tőke 
állása, azonkívül mindama jelenségek és viszo
nyok szolgáltatják, melyek az üzleti eredmény 
alakulására befolyással voltak. A m. kir. állam
vasutaknál a kereskedelmi statisztika összeállí
tását az igazgatóság kebelében működő statisz
tikai ügyosztály végzi. 

Vasúti szállítási adó, 1. Szállítási adó, Vasúti 
hadi adói 

Vasúti szállítási idő, 1. Szállítási határidő. 
Vasúti szállítmánybiztosítás, 1. Biztosítás. 
Vasúti talált tárgyak, 1. Talált dolgok. 
Vasúti tarifa, 1. Díjszabás, Tarifapolitika, 

Tarifakon ferencia. 
Vasúti távíró, 1. Biztosító berendezések. 
Vasúti teljesítmények két csoportra osztha

tók : forgalmi és üzemi teljesítmények. A forgalmi 
teljesítményekért kapja a vasút bevételeit, az 
üzemi teljesítmények okozzák a kiadásokat. 

Forgalmi teljesítmények: az utaskilométer, 
árútonnakilométer és a haszontonnakilométer. 
Az utaskilométer a szállított utasoknak, az árú
tonnakilométer a szállított árúk tonnákban ki
fejezett súlyának az általuk befutott kilométe
rekkel való szorzata. Ha a vonatok kocsijaiban 
szállított személyek, poggyász és árúk tonnákban 
kifejezett súlyát az általuk befutott kilométerek
kel megszorozzuk, kapjuk az összes forgalom 
(személy-, poggyász- és árúforgalom) haszon
tonnakilométer teljesítményét. 

A személyek, poggyász és árúk szállítására 
üzemi teljesítmények szükségesek. Üzemi telje
sítmények : a bruttotonnakilométer, a kocsiten
gelykilométer, a vonatkilométer, a lokomotív-
kilométer és a liaszonkilométer. 

A bruttotonnakilométer a vonat kocsijainak a 
bennük szállított személyekkel, poggyásszal és 
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árúkkal együtt tonnákban kifejezett súlya meg
szorozva a kocsik által befutott kilométerekkel. 
Ha a bruttotonnakiloinéter teljesítményből levon
jak a haszontonnakilométer teljesítményt, kapjuk 
a holttehertonnakilométer vagy kocsitonnakilo
méter teljesítményt. Ez tehát nem egyéb, mint a 
kocsik tonnákban kifejezett saját súlyának az ál
taluk befutott kilométerekkel való szorzata. 

Megkülönböztetünk bruttotonnakilométer és 
liolttehertonnakilométer teljesítményt a sze
mély-, valamint a teherforgalomban. 

A kocsitengelykilométer a vonatba besorozott 
tengelyeknek az általuk befutott kilométerekkel 
való szorzata. Megkülönböztetünk: személykocsi
tengelykilométer, kalauzkocsitengelykilométer, 
teherkoesitengelykilomóter, rakott kocsitengely-
kilométer és üres kocsitengelykilomóter teljesít
ményt. 

A vonatkilométer az egyes vonatoknak, a 
lokomotivkilométer az egyes lokomotivoknak az 
általuk befutott kilométerekkel való szorzata. 

Haszonkilométer a különböző vonatokat to
vábbító lokomotivok befutotta km.-ek (lokomotiv-
kilomóterek) hozzájuk adva az előfogat- és toló
gépek befutotta kilométereket. A Máv. 1920—21 
évi teljesítményei: 1,775.870,000 utaskilométer, 
1,683.460,000 árútonnakilométer, 1,729.724,000 
haszontonnakilomóter, 6,167.698,000bruttotonna-
kilométer, 773.992.000 kocsitengelykilomóter, 
16.392,000 vonatkilométer, 16.470,000 lokomotiv
kilométer, 16.606.000 haszonkilométer. 

Vasúti tengelytörés, I. Tengeli/tó'rés. 
Vasüti útátjáró sorompók biztosítása. A köz

úti közlekedés és a vasúti forgalom biztonsága 
érdekében a pályaszínben levő útátjárók sorom
póit, illetőleg ezek állító motorját is függésbe 
hozzák a biztosító berendezésekkel (1. o.) olykép
pen, hogy valamely menetirány jelzője csak 
akkor állítható «Szabad»-ra, ha a sorompó elő
zetesen már lezáratott. Nagyforgalmú állomá
sok mellett, hol a sorompó így hosszabb ideig 
illandóan lezárva tartatnék, élénk közúti közle
kedés esetén ez hátrányos is lehet, miért ily eset
ben külön megfontolás tárgya, hogy melyik szem
pont a fontosabb. Újabban a kezelési és fentartási 
költségek megtakarítása céljából az a törekvés, 
hogy a sorompókat egyáltalán elhagyják különö
sen oly vonalakon, ahol a vonatok nem r.agy 
sebességgel közlekednek. Ilyen esetekben a köz
utakon figyelmeztető kereszteket, a vasúti pályán 
pedig figyelmeztető oszlopokat állítanak fel. 

Vasúti üzem a vasútforgalomnak tervszerű 
biztos és gazdaságos lebonyolításával járó tevé
kenység. Ez a tevékenység nyilván igénybe veszi 
a vasutak egész szervezetét. A V. három főágra 
oszlik: a technikaira (pályafentartás, pálya
felügyelet, vonatkiséreti, vontatási és műhelyi 
szolgálat); a kereskedelmire (díjszabási ügyek, 
szállítmányozási szolgálat stb.) és az általános 
igazgatásra (a szolgálat szabályozása., személy
zeti ügyek, pénztári ügyek stb.). A V. rendessége 
és biztossága megfelelő menetrendek (1. o.) ké
szítését teszi szükségessé. A német vasútegylet 
keretében minden vonat menetrend szerint köz
lekedik. A V. gazdaságosságának mértéke a vas
utaknak a teljesítményekre (1. Vasüti teljesít

mények) vonatkoztatott kiadása. A különböző 
teljesítmények közül az összehasonlításra a ha
szontonnakilométer egységére eső kiadás a leg
megfelelőbb. A V.-ben minden kiadás a személyek, 
poggyász és árúk szállítása érdekébon történik. 
Ugyanannál a vasútnál tehát akkor leggazdasá
gosabb az üzem, amikor egy haszontonnakilo
méterre a legkisebb kiadás jut. 1909-ben a ha
szontonnakilométerre eső kiadás a Máv.-on 342, 
a Máv. saját vonalain 3'28, a Máv. kezelte h. é. 
vasutakon497, a porosz-hesszeniállami vasuta
kon 3-33, a württembergi államvasutakon 5-02, a 
német vasutakon átlagban 367, az osztrák és 
ma gyár vasutakon átlagban 3'71, az összes német 
vasútegyleti vasutakon átlagban 3'64 márkafillér 
volt. 

Vasúti üzletszabályzat (rövidebb megjelölése: 
V. U. Sz.). Az 1851-ik évben császári rendelettel 
kibocsátott vasútüzleti rendtartás kötelezte a 
vasutakat, hogy díjszabásaikat és szállítási fel
tételeiket tegyék közzé. Az 1847. megnyílt első 
magyar vasút díjszabása és szállítási feltétele 
még elfér egy lapból álló hirdetményen. Később a 
vasutak fejlődésével úgy a díjszabási tábláza'tok és 
határozmányok, mint a szállítási feltételek hova
tovább bővültek úgyannyira, hogy úgy a díj
szabási, mint a szállítási feltételeket tartalmazó 
rész könyvnagyságúvá nőtt. Az első ilyen könyv
terjedelmű kiadvány, mely az üzletszabályzat el
nevezést nyerte, az 1860-as évek elején adatott 
ki, mely az 1863-ik évben nyert kormányhatósági 
jóváhagyást az akkori centralista bécsi kormány 
által. Ez a V. volt érvényes az akkori magyar
országi vasutakon is. Jogalapja azonban csak a 
fent jelzett 1851. évi vasútüzleti rendtartás volt. 
Az Ausztriával 1867/68. évben kötött kiegyezés 
(1868. XII. t.-c.) mondotta ki, hogy az 1863. évi 
V. érvénye továbbra is fenntartatik mindaddig, 
míg a két kormány egyetértőleg meg nem vál
toztatja. Ez a megállapodás mindig megújításra 
került, valahányszor a kiegyezés Ausztriával 
megújíttatott. Az 1863-iki V.-ot a két kormány 
1872., 1874., 1878. egyetértőleg módosította, 
illetőleg változott szöveggel újból kiadta. A V. 
1893 jan. 1-től ismét új szövegezést nyert az 1892. 
XXV. t.-c.-be beiktatott berni árúfuvarozási 
nemzetközi egyezmény életbeléptetésével kap
csolatban, amely törvénycikkel a minisztérium 
felhatalmazást nyert arra, hogy a berni egyez
mény rendelkezéseit a V. útján a belforgalomba 
is átvigye még azon részeiben is, amelyek a ke
reskedelmi törvénnyel (1875. XXXIII. t.-c.) ellen
tétben állanak. A kiegyezési törvényekben és 
az előbb említett 1892. XXV. t.-c-ben foglalt ren
delkezések adták meg törvényerejét a V.-nak. 
1923-ban az árúfuvarozási nemzetközi egyez
mény újból átdolgoztatott. Miután ez az átdol
gozás lényegesen változtatja a fuvarjogot, szük
sége mutatkozik annak, hogy az új nemzetközi 
egyezmény életbeléptetésével -jyidejülega V. is 
új szövegezést nyerjen, ez idő szerint azonban a 
változott közjogi helyzetre való tekintettel Ausz
triától teljesen függetlenül. A V. tartalmazza a 
személyeknek, útipoggyásznak, expresszárúunak, 
hulláknak, élőállatoknak és árúknak vasúti fuva
rozására vonatkozó feltételeket. A V. szövegét a 
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vasutak személy- és poggyász-, valamint árú
díjszabásaikba felveszik s az egyes szakaszo
kat végrehajtási határozmányokkal egészítik ki, 
amely batározmányok azonban a V. rendelkezé
seit meg nem változtatják s a közönségre nehe
zítő feltételeket nem tartalmazhatnak. 

Vasúti üzletvezetőség, 1. Vasúiigazgatóság. 
Vasúti vétségek, 1. Közveszélyü cselekmé

nyek. 
Vasúti világítás alatt a személyszállító vona

tok világítását kell érteni. Erre a célra kezdetben 
olajlámpát, később gázlámpát pillangólánggal, 
azután villamos izzólámpát s izzótestes gáz
lámpát is alkalmaztak. Az olajlámpa és gáz
lámpa a kocsi mennyezetére úgy van szerelve, 
hogy a lámpa kürtője a tetőn át a szabadba 
kiérjen, az égéstermékek kivezetése céljából. Eze
ket a lámpákat kezdetben a tetőről kellett kezelui 
(meggyújtani, eloltani), csak később vezették be 
a kocsi belsejéből kezelhető lámpaszerkezeteket. 
A villamos lámpák kürtőt nem igényelnek és a 
kocsi belsejéből kezeltetnek. 

Az olajlámpák belsejében bádogból készült 
gyürualakú olajtartó (olajperec) tartalmazza az 
égésre való olajat. A gázvilágításhoz szükséges 
gáz a kocsi alvázára szerelt, vaslemezből való, 
hengeralakú tartönyban van elhelyezve, a villamos-
világításhoz szükséges energiát vagy a kocsi al
vázára szerelt szekrényben elhelyezett elektromos 
akkumulátor, vagy a kocsi egyik tengelye által 
szijáttétellel meghajtott dinamógép szolgáltatja. 

Vasúti visszatérítések. A Vasúti Üzletsza
bályzat és az árúfuvarozási nemzetközi egyez
mény azt rendeli, hogy ha a díjszabás helytelenül 
alkalmaztatott vagy számítási hiba fordult elő, a 
többletet vissza kell téríteni. A többlet felvé
telére az jogosult, aki a vasútnak azt kifizette. 
Ezenkívül a vasutak engedélyezni szoktak oly 
díjkedvezményeket is, melyeket visszatérítés 
útján érvényesítenek (refakcia). Az ilyen díj
kedvezményre való igény bizonyos feltételekhez 
van kötve és a visszatérítés csak akkor adatik 
meg, ha az igénylő a feltételek betartását (bizo
nyos mennyiség elszállítását) az előírt okmányok 
bemutatásával beigazolja. 

Vasúti vonatok, 1. Vonat. 
Vasútrongálás. A kihágásokról szóló büntető 

törvény (1879. XL. t.-c.) szerint az, aki a gőz- v. 
más gépekre, mozdonyokra, vaspályákra vonat
kozó, az életbiztonság, az egészség oltalma végett 
kiadott rendeletet vagy szabályrendeletet meg
szegi : egy hónapig terjedhető elzárással ós pénz
büntetéssel büntetendő. Az pedig, aki vaspályán 
vagy ahhoz tartozó épületekben a biztonság szem
pontjából kiadott rendeletet vagy intézkedést, 
miután a felügyelő személyzet tagjai által figyel
meztetve lett, megszegi: pénzbüntetéssel bünte
tendő. L. Közveszélyü cselekmények. 

Vasúttechnika. Azt a technikai tudományt és 
gyakorlatot, amely a vasutak létesítésének, be
rendezésének, felszerelésének, karbantartásának 
és üzemének műszaki kérdéseivel foglalkozik, 
mint gyűjtőfogalmat V.-nak nevezzük. A V. 
mérnöki és gépészeti szakmákra oszlik. Előb
bihez tartozik a pálya tervezése (a vasútenge
délyezési eljárás műszaki része, a vonalkitű

zés stb.), a pályafentartási szolgálat (alépítmény 
és felépítmény), továbbá a magasépitmónyek, hi
dak és a biztosító berendezések. Utóbbi főleg a 
vontatás és vonatmozgósítás (műszaki kocsiszol
gálat) kérdéseivel foglalkozik és felöleli a járó
művek szerkesztésének, gyártásának és javítási 
(mühelyi) szolgálatának ügj'eit, továbbá a vasúti 
fékszolgálatot. Újabban a V.-val egyre szorosabb 
rokoni kötelékre lép a vasútgazdaság üzemgaz
dasági fejezete is. 

Vasúttizem biztossága, 1. Vasút. 
Vasútüzleti rendtar tás . Tartalmazza: I. Ava

súti vállalatok és azok alkalmazottainak köte
lességeit. II. A vasutat használó vagy azzal 
érintkező személyek (a közönség) kötelességeit. 
III. Büntetőhatár ozmányt. AV. keletkezése: 1851. 
az akkori abszolutisztikus kormány alatt mint 
császári rendelet adatott ki s az 18G7. évi XVI., 
1878. évi XX., 1887. évi XXIV. és 1899. évi 
XXX. t.-c. rendelkezései által az 1907. év végéig 
fentartatott. Az 1907. évi LIV. t.-c.-el nyert fel
hatalmazás alapján a m. kir. minisztérium 1907. 
évi 6125. M. E. sz. rendeletével a V.-t az 1908. 
évi jan. hó 1-től kezdődő hatállyal a változott 
viszonyoknak megfelelően módosított szövegben 
hatályban tartotta. (Megjelent a Magyarországi 
Rendeletek Tárában 1907 évfolyam.) 

Vasvár, nagyk. Vas vm. V.-i j.-ban, (1920) 
4263 magyar lak.; a járási szolgabírói hivatal 
széke, járásbírósággal, takarékpénztárral, Szt.-
Domonkos-rendü férfi- és női apácakolostorral, 
élénk marhakereskedéssel, vasúti állomással, 
posta- és táviróhivatallal és telefonállomással. V. 
hajdan nevezetes vár és királyi város volt. A vár
megye székhelye már Szt. István alatt V. (Caetrum 
ferreum) volt s erről vette nevét is ; 1578. Szom
bathelyre tették át a vármegye székhelyét. A régi 
várnak ma már nyoma sincs. A domonkosok ko
lostorát és templomát állítólag IV. Béla alapította, 
de a törökök elpusztították s 1687. Széchenyi 
György primás állította vissza. 1664 aug. 10. itt 
kötötte meg a békét I. Lipót a törökkel. 

Vasvári Pál (családi nevén Fejér), a márciusi 
ifjak egyik vezére, szül. Nyirvasváron 1827., el
esett a Funtineli-mezőn 1849 júl. IS. 1847-ben 
mint egyetemi tanuló használja Történeti Névtár 
c. művében a V. nevet. Utóbb rövid ideig tanári 
pályán működött s 184S márc. 15. főrésze volt a 
márc. 15-iki pesti mozgalomban. Ápr.-ban Kossuth 
minisztériumába került mint titkár, majd 1848. 
szabad csapatot szervezett, de a harctéren nem 
volt szerencsés, a Gyalui havasokban Carteslu 
oláh fölkelővezér bekerítette és csapatával együtt 
lemészárolta. 

Vasvarjú (állat), a szalakóta (Coracias garrula 
L.) népies neve. 

Vasváry Ferenc, jogi író, szül. Pécsett 1872 
nov. 22. Jogi tanulmányai elvégzése után bíró
sági, majd Pécsett városi szolgálatba lépett, 1900. 
pedig a pécsi jogakadémián a római jog, 1907. 
a közigazgatási jog, statisztika és államszámvitel
tan tanárává nevezték ki. 1905-ben a budapesti 
egyetemen a közigazgatási jogból magántanárrá 
habilitálták, 1922. kinevezték ny. r. tanárrá az 
Erzsóbat-egyetem közgazdaságtani tanszókére. 
Munkái; Der ungarische Gesetzentwurf zur Be-
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kámpfung des unlauteren "Wettbewerbes (Jena 
1901); A magyar közigazgatási jog központi 
alapszervei (Budapest 1902); Bevezetés a magyar 
közigazgatási jogtudományba(Pées 1906); Ama-
qyar közigazgatási perrendtartás vezérfonala 
(a. o. 1907). 

Vasvecsés, kiek. Vas vm. muraszombati j.-ban, 
(1910)715 vend lak. (Tr. SzHSz.) 

Vasvirág (növ.), 1. Xerantliemum. 
Vasvirág (Ssv.), ágasbogaa, korallforma, fehér 

aragonit (1. o.), tulajdonképen az aragouitnak 
tinóin, vékony, roBtos szerkezetű stalaktitja, amely 
vasérceken szokott keletkezni. Erdélyben szép a 
nagyági és a radnai, de legszebben terem Stájer
országban Eisenerz és Kariiitiában Híittenberg 
bányahelyeken. 

Vasvitriol, 1. Vasgálic. 
Vasvörös a. ra. angolvörös (1. o.). 
Vasvörösvár (Rothenthurm), kisk. Vas vm. 

felsőőri j.-ban, (1920) 1008 német és magyar lak., 
Erdődy István gróf díszes kastélyával, melyben 
nevezetes levéltár van (benne a Rákócziak fontos 
okiratai). V. ö. Szabó, a V.-i levéltár (Századok 
1870., 605. old.). (Tr. A.) 

Vaszaka, Huesca, (1. o.) arab neve. 
Vaszanta, 1. Káma-
Vaszar, kisk. Veszprém vm. pápai j.-ban, (1920) 

2153 magyar lakossal. 
Vaszary, 1. János, festő, szül. Kaposvárott 

(Somogy) 1867 nov. 30. Tanulmányait a budapesti 
országos mintarajziskolában kezdte meg 1885— 
1887. Greguss János és Székely Bertalan vezetése 
alatt. Azután köt évet a müncheni akadémián 
töltött, hol Hackl és Löfftz voltak a tanárai, 
majd 1889. Parisba utazott s Bouguereau és 
Robert-Fleury oldala mellett végezte tanulmá
nyait. A budapesti Műcsarnokban először V. Kolos 
hercegprímás arcképét állította ki. 1892-ben 
olaszországi és ismételt párisi tartózkodás után 
1895. Budapesten, később Tatán telepedett le; 
1905. Spanyolországiján volt s 1914-ig minden 
évben külföldi tanulmányutat tett. Évenkint kiállí
tott a Műcsarnokban. 1923-ban kinevezték az Orsz. 
Képzőművészeti Főiskola tanárának s egyszers
mind a főiskola rektori tanácsának tagja. Arany 
kor (Társulati díj 1898), Ádám és Éva (mindkettő 
a Szépműv. Múzeum), Részes aratóit (1902. kis 
aranyérem,akirály vette meg), Nógrádi búcsúsok, 
Fürdő nő, Birsalma csendélet, Finálé (mind a 
Képzőművészeti múzeumban) c. képein kívül ez 
időben grafikával (szines kőrajzok, Könyves Kál
mán kiad.) és textil-tervezéssel is foglalkozott. 
Tőle való a Hadik-Barkóczy Endre gr. palotájá
nak előcsarnokában levő két nagyszabású fal
szőnyeg. Az öregek c. képét az olasz állam vette 
meg a Marangoni-f éle múzeum számára. 1905-ben 
rendezett először gyűjteményes kiállítást a Nem
zeti Szalonban, 1912. újabb műveiből a Művész
bálban s feltűnt új, jelentékenyen egyszerüsbödött 
előadásával, amely u. o. rendezett 1914-iki ki
állításán V.-tmint erősen stilizáló festőt és szin
tetikus művészt mutatta be, aki a naturalizmu
son és impresszionizmuson keresztül a forma
látáson kívül a szin kifejező erejét vallja. A világ
háború alatt mint harctéri festő jelentékeny mun
kálkodást fejtett ki s nagyórtékü festményeket 

és rajzokat állított ki ismételten a hadikiállítá
sokon. Gyakran szerepel Európa nagyvárosainak 
műkiállításain és több érmet nyert. V. ö. Művészet 
1906, 1914. 

2. V. Kolos, bíboros, hercegprímás, esztergomi 
érsek, szül. Keszthelyen (Zala) 1832 febr. 12., 
megh. Balatonfüreden 1915 szept. 3. 1847 szept. 
15. a Szt. Benedek-rendbe lépett. Pappá szentelték 
1855 máj. 26. Tanár volt Komáromban, Pápán, 
Esztergomban, 1869—85. gimnáziumi igazgató és 
házfőnök Győrött. 1885 ápr. 28. pannonhalmi 
főapáttá választották meg. Mint főapát nagy tevé
kenységet fejtett ki a rend szellemi és anyagi 
ügyeinek fejlesztésében. Ő alatta épült a győri 
főgimnáziumi épület, egyesítették a zalavári 
apátságot a pannonhalmi főapátsággal. Kiváló 
gondot fordított a közép- és népiskolai tanügy 
fejlesztésére; több új leányiskolát is alapí
tott. Stílszerűen megújíttatta a régi apátsági 
templomot Tihanyban; restauráltatta a tényői, 
péterdi, ravazdi, bársonyosi, szentiváni templo
mokat, Eadán pedig új templomot építtetett. A 
rend tulajdonában levő balatonfüredi fürdőt, 
amely kedvelt nyaralóhelye volt, nagy költséggel 
újra berendezte. 1891 jún. a Ferenc József-rend 
nagykeresztese, 1891 okt. 27. Magyarország her
cegprímása s esztergomi érsek, néhány napra reá 
v. b. t. tanácsos, a Szt. István-rend nagykeresztese 
lett. A Magyar Tud. Akadémiának igazgatósági 
tagja volt. 1892 jún. 8. a koronázási jubileum al
kalmával fényes egyházi beszédet mondott, amely 
általános feltűnést keltett. Budapesten érseki 
helytartóságot és szentszéket állított fel. 1893 
jan. 16. a római egyház bíbornoka lett. 1893 ápr. 
10. életveszélyben forgott egy merénylet folytán, 
amelyből Kohl Medárd titkár (később fölszentelt 
püspök) saját életének kockáztatásával megmen
tette. 1896 máj. 3. a millenniumi ünnep alkal
mából a hálaadó istenitiszteleten remek beszédet 
mondott a királyhoz, a királynéhoz ós a nemzet
hez. Mint esztergomi érsek sokat tett egyházme
gyéje tanügyének fejlesztése körül: a főtan
felügyelői hivatalt újjászervezte, Esztergomban 
kisdedóvónőképző intézetet alapított. Az érsek
ségről 1912 dec. 31. lemondott és azóta leg
nagyobbrészt balatonfüredi nyaralójában élt. Ré
szint történeti tankönyveket, részint történeti 
életrajzokat, értekezéseket stb. Irt. 1858-ban 
Füssy Tamással és Méry Etellel szerkesztette az 
Ifjúsági Plutarehot, amelynek hat füzetébe ő irta 
Hunyadi János, Fejér György, Festetics György, 
Nagy Alfréd, Szilágyi Erzsébet életrajzait. Tör
ténelmi művei: A várnai csata (1864); Törté
nelmi atlasz (1873); Adatok az 1835-iki ország
gyűlés történetéhez (1883); I. Ulászló magyar 
király esküszegése és a várnai veszedelem 
(1884); Történelmi életrajzok (1892, Vaszary 
János rajzaival, 3. kiadás Í905). 

3. V. László, szobrász, szül. Hencsén (So
mogyin.) 1876 jan. 18. Előbb az Iparművészeti 
Iskolának, később Stróbl Alajosnak volt tanít
ványa. Korai munkája Ferenczy István és Izsó 
Miklós képmás-szobra a budapesti Epreskertben. 
Ezt követte Haynald érsek dombormű-képmása 
Kalocsán, Szt. László a Ferenc József nevelőinté
zetben, gr. Károlyi Sándor s mások képmásai, 
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Vaszér, a Visó 50 km. hosszú jobb mellékvize 
Máramaros vármegyében. Ered a Máramarosi ha
vasokban. Felsővisónál ömlik a Tiszába. Völgye 
a legszebbek egyike Máramaros vármegyében. 

Vaszilij (Vazul), orosz fejedelmek: 
1.1. V.Dmitrijevics, moszkvai nagyfejedelem 

(1389—1425), Dmitrij Donszkoj nagyfejedelem 
idősebbik fla. Több kisebb orosz fejedelemséget 
egyesített Moszkvával s megvédte azt a litvánok 
és tatárok ellen. 

2. II. V. Vaszilijevics, a Vak, moszkvai nagy
fejedelem (1425—62), az előbbinek fla. Sokat 
harcolt rokonaival, akik több izben elfogták s 
1446. megvakíttatták. 1449-ben maga mellé vette 
fiát, Ivánt uralkodótársának. 

3. III. V. Ivanovics, moszkvai nagyfejede
lem (1505—33), Nagy Iván fejedelem második fia, 
az előbbinek unokája. Ó fejezte be Oroszország 
egyesítését Pszkov, Bjazán és Novgorod-Szje-
verszki fejedelemségek bekebelezésével. 1514-ben 
elfoglalta Szmolenszkot a litvánoktól. Elénk 
diplomáciai összeköttetésben állott korának ural
kodóival. 

4. IV. V. Ivanovics orosz cár (1606—10), a 
Sujszkij-caalkdböl. 0 verte le és ölette meg az 
első Ál-Dmitrijt 1606., amiért hívei cárrá kiál
tották ki. De nemsokára újabb Ál-Dmitrijek 
támadtak, akiket a lengyelek is támogattak. Ezek 
ellen V. a svédeket hívta segítségül, de veresé
get szenvedett s Moszkvában egy felkelés meg
fosztotta trónjától (1610 júl. 171 Kolostorban halt 
meg 1612. 

Vasziló (Vaszil'ovo), kisk. Árva vm. námesztói 
j.-ban, (i9io) 386 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Vasziló, folyó, 1. Eurótasz. 
Vaszk, 1. Baszk. 
Vászkongádosz, 1. Baszk. 
Vaszkulóz (vaskulose) Csf)H30O16, egy a cellu

lózt az összes sejtekben kisérő anyag, főleg ke
mény fákban és csonthéjakban. 

Vászoly, a krónikákban Vazul magyar herceg, 
Mihály fla, Taksony unokája, Szent István unoka
öccse, talán egy Tétény (Tuhu-Tum)-nembeli nő 
ura. Karácsonyi szerint az ő fiai (és nem Szár 
László fiai) voltak András, Béla és Levente herce
gek. De Imre herceg halála (1031) után Szent 
István 1037 táján nem Vászolyt vagy valamelyik 
fiát, hanem másik unokaöccsét, Pétert jelölte ki 
utódául. V. ekkor három főúrral meg akarta 
öletni a királyt, de terve meghiúsult, mire a király 
megvakíttatta őt és társait, kezeiket levágatta, 
gyermekeit pedig száműzte. V. ö. Karácsonyi, 
Szent István király élete 97—107 old. 

Vászoly, kisk. Zala vm. balatonfüredi j.-ban, 
(1920) 483 magyar lak. 

Vászon, kendéi'- v. paraszt-V, kenderfonal
ból szövött V., tartósabb, mint a len-V., de nem 
annyira simulékony, durvább és nehezebb. L. még 
Lenvászon, Pamutszövetek és Szövet. 

Vászonoseléd, 1. Fehérnép. 
Vászonfü (növ.), a. m. Phormium (1. o.). 
Vászonkeritő, gyéren szövött vászonból ké

szült kétközhálóhoz hasonló, de pára és súlyok 
nélkül való halászszerszám, amelyet élével be
merítve s vízszintesen kiemelve használnak. 

Vászonkötés, 1. Alapkötés. 

Vát, kisk. Vas vm. szombathelyi j.-ban, (1920) 
934 magyar lak. 

Vata v. Vatha, több magyar úr és főpap neve. 
1. Vata, 1046. a Péter király s a keresztény

ség ellen kitört forradalomnak egyik vezére, aki 
Abaújvár vidékén várta az Oroszországból vissza
térő András ós Levente herceget, akiktől az ősi 
hit visszaállítását, a papok elkergetését és a ker. 
templomok lerontását követelte. Péter elfogatása 
és a pogányságra visszatért Levente halála után 
András király rövid idő alatt helyreállította a 
keresztény egyházat ós társadalmat. 

2. Vata fia János, 1. Jánus. 
3. Vata, 1073-ban Géza herceg követe, akit 

azonban Salamon király az ő követei elfogatásá-
nak hírére börtönbe vetett, de csakhamar szaba
don bocsátott s 1073 nov.-ben fegyverszünetre 
lépett Gézával. 

4. Faía, talánaMiskolc-nemzeteégből, tehát az 
egykori pogány vezérek sarjadéka, 1186—89. 
váradi püspök volt. Ő Várad első ismert válasz
tott püspöke. 

Vatasomlyó az Árpádok korában (1257) a mai 
Szilágysomlyó. 

Vatatzes Dukas, bizánci császár, 1. János, 11. 
Vataveta, keletafrikai nép, a Taveta kerület

ben ; békés, becsületes, vendégszerető, jómódú föld
mívesek, foglalkoznak méhészettel is. 

Vater ia L. (faggyufa, kopálfa, növ.), a Dip-
terocarpaceae családba tartozó génusz, melynek 
12 faja Ázsia tropikus tájain növő, örökzöld, széles 
koronájú fa, bőrnemű levelekkel és fehér virág
zattal. A V. indica L. 20 m. magasra is megnő, 
magjából gyertya- és szappankészítésre használt 
faggyút nyernek (Vateria-Piney- vagy Malabar 
faggyú). A V. acuminata Hayne faj sárga, flr-
nisz előállításához használt viaszt szolgáltat, 
magját eszik. 

VatermOrder (ném.). A XIX. sz. 60-as évei
nek elején nálunk is divatos, humoros közlemé
nyekben gyakran emlegetett magas, kemény ing
gallér, amelynek neve hibás német fordításból 
ered, t. i. Franciaországban parasit-nak hívták, 
ezt Németországban parricide-nak (atyagyilkos, 
Vatermörder) értették félre. 

Vater-Pacini-féle testecskék, 1. Tapintás. 
Vates (lat.) a. m. jós, próféta, jósnő, ihletett 

költő, aki mintegy az istenek tolmácsa. 
Váth János (családi nevén Horváth), író, szül. 

Balatonkenesén (Veszprém vm.) 1887 márc. 8. A 
tanítóképző elvégzése után több helyen tanító volt, 
1919. a balatonalmádi állami népiskola igazgató ja 
lett. 1924-ben a Gárdonyi Géza irodalmi társaság 
alelnökóvó választotta. Társadalmi és esztétikai 
tanulmányokat írt kat. folyóiratokba, továbbá el
beszéléseket és regényeket különböző lapokba. 
1917 óta szerkeszti a Nemzedékek c. fUzetos 
vállalatot, újabban a Vidéki írók életrajz-soroza
tot. Önállóan megjelent müvei: Balatoni levegő
ben (1911); Arabeszkek (1912); Nádi farkas 
(1916); Pannontenger csillaga (1917); Bala
toni emberek (1920); Szirtomlás (1922); Nyirt 
Sámsonok (1923); Pintyőketojások (1924); TJn-
gok, nádak, rónavizek (1925); Imitatio Ghristi 
(1925). 

Vatha, 1, Vata, 
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Vauban 
Vathy, 1. Számosz fővárosa, 2. Ithaka fővá

rosa, 3. Aulisz inai neve. 
Vaticinium (lat.) a. m. jóslás, jövendőmon

dás. — Valiciniiim post eventum, a. m. anteda-
tált, utólagos jóslás. — V. Lehninense, 1. Lehnin. 

Vatikán, i apai palota a régi Róma Mons Va-
ticanusán, a Tiberis jobb partján, az ú. n. Borgo 
vagy Gitta Leonina városrészben. Eredete a VI. 
sz.-ra megy vissza: állítólag Symmachus pápa 
kezdte meg építését, amelyet utódai folytattak, 
úgy hogy idővel sok különböző épületből és udvar
ból álló épülettömkeleg lett belőle, a pápák avig-
noni számkivetése alatt azonban pusztulásnak 
indult. Az Avignonból hazatérő pápák a V.-ba 
tették át székhelyüket, amely azelőtt a Laterán-
ban volt; a XIV. sz. végétől kezdve az egyes 
pápák alatt nagyszabású építkezések folytak, 
amelyeknek az volt a célja, hogy az elhelye
zésénél és eredeténél fogva lényegében rendet
len épülettömb modernobb, lakályosabb, művé
szibb formát öltsön. Az építkezésekkel karöltve 
járt az épület különböző részeinek művészi díszí
tése, amely a V.-t és általában Rómát a renais-
sance művészet központjává tette. A XV. sz. 
közepén V. Miklós építtette a könyvtárat, az ú. n. 
stanzákat, IV. Sixtus (1473—81) a Sixtus-kápol-
nát, amelynek falait még ő festtette ki kora leg
kiválóbb festőivel (Botticelli, Signorelli, Perugino, 
Rosselli), míg a mennyezet és oltárfal kifestésé 
Michelangelóra maradt. 1487-ben építi Bramante 
a V. Belvederéjét, úgyszólván külön villa gya
nánt, majd II. Gyula pápa alatt a Damasus-udvar 
három oldalát körülvevő háromemeletes oszlop
csarnokokat (loggiák), amelyeket Rafael díszí
tett festményeivel, és a Belvedere előtt a Cortile 
della Pignát lezáró hatalmas fiilkeépületet. A ké
sőbbi pápák nevezetesebb építkezései: a Cappella 
Paolina (III. Pál), amelyet Michelangelo díszített 
utolsó freskóival, Bernini pompás Scala Regia-ja, 
(VIII. Orbán), a Belvedere melletti múzeumi ter
mek (VI. Pius), a Braccio Nuovo (VII. Pius). A 
V.-ban van a V.-i képtár, a nagyszerű antik mú
zeum, amely a világ leggazdagabb antik szobor-
gyüjteményön kívül egyiptomi és etruszk régi
ségeket tartalmaz, a nagyszerű könyvtár és levél
tár. V. ö. Le Tarouilly, Le V. et la Basilique de 
Saint-Piorre de Romé (Paris 1878—82); Goyau, 
Pératé és Fabre, Le Vatican (u. o. 1901). 

Vatikáni kódex névon ismeretes a IV. sz.-ból 
való görög nyelvű szentírás. L. Biblia. 

Vatikáni könyvtár (Bibliotheca Apostolica 
Vaticana). Alapította V. Miklós pápa a XV. sz.-
ban, utódai alatt szótszóródott, helyette IV. Sixtus 
alapított egy másikat, amely a Sixtini kápolna alatt 
volt elhelyezve s 1598. költözött át az V. Sixtus 
alatt Fontana Domenieo által e célra emelt épü
letbe. Hozzájárultak a Palatina könyvtár Heidel-
bergböl, Krisztina svéd királynő ajándékából, a 
Regensis (1690) s az Ottoboniana (1746), amelyet 
VII. Sándor vett meg. Áll 45,000 kézirati (kb. 
19,000 lat., 4000 görög, 2000 keleti stb.) és 400,000 
nyomtatott kötetből. A magyar történelemre rend
kívül fontos könyvtár. Ennek ily célú felhasz
nálására alapította Fraknói Vilmos a római Magy. 
tört. intézetet, amelyet később az állam vett át. 
V. ö. Cctsini J-, La biblioteca Vaticana (Roma 

1892); JEhrle Franc, História bibliothecao Ro-
manorum pontiflcum (u. o. 1890); Fancon M., 
La librairie des papes d'Avignon (Paris 1884, 
1887. 2 köt.); Clark, The Vatican library of Six
tus IV. (Cambridge 1899.) 

Vatikáni zsinat, a kat. egyházban a 20-ik, 
eddig az utolsó közzsinat, melyet IX. Pius pápa 
hívott össze a Vatikánban 1869 dec. 8-ára és e 
napon a Szt. Péter-templomnak egyik kereszt
ágában meg is nyitott. 1044 jogosult közül 750 
zsinati atya jelent meg. Összesen 4 nyilvános 
ülést tartottak: I. a megnyitót; II. 1870 jan. 6. a 
zsinati atyák ünnepélyes hitvallástétele; III. 1870 
ápr. 24. a teremtő Istenről, a kinyilatkoztatásról, 
a hitről, a hit és ész között való viszonyról szóló 
katolikus tanok, amelyek egyben a panteisztikus, 
naturalisztikus és racionalisztikus tévelyeket kár
hoztatják ; IV. 1870 júl. 18. az apostoli főnökség
ről és a római pápa tóvmentes tanítótisztjéről 
szóló végzések (1. Gsalatkozhatatlanság). A zsi
natot az Egyházi Állam elfoglalása miatt a pápa 
1870 okt. 20. Postquam Dei munero bullával 
bizonytalan időre elnapolta. V. ö. Geccont, né
metül Molitor, Geschichte der alig. Kirchen-
versammlung im Vatican (Regensburg 1872); 
Collectio Lacensis (7. köt, 1890); Feszler (1871); 
Manning (1877); Granderath-Kirch (1903— 
1906). 

Vatmol, lágy, bolyhos gyapjúszövet. 
Va tout (franc, ejtsd: va tú), hazárdjátéknál a. 

m. áll az egész (tétel). 
Vatta, kártolt pamutból készült lap, amelyet, 

hogy bélésnek használható legyen, felületén gyön
gén beenyveznek. L. még Kötözöszerek. 

Vatta, nagyk. Borsod vm. mezőkövesdi j.-ban, 
(1920) 1265 magyar lak. 

Vatter, Johann, német pedagógus, szül. Trail-
fmgenben (Németország) 1842 febr. 19., inegh. 
Frankfurtban 1916 dec. 11. 1863-ban meghívták 
a siketnómák frankfurti intézetéhez, amelynek 
1874. igazgatója lett. V. a siketnómák tanításá
nak elismert legkiválóbb gyakorlati művelője 
volt, aki a hangos beszédtanítás módszerét a leg
magasabb tökélyig fejlesztette. 

Vatuta (muongoni), a zulukkal rokon nép, 
amely Dél-Afrikából 1845. költözött a Victoria 
Nyanza tó vidékére, ahol megtelepedett. Rabló 
nép volt, amelyet 1890. a németek törtek meg. 

Vatva, 1. Batua és Pigmeusok. 
Vauban (ejtsd: voban), Sebastien le Prétre de, 

francia hadmérnök ós tábornagy, szül. Saint-
Leger-de-Foucherban 1633 máj. 15., megh. Paris
ban 1707 márc. 13. Előbb a spanyol, 5653 óta a 
francia hadseregbon szolgált mint mérnök-tiszt. 
1658. már önállóan vezette Gravelines, Ypern és 
Oudenarde ostromát, 1668 után kezdte meg a 
francia várak rendszeres újjáépítését és számos 
új várat is épített (Tournai, Courírai, Douai, 
Maubeuge, Saarlouis, Belfort, Landau, Neu-Brei-
sach stb.). 1669-ben az összes francia várak fő
felügyelője lett, 1703. pedig tábornaggyá nevez
ték ki. Egy emlékiratával azonban elvesztette 
XIV. Lajos kegyét s nyugalomba kellett vonulnia. 
57 éves katonai szolgálata alatt 53 várostromban 
és 140 csatában vett részt. A várépitésekben és 
várostromokban alkalmazott újításai egész Euró-
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pában elterjedtek és érvényben voltak a XIX. sz. 
derekáig. (L. ezeket Erődítési rendszerek és Vár 
alatt.) Rendszerének elveit nem foglalta össze 
írásban, később jelentek meg köziratai alapján a 
következő művek: Traité de l'attaque et défenso 
despiacos(1829 új kiad.); Traité des mines( 1737); 
Traité des sioges (1829 új kiad.). V. kitűnt mint 
nemzetgazda is : Projet d'une díme royale, (1707). 
V. ö. Michel, Histoire de V. (Paris, 1879) és 
V. éeonomiste (u. o. 1891); Ambert, Le maréchal 
de V.; Santai M., V. á Lille (Paris, 1912). 

Vauban-csatorna (Neuhreisachi csatorna), 
osatorna Pelső-Elszászban. Építését Vauban tá
bornagy rendelte el anyagszállítás végett a neu-
breisachi erőd építéséhez s 1699. fejezték be. 
214 m. magasban indul ki Bnsisheimnél az 111 
egyik ágából, 206 km. hosszúságban vezet Neu-
breisachba s innen a widensoli csatornának ne
vezett része (5-5 km.) visz 189 m. magasságba 
le az 111 egyik mellékfolyójába, a Blindbachba. 
Ma hajózásra csekély keresztmetszete és mély
sége miatt nem használható. 

Vaube, a Csád-tó egyik mellékfolyója Közép-
Afrikában. 

Víiuel i . , növénynevek mellett Vaucher Jean 
P. B. genfi lelkész és tanár (szül. 1763., megh. 
1841.) nevének rövidítése. 

Vauchamps (ejtsd: vosam), falu Marne francia 
départementban, Montmirail mellett, (MII) 289 
lak. 1814 febr. 14. V. és Etoges körüli harcokban a 
Marmont vezérelte franciák győzelmet arattak 
Blücher seregein. 

V a u c h e r i a DC. (növ.), a Moszatok Chloro-
phyceae osztályába tartozó génusz, amelynek 
mintegy 35 faja édes és félig sós vízben, sőt ned
ves talajon is él. Többnyire élénk zöld, puha, 
párnaszerú telepeket alkot. Fonalai egysejtűek, 
de számos magvúak. Szaporodik ivartalan úton 
rajzóspórával ós ivarosán petesejttel, amelyet 
hím i var jellegű spermatozoidák termékenyítenek 
meg. (L. Moszatok II. tábláján a 7. és a 10. képet.) 
A szaporodás szempontjából nevezetes génusz. 

Vaucluse (ejtsd: vokiüz), 1. francia départe-
ment Dröme, Basses-Alpes, Bouches-du-Rhöne és 
Gard között, területe 3578 km2, (1921) 219,602 lak. 
Fővárosa Avignon. Avignon és Venaissin gróf
ságokból és Orange hercegségből alakították. — 
2. V. (latinul Vallis clausa), falu V. francia dé
partementban, 24 km.-nyire Avignontól a V. vad, 
romantikus, sziklás völgyben, (1911) 834 lak., papír
gyártással, XII. sz.-beli templommal, várromok
kal. Petrarca lakóhelye (1337—53.) volt. — 3. V. 
a Sorgue híres bővizű forrása 671 m. magas mész-

' szikla tövében. V. ö. Saint Martin, Lafontaine 
de V. et ses souvenirs (Paris 1891). 

Vaucouleurs (ejtsd: vokniör), város Meuse francia 
départementban, (1911) 3213 lak., pamutszövés, 
vaskohók. V. kormányzójának Beaudricourtnak 
jelentette be (1429) Jeanne d'Arc először misszió
ját, emlékére 1892. szobrot állítottak. 

Vaud, Pays de, Waadt (1. o.) svájci kanton 
francia neve. 

V a n d e r i l l e (franc, ejtsd: vódvii), eredetileg a 
Vir völgyéből (Calvados) származó s veau de Vire-
nek nevezett gúnyos dalok elnevezése. A XVIII. 
sz. eleje óta megzenésített dalokkal tarkított szín

művek megjelölésére használják. Aszerint, amint 
ezekben a színművekben a komikus, vagy a bo
hózatos elem a túlnyomó, megkülönböztetnek 
Drame-V.-t, Coinédie-V.-t és Folies-V.-t. A műfaj 
legfőbb művelője Seribe volt, aki 1836. akadémiai 
székfoglalójában iparkodott létjogosultságát bo-
bizonyítani. Ujabban a dalnélküli bohózatokat is 
V.-nek nevezik. 

Vaughan (ejtsd: vaón), 1. Diana, 1. Taxii. 
2. V. Herbert, angol bíbornok, szül. Gloucester-

bon 1832 ápr. 15., mogh. Londonban 1903 jún. 19. 
1854-ben Luccában pappá szentelték. 1866-ban 
Mill Hillben hittérítők számára szemináriumot 
alapított. 1872-ben püspök lett Salfordban, ahol 
katolikus kereskedelmi iskolát alapított ós nagy 
agitációt kezdett a szeszes italokkal való vissza
élés ellen. 1892-ben mint Manning utódja west-
minsteri érsekké, 1893 jan. 16. pedig bibornokká 
nevezték ki. 1895-bon megkezdte a nagyszerű 
westminsteri székesegyház építését, az éppen ha
lála évében lett készen. 

Vaugirard (ejtsd: vozsirár), azelőtt falu, Paris 
XV. arrondissementjának egyik része. 

Vaulx, 1. De Vaulx. 
Vauquelinit vagy laxmannit (»s\-.), réz- és 

ólomkromátnak réz- és ólomfoszfáttal való ket
tős sója: 2(Pb,Cu)Cr04,(Pb,Cu)s(PO)2. Apró zöld 
csillogó monoklin kristályok ós kérgek. Be-
reszovszk, Szibilla; "Wanlockhead és Leadhills, 
Skócia; Brazília. 

V a u r i e i i (franc, ejtsd: vorien), a. in. naplopó. 
Vauthier, Amédée-Eugéne, francia színész, 

szül. 1843szept. 29. Auxerreben, megh. 1910 no
vemberben. Munkás ember fia volt, de 1858. 
színész lett Parisban, majd évekig vándorszinész-
kedett, 1875—1895. Paris első színházában a leg
ünnepeltebb színészek közé tartozott. Csaknem 
40 éves pályáján játszott drámát, vígjátékot, ope
rettet. Az öregség közeledtével nem akart csorbát 
ojteni művészi hirnevén s visszavonult a Pro-
vence egy zugába, ahol 67 éves korában meghalt. 

Vautier (ejtsd: votyé), Benjámin, svájci festő, 
szül. Morgesban 1829 ápr. 24., megh. Düsseldorf
ban 1898 ápr. 25. Úgyszólván egész pályája Düs
seldorfhoz fűződik: a düsseldorfi iskola szollemé
ben, főleg Knaus hatása alatt, festói szempontból 
párisi tanulmányútjától némileg befolyásoltan 
festette előbb a svájci, majd a schwarzwaldi ós 
sváb parasztok életéből merített képeit, amelyek 
majdnem minden német nyilvános gyűjtemény
ben láthatók és a kor Ízlésének megfelelő, hol 
szentimentális, hol humoros tartalmukkal nagy 
népszerűségre tettek szert. 

Vauvau (Hylobates agilis E. Geoffr., állat), a 
gibbonok vagy hosszúkarú majmok nemébe tar
tozó emberszabású majom-faj. Szuniatrában és 
Sziámban honos. Termete és nagysága a Indoké
val egyezik meg. 

Vauvenargues (ejtsd: vovnárg), IMC de Clapier, 
marquis de, francia moralista, szül. 1715., megh. 
1747. Eleinte katona volt, később egészen a tudo
mánynak adta magát. Fő müve: Introduction á 
la connaissance de l'esprit humain ós Réflexions 
et maximes (1747). Finom erkölcsi elmélkedések 
tárháza, amelyek abban a romlott korszakban ki
tűntek nemes irányzatukkal, mély igazságszere-
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tetiikkel és tiszta, vallásos érzésükkel. Összes mü
veit kiadta Gilbert 1857. és Plon 1874. három 
kötetben. Magyarul megjelent: V. válogatott mo
rális művei. Gondolatok és életszabályok (ford. 
Kun Sámuel, Budapest 1900). 

Vaux (ejtsd: vó), erőd,Verdimtől 8 km.-re ÉK.-re, 
a verduni keleti erődvonal főtámaszpontja, amely 
uralkodik a világháborúban sok vérrel öntözött 
Woevre-sikon. Az erőd már a háború kitörésekor 
készen állt. A németek nagy erőfeszítéssel 1916 
márc. 8. elfoglalták, de már a következő napon 
elvesztették; másodszor hosszabb ostrom után 
1916 jún. 2. vették be rohammal, de egyes fran
cia csapatok még jún. 7-ig tartották magukat a 
földalatti erődművekben. Öt hónapig maradt a 
németek birtokában; nov. 1. ki kellett üríteniök 
az újabb erőre kapott francia ellentámadás kö
vetkeztében. 

Vaux báró, angol államférfi, 1. Brougham. 
Vavellit (ísv.), 1. Wavellü. 
Vavrecska (Vavrecka), kisk. Árva vm. ná-

mesztói j.-ban, (ÍMO) 529 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Vavrik Béla, a kir. Kúria másodelnöke, szül. 

Egerben 1835 febr. havában, megh. Budapesten 
1917 nov. 17. Jogi tanulmányait a pesti és bécsi 
egyetemen elvégezvén, 1858. az alsó-ausztriai 
főtörvényszéknél szolgalatba lépett. 1861-ben az 
egri érseki jogakadémián tanárnak, 1869. pedig 
Heves és Külső-Szolnok vm. tanfelügyelőjének ne
vezték ki. 1871. az egri törvényszék elnöke, 
1887. a marosvásárhelyi Ítélőtáblán tanácselnök 
lett, 1890. áthelyezték a budapesti táblához, 1892. 
pedig berendelték az igazságügyminisztériumba, 
itt lett 1895. kúriai tanácselnök. Az igazságügy-
minisztériumban törvény-előkészítési ügyekkel 
foglalkozott. 1897-ben elfoglalta a Kúrián állását, 
1910. a Kúria másodelnökévé nevezték ki. 1911. 
belső titkos tanácsosi méltóságot kapott. Mint a 
főrendiháznak hivatalból tagja, utóbb első al
elnöke, feltűnést keltett felszólalásaival kényes 
közjogi kérdésekben. Irodalmi munkái többnyire 
szaklapokban jelentek meg, így: A gyámság 
és gondnokság codificatio'ja (Jogtud. Közi. 1877. 
Magyar Igazságügy VII. k.); Az esküdtszék 
kérdéséhez (Jogtud. Közi. 1882); A holtkézi tör
vények Magyarországon (Magyar Jogászegylet! 
Értekezések 1897); A részletügyletek törvény
hozási szabályozásáról (u. o. Í897—98). Részt 
vett a Jogállam c. lap szerkesztésében is. 

Vavrinecz Mór, zeneszerző és egyházi kar
nagy, szül. Czegléden 1858 júl. 18., megh. Buda
pesten 1913. A budai Mátyás-templom karnagya 
8 több lap zenereferense volt. Főbb művei: Stabat 
Mater (1886), 5 mise, Requiem, Christus-oratorium 
Az abydosi menyasszony (nyitány); operák: Ro-
samunda (Majna-Frankfurt 1895., a budapesti 
Operaház 1900 nov. 14. mutatta be, szövegét 
Zigány Árpád írta), Ratcliff (Prága 1895). 

Vavrisó (Vavrisovo), kisk. Liptó vm. liptó-
ájvári j.-ban, (ÍMO) 842 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Vaxjö (Wexiö), Kronoberg svéd kerület ós 
püspökség székhelye, (1920) 8311 lak., gyufagyár
tás, vasöntés. 

Va.y-család (vajai és luskodi nemes, báró és 
gróf), régi Szabolcs vármegyei család, amely a 
XIV. sz. negyedik évtizedéig vozethető fel okle

veles alapon, az 1359 körül élt Dénes de Voyaig, 
akinek fia Pál, szarvaskői várnagy (1408— 
1445), révszabadalmat nyer I. Ulászlótól. Már 
előbb 1414. Zsigmond cimerújító levelet ad a 
családnak Konstanzban. Pálnak két fia, Domo
kos (1463) és Vince (1463) származtatta tovább 
a családot. Az előbbinek ága úgy látszik a XVI. 
sz.-ban kihalt, mert nem lehet többé nyomára 
találni. Az 1463. említett Vincétől tudjuk a csa
ládfát egyenesen tovább vezetni. Ennek a Vincé
nek fia, János (1523 előtt) három gyermeket 
hagyott maga után: Mihályt (1523—43 előtt), 
Benedeket (1523—50 előtt) és Ilonát (1523). Be
nedek ága egyetlen fiában kihalt és így Mihály 
ivadékai tartják fenn a családot. Mihálynak négy 
fia közül: Demeter (1525—70 előtt) és Tamás 
(1524—43) magtalanul h altak el; harmadik fiának, 
I. Péternek (1524—70 előtt) volt ugyan két fia, 
de özekkel ez az ág kihalt; negyedik fla Antal 
(1525—74 körül) az, aki fenntartja a családot. An
talnak II. Péter (1574—1656) nevű fiában virág
zott tovább a V. nemzetség. Viselte Szabolcs vm. 
alispáni hivatalát. III. Ferdinánd királytól két 
ízben is kapott birtokadományt. Csepei Zoltán 
Annával kötött házasságából három fia szárma
zott: III. Mihály, ki 1707. mint II. Rákóczi 
Ferenc hive az ónodi táborban halt meg, /. Áb
rahám (1666) és I. Ádám (1681—1711), akik a 
máig is virágzó két ágnak lettek megalapítói. 

I. Ábrahám ága. V. I. Ábrahám" (1663—91) 
egyetlen fiút hagyott maga után, Lászlót, akit 
1701—25. látunk szerepelni. Mint II. Rákóczi Fe
renc hivét 1701. Bécsújhelyen elzárják. Mondják, 
hogy nagyon hasonlított II. Rákóczi Ferenchez. 
1711-ben ő is aláírta a szatmári békepontokat s 
mint III. Károly hive 1715. az országgyűlés által 
kiküldött vallásügyi bizottságban szerepel. Az 
udvarnál kedvelt egyén, bizonyítja az, hogy 1721. 
királyi adományként kapta Majtis helységet. Két 
házasságot kötött. Az elsőt Teleki Borbála gróf
nővel, a másodikat Boros Katalinnal. Az első há
zasságából származik II. Ábrahám, a másodikból 
László(174i- 82) és Mihály (megh. 1783.). László 
katonai pályán élt s 1744. Mária Terézia védel
mére saját költségén szerelt fel 200 lovast; részt 
vett a poroszok ellen vívott csatákban s mint ez
redes tért haza. Testvérei II. Ábrahám és Mihály. 
Mihály Kraszna vármegyében lakott s innen ne
vezik az ő ágát erdélyi ágnak. Az erdélyi ág igen 
elterjedt, de tagjai kevesebbet szerepelnek orszá
gosügyekben. II.Ábrahámnál.királyi tanácsos 
lett. Négy gyermeke közül különösen három vi
selt előkelő állást. I. Dániel (megh. 1798.), aki 
érdemeiért 1783. bárói rangot kapott I. Miklós 
dandárparanesnokkal együtt, 1824. halt meg 
Pesten. Két fla maradt: II. Miklós ós Lajos 
(1803—88). II. Miklós fiai közül jó hírre tett szert 
III. Miklós (1. alább) mint szobrász. Az ő gyer
mekei még: Henrik (megh. 1867.), Ödön és Sán
dor (megh. 1911), a főrendiház tagja, korábban 
országgyűlési képviselő. Lajos Borsod vm. követe, 
majd főispánja volt. Egyetlen fia maradt: Béla 
(szül. 1829, megh. 1910). Részt vett az 1848— 
1849-iki harcokban, a szabadságharc után pár 
évig külföldön tanult. Onnan visszatérve, a protes
táns ügyekben kezdett részt venni mint az alsó-
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borsodi ref. egyházmegyének gondnoka. Ország
gyűlési képviselő volt 1861—1872., amikor atyja 
helyébe Borsod vm. főispáni székébe ült. Mint 
ilyen a főrendiháznak is tagja lett. Nagybátyjá
nak, II. Miklósnak halálával megüresedett tiszán
túli ev. ref. egyházkerület főgondnokságára őt 
választották meg. A főrendiház elnöke volt, ez 
állásáról 1900. mondott le. A családnak ez az 
ága ev. ref. vallású úgy a bárói, mint a grófi 
tagjaiban. A grófi ágból született V. Péter (1. 
alább) később a katolikus hitre tért át, pápai prelá
tus, c. püspök és vaskai apát. Irodalmi téren is 
működött. Nővére, Sarolta,\. Sándor (1. o.)néven 
szerepelt, szintén irodalmi téren fejtett ki mű
ködést. 

I. Ádám ága. A család ez ágának I. Ádám (1. o.) 
a megalapítója. Kettős házasságából két fia: 
II. Ádám és Sámuel, meg három leánya maradt. 
II. Ádám tartotta íer.n a család ez ágát. Fiai 
közül III. Ádám Erdélybe szakadt, ott 1760. bárói 
rangot kapott Mihály nevű harmadik testvéré
vel. Mihálynak nem volt gyermeke, III. Ádám 
üa IV. Áiíám magtalanul halt el. Magtalanul halt 
el Lajos is, az ötödik fiú. A második fiúnak, 
Györgynek, meg a negyedik fiúnak, Péternek 
ivadékaiban él ma a V.-családnak nemesi ága. 
György maradékai közül József kir. tanácsos 
volt s a kerületi táblának ülnöke (inegh. 1798.), 
megalapítója a Sisvay-családnak. A fentemlített 
Péternek László nevű lia (szül 1760.) előbb Bihar 
vármegyénél szolgált mint főjegyző. A franeia 
háborúk alatt a haza és trón iránt szerzett érdomoi 
elismeréséül I. Ferenc 1799. őt és maradékait 
báróságra emelte. A tudományoknak nagy ked
velője volt. A jenai tudományos társulat tagjai 
közé választotta. Német hivség címmel lefordított 
egy német röpiratot is, amelynek érdekes részei 
a V.-család származására vonatkozó fejezetek. A 
bárói ág két részre, ref. és kat. ágra oszlik. 

A család nevezetesebb tagjai: 
1. V. Ábrahám gróf, szül. Alsózsolczán 1789 

júl. 13., megh. Berkeszen 1855 márc. 3. Követ volt 
az 1825—27-iki országgyűlésen, ennek egyik 
kerületi ülésén (1825 nov. 3.) Széchenyi után 
8000 írttal járult az Akadémia megalapításához. 
1830-ban Bereg vm. helyettes főispánja lett ós 
grófi méltóságra emelték, később Máramaros vm. 
főispánja volt 1844-ig. 

2. V. Ádám (I.), a V.-család ifjabb bárói ágá
nak megalapítója, megh. Danzigban 1719. Szü
letési évét nem tudjuk, de már 1679. szerepel, 
még pedig úgy, hogy Thököly elfogja ós hivei 
közé kényszeríti. Innen nevezik kurucnak. Ezzel 
gyanúba keveredik I. Lipót előtt, aki elfogatja, 
Bécsbe viteti és vagyonát elkobozza. 1700 júl. 17. 
azonban kegyelmet ad neki s megtéríti kárait, 
visszaadja javait. 1701-ben újra az elégedetlenek 
táborában van, újra elfogják testvérével együtt. 
Mikor innen kiszabadul, állandóan ott találjuk 
Rákóczi mellett. Udvari főmarsalja, Békés vm. 
főispánja, a jászkunok kapitánya, Munkács és 
más várak parancsnoka. Veracius Gonstancius, 
miles Hungarus álnév alatt a császári udvar el
leni nagyhatású vádoló és cáfoló röpiratot írt. 
Hive maradt Rákóczinak még a száműzetésben 
Í9. Követte őt Lengyelországba, onnan Danzigba. 

Nagy vagyonát elkobozták. Hamvait 1906. vissza
hozták s nagy ünnepélyességgel helyezték nyu
galomra ősi fészkében, Vaján (Szabolcs vm.). V. 
és második neje, szül. báró Zay Anna arcképe 
megjelent a Vasárnapi Újságban 1906. 26. szám. 

3. V- Ádám, az előbbinek fia. Atyjával ő is 
Rákóczi híve volt ós azzal együtt menekült Dan-

, zigba. Sokáig bolyongott külföldön, míg végre 
i elvált atyjától és gróf iirdődy Gábor egri püspök 
közbenjárására amnesztiát nyert. Heves vár-ne
gyében alispánná választatták. A kegyelhet nagy
ban elősegítette, hogy katolikussá lett. 1742-ben 
visszanyerte az apai vagyon egy részét. 

4. V. Miklós báró, kancellár, szül. Alsózsol
czán 1802 ápr. 29., megh. Budapesten 1894 máj. 
14. Eleinte Zempléniben vállalt hivatalt, amely
nek 1827. alispánja lett, 1830. pedig követté 
választották. 1831-ben mint királyi biztos le
csendesítette a kolerajárvány miatt nyugtalan
kodó felvidéki vármegyéket, 1840. a tiszántúli 
ref. egyház főgondnoka, 1841. septemvir, 184Í. 
koronaőr lett s 1845. elnyerte a titkos tanácsosi 
címet. 1847-ben István főherceget kisérte országos 
kőrútjában, 1848. Erdélyben mintfőkormánybiztos 
működött s ugyanez év szept.-ben megkínálták 
a miniszterelnökséggel, de sikertelenül. A szabad
ságharc alatt visszavonultan élt, mindazáltal a 
katonai rémuralom alatt perbefogták s négy évi 
fogságra ítélték, amelyből 8 hónapot töltött ki. 
1859-ben a protestánsokra sérelmes császári pátens 
ellen harcra kelt s nagy része volt annak vissza
vonásában. Mint a magyar konzervatív párt egyik 
vezérfórfiát az októberi diploma után udvari 
kancellárrá nevezték ki, de a kiegyezés meghiúsu
lása után lemondott állásúról. 1867 után ismét 
koronaőr, majd 1888. a főrendiház elnöke lett. 
V. ö. Szögyény emlékiratai, III. köt. és Ballagi 
Géza emlékbeszédót (1895). 

5. V. Miklós báró, szobrász, szül. Golopon 
1828 dec. 24., megh. u. o. 1886 jan. 28. Bécsben 
tanult, főkép Fernkorn útmutatása mellett. Leg
több szoborművét Magyarország számára s ingyen 
készítette. Ilyen: Berzsenyi Dániel (1860, bronz, 
Nemzeti Múzeumkertje), Kazinczy Ferenc (1861, 
bronz, u. o.), Vörösmarty nagy állószobra (1866, 
Székesfehérvár), Kazinczy Ferenc (1868, márvány-
dombormű, Szóphalom), Kisfaludy Sándor (lelépi. 
1877., Balatonfüred), Verbőczy (Nemzeti Múzeum), 
Deák Ferenc (1879 Zalaegerszeg). Dessevvffy Emil 
gróf és Eötvös József báró képmásai a Tud. 
Akadémiába kerültek. A király megbízásából a 
bécsi arzenál számára mintázta Zrínyi Miklós 
márványszobrát. 

6. V. Ödönnébáróné, szül. Wurmbrand Adelina 
grófnő, szül. 1840., megh. Ronjicán 1925 máj. 24. 
A magyar spiritizmus megalapítója. Férjével 
együtt 1873. alapította a Budapesti szellemi bú
várok egyesületét. Műveit eredetileg német nyel
ven írta; több magyar fordításban is megjelent, 
nevezetesen: Szellem, erő, anyag (1869, ford. 
Tóvölgyi Titusz); Tanulmányok a szellemvilág
ból (1874); Szférák a nap és'föld között (1894); 
továbbá Aus meinem Lében (1900); Tündér
anyóka meséi a napsugarakról, ford. Gzike Imre 
(1901); Bilder aus deni Jenseits (1905); Geister-
kundgebungen aus den Jíthren 1865—1910(1910), 
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7. V. Péter gróf, címzetes püspök, író, szül. 1864 
szept. 26. Pappá szentelték 1898. Rövid idő múlva 
az esztergomi egyházmegyében apát, majd apostoli 
protonotárius lett, 1917. a szkopi püspöki címet 
kapta. Mint misszionárius bejárta a világ minden 
részét, útjáról folyóiratokban számolt be. A Szent 
István Akadémia tagja. Önállóan megjelent mű
vei: Kelet császárai és császárságai (1906); 
Nippon aesthetikája (1907); Kelet művészete és 
müizlése (1908); Angol ipar és iparművészet 
(1908); Nach Amerika in einern Áuswanderer-
schiffe (1908); Amerikai naplókivonatok (1910); 
A keleti féltekén (1919). 

8. V. Sándor gróf, eredetileg Sarolta, V. 7. 
testvére, író és hírlapíró, szül 1859., rnegh. Luganó-
ban 1918 máj. 23. Középiskolai tanulmányait a 
szülőházban, kitűnő nevelők vezetése alatt végezte ; 
egyetemi tanulmányait a német egyetemeken 
kezdte és Budapesten végezte. Sokat utazott ké
sőbb is külföldön, majd elvesztvén vagyonát, hír
lapíróvá lett. Könnyű tollal irt, érdekes cikkekben 
(jobbára DArtagnan, Vayk vagy Vicomte Les-
toriéres néven) ismertette a magyarság múltjá
nak, főként a XIX. századnak műveltségi álla
potait és mozgalmait, legnagyobb kedvvel társa
dalmi életét. Nagy számmal irt ú. n. krónikákat 
is, félig igaz, félig költött elbeszéléseket a főrangú 
családok múltban szerepelt tagjairól. Önálló 
művei: Régi nemes urak, úrasszonyok (1900); 
Régi magyar társasélet (1900); IXArtagnan 
meséi (1903); Pestvármegyei históriák (1907); 
Összegyűjtött művei 1907. tíz kötetben V. S. 
munkái c. jelentek meg. 

Váz, a szobrászatban vas- vagy falécekből ösz-
szerótt szerkezet, amely az agyagmintát az össze
omlástól megóvja.Váz az anatómiában, 1. Csontváz. 

Váza (lat.), eredetileg edény, ma általában dísz-
edéuy, a képzőművészetben sűrűn alkalmazott 
díszítő elem, amely mindenféle anyagból, külön
böző nagyságban készülhet és sokféle rendeltetés
sel bír. V.-nak nevezzük a ma általánosan elter
jedt szobadísznek való vagy virágtartó edényeket, 
amelyek leginkább porcellánból és majolikából 
készülnek. L. Görög edények. 

Váza-festés, az ókori, főleg a görög edények 
díszítése; iparművészeti és műtörténelmi szem
pontból egyaránt nagyjelentűségű. L. Agyagipar, 
Görög edények és Görög művészet. 

Vazallus, 1. Commenaatio és Hűbér. 
Vazallus államok, olyan államok, amelyek 

különösen külügyi vonatkozásban nincsenek tel
jesen szuverónitásukbirtokában. A vazallus állam 
nemzetközi jogi cselekményeket csupán a felette 
álló állam (szuverén) közvetítésével gyakorolhat. 
V.: Tunisz, Annám, Tonkin,Kambodzsa, Madagasz
kár (francia protektorátus alatt), Marokkó (fran
cia és spanyol protektorátus alatt) és Egyiptom, 
amely bizonyos mértékben még ma is angol pro
tektorátus alatt van. A V_ új válfaját teremtette 
meg a Nemzetek Szövetségére vonatkozó szer
ződés (ú. n. pacte) 22. §-a, amelynek értelmében 
a Szövetség megbízása alapján protektorátust 
kaptak egyes államok bizonyos gyarmatok és te
rületek fölött. 

Vazelin (vaselin, ásványi zsiradék, kozmolin, 
adeps mineralis, adeps petrolei), zsírhoz Jia-

sonló, kenőcsszerű, áttetsző, sárgás, színtelenített 
állapotban fehér, szagtalan vagy gyengén petró
leumra emlékezte massza; Amerikában a nyers
olaj rektiflkáeiójánál nyerik, azután a nyers 
vazelint melegített csontszénen át való szűréssé; 
színtelenítik. A gyógyászat is alkalniazza.ilíesíer-
séges V.-t 1 r. oerezin és 4 r. folyékony paraffin 
összeolvasztásával állítanak elő. 

Vazelin-olaj, magasan forró, színtelen, szag
talan paraffinolaj. A parafflnkészítésnek mellék
terméke. Nem avasodik ós ezért a kozmetikában 
általánosan használják. 

Vázgyakorlat (keretgyakorlat, ném. Skelet-
Exercieren), harcászati alakok begyakorlása 
keretekkel (tisztek, altisztek ós a szakaszok szárny -
embereivel), hogy a zászlóalj- ós ezredgyakorlato
kat előkészítsék és megkönnyítsék. Leginkább r. 
szakaszparancsnokok és szárny altisztek begy akor-
lására szolgál, hogy a helyes vezényszavakat 
használják és helyüket gyorsan megtalálják. Szük
ség akkor van rá, ha nincs elegendő számú köz-
vitézünk a keretek kitöltésére. 

Vaziri, hegylakó nép India ÉNy.-i határán, a 
Szulejmán-hegysóg Ny .-i részében; hírhedt rablók; 
az angoloknak többször kellett ellenük (1901, 
1908) büntető expedíciót indítani. 

Vázlat (schizzo, skicce), a művészetben vala
mely kép vagy szobor eszméjének kezdetleges, 
hevenyészett kivitele. A V. a rögtönzés jellegével 
bír; míg a mű kidolgozása lassú munkával jár, 
sok türelmet és tanulmányt igényel. A kevésbbc 
kidolgozott műről mondjuk, hogy V.-os. A festők 
V.-ai toll- vagy ceruzarajzban készülnek, s ezek 
a kompozíció-V.-ok; a festett V.-ot szín-V.-nak 
nevezzük. Némely V., mint aminők a nagyarányú 
képek kisebb méretekben ós színben is kidolgozott 
V.-ai, kész festmény értékével is bírnak. A szobrá
szok V.-a agyagban vagy viaszban készül. L. még 
Sajz és Terv. 

Vazogén (vasogen, vaselinum oxygenatum), 
oxigénnel teli tett vazelin, szirupszerü, sárgás 
barna anyag, mely vízzel emulgeálódik. Kenőcsök 
alapanyagául szolgál; főleg kininnel, naphthollal, 
kén-, kátrány- és jóddal. Jódkészltményét, a jód-
V.-t belsőleg is használják érelmeszesedés ellen. 

Vazomótoros idegek, 1. Idegrendszer és Ér-
beidegzés. 

Vazoneurózisok. Az érmozgató idegrendszer 
megbetegedései, amelyek következtében külön
böző szervekben vérkeringési és táplálkozási za
varok támadnak. Ilyen pl. az eritromelalgia, a 
Raynaud-fóle betegség stb. (1. o.). 

Vazotonin (vasotonin), injekciók alakjában 
használatos gyógyszer érelmeszesedés esetében, a 
véredények tágítására és a vérnyomás csökken
tésére szolgál. 

Vazov, Iván Mincsov, kiváló bolgár költő, 
szül. Szopotában (Kelet-Rumólia) 1850 júl. 9. (jún. 
27.), megh. Szófiában 1921 szept. 22. (szept. 9.). 
Első müve: Bor (A fenyő) 1870. jelent meg, ebben 
a régi bolgár állam történeteit plasztikus képekben 
énekli meg. Ezzel nagyban hozzájárult a bolgár 
nemzeti mozgalom előmozdításához. 1875-ben 
megjelent Togite na Blgarija (Bulgária gyász
dalai című költeménygyűjteménye, melyben 
megkapóan ecseteli a bolgárok szenvedését a 
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török iga alatt. Ezután még sok verskötete jelent 
meg, pl. Gusla(1881); Poláigori(1884); Slivnica 
(1886); Skitniski (1900); Na noz (1913) stb. Két 
legszebb költeménye: Gramada ós Zagorka. El
beszélő tehetségének legremekebb müve a Pod 
igoto (Járom alatt, 1889). Másik nagy regénye 
Nova zeinja (Új föld, 1896). Több drámát is Irt: 
Ruska (1888); Borislav (1910); Pod igoto (1910) 
stb. Összes müvei 1910-től jelennek ineg Szófiában. 

Vázrajz. így nevezik a telekkönyvezett telkek 
eldarabolását feltüntető rajzot, amelynek alapján 
az eldarabolást a telekkönyvben és a telekkönyvi 
térképen keresztülvezetik. Kiállításának módját a 
vonatkozó és a telekkönyvi rendtartás 49. (er
délyi rdt. 50) §-a szerint irányadó helyszinelósi 
szabályok (1. Telekkönyv szerkesztése), a telek
könyvi rendtartás 56. §-a és a 3834/1888.1. M. E. 
sz. rendelet szabják meg. 

Vázsecz (Vázec), nagyk. Liptó vm. liptóüjvári 
j.-ban, (i9to) 2639 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Vázsnok, kisk. Baranj'a vm. hegyháti j.-ban, 
(1920) 274 magyar lak. 

Vázsony, községek, 1. Nagyvázsony és Tót-
vázsony. 

Vázsonyi Vilmos, politikus és publicista, szül. 
Sümegen 1868 inárc. 22. Egyetemi tanulmányait 
Budapesten végezte. Első ízben az 1889. véderő
vita ifjúsági mozgalmaiban tűnt ki; majd meg
indította a zsidó vallás recepciójára vonatkozó 
mozgalmat. 1894-ben ügyvéd lett. Az 1901-iki 
választások alkalmával bekerült a képviselőházba, 
itt eleinte idegenkedéssel fogadták, utóbb azon
ban szociális irányú beszédei mind nagyobb ügyei
met keltettek. 1904-ben a polgári demokrácia 
programmjának főpontjává proklamálta az álta
lános választójogot. A székesfőváros törvény
hatósági bizottságában már 1894-től fogva vezér-
szerepet vitt 1918-ig, a forradalomig. Majd részt
vett a nemzeti küzdelemben, mint a koalíció 
vezérlőbizottságának tagja. Politikai barátaival 
utóbb meghasonlott s mint Lengyel Zoltán védő
ügyvédje, ő vitte a Polonyi elleni sajtópert. 
1910 ben a Terézváros harmadízben választotta 
meg képviselővé s közéleti működésének ehhez a 
korszakához fűződnek legfontosabb sikerei: a vá
rosi polgárság mozgalma a munkapárt adótör
vényjavaslatai ellen, a Désy—Lukács-per, amely 
Désy Zoltán fölmontésóvel végződött, az általános 
választójognak kormányprogrammá fejlődése, 
amelynek alapján elvállalta az igazságügyi tár
cát az Esterházy-kabinetben (1917 máj.). Ester
házy Móric gróf rövid idő múlva lemondván, az 
őt követő Wekerle-kormányban választójogi, 
majd ismét igazságügyi miniszter lett. Elkészí
tette a választójogi javaslatot és igyekezett a bol
sevizmus jelentkező mozgolódásait elfojtani. Mint
hogy választójogi javaslatát Wekerle nem fogadta 
el, lemondott, ugyanakkor Wekerle is beadta le
mondását, de ismét ő alakított kormányt; ám ebben 
V. már nem vett ré3zt. Távozásakor val. b. t. ta
nácsosi méltósággal tüntették ki. A forradalom 
kitörése után elhagyta az országot és a proletár
diktatúra bukásáig Svájcban tartózkodott. Vissza
térte utáu újjászervezte pártját Nemzeti demo
krata polgári párt néven. 1920. és 1922. nemzet I 
gyűlési képviselőnek, 1925. mint az ú. n. demok-1 

rata-blokk vezérét újbólszókesf őv. törvónyhat. biz. 
tagnak választották. A királykórdésben legitimista 
álláspontot foglal ol. Számos cikket irt napi
lapokba ; a Pesti Hirlapnak egy évtizeden át volt 
cikkírója; írt jogi cikkeket a Jogtudományi Köz
lönybe és. a Jogi Szemlébe. Önállóan megjelent 
müvei: Önkormányzat (1890); A választási elv 
a külföldi közigazgatásban (1891); A királyi 
placetum a magyar alkotmányban (1893); A sza
vazás decentralizációja az országgyűlési kép
viselőválasztásoknál (Magy. Jogászegyl. érte
kezések). 

Vázsony kő várát 1472. kapta Kinizsi Pál. 
Utána nejére, Magyar Benignára s ennek révén 
a kamicsáci Horváth-családra szállt. A gróf Zichy-
család, amely erről veszi előnevét, 1647. szerezte 
meg. Mellette hajdan híres páloskolostor volt Szt. 
Mihály tiszteletére s ennek templomába temették 
el Kinizsi Pált 1494. A várból ma már csak a négy
szögletű öregtorony s némi falmaradvány áll. 

Vazul, magyar herceg, 1. Vászoly. 
Vazul (Basilios), szent, nagy, cézareai érsek, 

szül. Cezareában (Kappadócia) 330 körül, megh. 
379 jan. 1. Konstantinápolyban ós Athénben tanult. 
355-ben visszatérvén hazájába, a retorikát taní
totta, ezután lemondott a világi tudományokról ós 
aszkétikus életre adta magát. E célból, miután 
357 körül felvette a keresztségét, beutazta 
Szíria, Palesztina ós Egyiptom szerzetestelepeit 
és visszatérvén, egész vagyonát szétosztotta a 
szegények közt s a legszigorúbb aszkézisben élt. 
A gür. egyházban most is dívó szerzeteséletnek 
lett megalapítója. (L. Vazul-rend.) 370-ben céza
reai érsek lett. V. nemcsak nagy teológus és ki
tűnő szónok, hanem kiváló aszkétikus író és a 
liturgiának reformátora is volt. Műveit kiadták 
a Maurinusok (Paris 1721—30), Migne stb. 

Vazul-rend (baziliták), a keleti egyház szer
zetesrendje. Szabályait Nagy Szt. Vazul (1. Vazul) 
szerzetté 361 körül, azok első sorban engedelmes
séget, azután szegénységet, tisztaságot, vissza
vonulást és lemondást, a ruházatban, élelemben, 
lakásban és álomban csak a legszükségesebbekre 
szorítkozást, munkásságot, imádságot és testvéri 
szeretetet írnak elő. A V. csakhamar elterjedt, 
különösen Oroszországban, ahol virágzása idején 
500 kolostort számlált. A rendnek három foka 
van: noviciusok, a fogadalmat tettek és a töké
letesek (szkimnikok). A tökéletesek nagy (angyali) 
ruhát kapnak, de e fokra manapság kevesen jut
nak föl. A szakadár V.-iek között az ú. n. szabad 
kolosto-rok keletkeztek, amelynek tagjai önállóan 
élnek, külön lakással, külön vagyonnal birnak, a 
nagy fekete szerzetesi fövegén kívül tetszés sze
rint öltözködhetnek. A V. története szorosan 
összefügg a görög egyházóval. Az unió folytán 
az állapot a következő: a katolikusoknak kevés, 
a keletieknek sok zárdájuk van. A V.-nek van 
női ága is, amely azonban nagyobb jelentőségre 
nem tett szert. 

V. C, az angol Victoria Gross (1. Viktória
kereszt) és Vice Chancellor (alkancellár) rövi
dítése. 

V. c, a latin verbi causa (például) rövidítése. 
V/c. vagy cjv. a könyvvitelben az olasz conto 

vecchio (régi számla), vagy a conto vostro (az ön 
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V. C. F. 

számlája) rövidítése. Ezt az utóbbit, vagy a conto 
suot,conto lőre-t(c/s.,e/l.,az ő számlája, az ő szám
lájuk) akkor használják, ha a fél nevén két szám
lát vezetnek. Az egyiken azokat az ügyleteket 
számolják el, amelyek a fél kezdeményezésére 
jöttek létre (o/v., c/s., c/1.), a másikon azokat, 
amelyeket a számla vezetője kezdeményezett, 
amelyekben ő a megbízó (conto mio, conto nostro, 
c/in., c/n., az ón, a mi számlánk). 

V. C. F . , a «Vivat, crescat, floreata (éljen, 
gyarapodjék, virágozzék) rövidítése. 

V- Crs., tudományos állatneveknél Viktor 
Garus (l. o.) német zoológus nevének rövidítése. 

V. I>., n latin volenti Deo (isten akaratjából) 
rövidítése. 

V«I, a vanadin kémiai jele. 
v. «1. Hoev., tudományos állatneveknél Jan 

van der Hoeven zoológus nevének rövidítése. 
V. 1>. M., a latin verbi divini minister (az 

isteni szó szolgája) rövidítése. 
Veadar. A zsidó naptárban a 13. hónap, mellyel 

minden szökőévbon a hónapokat megtoldják. 
Veber, Pierre Eugéne, francia humoros író, 

szül. Parisban 1869 niáj. 15. Regényei: Une pas-
sade (1895, Willyvel); L'aml de la maison (1899) ; 
Amour,amour... (1900). Színművei: L'amourette 
(1905); Loute(1906); Qui perd gagno (1903); Les 
grands(1909, Bassetvel); Lagamine(1911, Henry 
de Gorsse-szal); Chichi (Gorsse-szal, 1917) stb. 
Nálunk a Vígszínházban adják darabjait. Magya
rul megjelent: Loute (ford. Ileltai Jenő, 1902); 
Csitri (La gamine, ford. u. a , 1912); Nyári sze-
rolem (ford. Aranyossy Pál, 1915); A kaland 
(ford. SztroJeay Kálmán, 1920). 

Vebi (Sébi), folyó Afrika Szomáli-föld nevű 
részében, a tengert nem éri el, hanem a parti ho
mokban kis mocsárvidókkel elvész. 1884—85-ben 
James járt először a V. vidékén. 

Vecchi (ejtsd: Yekki), Orazio, olasz zeneszerző, 
szül. Modenában 1550 körül, meghalt u. o. 1605 
febr. 20. Korának egyik legkiválóbb madrigál- és 
oanzonetta-szerzője volt. Legismertebb Amflpar-
nasso c. énekes vígjátéka. 

Vecellinus, Spurius Cassius, 1. Cassius, 5. 
Vecellio (Vecelli), 1. Tiziano. 
Vecht (Űtrechli V.), a Rajna folyó egyik torko

latága Utrecht hollandi tartományban, Muidennél 
ömlik a Zuider-tóba, partjain erődök vannak. 

Vechte (De Vecht), 198 km. hosszú folyó; ered 
MUnster porosz kerületben és Muidennél a Zuider-
tóba ömlik, számtalan csatorna ágazik ki belőle. 

Vécs, uagyk. Heves vm. gyöngyösi j.-ban, (1920) 
1564 magyar lak. 

Véose ( Vojcice), kisk. Zemplén vm. gálszécsi 
j.-ban, (1910) 1244 szlovák és magyar lakossal. 
(Tr. Cs.-Sz.) 

Vecseháza ( Vecehaza), kisk. Krassó-Szörény 
vm. lugosi j.-ban, (1910) 1208 német lak. (Tr. R.) 

Vecseklö (Veceltlov), kisk. Nógrád vm. füleki 
j.-ban, (t9io) 478 magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Vecsórd (Vecerd), kisk. Nagy-Küküllő vm. 
szentágotai j.-ban, (1910) 653 román lak. (Tr. R.) 

Vecsernye (lat. vesperae), a papi zsolozsruának 
esti imádságát alkotó része. Előbbi neve: lucer-
narium. Arról nevezetes, hogy a papi zsolozsmá-
nak az egyetlen része, melyet sok kat. templom-

Vécsey 

ban ünnep- ós vasárnapokon nyilvánosan imád
koznak, vagy a kóruson énekelnek. Innen a dél
utáni isteni tiszteletnek is a neve. L. még Breviá
rium és Horae canonicae. 

Vecsemyepalást, 1. Pluviale. 
Vecsés, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 

monori j.-ban, (1920) 9100 magyar és német lak.; 
számos fővárosi lakos nyaralójával. 

Vecse-szék, 1. Veszprém vármegye története. 
Vecsey, 1. Ferenc, hegedűművész, szül. Buda

pesten 1893 már. 23. Hét éves korában édesapja, 
nyolc és kilenc éves korában Hubay Jenő taní
totta, tíz éves sem volt, amikor már meghódította 
az európai közönséget, majd Amerikában szere
pelt nagy sikerrel. Ifjú korában már klasszikus 
művésze lett hangszerének. Budapesten 1903 dec. 
elején lépett föl először, majd Berlinben játszott 
nagy tetszéssel s azóta számos hangversenykör-
úton öregbítette hírnevét. 

2. V. József, ref. lelkész, bölcsészeti író, szül. 
Debreczenben 1800 febr. 13., megli. 1S55 szept. 11. 
Debreczenben lelkész és később a kollégiumban 
tanár volt. 1839-ben az Akadémia levelező taggá 
választotta. Az irodalom terén filozófiai érteke
zéseiről ismeretes, ezek 1833-tól a Tud. Gyűj
teményben, Minervában, Athenaeumban és Figyel-
mezőbcn jelentők meg. V. ö. Toldy V. emlék
beszédet (Akadémiai Értesítő 1855). 

Vécsey-csaZíwí (hernádvécsei és hajnácsköi 
gróf és báró). Eredetileg Ugocsa vm.-ben élt a 
család, Szöllösi Balázs (szUl. 1470. Hernádvécsen) 
volt első ismert őse. 1517-ben II. Lajos e Szőllősi 
Balázst fiaival Antallal, Istvánnál ós Gergellyel 
megadományozta több faluval, többek között az 
abaújvármegyei Hernádvécse községgel is, hon
nan a család nevét vette. A család az említett 
Gergely (v. György) gyermekeivel szaporodott 
tovább ós szerepelni a XVII. sz. első évtizedében 
kezd, amikor V. Sándor nőül veszi Csapy Máriát, 
az éppen kihalt Csapy-család egyik leányát. Nagy 
öröksége révén hatalomra jut, elnyeri Hajnácskő 
várát. Pia II. Sándor (megh. 1697.) emelte azután, 
mint a király híve, magasra a család tekintélyét. 
Hajnácskő várának ura ós kapitánya volt. Harcolt 
I. Rákóczy Györggyel, majd ennek fiával, amikor 
elfogták ós javaitól is megfosztották. 1685-ben 
a török ós Thököly kezébe esett vára Hajnácskő, 
de a császári seregek bécsi diadala után hirtelen 
támadással visszafoglalta, Sirok várával együtt. 
Hűségéért kétszer is kapott királyi adományt: 
Ásvány és Agócs nevű birtokokra. 1692 nov. 21. 
pedig I. Lipót őt ós nejétől Szelényi Máriától szár
mazó III. Sándor, I. László és Mária nevű gyer
mekeit bárósággal tüntette ki. II. Sándor 1697. 
harcban esett el. Nevezett két fiával a család két 
ágra oszlott: III. Sándor (megh. 1748.) alapította 
az idősebb vagy gömöri ágozatot, I. László pedig 
az ifjabb vagy váradi ágazatot. 
t I. Gömöri ágazat, fiz ágazat legkiválóbb tagja 

Ágost vezérőrnagy, aki 1813. grófi rangot nyert, 
miáltal a gömöri ág két részre vált: bárói és 
grófi ágra. A grófi ág 1879 okt. 22. kihalt II 
Ágostonban-

II. Váradi ágazat. Alapítója J. László, aki
nek ágazata három alágra: az abaúj-zempléni, 
szatmári és ungi ágazatra oszlott. Péter 1809. 
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esett el "Wagrainnál. Lovassági tábornok ós a Mária 
Torózia-reud lovagja volt. Az abaúj-zomplóni ág
ból A lajos (szül. Í831 máj. 13., megh. 1903.) sze
repeli, mint 184S—49. huszárfőhadnagy. Sándor 
(szUl. 1837 dec. 26., megh. 1899 júl. 30.) Zemplén 
vm.-nek volt főispánja.majd intendáns-helyettes a 
111. kir. operaháznál; 1894 óta József főherceg 
főudvarmostoro; valóságos bolső titkos tanácsos. 
A szatmári ágból származott József (szül. 1829 
okt. 3., megh. 1902 máj. 28.) Szabolcs vm. fő
ispánja, v. b. t. t. 

Nove/.otosebb tagjai a családnak: 
1. V. Károly gróf, 1848—-49-iki honvédtábor

nok ós vértanú, szül. Pesten 1807., kivégezték 
Aradon 1849 okt. 6. A császári hadseregben mint 
lovas tiszt szolgált s 1847-ben a 2-ik huszárezred 
őrnagya lett. Ezredével együtt 1848 nyarától 
kezdve a s/orb felkelők ellen harcolt a Bácskában. 
Esztorházy Sándorral szemboszállva, a bácskai 
hadosztályt a Honvédelmi Bizottmány akaratá
nak megfelelően fölvezette Szegedre, majdTörök-
szentmiklósra, hol Damjanich bánsági hadosz
tályával egyesült. Ezért a kormány tábornokká 
lóptotto elő. 1849 márc. 5. a szolnoki csatában a 
Tisza balpartján lévő hídfőt elfoglalta. Damja
nichcsal történt moghasonlása miatt lemondott a 
parancsnokságról, de a kormány 1849 ápr. 7. az 
Arad várát körülzáró honvédsereg főparancsno
kává nevozto ki. A várat egy a Marosból a Marosba 
vezető csatornával teljesen elzárta a külső segít
ségtől s kiéheztetés által júl. 1-én kapitulációra 
bírta. Ezután a Temesvárt ostromló sereg parancs
nokságát vette át, de a vár ostroméival nem bol
dogult s ennek egyik főoka a hadtestében ural
kodó fegyelmetlenség volt. Az aug. 9-iki temes
vári csatában hadteste nem vett részt s a magyar 
sereg felbomlása után ő is Lúgosig vonult, mint 
hátvéd. Eacsetnál hadteste elszakadt a főseregtől s 
északra fordulva, Soborsin mellett átkelt a Maros 
északi partjára. Útközben minden ágyúját a hegy
szakadókokba döntötto s aug. 21. Borosjenőro 
érkezve az ottani orosz sereg előtt lerakta a fegy
vert. Az aradi csász. hadbíróság kötél általi ha
lálra ítélte s Haynau rendeletére a 9 bitóra ítélt 
tábornok közül utolsónak végezték ki. Maradvá
nyait 1916. a kultúrpalotában helyezték el. V. ö. 
Potemkin Ödön, Az 1848-ik évi magyar hadsereg 
feloszlásának okai az aradi és temesvári táboro
zással (Pest 1867); Vargha Ottó, Aradi vértanuk 
albuma. 

2. V. Siegbert báró, cs. és kir. altábornagy, 
szül. Vágújhelyen 1739 júl. 22., megh. Pesten 
1802 júl. 30. Végigharcolta a 7 éves háborút. 
1773-ban az 1-ső császár-huszárezred ezredese, 
1783. vezérőrnagy lett. 1789 máj. Mehádiát védte. 
Aug. 4. a támadó török túlerőt V. merész táma
dással áttörte, ezért 1789 dec. 21. megkapta a 
Mária Terézia-rend keresztjét és altábornagy lett. 
Ezután hadosztályparancsnok lett Pesten. 

3. V- Ágost gróf, V. 2. na, es. és kir. lovas
sági tábornok, szül. Leszniovban 1775 aug. 22., 
megh. Bécsben 1857 jan. 15. 1790-ben lépett a 
csász. seregbe, 1793. főhadnagy lőtt és kitünte
téssel harcolt. 1799-ben a német harctéren tűnt 
ki; 1805. őrnagy lett. Az Enns mellett és Tellnitz 
mellett (dec. 2.) merész támadással fedezte a 

visszavonulást, ezért 1806. a Mária Terézia-rendet 
kapta. 1808-ban a 8-ik huszárezred ezredese lett. 
Az asperni és wagrami csatákban ismét kitűnt és 
soron kívül vezérőrnagy lett. 1813-ban grófi ran
got kapott; ez év őszén a Dráva-völgyében har
colt (Feistritz); 1814. Itáliában volt. 1822-ben al
tábornagy, 1840. a magyar nemzeti testőrség 
kapitánya és lovassági tábornok lett. 1848-ban a 
testőrség feloszlásakor nyugalomba vonult. 

Vécsey lamás (hernádvécsei), római jogász, 
szül. Szikszón (Abauj vm.) 1839 febr. 24., megh. 
Budapesten 1912 ápr. 14. Miután 1863. a buda
pesti egyetemen a római jogból magántanári ha-
bilitációt szerzett, 1864. meghívták az eperjesi 
jogakadémiára tanárnak. 1874-ben budapesti egye
temi tanárrá nevezték ki. 1870—1881-ig orsz. 
képviselő volt és Tisza Kálmán hívei közé tarto
zott. A M. Tud. Akadémia 1881. levelező, 1889. 
rendes, 1911. tiszteleti tagjáva választotta. Élénk 
részt vett az Akadémia életében és a prot. egyház 
ügyeiben is. Fő munkája: Római jogtan (Eper
jes 1867), amelyet később átdolgozva A római jog 
külső története és institúciói c. alatt adott ki (Bu
dapest 1886, 6. kiad. 1902). Egyéb önálló munkái: 
Római családi jog (Budapest 1875); Ijucius TJl-
pius Marcéllus (u. o. 1882); Aemüius Papinia-
nus (n. o. 1884); Sextus Caecilius Africanus (u. 
o. 1888); Széchenyi és a magyar magánjog (u. 
o. 1895); A XII táblás törvény töredékei (u. o. 
1900); Jogesetek (u. o. 1901); Adalék a Magyar 
Corpus Juris történetéhez (u. o. 1902). 

Veet iga l (lat.), a rómaiaknál eredetileg az 
államjavakból az állam pénztárába folyó jövede
lem ; azután a. m. adó. 

Vector (radius vector), 1. Koordináták. 
Vecze (Vefa), kisk. Maros-Torda vm. nyárád-

szeredai j.-ban, (1010) 236 román lak. (Tr. R.) 
Veczel (Vetél), kisk. Hunyad vm. dévai j.-ban, 

(i9io) 444 román lak. Közelében Miscia kasztruina, 
a legszebb dáciai várak egyike látható, amely a 
római aranybányászat katonai őrvonalának egyik 
sarokpontja volt. (Tr. R.) 

Veczk(Escu), kisk. Szolnok-Doboka vm. csáki-
gorbói j.-ban, (1910) 346 román lak. (Tr. E.) 

Védák, 1. Szanszkrit nyelv és irodalom. 
Védánta, 1. Ind filozófia-
Védcímer, 1. Kegycímer. 
Vedda (bedda), néptörzs Cejlon szigetén. (Egy 

becszülött férfi szines képét 1. az Ázsia cikkhez 
csatolt Ázsiai népfajok c. mellékleten.) Való
színűleg a dravidaüldözések alkalmával vonul
tak vissza a vadonba. A V.-k vadászok, a vadat 
bambuszfából készült nyilakkal lövik le. 

Védegylet, 1. Honi iparvédegylet. 
Védelem (lat. defensiva, defensio), 1. katonai 

értelemben: V.-re való szorltkozás a harcban, 
ellentétben az offenzívával, a támadással. A 
defenzívában az ellenséget választott állásban 
megvárjuk é3 támadását visszautasítjuk. De 
a tiszta védelmet csak addig alkalmazzuk, míg 
nem érezzük magunkat eléggé erősnek a táma
dásra. A hadászati defenzíva megvárja az ellenfél 
műveleteit; a harcászati V. alatt a csatában 
való magatartást értjük. Védelmi állás az az 
állás, amely az ellenség előnyomulását bizonyos 
irányban meghiúsítani vagy legalább megnehe-
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zíteni akarja. Ha a természet maga nem nyújt 
elég erős védelmi állásokat, akkor ezeket mester
ségesen kell megerősítenünk ós pedig v. erődíté
sek alkalmazásával, vagy a fegyvernomok cél
szerű elosztásával. De még a logjobb állásokat is 
megerősítik. Védelmi vonalak: kiterjedt torop-
részek, amelyek ellenálló képességét móg erődíté
sekkel emelik. 

2. V. a büntetőjogban. A Bp. szerint a V. materiá
lis vagy formális, előbbi a mentő körülmónyok 
gyűjtését, utóbbi jogi képviselő választását vagy 
kirendelését jelenti. A terheltnek, vagy ha ő nom 
teszi, helyette törvéuyos képviselőjének, házas
társának, fel-vagy lomonőjénok (taxativ felsoro
lás) joga van védőt választani, sőt több védőt is 
hozhat a főtárgyalásra, de ezek közlll csak egy 
mondhat perbeszédot. A védő az eljárás bármely 
szakában közreműködhotik. A terheltet, amikor 
csak szükséges, flgyolmoztotni kell védőválasz
tási jogára és az ingyenes védelem módozataira 
s ha védőt választott, azt azonnal értesíteni. 
Védőül ügyvéd, egyetemi vagy jogakadémiai 
jogtanár választható, akik szóval és írásban az 
állani nyelvét kötelesek használni. Hivatalból kell 
védőt rendelni a főtárgyalásra, ha a vádbeli cse
lekményt öt évnél súlyosabb büntetéssel sújtja a 
bt., ha a vádlott siketnéma, írástudatlan néma, v. 
16 éven aluli, ha az, akinek védőválasztási joga 
van, kívánja v. a bíróság célszerűnek látja, sőt 
utóbbi esetben móg a főtárgyalás előtt is. A védő-
kirendelés hatályát veszti, ha a terhelt védőt vá
laszt, a kirendelt védő pedig nem köteles felső
bírósági tárgyaláson eljárni. A kirendelt védő csak 
fontos okból kérhet aV. alól fel mentést (1. Közvédő). 
A védő jogai kiterjednek az eljárás minden részére 
s különösen a nyomozásra is s főleg abban állanak, 
hogy a védelem érdekében beadványban v. szóval 
előterjesztést tehet, mely utóbbi jegyzőkönyvbe 
veendő. Hogy ezt hatályosan tehesse, rendszerint 
joga van letartóztatott védettjével hatósági sze
mély ellenőrzése nélkül is érintkezni. Kivétel ez 
alól a nyomozás és vizsgálat folyamán csak akkor 
van, ha az eljárás célja ezt megkívánja, amit a 
rendőri hatóság, illetőleg a vizsgálóbíró itél meg. 
Nincs helye az érintkezés korlátozásának a vád
irat benyújtása, vagy ha vizsgálat tartatott, a 
vizsgálat befejezése után. Ugyanez áll az iratok 
megtekintésére nézve. A terhelt és védője az ügy 
iratait megtekintheti, de ha az eljárás célját ve
szélyezteti, a rendőri hatóság v. a vizsgálóbíró a 
megtekintést megtagadja, kivéve a terhelt kihall
gatásáról, a szakértők nyilatkozatáról és ama 
bírói cselekményekről kelt jegyzőkönyvek meg
tekintését, amelyeknél a terhelt jelenléte vagy a 
védő közbenjárása meg van engedve. A vádirat 
benyújtása, illetőleg a vizsgálat befejezése után 
az iratok megtekintése meg nem tagadható. Min
den bírói határozatot, amely ellen perorvoslat 
használható, a védő előtt ki kell hirdetni s vele 
kívánatra másolatban közölni v. neki kézbesíteni. 

Védelmi rendszer (néni. Welirsystem), a fegy
veres erő megteremtésére és kiegészítésére alapul 
szolgáló elvek, határozmányok és intézmények 
foglalata. Az európai államok fegyveres erejének 
kiegészítésénél háromféle V.-t találunk, ezek: 
1. a toborzó v. zsoldos rendszer, amely önkénte

sekből egészíti ki a haderőt; 2. az összeíró (con-
scriptionalis) rendszer, amely kimondja ugyan, 
hogy minden állampolgár hadi szolgálatra köto-
loztotik, do a kötelezettség alól megváltást vagy 
holyottosítést enged: 3. az általános tédkötele-
zettségre alapított rendszer, amoly minqen állam
polgárt kötelez a haza védelmére. A modora V. 
úgynevezett keretrendszer, amely szőri ni már 
bókébon meg vannak szervezve a háborúban fel
állítandó csapattestek keretei, szemben az ú. n. 
milieiarondszerrel, amelynél özek a kerotek bóko 
idejében nem állanak fönn. I,. Véderő. 

Védelmi terület. 1. Védterület. 
Védeno tágabb értotombon vóvo mindenki, akiro 

valaminő védőiem, különösen az állami vedelem 
kiterjed. Ily órtolombon V.-ok az állampolgárok, 
akikot az állam külföldön képviseleti hatóságai 
révén védőiemben részesít. Szűkebb órtolombon 
azonban csak azokat az idegen állampolgárokat 
szoktuk V.-nek mondani, akikre egy más állam 
védelme terjed ki. Hunok különböző okai lehetnek, 
pl. valamely helyen nincs konzulátusunk s így 
e holyon honosainkat kénytelouok vagyunk egy 
barátságos állam képviselőinek védelme alá ho-
lyozni. Hasonló eset fordulhat elő háborúban, 
amidőn két állam közt a diplomáciai és konzuli 
érintkezés megszakad és egy barátságos állam 
vállalja el n képviselet nélkül idegen területen 
maradt honosok védelmét. Néha az ily védelem 
szerződésileg alöre biztosítva van (1892. 111. t.-c. 
21. c. a Németbirodalom alattvalóival szemben). 
A V.-okhoz lehet számítani a do facto alattvaló
kat (1. o.). 

Védeny (Weiden), nagyk. Mosón vm. nezsideri 
j.-ban, (i»2ö) 1412 német és magyarlak. ('IV. A.) 

Veder, régi (irmértók folyadékok megméré
sére; benno 8 kupa, vagyis 16 itco volt. Ürfogata 
újabb mértékben 1131779 litert tesz ki. Közönsé
ges értelemben a V. vízhordásra és vizomoiéBre 
szolgáló edény. A tűzoltóságok leginkább össze
nyomható vászonvedreket használnak akkép. 
hogy a fecskendő és vízforrás között az n. n. 
V.-láncot alkotják, t. i. két sor embert állítanak 
fel, melyek egyike a telt vedreket a fecskendő
höz, másika pedig az üreseket a vízhez kézröl-
kézre visszaadogatja. 

Véderdők, az erdőtörvény (1879. XXXI. t.-c.) 
szerint azok, amelyek magasabb hegyek kőgörge-
tegein, havasok fensíkjain vagy hegytetőkön és 
gerinceken, meredek hegyoldalakon és azok lej
tőin feküsznek és hegyomlások, kőfolyások, hó-
csuszamlások és vízmosások támadásának meg
akadályozására szolgálnak, vagy amelyek olpusz-
tulása folytán alantabb fekvő területek termő
képessége vagy közlekedési utak biztonsága ve
szélyeztetnék, vagy szélvészek rombolásának út 
nyittatnék. A V.-et az erdőtörvény 2. §-ában fog
lalt rendelkezés alapján, a kir. erdőfolügyolők 
javaslatára, a tulajdonos és a közigazgatási bizott
ságok meghallgatásával a f öldmlvelésügy i m misz
térium már kijelölte ugyan, de amennyiben né
mely erdőterületek vagy beerdősített kopárok 
később ilyen jollogűeknek bizonyulnának, utóla
gosan is V.-nek nyilváníthatók. A V.-ön az irtás 
és tarvágás tiltva van s a földmívelésügyi minisz
tertől jóváhagyott üzemterv szerint kell kezel-
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tetniök. Tágabb értelemben vett V.-nek tekinthe
tők a futóhomokon és folyóvizek partjain álló 
olyan erdők is, amelyek a homok terjedésének, 
a területek elmosásának s eliszapolásának állják 
útját. Külföldi erdőtörvények a V. fogalmát több
nyire jóval tágabb értelemben határozzák meg s 
többé-kevésbbó az erdőknek arra a kategóriájára 
is kiterjesztik, amelyet hazánkban a feltétlen erdő-
talajon (1. o.) álló erdőknek mondunk. 

T e d e r e m o (vagy vedremo, ol.), a. m. «majd 
meglátjuk)). 

Véderő, az állam fegyveres ereje. A V. ügye 
1918-ig a magyar és az osztrák állam közös Ugye 
volt. A V. állott 1. a közös hadseregből és hadi
tengerészetből ; 2. a (magyar és osztrák) honvéd
ségből ; 3. a népfölkelésböl. A V. általános védelmi 
kötelezettségalapján volt megszervezve, az állandó 
csapattesteket tartalékok és póttartalékok egészí
tették ki. A V. e szervezete 1918 után teljesen át
alakult. Az 1920. I. t.-c. a V. közösségét meg
szünteti és az ország védelmére, a belső rend és 
biztonság fenntartásában való közreműködésre 
«nemzeti hadsereget)) állít fel, amely a magyar 
alkotmányra tesz esküt. Ez a nemzeti hadsereg 
a m. kir. honvédség, amelynek ügyeit a honvé
delmi miniszter intézi. Ezzel az átalakulással ter
mészetesen általában hatályukat vesztették a kö
zös V.-re vonatkozó jogszabályok, illetőleg ezek 
legfölebb abban a mértékben maradtak átmene
tileg alkalmazásban, amennyiben azelőtt a hon
védségre is alkalmazást nyertek. A hadsereg ve
zérletére, vezényletére és belszervezetére vonat
kozó királyi jogokat az 1920.1. t.-c. a kormány
zónak is biztosítja, kimondja azonban, hogy egyéb
ként a fegyveres erőre vonatkozó rendelkezések
hez is miniszteri ellenjegyzés szükséges; az 1920. 
XVII. t.-c. szerint pedig a hadseregnek az ország 
határán kívül való alkalmazása közvetlen veszély 
esetén is csak az összminisztérium felelőssége és 
a nemzetgyűlésnek késedelem nélkül kikérendő 
utólagos hozzájárulása mellett rendelhető el. 

A trianoni békeszerződés 140. cikke kötelezi a 
magyar államot, hogy három hónapon belül a ma
gyar törvényeket a szerződésben foglalt katonai 
rendelkezéseknek megfelelően módosítja és e ren
delkezések végrehajtására szükséges intézkedése
ket megteszi. E kötelezettség teljesítésének ellen
őrzésére a szerződés Szövetségközi Ellenőrző Bi
zottságokat szervezett. Az entente állandó kény
szerének engedve ezután egymásután hoztuk meg 
a törvényeket, míg ugyanakkora győztes államok
ban nem a fegyverkezés csökkentése, hanem annak 
inkább fokozása tapasztalható. 

Az 1921. XLIX. és az azt kiegészítő 1922. III. 
t.-c. szerint a magyar állam fegyveres ereje a 
35,000 főből álló m. kir. honvédség, amely kizá
rólag az önként jelentkezők felvétele útján alakul 
és egészíttetik ki, amelyben csak hivatásos tisztek 
vannak és a legénység szolgálati ideje 12 év. A 
honvédség kiegészítése a törvényhatóságok útján 
történik; az önként jelentkezők megvizsgálását a 
honvédség képviselőjéből, egy katonaorvosból és 
egy közigazgatási tisztviselőből alakított állandó 
avató-bizottságok végzik. A tényleges katonai 
egyének a katonai büntető- és fegyelmi szabályok 
alatt állanak. A létszámcsökkentés folytán elbo

csátott hivatásos katonai személyek (tisztek, tiszt
jelöltek és altisztek) kivételes átmeneti ellátásá
ról az 1921. XXXV. és az azt kiegészítő 1922. 
IX. t.-c. rendelkezik olyan értelemben, hogy az 
illetők bizonyos ideig (2—3 óv) utolsó illetmé
nyeik élvezetében maradnak. A nemzeti hadsereg
hez tartozó hivatásos katonai személyek és azok 
hátramaradottainak katonai ellátásáról egyébként 
az 1921. XXXII. t.-c, a katonai nyugdíjtörvény 
szól. A nem hivatásos katonai személyekből lett 
rokkantak és azok hozzátartozóinak ellátási ügyei 
a munkaügyi és népjóléti miniszter hatáskörébe 
tartoznak. Minthogy a békeszerződés 111. cikke 
értelmében a hadsereg új kereteinek megfelelő 
szükségletet meghaladó iskolákat meg kellett 
szüntetni, az 1921. XLIV. és az azt kiegészítő 
1922. IV. t.-e. a katonai nevelő- és képzőintézete
ket a katonatisztek és köztisztviselők gyermekei
nek nevelőintézetévé alakította át és a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter rendelkezésére bocsá
totta. A honvédtisztképzés az 1922. X. t.-c. sze
rint kizárólag a m. kir. Ludovika Akadémián tör
ténik. A hadianyagok gyártásának, kivitelének 
és behozatalának korlátozása, hadianyag tartásá
nak, tanintézetek és egyesületek katonai célokra 
való felhasználásának megakadályozása tekinte
tében a békeszerződésben foglalt rendelkezéseket 
az 1922. XI. t.-c. hajtja végre. A haditengerészetre, 
katonai lóghajózásra, hadifoglyokra és hadisír
helyekre szintén a békeszerződés rendelkezései az 
irányadók. 

Véderő elleni bűncselekmények a m. kir. 
honvédségről szóló 1921. XLIX. t.-c. 27—31. 
§-aiban meghatározott kihágások, vétségek és 
bűntettek. Kihágást követ el az a véderőköleles, 
aki tartózkodási helyének megváltoztatását be 
nem jelenti vagy aki engedély nélkül nősül, úgy
szintén az a polgári tisztviselő is, aki ilyen házas
ságnál közreműködik. Vétségben válik bűnössé a 
védköteles, ha az ország területét engedély nél
kül hagyja el vagy az engedély korlátait túllépi, 
úgyszintén az is, aki fondorlatot használ abból a 
célból, hogy magát vagy mást a katonai szolgá
lat teljesítése alól kivonja, végül az is, aki a be
hívásnak eleget nem tesz és mulasztása nem vét
len. Súlyosabb eset, ha a fondorlatos cselekmény 
a katonai szolgálatra kötelezett egyén egészségé
nek vagy testi épségének megrongálására irá
nyult. Bűntett a behivó parancs iránti engedet
lenség, ha a mulasztás 8 napnál tovább tartott. 
Az engedetlenséggel egyenlően büntetendő az 
arra csábítás is. Mindezek a bűncselekmények 
külföldön elkövetés esetében is büntetés aláesnek. 

Véd- és dacszövetség (ném. Schutz- u. Trutz-
bündniss, Defensiv- und Offensivallianz), a két 
vagy több állam között kötött nemzetközi szer
ződés, amely háború esetében közös eljárásra, 
védelemre és támadásra kötelezi a szerződő fele
ket akkor, ha ennek az eljárásnak előre meg
határozott föltótele (casus foederis, cas d'alliance) 
bekövetkezik. 

Védett államok azok az országok, amelyeknek 
egy másik állam szerződós alapján oltalmat biz
tosít harmadik állammal szemben. Ilyen pl. San 
Marino és Andorra köztársaság, az előbbi Olasz-, 
az utóbbi Franciaország védelme alatt van. 
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Védett cirkálók, 1. Oirkálők. 
Védette (franc, ejtsd: vödet) a. in. előőrs (1. o.). 
Védlalu (Viderfiik), kisk. Szepes vrn. iglói 

j.-ban, d9io) 371 szlovák, cigány és magyar lak. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Védgát, 1. Ármentesítés. 
Védhimlőoltás, 1. Himlő. 
Védi Napoli e poi mór i , régi olasz köz

mondás, a. in. nézd meg Nápolyt, aztán meg
halhatsz, vagyis Nápoly olyan szép, hogy szebbet 
nem láthatsz. 

Védjegy olyan jelvény (alak, ábra, kép, szám, 
betű, szó vagy ezekből alkotott összetétel), amely 
a kereskedelmi forgalomra szánt készítmények
nek és árúknak más hasonló készítményektől és 
árúktól való megkülönböztetésére szolgál. A for
mához képest van szó-, ábra- és vegyes-V. Név és 
cég is lehet V., de más termelő, iparos vagy keres
kedő nevét, cégét, címét vagy üzletének meg
nevezését csak beleegyezésével lehet V.-ül hasz
nálni. A V.-nek jogi oltalmat nálunk a belajstro-
mozás ad (1. V.-lajstrom, V.-oltalom). Ipari célú 
jogképes egyesülések (ipari tevékenységében az 
államkincstár ós a többi közjogi személyek) olyan 
V.-t is jelenthetnek be lajstromozás végett, ame
lyet tagjaik saját vállalataik árúinak megjelölé
sére használni jogosultak (együttes, kruaktiv V.). 
A V.-re vonatkozó belföldi jogszabályokat az 
1890. II., 1895. XLL, 1913. XII., 1922. XXII., 
1925. XII. t.-c, valamint az ezeket végrehajtó 
rendeletek tartalmazzák. A V. az árú minőségé
nek, bolBŐ tulajdonságainak leírását nem tartal
mazhatja. Nem V. az árú finomságát, méreteit 
kitüntető jelzés, amilyen a fémjelzés. V. haszná
latát bizonyos árúkra kötelezővé is lehet tenni, 
így van ez a kaszák, sarlók ós szalmavágók tekin
tetében, valamint adóügyi szempontból az 1888. 
XXIII. t.-c. értelmében a cukor tekintetében. 

Védjegybitorlás, 1. Védjegyoltalom. 
Védjegylajstrom, a bejelentett védjegyek nyil

vántartására szolgáló jegyzék. A védjegyek be-
lajstromozása előtt egyes államokban vizsgálat 
tárgyává teszik, vájjon a bejelentett védjegy 
használata nem sérti-e másnak korábban szerzett 
jogát: elővizsgálati rendszer; más államokban, 
így nálunk is, a bejelentési rendszer van elfo
gadva, amely mellett előzetes vizsgálatnak nincs 
helye, hanem a belajstromozás ellen utólag fel 
lehet szólalni, nálunk azokat, akiknek jogát a be-
lajstromozás előreláthatólag sérteni fogja, külön 
értesíteni is kell. A V.-ot több országban köz
pontilag vezetik, más államokban decentralizál
tan. Nálunk a védjegy bejelentése ós lajstromo
zása a kereskedelmi és iparkamaráknál történik, 
az ezeknél vezetett V.-okon felül a szabadalmi 
bíróságnál szervezett Központi Védjegylajstro
mozó hivatalban központi V.-ot vezetnek az ország 
egész területére s a központi V.-ba bejegyzett 
védjegyek lenyomatát a «Központi Vódjegy-
Értesítő» útján közzéteszik. A használt védjegy 
bejelentése lajstromozás végett nem kötelező. 
Á belajstromozásért lajstromozási dijat kell fizetni 
(1925. XII. t.-c). Nem lehet belajstromozni olyan 
védjegyet, mely 1. kizárólag a király, vagy a 
királyi ház tagjának arcképe, állami vagy más 
közhatósági címer; 2. kizárólag az árú előállítá

sának helyét, idejét, módját, az árú minőségét, 
rendeltetését, ár-, mennyiség-, súlyviszonyait je
löli meg; 3. a forgalomban bizonyos árúnem 
megjelölésére általánosan szokásos megjelölés; 4. 
erkölcstelen, közbotrányt okozó vagy közrend
ellenes ábrázolatot tartalmaz; 5. a valóságnak 
meg nem felel, félrevezetésre alkalmas. 

Védjegyoltalom, a védjegyet megillető jogi 
oltalom, amely a védjegy belajstromozása eseté
ben illeti meg a védjegy használóját és abban 
áll, hogy az ily védjegyet jogosulatlanul hasz
náló védjegybitorlást követ el, ami kihágási bün
tetést s a védjegy használatára jogosítottal szem
ben kártérítési kötelezettséget von maga után. 
A V. a bejegyzési kérelem előterjesztésének idő
pontjában veszi kezdetét (eszerint az időpont 
szerint kell a belajstromozott egyező védjegyek 
közötti elsőbbséget is megállapítani) és a lajstrom
ból törléssel, vagy 10 év elteltével megszűnik. 
A10 év elteltével a belajstromozás hatályát újabb 
10 évre meg lehet újítani. A nemzetközi véd
jegyoltalmat nemzetközi egyezmények biztosít
ják (1. Ipari tulajdon), amelyek alkalmazásban 
maradását a trianoni békeszerződés 220. cikke is 
biztosítja. 

Védköteles, 1. Katonakötelezettség. 
Védkötelezettség, 1. Katonakötelezettség. 
Vedlés (kiiklés), az állatoknál általában az a 

folyamat, midőn bőrük régi hámképződményeit 
(szőr, toll, pikkely) újakkal cserélik ki, vagy 
midőn bőrük külső rétegét levetik. így az emlősök 
szőreiket, a madarak tollaikat hullatják el és 
újakkal cserélik ki, ami rövidebb-hosszabb ideig 
szokott tartani. A vedlő (helyesebben: szőrváltó) 
emlősöknél minden évben egyszer van V.; két
szeri V.-re, t. i. a bunda tavaszi és őszi teljes 
kicserélésére nincs példa, azonban a szőr rneg-
f akulása vagy színváltozása előfordul. A vedlő em
lősöknél tavasszal a régi bunda szőrének gyökerei 
meglazulnak s a nemez- ós gyapjúszőr kihull; 
egyidejűleg új nemezszőrök bújnak ki, nielyak 
gyorsan nőve, csakhamar áttörnek a régi bunda 
szövedékén, mely, ha tömött volt, még jó ideig 
ott csüng kócos csomók alakjában az állaton a 
csak lassan kopik le. Nem sokkal később ezután 
nőni kezd a gyapjúszőr is, mely azonban az óv 
későbbi szakában fejlődik gyorsabban, ezért az 
északi vidékeken és a hegyeken élő emlősök nyári 
szőrözete főleg nemezszőrökből áll, míg a téli 
bundában a gyapjúszőr a túlnyomó, sőt a nemez
szőrök tél elején ki is hullhatnak. A madaraknál 
a V. ideje ós módja igen különböző s nemcsak a 
különböző madárcsaládok szerint változik, hanem 
egyes fajoknál is módosulhat. A legtöbb madár 
évenkint mindig rendesen bizonyos időszakban 
vedlik meg, egyesek pedig folytonosan, a szük
séghez mérten vedlenek s újítják meg régi tollai
kat. A V. különböző módjai szorosan alkalmaz
kodnak a madárfajok életmódjához. A récék és 
ludak pl., melyek úszva is megszerezhetik táplálé
kukat, hirtelen összes evezőtollaikat és kormány-
tollaikat elhullatják s ilyenkor egy ideig repülni 
nem tudnak (ezt lohosodásnak is nevezik és az 
ilyen madarat «veretett»-nek mondják). Apró tol
laikat csak akkor újítják meg, ha már evező- és 
kormánytollaik kinőttek. Azok a madarak ellen-
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ben, melyek élelmüket repülve keresik meg, tollai-
kat csak egyenkint újítják meg, vagyis úgy
szólván folytonosan vedlenek. A legtöbb madár 
mindjárt a költés befejezte után friss tollazatot 
kap. A későn költözködők nálunk vedlenek, ellen
ben a korán elköltözők csak telelő helyükön ved
lenek. Egyes fajoknak az őszi V.-en kívül van 
tavaszi V.-ük is, azonban tavasszal rendesen csak 
bizonyos testtájékaik tollazatát újítják meg s 
nent teljesen, hanem csak részlegesen vedlenek. 
A madarak zöme a tavaszi tollazatát, az ú. n. 
disz- vagy núsztollazatát nem V., hanem szín
változás v. átszínülés útján kapja meg. A kígyók, 
gyíkok, békák, szalamandrák stb. is levetik bő
rük külső, elszarusodott részét. A gerinctelen 
állatoknál is megvan a V. Különösen fontos a 
V. az ízeltlábúaknál (Arthropoda), melyeknek 
testét minden oldalról chitin-páncél veszi körül, 
melybe rendesen mészsók rakódnak le és mely a 
növekedést megnehezíti,ezért az ízeltlábúak életük 
folyamán részint lárva-, részint kifejlődött álla
potban is többször vedlenek. A folyami rák teste 
V. után lágy és bőre csak később kapja meg az 
új chitin-külsővázba lerakódó mészsóktól a ke
ménységet. (L. Vajrák.) 

Vedlési idő, a madaraknál általában az az idő, 
midőn tollaikat kihullatva röpülni nem tudnak. 

Védlevél (lat. Salvus conductus), másként 
menlevél alatt olyan hatályú közokiratot értünk, 
amely birtokosának szabad mozgást, letartózta
tástól és biróság elé állítástól mentességet bizto
sít bizonyos időre. Régi jogunkban ily V.-et csak 
a király adhatott; újabb gyakorlat szerint ily 
V.-t az igazságügy miniszter adhat azoknak, akik
nek megjelenése valamely ügyben a hazai ható
ságok előtt szükséges, de akik nem jöhetnének 
az ország területére anélkül, hogy letartóztatás-
üak és biróság elé állításnak ki ne tegyék magu
kat. Bizonyos tekintetben egyértelmű ezzel a ki
adatási szerződések (pl. 1896. XXXIV. t.-c. 
XIII. cikk) szerint a kiadott egyénnek engedett 
az a határidő, amely alatt az ország területét el 
kell hagynia, hacsak ki nem akarja magát tenni 
annak, hogy más, mint a kiadatás tárgyát tevő 
bűncselekmény miatt ellene eljárjanak. 

Védő (lat. defensor), 1. Ügyvéd és Védelem. 
Védőállás (védelmi állás), az a csapatok által 

megszállott terepszakasz, amely az ellenség elő-
uyomulását bizonyos irányban meghiúsítani vagy 
legalább megnehezíteni akarja. Ha a természet 
maga nem nyújt elég erős védelmi ál lásokat, akkor 
ezeket mesterségesen kell megerősítenünk. De 
nemcsak a kevósbbé megfelelő, hanem a legjobb 
állásokat is megerősítik abból a célból, hogy az 
erődítmények segélyével minél kevesebb csapattal 
minél nagyobb ellenállő erőt lehessen kifejteni. 

Védőállomány alatt oly időlegesen telepített 
faállományt értünk, amelynek célja az, hogy 
alatta, védelmében valamely a fagy és nap 
hatása iránt érzékeny más fanem telepíttessék 
meg. V.-ul rendszerint gyorsan növő, laza lom
bozatú fanemek szerepelnek, pl. a nyár- és vörös
fenyő, ezek alá jegenyefenyő, bükk és más érzé
keny s egyúttal árnytürő fanemek ültethetők. 

Védőangyal, v. őrangyal, 1. Angyal. 
Védőegyesületek, 1. Hitelező-védegyletek. 

Védő- és támadószövetség, 1. Véd- és dac
szövetség. 

Védőfegyverek, a testnek a támadófegyverek 
hatása elleni védelmére szolgáló felszerelések, 
mint: sisak, páncél, gázálarc, pajzs. A modern 
katonai felszerelés már csak a sisakot és a gáz
álarcot ismeri. 

Védőház, ellenséges tűz ellen lehetőség és 
szükség szerint védett épület, amely lőrésekkel 
van ellátva és egy kisebb gyalogos megszálló 
csapat befogadására van berendezve. 

Védőhüvely (növ.), 1. Endodermisz. 
Védőjegy, 1. Védjegy. 
Védőjelzők, 1. Helyhez kötött jelzők. 
Védők névsora, az ügyvédi kamara által az 

ügyvédek és jelentkező jogtanárok összeírása 
alapján készült lajstrom, amelyet a kamara min
den év elején a törvényszék elnökéhez tesz át. 
Védő kirendelése esetében a kirendelés mindig a 
V.-ból történik. — A katonai büntetőbíróságok 
előtti védelem céljára a honvédelmi miniszter 
külön védői névsort állapít meg. 

Védőnövény. Vannak növények, amelyek a 
vetés évében igen lassan fejlődnek és termést 
egyáltalában nem adnak, vagy csak keveset és 
ezért rendszerint nem egymagukban, hanem más 
oly növénnyel együtt vettetnek, amelyek alatt az 
előbbi kellőleg fejlődhetik, addig is, míg az utóbbi 
letakarulásával egymaga foglalja el a területet. 
Az utóbbi növényeket mondjuk V.-nek. Legálta
lánosabban a hereféléket vetik V.-nyel. A V. 
szolgáltatja a vetés évében a jövedelmet, más
részt a zsenge korukban kényes hereféléknek vé
delmet nyújt, innen a neve. Legmegfelelőbb V.-ek 
a gabonafélék, ezek között főleg az árpa, mert 
nem árnyékolja be túlságig az alája vetett nö
vényt és elég korán lekerül. V.-ül a gabonát 
mindig ritkábban kell vetni, mint ahogyan külön
ben szokás, hogy az alája vetett növény jól fej
lődhessék. Az erdészetnél is használnak némely 
lombfanemeket (nyír, nyár, fűz) V.-ül a fenyő-, 
tölgy- és bükkcsemetók fölött s amint ezek nő
nek, amazokat eltávolítják. A kávé- és kakaó
ültetvények is rászorulnak a védelemre és ehhez 
az Brythrina indicát és B. umbrosát használják fel. 

Védőoltás a szervezet védésére szolgál vala
mely betegséggel szemben. Legáltalánosabban 
használt s legtöbb eredménnyel jár a himlő elleni 
oltás (1. Himlő)- Kgyéb betegségekre nézve 1. 
Immunitás. 

Az állalorvostanban jóval nagyobb szerepe 
van a védőoltásnak a fertőző betegségek elleni 
védekezés terén, mint az omberorvostanban. Itt 
is a legrégibb a himlő elleni V., melyet juhokon 
alkalmaznak, vagy betegekről közvetetlenül vett 
nyirokkal, vagy élő juhok bőre alatt, illetőleg a 
mellUregben felszaporított anyaggal. Később a 
ragadós tüdölob ellen oltottak egyideig úgy, 
hogy a beteg állat tüdejéből szivárgó savóból 
fecskendeztek a marhák farkának végébe, újab
ban pedig Franciaországban és Oroszországban a 
betegség okozójának tiszta tenyészetét használ
ják erre a célra, azokban az országokban azon
ban, ahol a bajt már egészen kiirtották vagy erő
sen gyérítették, a védekezésnek ezt a módját el
hagyták. 
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A V.-okat tudományosabb alapra helyezte Pas

teur, midőn 1880. a baromfikolera ellen hosszas 
állás közben, majd a következő évben a lépfene 
ellen 42—43°-on való tenyésztés által mestersé-
goaen szelídített tiszta tenyészeteket hasznait fel 
oltóanyagul. Az előbbi betegség ellen a V. e 
utódja nem bizonyult gyakorlatiasnak, a lépfene 
ellen viszont nagyon bevált és az egész világon 
kiterjedten alkalmazzák. Az oltás 10—12 napi idő
közben kétszer történik, először erősen, másod
szor kevésbbé szelídített tenyészettel, amelyet 
meghatározott mennyiségben a bőr alá fecsken
deznek. Hasonló a sertésorbánc ellen a Pasteur
féle védőoltás, amelyhez nyulak testén átvezetés
sel szelídített ragály levestenyészete szolgáltatja 
az oltóanyagot s lényegében szintén hasonló a 
sercegő üszök elleni V., melynek oltóanyaga 
Arloing, Cornevin és Thomas módszere szerint 
beteg allatok elváltozott izmából készült por, 
amelyben a betegséget okozó bacillus spóráit 
100, illetőleg 94»-on szelídítették; továbDá a 
tuberkulózis elleni védőoltás szarvasmarhákat 
kevéssé megbetegítő emberi gümóbacillusokkal 
Behring, Koch és Schütz vagy Klimmer mód
szere szerint. Mindezek az oltások, minthogy az 
oltóanyag az illető betegség élő fertőző csiráit 
tartalmazza, többé-kevésbbé megbetegítik az álla
tokat s ezzel reakciót váltanak ki, melynek kö
vetkeztében évekre vagy az egész életre kiható 
ú. n. aktív immunitás fejlődik ki. Alkalmazásu
kat az a körülmény korlátozza bizonyos fokig, 
hogy csak tökéletesen egészséges állatok olthatok 
be, hogy pl. koplalás, kifáradás esetén maga az 
oltás súlyos megbetegedést s esetleg elhullást 
okoz s hogy az immunitás nem rögtönösen, hanem 
csak több nap alatt fejlődik ki. 

Más elbírálás alá esnek a szérumos védőoltá
sok, amelyekhez az illető betegségen átesett vagy 
sokkal célszerűbben az illető betegséget okozó 
ragályanyag bőr alá vagy vérbe fecskendésóvel 
ismételten megbetegített állatok vérsavója szol
gáltatja az oltóanyagot. Minden ilyen befecskenr 
dés reakciót váltván ki, a vérsavóban védőanya
gok halmozódnak fel, amelyek akkor is kifejtik 
védöhatásukat, ha a vórsavóval más állat tes
tébe fecskendezzük őket. Az ilyen oltásnak az az 
előnye, hogy azonnal hat, maga nem okoz beteg
séget, viszont azonban az ilyen módon létesített, 
n. n. passzív immunitás csak rövid ideig tart. 
Ezért ajánlatos már közvetetlenül veszélyeztetett 
állatok megvédésére, sőt bizonyos határokon belül 
már betegeknek gyógyítására is. Szérumoltások 
ezidőszerint alkalmazásban vannak főképen a 
lépfene, a sertésorbánc, a baromfikolera, az 
újszülöttek vér hasa és a lovak mirigy kór ja 
ellen; az oltóanyagokat a betegségek okozói 
tiszta tenyészeteinek bőr alá vagy vérbe fecsken-
désével magas fokra immunizált állatok, első sor
ban lovak szolgáltatják. Hasonló módon készül 
a keleti marhavész és a sertéspestis elleni 
szérum, csakhogy e két betegség okozója nem 
lévén mesterségesen tenyészthető, betegek fertőző 
vérét fecskendezik egészséges szarvasmarhák, 
sertések testébe. Az előbbi betegség ellen Afriká
ban és Ázsiában, az utóbbi ellen Észak-Ameriká
ban és Európában főképen Magyarországon alkal

mazzák kiterjedten és igen jó eredménnyel a 
szérumos V.-okat. A szérumokat a bőr alá vagy 
még jobb eredménnyel a vérbe szokás fecsken
dezni s hatásuk általában arányos azok mennyi
ségével. A szérumos oltás egyébiránt bizonyos 
feltételek alatt tartós immunitást is eredményez, 
akkor t. i., ha az állat a szórumos oltás idejében 
a természetes fertőzésnek ki van téve, mert 
ekkor a fertőzés megbetegíti ugyan az állatot, 
de a szórum védő hatása folytán csak enyhén ás a 
múlékony megbetegedés folytán a szervezet tar
tós immunitásra tesz szert. Ez a közvetett aktiv 
immunizálódás legmeggyőzőbb módon a sertés
pestis elleni szérumos V.-ok nyomán észlelhető 
és különösen ez a körülmény teszi ezeket az ol
tásokat annyira értékesekké s eredményezte azt, 
hogy a védekezésnek ezzel a módjával sikerült a 
sertéstenyésztést erősen veszélyeztető járvány 
okozta pusztításokat tetemesen korlátozni. 

Az aktiv és a passzív immunizálás előnyeit, a 
gyors hatást, a tartós védelmet és az egyidőben 
való végrehajtást, egyesíti a szimultán V-, mely 
egyszerre vagy közvetetlenül egymásután élő 
csiráknak (virusnak) és szérumnak befecskendé-
sóben áll. Itt a virus előidézi az immunitás ki
fejlődéséhez szükséges reakciót, a szórum azon
ban enyhíti a reakciót és megakadályozza túl
ságosan heves illetőleg halálos baj kifejlődését. 
Ezt a módszert újabban kiterjedten alkalmazzák 
a lépfene ós a sertésorbánc ellen, továbbá a 
keleti marhavész és a sertéspestis ellen. Az első 
két betegségnél a virust az illető baktériumok 
tiszta, tenyészetei adják, amelyek megbetegítő 
ereje viszonyítva a szérűin védőhatásához a 
laboratóriumban előzetesen kipróbálható s ezért 
a gyakorlatban egészben véve ritkák a balesetek. 
Ezzel szemben a két utóbbi betegségnél vírusként 
beteg állat vérét kell használni, melynek viru-
lenciája nem ellenőrizhető előzetesen laborató
riumi kisérletben. Ez okból itt inkább megtörté
nik, hogy a virus túlságosan erősen hat, úgy 
hogy maga az oltás esetleg tetemes vesztesége
ket okozhat. Az eljárás tehát kockázatos és alkal
mazása már azért is nagy körültekintést igényel, 
mert a beoltás következtében megbetegedő álla
tok váladékaikkal befertőzik a környezetüket és 
a baj szóthurcolására szolgáltathatnak alkal
mat. Mindazáltal Észak-Amerikában s újabban 
Magyarországon is jó eredményekkel veszik 
igénybe még nem fertőzött, egészséges állomá
nyok tartós megvédése céljából. 

Védőőrsereg (megszállóhad,megszállócsapa
tok), az ellenséges támadások elhárítására erődít
ményekben alkalmazott csapatok összessége. Az 
illető erődítmény kiterjedése és rendeltetése szerint 
a V. nagysága és összeállítása nagyon különféle. 

Védőpajzs, ellenséges gyalogsági puskatűz, 
tüzérségi lövedék-repeszdarabok és srapnell-
töltelékgolyók ellen védő páncéllemezek, amelye
ket az ágyúk és géppuskák kiszolgáló legénysé
gének védelmére alkalmaznak. 

Védőponyva, tűz esetén használt 16—20 m2 

területű, sűrű vászon ponyva, amellyel a meg
védendő tárgyat betakarják. A ponyvát folyto
nosan nedvesen tartják, hogy a reá eső pernye 
fel ne gyújtsa. 
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Védőrendszer, 1. Védelmi rendszer. 
Védőrség és örhad. A védelmi állások védel

mére szükséges cselekvő védelmi erőt őrhadnak 
(Kriegs-Besatzung), a tábori hadseregnek a vár
ban még ezenkívül elhelyezett részeit támadó 
védörségnek (Offensiv-Besatzung) nevezik. A véd
őrség a harcászati kötelék fenntartása mellett 
védőszakaszőrségekre és főtartalékra oszlik. A 
vódőszakaszőrségek külsők (övvonal, külrnüvek) 
vagy belsők (noyau). A védőrség ereje a hely 
minőségétől, fontosságától, kiterjedésétől és mű
szaki értékétől függ. A védőrség a vártörzsön 
kívül: gyalog, lovas, tüzér ós műszaki csapatok
ból áll. A gyalogság őr- és védelmi szolgálatra, 
esetleg a vártüzérség pótlására szolgál. 

Védőszellem. Anéphit szellemei vagy gonoszak 
vagy jóindulatúak, ezek a V.-ek, akik az embert 
minden haj ellen igyekszenek megvédeni. Ily szel
lemekben minden természeti nép hisz. A régi 
görögök is hittek a V.-ben. A legtöbb természeti 
nép felfogása szerint a V.-ek az elhunyt ősök 
lelkei; ez a hit az alapja az ősök tiszteletének, 
amely legmagasabb fokra a kínaiaknál fejlődött. 
Az újszülött csecsemőknek rendszerint V.-et sze
reznek különböző babonás eljárással. A sámánok 
segítő vagy szolgaszellemei szintén ide sorolan
dók. L. még Genius. 

Védőszent (lat. patrónus), a kat. egyházban 
neve 1. ama szentnek, akinek ótalma alá egyes 
országok vagy területek vannak helyezve. Az egy
házi szabványok szerint (1630 márc. 23.) a hír 
vek választják a V.-et a kanonizáltak közlll a 
püspök és papság beleegyezésével és a választást 
a Congr. Rituura erősíti meg. Változtatás csak az 
apostoli szék engedélyével történhetik. Ünnepe 
elsőrangú és nyolcaddal (1. Oktáva) bir. Magyar
ország V.-je Szt. István (aug. 20.), védőasszonya a 
B. Szűz Mária, akinek tiszteletére Vaszary Kolos 
hercegprímás 1896. külön ünnepet eszközölt ki 
a római pápánál Magna Hungarorum Domina 
iMagyarok nagyasszonya) címmel (okt. 8.). — 
2. Neve ama szentnek, akinek tiszteletére vala
mely templom alapíttatott és akitől a nevét is 
nyeri. A templom építése alkalmával, vagy a 
püspök által határoztatik meg a templom szenté-
lésekor. — 3. Neve ama szentnek, akinek nevét 
a keresztségben nyertük, hogy közbenjárónk le
gyen Istennél. L. Szentek, Szentek egyessége, 
Szentek tisztelete. 

Védőszervek. A védelem szolgálatában álló 
szervek az állatoknál nagyon sokfélék. A testi 
erőn és fürgeségen kívül igen sok állatnál még 
egész sereg különleges védő és támadó eszköz
zel vagy fegyverrel is találkozunk. A magasabb 
rendű gerinces állatok (emlősök, madarak, csúszó
mászók) sokféleképen használt és használható 
végtagjainak ujjain az erős szaruképződmények, 
a paták, körmök, karmok nem ritkán számottevő 
V., mint pl. a macskafélék kitolható és vissza
húzható sarlóforma, hegyes karmai. A táplálék 
megragadásárat visszatartására vagy szétaprl-
tására szolgáló fogak vagy szájszervek igen 
gyakran V. is. Igen veszedelmesek különösen a 
méregmirigyekkel közlekedő fogak, minőket a 
mérges kígyóknál találunk. Mérget beoltó szer
veket találunk egyik-másik halnak a bőrén az 

úszók tüskéiben, mint a tüskéspikőn (Gasteros-
teus aculeatus L.), a 2VacAt'«ws-fajoknál a ko-
poltyúfödőn és farkon. Ezekhez egészen hasonló 
működésűek az Ízeltlábúak mérges tüskéi, a 
skorpió potrohának méregtüskéje, a fullánkos 
hártyásszárnyú rovarok (méhek, darazsak, han
gyák stb.) fullánkja!. Egyik-másik szőrös szövő 
hernyónak csöves, törékeny szőrei, valamint a 
pókok állkapcsai és a százlábúak állkapcsi lábai 
alapjukon méregmiriggyel állanak közlekedésben. 
Az orrmányos férgek (Nemertina) orrmányában 
tőrforma kemény tűvel kapcsolatos méregmirigy 
van. A tömlősek (Goelenterata) körében a Csalá-
nosok (Gnidaria) bőrében levő csalánszervek 
(cnidocysta) is e csoportba tartoznak. A méreg 
azonban nem mindig áll közlekedésben tőrforma, 
szilárd képződményekkel, néha egyszerű bőr
mirigyekben gyűl meg s csak megtámadtatás 
esetében jut az ellenségre, mint a szalamandráé, 
varangyoké. Egyik-másik halnak egész teste 
mérges, másoknak csak az ikrája az. Nagy
mennyiségű mérget találunk némely bogár bőr
mirigyeiben és testében, mint a kőrisbogáróiban 
is (Ijijtta vesicatoria L.). A Dolium galea L. nevű 
csiga nyálmirigyei maró hatású, kénsavtartalmú 
nedvet választanak el. Igen sok állat kiállhatat
lan büzil vagy kellemetlen ízű anélkül, hogy mér
ges lenne s e tulajdonsága bizonyos mirigyei 
váladékának eredménye. Különösen az ízelt
lábúak azok, melyeknél ez igen gyakran előfor
dul (százlábúak, levéldarázsok lárvái, lepkék 
hernyói). A fecskefarkú pillangó hernyójának 
két szarva szolgáltatja e váladékot. Máskor a 
szájon, alfelnyiláson vagy különleges tartóhólya-
gokból kerül ki e váladék, mint a poloskáknál ós 
futóbogaraknál; néha hallható hangok kíséreté
ben, mint a tüzérbogárnál (Brachimis compla-
natus). Igen sok gerinces állat kellemetlen szagú, 
bűzös váladékokat bocsát ki magából részint 
húgyával, részint bélsarával, vagy pedig speciá
lis mirigyeinek működésével s ezt legnagyobb 
mértékben megtámadtatása esetén teszi, mint pl. 
a görény s különösen a Mephitis Zorilla nembe 
tartozó amerikai görényfélók. Vannak oly állatok 
is, amelyek megtámad tatásuk esetén gyomortar
talmukat kifecskendezik, mint a fiatal sirályfélék. 
De néhány halnak elektromos szervei is a V.-hez 
sorolhatók (1. Elektromos haitik). 

A védő szervek másik csoportját a különböző 
védő burkok, kutikulák, héjak, házak, bőrvázak, 
szőrök, tollak, pikkelyek, bőrcsontok stb. alkot
ják, amelyeknek sajátosságait a külvilág viszo
nyaihoz való alkalmazkodás szabja meg. Az anya 
testéből eltávozó peték kemény burka kezdi meg 
a sorozatot, amely egyfelől a kiszáradás ellen 
nyújt védelmet, de jelentékeny szerepet visz az 
ellenségek távoltartásában, a hideg és meleg 
elleni védelemben is. A lassan mozgó vagy éppen 
helyhez kötött állatok, minők a lágytestüeh 
(Mollusca), kacslábú rákok (Cirripeaia), sok 
gyürüsféreg stb. életében a különböző alakú hé
ják, házak, csövek stb. igen fontosak. A csúszó
mászók között a kevósbbó szilárd pikkelytakaró
tól kezdve a teknősök törzsét borító kemény pán
célig minden átmenetet megtalálhatunk. A rova
rok chifines bőrváza, mely a százlábúaknál és 
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rákféléknél mészsók lerakódása által még inkább 
megkeményedik, néha hihetetlen keménységűvé 
válik. Sok állatnak testét a kemény páncél csak 
hátán védi, hasa ellenben védtelen marad, de az 
ilyenek olyformán gömbölyödhetnek össze, hogy a 
hátukat takaró kemény páncél teljes védelmet 
nyújthat. 

A V. sorában igen fontos szerep jut a színek
nek is. A mérges és élvezhetetlen testű állatok 
leggyakrabban élénk színűek. Számos állat szí
nével és egész habitusával utánozni igyekszik 
az élvezhetetlen vagy mérges állatokat, vagy 
pedig színe a környezet színével egyezik meg, 
hogy ilyenformán vagy elriassza az ólálkodó 
ellenséget, vagy pedig annak figyelmét elkerülje. 
Igen sajátságos védő eszköz gyanánt szerepel a 
lábasfejűek (Gephalopoda) tintamirigye, mely
nek váladékát a megtámadott állat a vízbe fecs
kendezi ki s ezzel azt teljesen megzavarja, mialatt 
ügyesen elmenekül az üldöző elől (Sepia). 

Védőszínek (sympathicus színek), az állatok
nak ama színei és szinmustrázatai, amelyek a 
környezet színével többé-kevésbbó megegyeznek, 
abba mintegy beleolvadnak. A V.-nek nagy bioló
giai jelentőséget szokás tulajdonítani. Eredetüket 
és kifejlődésüket a biológusok különbözően ma
gyarázzák. Az egyik magyarázat szerint a színek 
és színmustrázatok, miként az állatok testének 
minden más jellemvonása, apró, esetleges válto
zásoknak vannak alávetve, melyek közül a termé
szetes kiválogatódá8 (selectio) a létért való küz
delem során a célszerűeket, azaz a hasznosakat, 
tehát köztük a V.-et is kiválogatja és tovább fej
leszti. A másik felfogás szerint a színek ós szín
mustrázatok külöuböző tényezők hatására, mint 
az anyagforgalom és a környezet direkt fizikai 
és kémiai hatásának szükségszerű termékei hasz
nosságukra való minden tekintet nélkül fejlődtek 
ki és hasznosakká csak másodlagosan, mintegy 
mellékesen váltak. L. még Állatok színe és 
Mimicrij. 

Védőszövet (növ., colenchyma), a növényanató
miában az a szövet, amely az edényi ,alábot 
körülfogja s a külső nyomástól védi. 

Védőtöltések, 1. Ármentesítés. 
Védőültetvények. A kertészetben, ahol kénye

sebb terményeket müveinek, egyes kertrészeket 
védóültetvényekkel látnak el, úgyszintén a szél-
járásnak igen kitett lakásokat és gazdasági épü
leteket védőültetvényekkel veszik körül a viha
rok és hideg szelek ellen. Magánosan álló 
gazdasági épületek köré pedig jegenye yárfát 
ültetnek a villámütés felfogására. A futóho
mok terjedése ellen eleven sövényeket illtetnek. 
L. Futőhomok-kötés. 

Védővámok, 1. Vám és Vámvédelem. 
Védő vámrendszer, 1. Védvámrendszer. 
Védrendszer, 1. Védelmi rendszer. 
Vedres, 1. István, mérnök, szül. Szegeden 

1765 szept 22., inegh. 1830 nov. 4. 1786-tól 
Szegeden mint városi földmérő működött. 1821-ben 
nyugalomba vonult, 1826. varasányi előnévvel 
nemességet kapott. Irodalmi művei: A Tiszát a 
Dunával összekapcsoló új liajókázliató csatorna 
iránti értekezés (1805); A sivány homokság 
használialúsa; Júl « tiszai nagyobb árvizek 

eltérítlietéséröl egy-két szó (1830). Ezeken kívül 
írt költeményeket, színdarabot, nyelvészeti és 
közgazdasági munkákat. 

2. V. Márk, szobrász, szül. Ungvárt 1872 szept. 
14. Művészi tanulmányait Münchenben Hollósy-
nál, azután Parisban végezte, ahol megmintázta 
Kain e. szobrát, amelyre ott bronzérmet, Buda
pesten pedig 1899. a Bubics-díjat kapta. 1904-ben 
Olaszországba költözött s főkép Firenzében egy 
sor szobrot mintázott (nagyobbára bronz). Egy ily 
müve, a Táncosnő, Milanóban aranyérmet, az 
Első emberpár e. Bécsben kis aranyérmet ka
pott. Budapestre visszatelepedvén, több síremléket 
díszített munkáival s megkapta a főváros Ferenc 
József-díját. 

Vedresábrány (Abramuf), kisk. Bihar vin. 
margittai j.-ban, (mo) 644 magyar és román lak. 
(Tr. R.) 

V e d r e t t a (olasz), a. m. gleccser. 
Vedrőd (Voderady), kisk. Pozsony vm. nagy

szombati j.-ban, (1910) 1143 szlovák és magyar 
lak., Zichy gróf-féle kastéllyal és nagy parkkal. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Vedrődújfalu (Slovenská Nova Ves), kisk. 
Pozsony vm. nagyszombati j.-ban, (1910) 593 szlo
vák és magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Védszent, 1. Védőszent. 
Védterület magánjogi és közigazgatási jogi 

szempontból az a terület, amelyen belül az egyes 
ingatlantulajdonosok tulajdonuk használatában 
korlátozva vannak. Ily V.-et állapított meg az 
1885. XXIII. törvénycikk 15. és 16. §-a, kimond
ván, hogy tiltva van fúrásokat, gallériákat és 
artézi kutakat már meglevő hasonló müvektől 
100 méternél, épületektől, vasutaktól vagy kő-
utaktól 40 méternél kisebb távolságban hatósági 
engedély nélkül létesíteni, továbbá, hogy ásvány
os gyógyforrásokra és vizekre a földmívelési és 
kereskedelmi miniszterek a helyi viszonyoknak 
megfelelő V.-et állapithatnak meg. A fent idézett 
vízjogi törvény módosításáról szóló 1913. XVIII. 
t.-c. 4. §-a már azt is megengedi, hogy közhasz
nálatra szolgáló vízvezetékek vízfői, valamint 
ily célra szolgáló kutak és források védelmére 
V. állapíttassák meg, sőt e célra e törvény 5. §-a 
még kisajátítást is enged. — Nemzetközi logi 
értelemben V. alatt tulajdonkópen a gyarmatokat 
kell érteni, mert ezeket fogják föl olyan terüle
teknek, amelyre az állami védelem — szemben 
más államokkal — kiterjed. E szóhasználat azon
ban fogalomzavarra adhat okot, mert a gyarmatok 
közjogi és nem nemzetközi jogi viszonyban van
nak az anyaállammal. A V. (Schutzgebiet) kifeje
zést továbbá gyakran összezavarják az államok 
gyarmati területe mögött fekvő, még el nem fog
lalt, állami hatalom alatt nem álló olyan terü
lettel, amelyre vonatkozólag valamely állam fog
lalási jogot igényel vagy biztosított magának (Hin-
terland, Interessenspháren). 

Vódtörvények, 1. Véderő. 
V e d n t a (ol.) a. m. látkép, széles látókörű, 

mély távlatú, pl. valamely várost és környékét 
magasabb helyről ábrázoló tájkép. A tájkópfestők 
régebben többnyire V.-festök voltak, ma a termé
szetből kiszakított tájrészletek a tájképfestészet 
leggyakoribb tárgyai. 
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Védvám, 1. Vám. — V.-iskola, 1. Közgazda
ságtan. 

Védvámrendszer vagy vámvédelem a bel
földi piacoknak a külföldi -verseny beözönlése 
elleni védelmét célozza. L. Vám. 

Veendam, falu Groning6u németalföldi tarto
mányban, (1920) 13,093 lak., élénk hajózással és 
hajóépítéssel. 

Veen-kultura a. m. fénkultura (l.o. és Láp
telkesítés). 

Vég, szöveteknél a kereskedésben előforduló 
göngy, melyben bizonyos meghatározott, de a szö
vet fajához képest nagyon is változó (20—40 m.) 
hosszúságú kelme van. 

Vega (spany.) a. m. termékeny síkság. 
Vega, a Lyrae, a Lant-csillagzat legfényesebb, 

elsőrendű csillagja. 
Vega, La (Concepcion la V.), fővárosa V. 

tartománynak Santo Domingo köztársaságban, 
fíaiti szigetén, U9i9) 8000 lak. E.-ra V.-töi volt az 
1495. Koiuinbus alapította V., amelyet 1564. föld
rengés pusztított el. 

Vega, 1. Oeorg báró, osztrák matematikus, szül. 
Sagoritzában, Krajnában 1756., 1802 szept. 26-án 
halva találták a Dunában és csak 1811. tudódott 
ki, hogy V. gyilkos kéznek esett áldozatul. Tüzér
tiszt és mint ilyen tüzériskolai tanár volt. A törö
kök és franciák elleni háborúkban tanúsított 
vitézségéért bárói rangot kapott. Nevezetesebb 
művei: Vorlesungen Uber die Mathematik (Wien 
1850, 4 köt.); Logarithm., trigon. und andere 
Tafeln(1783); Logaritm.-trigon. Handbuch(1793); 
Thesaurus logaritlmioruin completus (1794); An-
leitung znr Zeitkunde (1801); Natürliehes Massys-
tem (1802). 

2. V, spanyol költő, 1. Garcilaso de la Vega-
Vega Carpio, Lope Félix de, spanyol költő, 

1. Lope de V 
Vega-expedició, 1. Tengeri tudományos expe

díciók. 
Végardó, kisk. Zemplén vm. sárospataki j.-ban, 

(1920) 1053 magyar lak. 
Végartóriák, azok a verőerek, amelyeknek 

hajszálérhálózata más verőórtől nem kaphat vért. 
Ha a vógartéria eldugul, az általa ellátott térti-
let elhal (infarktus, 1. o.). Ilyen V. vannak a vesé
ben, a lépben, az agyvelő bizonyos részeiben, a 
3zein recehártyáján stb. 

Vógaszó (Kolbásov), kisk. Zemplén vm. szin-
nal j.-ban, (1910) 372 rutén ós német lak. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Végből (intestinum rectum), a bélcsatorna leg
alsó része, amely a kis medencében fekszik. Hossza 
15—20 cm., vastagsága a vastagbélnél kisebb, 
kivéve a V.-nyílás fölött levő kiöblösödést (V.-Ureg, 
ampulla rectii). Nyálkahártyáján több kisimu
lásra képes és egy állandó redő van. Igen erős 
izomrótege hosszanti és körkörös rétegből áll, 
mely utóbbi a V.-nyílás közelében erős gyűrüalakú 
izommá lesz, mint a V. belső záróizma (sphincter 
ani internus). R körtll a harántcsíkos és akarat
lagosan mozgatható külső V.-záróizom (sphincter 
ani externus) fekszik. A V.-nyílás felett néhány 
3 cm. magas hosszanti nyálkahártyaredő van (co-
íumnae Morgagni). A V. körül a gáttájék (peri-
ttemn) szervei és izmai vannak, mely utóbbiak 

közül a V.-emelő izom (museulus levator anii) 
említendő. A V.-nyílásnál a nyálkahártya a bőrbe 
megy át, hol számos nagy verejtékmirigy van 
(glaudulae circumanales). A V.-nek igen dús be
idegzése, vér- ós nyirokórhálózata van. L. Belek, 

| Székelés-
! Végbélbetegségek. A végbél gyakran részese 
a bél egyéb betegségeinek (1. Golitis, Bélfeké-
lyek, Bélgyuladás stb.). Önálló gyuiadásos bán-
talmai (próktitisz) rendesen kívülről bejutó árta
lom következményei vagy más V.-hez csatlakoz
nak. Átterjedve a végbél körüli laza kötőszövetre 
(peripróktitisz) veszedelmes következményekkel 
járhat. Aránylag gyakori megbetegedés a végbél
sipoly (fisüila ani), gyakran tuberkulózisos feké
lyes folyamat következménye. A végbél valamely 
pontjáról a gátig terjedő csatornát képezhet, gyak
ran azonban nem teljes. Gyógyítása: a sipoly tel
jes megnyitása és kiirtása. A végbélrepedések 
(fissura ani) igen fájdalmas, nehezen gyógyuló, 
hosszanti sebek a vógbóinyílás körül. A végbél 
nyálkahártyájának, sőt bélfalnak elöesése és ki
türemkedése (prolapsus ani, prolapsus recti) 
szintén sebészeti beavatkozással gyógyítandók. 
Különösen gyermekkorban fordulnak elő. A vég
bél daganatai között különös jelentőségű a vég
bélrák (carcinoma recti), jóindulatú daganata a 
végbél-polip. A leggyakoribb V. az aranyér (1. o.). 
A legtöbb V. helyi fájdalommal, viszketéssel, 
görcsös székelési erőlködéssel (végbélgörcs), gyak
ran vérzéssel, genyes nyákos lirüléssel stb. jár. 

Végbélcsomók, 1. Aranyér. 
Végbélelöesés, 1. Végbéíkifordulás. 
Végbélfekély keletkezhetik súlyosabb gyula-

dás következtében, továbbá mechanikus utón, a 
beszáradt bólsár nyomása folytán, vigyázatlanul 
alkalmazott beöntések kapcsán stb. Nem ritkák 
a végbél tuberkulózisos, szifllises fekélyei, továbbá 
lágyfekély (sanker). Sokszor a végbélrák is V. 
képében jelentkezik. 

Végbélgiliszta (Oxyuris, íiiat), a Fonálférgek 
(Nemathebninthes) osztályába, az Orsógiliszta-
félék (Ascaridae) családjába tartozó élősködő 
féreg-nem. Fajai közül legismertebb az emberben 
élősködő hegyesfarkú giliszta (O. vermicidaris 
L.). Színe fehér s a testét beburkoló kutikula gyen
gén gyűrűzött. A hím 3—5 mm. hosszú s testének 
hátsó része be van kunkorodva; spiculuma 0 07 
mm. hosszú. A nőstény hossza 9 — 12 mm. és 
vastagsága 0'6 mm.; testének hátsó része erősen 
és egyenesen ki van húzva és hegyes ; alfelnyí-
lása kb. 2 mm.-nyire van a hátsó végtől, ellenben 
ivarnyilása a test elülső harmadábanfoglal helyet. 
Petéi hosszúkásak; hosszuk 0'016—0'02 mm. és 
szélességük 0-05 mm. Az ember, főleg a gyerekek 
vékonybelének alsó részében, vakbelében és féreg-
nyulványában él s itt, mielőtt ivarérettségét el
érné, 2—3-szor vedlik. A megtermékenyített nős
tényben a peték továbbfejlődnek; ekkor a nősté
nyek elhagyják eredeti tartózkodási helyüket s a 
vastagbélbe vándorolnak; innen a bélsárral ki
jutnak a szabadba, vagy pedig a vógbélnyíláson 
kivándorolnak és a végbélnyílás körül és a gáton 
ide-oda mászkálva, fejlett embriót magában záró 
petéiket szétszórják, miközben heves viszketést 
idéznek elő, Innen a peték vakaródzás közben a 
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kézre tapadnak s innen különböző tárgyak vagy 
élelmiszerek útján más emberbe kerülnek. A bél
ből a bélsárral kiürült nőstények a szabadban 
petéiket szintén csakhamar lerakják s azok a 
legyek, gyümölcsök, saláta, főzelék stb. közvetíté
sével kerülnek be ismét más emberekbe. Nagyon 
gyakran tömeges fertőzések észlelhetők. — A lo
vak vastagbelében élősködik az 0. curvida Rud., 
melynek hímje 6—8, nősténye 45—150mm. hosszú. 
A mezei és házi nyulak vastagbelében pedig gyak
ran az 0- ambigua Rud. fordul elő, melynek 
hímje 3—5, nősténye 8—12 mm. hosszú. 

Végbélgörcs a végbél nyálkahártyájának gyu-
ladásos folyamatainál, végbólrepedésnél észlelhető 
heves és fájdalmas összehúzódása a végbél záró
izmának. 

Végbélgyuladás (proctitis), a végbél falá
nak többé-kevésbbé mélyre terjedő gyuladása. 
Legenyhébb faja az, mikor csak a nyálkahártya, 
vagyis a végbél belső fala gyuladt, súlyosabb, 
ha a gyuladás az izomzatra is átterjed, legsúlyo
sabb, ha a végbél körüli laza kötőszövetet és zsír
szövetet is megtámadja (periproctitis). Az előbbi 
kettőből, ha tartós és fekélyesedésre vezet, szűkü
letek, az utóbbiból végbél-sipolyok származhat
nak. A gyuladás tünete fájdalmas, gyakran meg
újuló székelési inger, esetleg láz. Gyógyítása 
könnyebb esetekben megfelelő kitisztítás után 
gyógyító beöntések alkalmazásában, súlyos eset
ben műtétben áll. 

Végbélhabarc, 1. Végbélpolipus-
Végbél-hólyagsipoly (fistula rectovesicalis), 

nyilas képződése az egymással szomszédos végbél 
és húgyhólyag között. A nyíláson át a vizelet a 
végbélbe, a bélsár pedig a hólyagba kerülhet. 
Mindkettőben a súlyos gyuladás a meg nem szo
kott tartalom beürülésének következménye. A 
nyílás képződése gyuladásos folyamatoknak át
törésére, rákok pusztító hatására, asszonyoknál 
a szüléssel kapcsolatos sérülésekre vezethető 
vissza. A sipoly gyógyítása csakis súlyosabb be
avatkozássallehetséges, életmentés céljából azon
ban feltétlenül javalt. 

Vógbélhurut, a végbél nyálkahártyájának 
enyhébb fokú gyuladása. Pőtünete a gyakori, 
görcsös székelési inger, kevés nyálkás, esetleg 
genyes, véres üt üléssel. Leggyakrabban szék
rekedés okozza, a végbólben lévő beszáradt bél
sárrögök mechanikus izgatása által; de lehet a 
vastagbél-hurut társjelensóge, sőt infekció, meg
hűlés következménye. A kankó is átterjedhet a 
végbél nyálkahártyájára, főleg nőknél fordul elő 

Végbél-hüvelysipoly (fistula rectovaginalis), 
a húgyhólyag és a hüvely ürege között képző
dött sipoly, melyen át bélsár juthat a hüvelybe. 
Ered sérülésekből vagy még inkább hosszantartó 
nehéz szülések vagy fogószüléseknél, ha a vég
bél és hüvely közötti fal soká volt kitéve a 
magzatrész nyomásának és elhalt, továbbá gyu
ladásos folyamatok és daganatok következtében. 
Operációval gyógyítható. L. Sipoly. 

Végbélkiíordulás (végbélelöesés, prolapsus 
ani és recti), a végbél nyálkahártyájának, v. egész 
falának kifordulása, kitüremkedése a vógbélnyilá-
son át. A kifordult részt a végbélzáró izom görcsös 
összehúzódása a visszaesúszásban meggátolja. Az 

ily módon kiszorult részlet vérbővé lesz, megduz
zad, vérzik, fájdalmas, sőt teljesen el is halhat. 
Különösen gyakori kis gyermekeknél, akik hely
telen nevelés folytán megszokták, hogy szükségle
tüket sokszor fél órákig tartó nyomással, erőlkö
déssel kénytelenek végezni. De előfordul felnőttek
nél is, részben hosszantartó hasmenés, vagy 
ezzel ellentétben rossz szokás okozta bélrenyhe
ség miatt; nem ritkán a végbél szomszédságában 
lefolyó egyéb betegségek, így hólyag-gyuladás, 
hólyagkő váltják ki a gyakori székelési inger 
útján az előesést. Gyógyítása az ok megszünte
tésében, esetleg ismétlődése esetén műtétben áll. 
Az előesett résznek heges zsugorítása, vagy teljes 
eltávolítása válhatik szükségessé. 

Végbélkörüli gyuladás, 1. Végbélbetegségek. 
Végbélkúp (suppositorium). Testhőmérsék

leten elolvadó anyagból — leggyakrabban kakaó
vajból — készült gyógyszertartalmú 2—3 cm. 
hosszú, aljukon 8—10 mm. vastag kúpok, amelyek 
a végbélnyílásba bevezetve, megolvadnak, s a 
gyógyszer a nyálkahártyán át fölszívódva, hatá
sát kifejti. Használatosak mind a végbél megbete
gedéseinek kezelésére, mind általános gyógyszer
hatások elérésére. 

Végbélnyílás (arms). A bélcsatorna alsó nyí
lása. Kettős izomgyűrű, a belső és külső záró
izom (sphinoter intemus és externus) tartja állan
dóan zárva, s csak a székelés idején, a végbél 
nyálkahártyájából kiinduló reflex hatására lazul 
el. A végbél körül gyakran keletkeznek beteges el
változások, leggyakoribb az aranyér (1. o.), továbbá 
végbólsipolyok (fistula ani), repedések (flssura 
ani, 1. Fissura; 1. még Végbélbetegségek), 
tályogok, kelések, bőrgyuladások, amelyek néha 
rettenetesen viszketnek (pruritus ani). A beteg
ségek egyrésze önállóan lép fel, ami a V. gyakori 
szennyeződéséből, rejtett fekvéséből könnyen ma
gyarázható, másrészt a végbélhurut, vagy álta
lános betegségek (diabetes, szifllis stb.) következ
ményei. 

Végbélpolipus (végbélhabarc, polypus recti), 
a végbél nyálkahártyáján ülő mogyorónyi, egé
szen tyúktojásnyi, szederszerü, többnyire kocsá
nyos, élénk piros, könnyen vérző növedék. A da
ganat, ha kocsonyás, hosszú és a végbélnyiláshoz 
közel ülő, szókelés közben a nyíláson át kicsúszha-
tik, a nyílás összeszorulása folytán kintreked és 
ilyenkor erős vérzésre és heves fájdalmakra ad 
alkalmat. Gyakori a gyermekkorban, ahol megjele
nésére idősb Bókay János figyelmeztette az orvo
sokat. Gyógyítása a kocsánynak egyszerű lemet-
szésében és lekötésében áll. 

Végbélrák (carcinoma recti), a végbél nyálka
hártyáján fejlődött rákos daganat, amely ép úgy, 
mint a rák általánosságban, idősebb embereknél 
gyakori, de előfordul fiatal korban, sőt gyerme
keknél is. Mint a rák egyáltalában, a legkülön
bözőbb szerkezetet mutathatja nemcsak a kiindu
lás helye, hanem sejtjeinek alakja, a rákfészkek 
nagysága és alkata szerint. Egyik esetben a bél 
falából kiemelkedő kisebb-nagyobb göböt, máskor 
a bél falába bemélyedő kemény szélű fekélyt, 
ismét máskor a belet körkörösen körülfogó, többé-
kevésbbé széles gyűrűt alkot. A rákos szövet maga 
szétesésre hajlamos, ezáltal a végbél ürege felé 
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vérzést, a végbél szomszédsága felé roncsolást 
okoz s az elpusztított szövetek helyén heges zsugo
rodásra vezet. Épp úgy, mint minden rák, hamar 
terjed át a szomszédságra és távolabbi szervekre 

. i s ; áttételeket előszeretettel a szomszédos nyirok
csomókban és a májban képez. Tünetei végbél-
szűkulésen kívül: végbélvérzés és fájdalmak. 
Míg azelőtt a végbélrák felismerése csakis az 
újjal elérhető daganatoknál volt biztos, addig ma 
a vizsgálóeszközök tökéletesítésével a nyilastól 
30—40 cm.-re fekvő daganatot is láthatóvá tehet
jük. A betegség gyógyítása csakis műtéttel lehet
séges. Ha korán kerül a rák sebész kezére, ha 
tehát a szomszédsággal erősen összekapaszkodva 
nincsen, ha kiterjedt áttételek nem találhatók, 
kiirtandó. Ilyenkor a kiirtás után évekre terjedő, 
sőt végleges gyógyulás is remélhető. Gyógyít
hatatlan esetekben a vérzés és szűkület súlyos
sága a rák fölött vendégnyílás készítését teheti 
szükségessé. Az ily módon kiiktatott végbélrák 

• röntgenes és rádiumos kezelése megkísérelhető. 
Maga a műtét a végbél rejtett helyzete folytán 
nagy beavatkozás, amennyiben a végbéltájéknak 
alulról, hátulról, vagy felülről való tág feltárását 
teszi szükségessé (Kraske-mütét). 

Vegbólrepedés (fissura ani), 1. Fissura. 
Végbélsérv (liernia intestinae recti), a sér

veknek az a ritka alakja, ahol a kifordult végbél 
zsákjába türemkednek bele a hasüreg felől a 
vékonybelek. 

Végbélsipoly (fistula ani), alatt értjük a vég
bélnyílás körüli bőr vagy a végbélnyílás nyálka
hártyája folől a szomszédságba vezető hosszabb-
rövidebb genyedő járatokat. A járat oly módon 
támad, hogy a végbél körül gyuladásos tályog 
keletkezik, amely azután tovább terjedve, a vég
bél ürege vagy a bőr felé áttör. A nyílás magá
tól nem záródik, mert gyógyulását a végbélt záró 
izmoknak folytonos mozgása gátolja. A sipoly 
igen sok bajt okoz, mert a rajta kiömlő geny és 
bélsár a végbélnyílás körül folytonosan bőrgyula-
dást tart fenn. A nyílás eldugulásával geny-fel-
halmozódást, fájdalmas feszülést és lázat okoz és 
végre, mert folytonosan terjed, a végbél körül 
sokszoros járatokat alkot. Feltűnően gyakran fej
lődik V. gümőkóros egyéneken. Különböző fajait 
ismerjük aszerint, hogy hány és hol fekvő nyí
lása van. Gyógyítása csakis műtéttel lehetséges. 

Végbélszükület (proctostenosis, stenosis 
. recti), a végbél ürterének különböző okokból 

származó megszükülése. Ilyen okok lehetnek: 
a) a végbél gyuladása, esetleg fekélyesedéssel: 
vérhas, tífusz, kankó, szifllis, gümőkór, sérülé
sek és egyebek folytán; b) végbéldaganatok, 
amelyek a végbél üregébe bedudorodnak, vagy 
annak falát hegesen zsugorítják; a leggyakoribb 
közülük a végbélrák; c) a végbél összenyomatása 
kívülről a végbél szomszédságában fejlődött 
tályogok, daganatok által: megnövekedett pros-
tata, ménrák, petefészek-daganat. A szűkületnek 
tünete a bélsár nehéz kiürülése, amit egyrészt a 
székelésnél igényelt nagyobb erőkilejtés, más
részt a ázéklet minősége tanúsít. A szűkület 
gyógyítása az előidéző ok szerint különböző: 
heges szűkületeknél tágítás, daganatoknál azok 
kiirtása szükséges. 

Vógbéltükör, az a sebészeti eszköz, amellyel a 
végbél falait szétfeszítik, hogy a végbél üregébe 
betekintést nyerjenek. Részint csőalakú, részint 
lemezekből összetett, melyek a fogantyúban levő 
csavarral széttolhatok. L. Rektoszkóp és Rekto-
romanoszkóp. 

Végbélvérzés. Vérzés a végbélből. Rendesen 
aranyér, polipus vagy fekélyes bántalom (esetleg 
végbélrák) jele. 

Végbélviszketés (pruritus ani), kínos viszke
tés a végbélnyílás körül. Betegségtünet, amely 
az aranyér, bizonyos bélférgek (oxyuris), cukor
betegség stb. nyomán vagy ideges alapon támad. 

Végbélzáró izom, 1. Végbél. 
Végbizonyitvány (ábsolutorium), a főiskolai 

tanulmányok szabályszerű elvégzését tanúsító 
okirat; magában véve minősítő ereje nincs. 

Végcsarnó (Krajnanské Őierne), kisk. Sáros 
vm. felsővízközi j.-ban, (1910) 163 rutén lak. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Végegyháza, nagyk. Csanád vm. mezőkovács
házi j.-ban, (1920) 1677 magyar és tót lak. 

Végeladás, saját vagy mások készítményeinek 
tömeges, gyors és ingerlő módon való eladásra 
bocsátása, amely az ipartörvény (1884. XVII. 
t.-c.) szerint az iparhatóság előzetes engedélyé
hez van kötve és általában legfölebb 3 havi idő
tartamra terjedhet. Az engedélyt attól az I. fokú 
iparhatóságtól kell kérni, amelynek területén a 
V.-t meg akarják tartani. Az engedély kiállításáért 
díjat kell fizetni. A V. befejezésével a bruttóbevé
tel 10°/8-át ipari, illetőleg kereskedelmi célokra 
az iparhatóság pénztárába be kell fizetni. Oly üz
letek részére, amelyeknek tulajdonosa meghalt 
vagy amelyek már 2 év óta fennállanak, a fel
halmozódott árúk üzletlebonyolítás céljából való 
V.-ára 6 hónapi (esetleg 1 évre meghosszabbítható) 
időtartam engedélyezhető. Ezeknél a 10% be
fizetésének kötelezettsége nem áll fenn. 

Végelgyengülés, 1. Aggkor és Marasmus. 
Végellátás, 1. Nyugellátás. 
Végérintő, 1. Aszimptota. 
Véges, aminek vége, határa van térben, idő

ben, fokban, illetőleg intenzitásban. Minden, ami 
tapasztalatunk körébe esik, V., mindennek van 
kezdete és vége az időben, határa a térben ós 
meghatározott fokú ereje. Jelentőségét a fogalom 
az ellentéttől kapja: a végtelentől. A végtelent az 
említett határok hiánya jellemzi; így magát a 
tért vagy időt végtelennek mondjuk és Istent 
minden tekintetben végtelennek, minden korláttól 
menten gondoljuk. Mégis nagy vita van a filozó
fusok közt: vájjon a végtelen gondolata tisztán 
negativ-e, csak a határok tagadásából keletke
zett-e, vagy van-e pozitív jelentése is. A lélektani 
elemzés negatív fogalomnak tünteti föl. 

Vegesack, kikötőváros Bréma területén, (1919) 
4340 lak., jele'ntékeny hajógyártással, vitorla
készítéssel, gőzmalommal és jelentékeny hering-
halászattal ; szén- és gabonakereskedéssel. 

Véges különbségek elmélete, 1. Különbségek 
elmélete. 

V e g e t a b i l i s (lat.) a. m. tengődő, általában 
növényt is értenek alatta, pl. systema vegetábi-
lium a. m. a növények rendszere; vegetáció: ten
gődés, növényzet; vegetál: tengődik. 
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Vegetábilis arany (n5v.), 3. Perezia. 
Vegetable marrow (nflv.), 1. Blighia. 
Vegetáció (vegetatio), a növényélet szakasza, 

amelyben az ú. n. vegetativ, tenyészett szervek, 
tehát a táplálkozást és a növekedést szolgáló szer
vek fejlődnek (vegetationalis periódus) szemben 
a szaporodással (repróductióval); végül egy vidék, 
egy terület vagy ország növényzete szemben a 
flórával (1. o.). L. ínég Vegetábilis. 

Vegetálás (lat.) a. in. tengődés. 
Vegetalin, 8'6—9'6°/0 tejsavat tartalmazó tej

savkészítmény, amelyet a cserzőipar számára 
•inésztelenítésre, pácolásra stb. készítenek. 

Vegetarianizmus, 1. Vegetárizmus. 
Vegetárizmus (lat. vegelusból), életfelfogás, 

mely a teljes testi és szellemi egységre törekszik. 
Ezért kerüli a káros szokásokat, az élvezeti szere
ket, hogy az életet magát mennél tovább és mennél 
teljesebben élvezhesse. Szigorúan a természetes 
viszonyokat igyekszik megvalósítani. A V. a nem
csak fölösleges, de káros élvezeti szerek közé 
eorolja a húst, melynek élvezete szerinte nem
csak egészségtelen, hanem erkölcstelen, csúnya 
és általános gazdasági szempontból is hátrányos. 
Mivel a hús, vagy általában az állati eredetű táp
lálékok kerülése a V. legfeltűnőbb külső tünete, 
A közönség hajlamos ezt a V. lényegének nézni 
•és azzal azonosítani. A V. ezenkívül ki akarja 
küszöbölni az alkohol élvezetét, a narkotikumo
kat, az orvosságokat, a védőoltást, viviszekciót 
stb.; megfelelő földreform által el akarja érni, 
hogy a társadalom visszatérjen az egészséges 
íalusi élethez és az egészségre és erkölcsökre 
káros nagyvárosok megszűnjenek. A V. egyes 
túlhajtói meg éppen Rousseau «Visszatérés a ter
mészethez)) elve alapján igyekeznek élni. A V. a 
XVIII. sz. végén divatos filozófiai eszmék nyo
mán keletkezett; manapság már meglehetősen 
divatját múlta. Bár az emberiség életmódjáról 
mondott kritikájában sok tekintetben igaza van, 
•eszméinek gyakorlati keresztülvitele épp olyan 
utópia, mint a többi hasonló filozófiai és speku
latív alapokon megszervezett társadalmi moz
galomé. Ami a húsételek kerülését illeti, tudomá
nyosan is igazolt tény, hogy az ember tisztán 
növényi eredetű eledellel is egészséges lehet és 
jól megélhet, csak mivel a növényi eredetű éte
lek általában kevésbbó koncentráltak, nagyobb 
mennyiségeket kell felvennie, ami viszont a bél
csatorna szempontjából nem egészen közömbös. 
Az embert fogazata, bélrendszere feltétlenül a 
mindontevők közé sorozza, tehát a cctermészetes 
állapot»-nak inkább a vegyes táplálkozás felel 
meg. — A V. helyett gyakran használják a vege
tarianizmus kifejezést, amely az angol mellék
névből «vegetarián»-ból származván, hibás kép
zésű szó, 

Vegetativ életműködések, azok az életműkö
dések, melyek növényeknél és állatoknál egy
aránt megtalálhatók. Ilyenek a táplálkozás, növe
kedés és szaporodás. A V. szolgálatában álló szer
veket vegetativ szerveknek nevezzük. Ilyenek: 1. 
az önfentartó szervek, ahová az emésztő és át-
hasonltó szervek (bél, lélegző, keringési, el
választó, és kiválasztó szervek) tartoznak; 2. a 
fcjferdartó szervek, ahová a nemi szervek tar

toznak. A V.-kel szemben állanak az animális 
(állatéléti) életműködések, amilyenek az érzés ós 
a mozgás; az ezen életműködésekre szolgáló szer
veket (érzékszervek, idegrendszer, helyváltoztató 
szervek) animális szerveknek nevezzük. 

Vegetativ izmok, a vegetativ (a táplálkozás 
szolgálatában álló) szervekben lévő izomzat. 
L. még Izomszövet. 

Vegetativ'megtermékenyítés, 1. Megtermé
kenyítés. 

Vegetatív szaporodás, 1. Ivartalan szapo
rodás. 

Vegetativ szervek, 1. Vegetativ életműködések. 
V. (tenyészett szervek, növ.) a növények ama 

szervei, amelyek kizárólagosan az egyén életének 
fentartására szolgálnak, ellentótben a szaporo
dásra szolgáló reproduktív szervekkel, amelyek 
a faj fentartását biztosítják. 

Vegetius, 1. Flavius V. Benatus, római ka
tonai író Kr. u. 400 körül, a hazai véderő fejlesz
tése érdekében írt egy 4 könyvből álló lelkesítő 
munkát oBpitome rei inilitaris» címen, amelyben 
régibb történetírók és katonai szakemberek mű
veit adta kivonatban. Kiadta Láng (Leipzig 
1885). V.ö. Förster, De fide Vegetii (Bonn 1879). 

2. V- Publius, Kr. u. 400 táján megírta görög 
források alapján az egyetlen római állatorvosi 
munkát: Digestorum artis mulomedicinae libri. 
Kiadta Lommatzsch (1903). 

Végfa, 1. Idegrendszer. 
Végfa a. m. bütüfa, 1. Bütü. 
Vógfalva, kisk. Zala vm. csáktornyai j.-ban, 

(isio) 195 horvát lak. (Tr. SzIISz.) 
Végh, 1. Artúr (tassi), jogtudományi író, szül. 

Pesten 1850 f ebr. 20. A jogot Bécsben és Buda
pesten végezte. Előbb banktisztviselő volt, 1891— 
1893. a kir. tábla birája lett, 1893. a Pesti hazai 
első takarékpénztárhoz ment vissza, melynek 
igazgatója. 1896-ban országgyűlési képviselő is 
volt. Jogtudományi értekezései Tanulmányok 
címen összegyűjtve 1896. jelentek meg. Több tu
dományos munkát fordított. 

2. V. Gyula (verebi), az Országos Magyar Ipar
művészeti Múzeum főigazgatója; szül. Verebén 
(Fejér vm.) 1870 jan. 25. Jogi és művészettörténeti 
tanulmányait Budapesten, Heidelbergben,Parisban 
és Firenzében végezte. 1917-ben kinevezték az Ipar
művészeti múzeum igazgatójává. Folyóiratok
ban megjelent dolgozatain kívül önálló művei: 
A képrombolók (Budapest 1915.) és ugyanennek 
német kiadása (Die Bilderstürmer, Strassburg 
1915), Budai könyvárúsok jelvényei (1923), 
Tapis Turcs de Transylvanie (Paris 1924) stb. 

3. V. János (verebi), kúriai bíró, zeneszerző, 
szül. Verebén (Fehér vm.) 1845 jún. 15., megh. 
Budapesten 1918 febr. elején. A zongorázásban 
Thern Károly, a zeneszerzésben Mosonyi Mihály 
volt á mestere. Szoros baráti viszony fűzte Liszt 
Ferenchez, aki több művét át is írta zongorára. 
V. írt számos dalt, férfi- és vegyeskart, valamint 
nagyobb szabású zenekari müveket is, amelyek 
közül kiválik Fent és alant és Ostermorgeno. 
vegyeskara zenekisérettel. 1881-ben az Országos 
Zeneakadémia alelnöke lett s több éven át tevé
keny részt vett az intézet szervezésében. 1897-ben 
a M. Kir. Kúria birája lett. 

B* 
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4. V. János, főorvos, szül. Hatvan pusztán (Fe
hér vm.) 1863 aug. 19. Egyetemi tanulmányait 
Budapesten végezte ; 1886. az orvostanhallgatók 
segélyző- és önképzőkörének elnöke volt és tevé
keny részt vett az Önkéntes mentőegyesület alap
vető munkájában. 1892-ben a székesfőváros szol
gálatába lépett mint járványorvos. Hét éven át 
az egészségtan tanára volt a fővárosi középisko
lákban ; majd kerületi, 1916. tiszti főorvosi he
lyettessé, 1922. tiszti főorvossá választották meg, 
1921. egészségügyi főtanácsosi címmel tüntették 
ki. Még 1911. elkészítette az élelmicikkekről és 
közhasználati tárgyakról szóló törvénytervezetet. 
1914-ben megnyerte a József kir. szanatórium-
egyesület által kitűzött pályadíjat A tanítóság 
feladatai a tüdővész elleni küzdelemben című 
munkájával. 

5. V. Mihály, 1. Kecskeméti Vég. 
Véghasználati fatömeg (főhasználati fatö

meg) alatt az erdő fahozadékának azt a részét 
értjük, amelyet a vágásra érett faállomány teljes 
kihasználása alkalmából nyerünk. Ellentéte az 
előhasználat. L. Erdögyérítés. 

Véghatározó, 1. Határozó. 
Vóghely (Veghelj), klsk. Vas vármegye mura

szombati járásában, (ÍMO) 245 vend lakossal. 
(Tr. SzHSz.) 

Véghelyi Dezső (szentkirályszabadjai), tör-
ténetbuvár, szül. Veszprémben 1840 nov. 28., 
megh. Abbáziában 1897 ápr. 2. Jogi tanulmányait 
végezvén, előbb ügyvéd, 1875. Veszprém város, 
1878. Veszprém vm. főjegyzőjévé, 1881. alispánná 
választották. Már mint joggyakornok foglalko
zott történelmi kutatásokkal és cikkeket irt tu
dományos folyóiratokba. Részt vett több oklevél
gyűjtemény kiadásában, a Hazai Okmánytár 
szerkesztésében (1866—80); szerkesztette a Zichi 
és vásonkeöi gróf Zichy-család idősebb ágának 
okmánytára gyűjteményt (1871—78, 4 köt.). 

Végintézkedés, halál esetére szóló intézkedés; 
végrendelet, halál esetére szóló végrendelkezés, 
öröklési szerződés. 

Végirat, 1. Periratok. 
Végitélet, 1. ítélet és Ítélet napja. 
Végjáték (sakk), a játszma befejezése előtti, 

kialakult állásból, kisebb erőkkel vívott és teljes-
Ben átszámítható játék. 

Végkielégítés, mint egyszer s mindenkorra 
szóló ellátás, illeti azokat az állami alkalmazot
takat (kivéve a minisztereket és államtitkárokat), 
akik a nyugdíjra igényt adó legkisebb szolgálati 
idejüket még nem töltötték be, ha szolgálatkép
telenek, ha hatvanadik életévüket betöltötték vagy 
ha őket gondnokság alá helyezték vagy kiskorú
ságukat meghosszabbították, végül ha ellenük a 
csődöt jogerősen megnyitották. Az ideiglenes al
kalmazottak, a napszámosok és munkások V.-re 
igényt nem tarthatnak. 

Végküzdelem (ang. finish), teljes erőkifejtés 
az egyes versenyek utolsó fázisainak legvégső 
percében. Pl. síkfutásban, úszásban a legjobb két 
fél végső erőfeszítéssel igyekszik a célt elérni, 
hogy ellenfelét legyőzze és jobb időt érjen el. 

Véglap, a kristálytanban, 1. Pinakoid. Hely
zete ill. a kristályrendszer szerint lehet brachi-, 
makro-, orto-, klino-pinakoid stb. 

Véglemez, a mozgató idog végződése az izom
roston. Az ideg végefelé megvékonyodva és velős
hüvelyét elvesztve az izomrostra fekszik, tengely
fonala pedig kanyargós, bunkós végű ágacskákra 
bomlik, amelyek a V.-t képezik. Minden izom
roston legalább is egy V. van. L. még Ideg
rendszer. 

Véglények (Protozoa, anat), az állatország 
egyik főtörzse (phylum). A V. legjellemzőbb saját
sága az egysejtüseg, azaz egész életükön keresztül 
egyetlen, gyakran igen bonyolódott szerkezetű* 
sejtből állanak. Velük szemben az összes többi 
állatok csak éltük kezdetén (peteállapotban) egy
sejtűek, ellenben kifejlődött állapotban a petesejt 
osztódása útján keletkezett igen nagyszámú, kü
lönböző szövetekké és szervekké csoportosult, 
többé-kevésbbó megváltozott sejtekből vannak 
összetéve, vagyis az egysejtüekkel (Protozoa) 
ellentétben soksejtüek (Metazoa). A V. teste min
dig egyetlen sejtből áll. Leglényegesebb alkotó
részük az az anyag, melyet régebben sarkode-n&k 
neveztek és ma protoplazmának hívnak. Ennek 
differenciálódásai: a különböző alakú magvak, 
melyeknek száma lehet egy vagy több, továbbá 
azok a különböző sejtszervecskék, úgynevezett 
organellák, melyek a protoplazmával és a mag
vakkal együtt a V.-nél az összes életműködése
ket végzik. 

Az egysejtüseg természetes folyománya, hogy 
a V. igen kicsiny szervezetek. Némelyek közöttük 
olyanok, hogy a jól látó és gyakorlott szemű 
ember kis pontnak látja; legtöbbjük azonban csak 
mikroszkóppal látható. A legkisebbek a milliméter 
néhány ezredrészét teszik mindössze. Legnagyob
bak a véglónytelepek, melyek számos egyénből 
állanak s ezeknek nagysága néhány em.-re (4—5-
cm.) emelkedik. 

Folyékony v. mikroszkópi kicsinysógű darabos-
táplálékkal táplálkoznak. Az emésztés a proto-
plazmában megy végbe; rendesen folyadékkal 
telt és a testben szabályszerűen mozgó különleges 
Öregecskében, az úgynevezettemésztő vakuólában,. 
ritkábban magában a testben. A táplálék felvétele 
ós a meg nem emésztett anyag kiválasztása a 
csupasztestü V.-nél a test bármely pontján lehet
séges, ha azonban burok (pellicula v. euticula) 
borítja a testet, különleges nyílások vannak e 
célra, amelyeket a magasabbrendű állatok ana
lógiája alapján sejtszájacska (cytostomum) és 
ürítő sejtnyíláska (cytopyge) névvel szokás je
lölni ; a sejtszájacska néha még a protoplazmába 
vezető különleges csövecskével, az ú. n. cyto-
pharynx-szal állhat kapcsolatban. Táplálékuk a 
növény- és állatvilágból kerül ki s vannak közöt
tük olyanok is, melyek a testükben levő külön
böző színű (rendesen zöld, sárga és barna) chro-
motophorák segítségével növényi módra (hoh-
phytiktcsan) is tudnak táplálkozni, azaz szervetlen, 
anyagokból képesek szerves anyagokat készíteni. 
Helyváltoztatásuk szolgálatában állnak az ál-
lábak, ostorok, csillák ós összehúzódó fibrillák 
(myonemák). Lélegzésre és kiválasztásra nin
csenek különleges sejtszervecskéik, mert e két 
fontos élettani működés könnyen végbemehet a> 
test felületén. Egyes V.-nek sajátszerű lüktető' 
üregecskéik vannak, melyek fokozatosan meg-
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telnek, lüktetnek, majd tartalmuk a felület vala
melyik pontján a szabadba ürül ki; ezek a lüktető 
ttregecskók kiválasztó szervek. A külvilág ingerei
nek felfogására rendkívül érzékeny protoplazma 
ezolgál. Csak egyes V.-nél találhatunk különleges 
tapintószőröcskéket és fényfogó szervecskéket 
(szemfoUok, melyek lencseszerü képződmények
kel is el lehetnek látva). A protoplazma, mely — 
miként a vizsgálatokból kiderült — az összes 
életjelenségekben a főszerepet viszi, az életműkö
déseket csak a maggal (nucleus) karöltve telje
sítheti. Ha egy véglényt kettévágunk, akkor csak 
amagtartalmü rész életrevaló; a magnélküli darab 
vagy rögtön, vagy egy bizonyos idő múlva el
veszti asszimiláló tehetségét s vele veszendőbe 
megy szaporodó és regeneráló képessége is. A 
magnak azonkívül különösen nagy szerepe van a 
szaporodásban. A szaporodás módjai: 1. Oszlás, 
mely lehet hosszanti vagy harántirányú s lehet 
•egyszerű vagy többszörös oszlás. Az oszlást min
dig a mag osztódása vezeti be, amely lehet direld 
(amitotikus) vagy indirekt (mitotikus). A inag 
osztódásának irányításában sok V.-nél résztvesz 
•a vezértest (cytocentram) is, mely legkezdetlege
sebb alakjában a mag közepén elhelyezkedő 
•eentriolumból áll, vagy pedig úgy, mint a niaga-
sabbrendű állatok sejtjeiben, astrosphaerával és 
eentrospuaerával ellátott centrosorna alakjában 
a mag mellett a protoplazmában foglal helyet. 
2. Bimbódzás vagy sarjadzás- 3. Spóraképződés, 
mely lényegében tulajdonképpen többszörös osztó
dás, de az ez úton keletkező új szervezetek alakra 
annyira eltérnek az anyaállattól, hogy spóra név
vel jelöljük azt a fejlődési alakot, amelyből néha 
bonyolódott átalakulás útján keletkezik végül az 
anyaállathoz hasonló új állat. 4. Ivaros szapo
rodás (gametogonia). Ez a magasabbrendü állatok 
termékenyítéséhez hasonló folyamattal kapcsola
tos, mely lehet vagy copulatio, vagy conjiigatio. 
Mindkét folyamatnak az a lényege, hogy két 
egyénnek (ú. n. gamétának vagy conjugansnak) 
mag- és plazmarészei összeolvadnak. Ha e ter
mékenyítő folyamat alkalmával a két egyén 
teljesen egybeolvad, copulatióról, ha pedig csak 
átmenetileg egyesül és utóbb szétválik, conjuga-
tióról beszélünk; utóbbi folyamatnak lényege az 
egybekelő egyének magállományának kölcsönös 
kicserélése. A gaméták lehetnek egyenlők (iso-
gaméták)v. egyenlőtlenek (anisogaméták); utóbbi 
esetben vannak női ivarjellegű nagy makro-
gaméták és hím ivarjellegű kis, mozgékony mikro-
gaméták. A conjugansok is lehetnek egyenlők 
(isogam conjugatio) vagy különbözők (anisogam 
conjugatio). 5. Nemzedékváltás (metagenesis). 
Ennél a szaporodásnál oszlás, bimbódzás vagy 
spóraképződés útján, tehát ivartalan szaporodás 
révén keletkezett nemzedékek szabályszerűen 
váltakoznak olyan nemzedékekkel, melyek ivaros 
szaporodás útján keletkeztek. 

A V. valamennyien nedvességkedvelők. Csak 
qtt, ahol víz van, tudnak megélni. Ennek meg-
felelőleg előfordulnak a tengerekben, az édes
vizekben, azonkívül a nedves iszapban, nyirkos 
földben és homokban, nedves levelek, mohok stb. 
között. Kedvezőtlen viszonyok között, első sor-
fcan pedig a beszáradás alkalmával, a V. betoko-

zódnak, azaz begömbölyödve rendkívül ellenálló 
tokot (cystát) választanak el maguk körül s ilyen 
betokozott állapotban sokáig megmaradhatnak; 
ha az ilyen tokok, melyek a szél vagy állatok 
útján könnyen továbbszállítódnak, kedvező vi
szonyok közé kerülnek, a tok fala megreped és a 
belőle kilépő véglény ott folytatja életét, ahol 
elhagyta. Ennek következménye, hogy a V. kö
zött sok a kozmopolita. A gleccsereken lévő por
szemek között is vannak betokozott V. s ha a nap 
sugarainak hatására a gleccsereken, magas hava
sokon, sarki tájakon kissé megolvad a hó, jég, 
mindjárt előbújnak a tokokból a V., melyek csak
hamar millió számban népesítik be a legkisebb 
vízrétegeket. 

A V.-nek az emberre nézve is nagy jelentősé
gük van. A héját elválasztó V. mint kőzetképzők 
fontosak. Erre nézve csak azt említjük meg, hogy 
pl. Parisnak leggyönyörűbb középületei mind 
olyan kövekből épültek, melyek létüket a V. hé
jainak köszönhetik. Legnagyobb jelentőségűek 
azonban az emberre a parazita életmódot folytató 
V. Ezek sorában sok olyan van, amely veszedel
mes betegségeket (pl. álomkór, váltóláz, vérbaj 
stb.) és nagy pusztításokat idéz elő nemcsak az 
emberek, hanem a házi állatok sorában is (pl. 
selyemhernyók pebrine betegsége, a házi állatok 
piroplasmosisa, trypanosomiasisa stb.). 

Az első V.-ket Anion van Leemvenhoek fedezte 
fel 1675 ápr. havában. A ma ismert V. fajainak 
számát 8000-re becsülhetjük. Közülök Entz Géza 
kimutatása szerint hazánkban 500 faj él. 

Rendszertani beosztásuk: 
A) altörzs: Plasmodroma. Helyüket állábak

kal vagy ostorokkal változtatják. 
1. osztály: Gyökérlábúak (Rhizopoda). h. 

Gyökérlábúak. 
2. osztály: Ostoros állatkák (Mastigophora). 

h. Ostoros ázalékállatkák. 
3. osztály: Spórás állatkák (Sporozoa). h. 

Spórás véglények. 
B) altörzs: Giliophora. Helyüket csillangók-

kal változtatják, melyek vagy egész életükön 
keresztül megvannak (Oilata), vagy pedig csak 
fiatal korban (Suctoria). 

1. osztály. Gsillós V. vagy Ázalékállatkák 
(Giliata). h. Ázalékállatkák. 

2. osztály. Szívó V. vagy Szívó ázalékáUeiikáJt 
(Suctoria). L. Szívó ázalékállatkák. 

Végles (Véghles, Vygtaz), kisk. Zólyom vm. 
nagyszalatnai j.-ban, (IDIO) 1041 szlovák és ma
gyar lak. Eégi várkastélya, mely teljesen meg 
van újítva, előbb nemeskéri Kiss Pál, majd Fri
gyes főherceg tulajdona. Itt fakad a Vera-forrás, 
földes savanyúvíz, mint élvezeti és gyógyító
víz nagyon el van terjedve. (Tr. Cs.-Szl.) 

Végleshuta (Yygtaszká Huta), kisk. Zólyom 
vm. nagyszalatnai j.-ban, (i9io) 838 szlovák lak. 
Régebben kénbányái voltak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Vegléskálnok (Katinka), kisk. Zólyom vm. 
nagyszalatnai j.-ban, (1910) 303 szlovák lakossal. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Veglia (ejtsd: veiiya, szlávul Krk), sziget a 
Quarneróban, 428 km2 területtel. Partjai szagga
tottak és a hajóknak több helyen biztos védelmet 
nyújtanak. Földje termékeny s búzát, szőllőt, olaj-
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fát és gyümölcsöt termelnek rajta. A lakosság 
(192D 20,401, főfoglalkozása földmívelés, állat-, 
különösen lótenyésztés és halászat. V. szép fehér 
márványt is szolgáltat. Főhelye V., püspök
ség székhelye, hajóállomással, 2203 lakossal, 
székesegyházzal. Jelentékenyebb kikötői még: 
Bescanuova 3723 és Castelmuschio 2241 lakos
sal. V. a XII. sz. végéig független köztársaság 
volt; a kalózok ellen Velence protektorátusában 
keresett menedéket, de Eainero Zeno dogé 1260. 
Velencébe beolvasztotta és a Frangepani grófok
nak adta hübérül. V. több ízben megkísérelte az 
igát lerázni, de hasztalanul. Egész V. tele van 
ókori és középkori emlékekkel, várromokkal, 
többek közt a legrégibb glagol kódex Zvonimir 
király idejéből is itt látható. Frangepán János 
hűtlensége folytán 1480 febr. egészen Velence 
kezébe került, majd osztrák uralom alatt állt. Most 
a Szerb-HorváihSzlovén királysághoz tartozik. 

Végmártonka (Krajná Martinka), kisk. Bereg 
vm. felvidéki j.-ban, (i9io) 451 rutén és magyar 
lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Xégok (causa finalis) a. m. cél; minthogy a 
cél, a vég, melyet cselekvésünkkel el akarunk 
érni, cselekvésre bír bennünket, a cél egyszer
smind cselekvésünk indító oka. S ha a természetet 
úgy fogjuk föl, mint amely bizonyos célok elé
rése végett teremtetett: a természetben is talá
lunk V.-okat. L. Cél és Teleológia. 

Végortovány (Krajná Porúbka), kisk. Sáros 
vm. felsővízközi j.-ban, (1910) 162 rutén lakossal. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Végpetri (Petrová), kisk. Sáros vm. bártfai 
j.-ban, (i9io) 432 rutén lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Végrehajtás, általában a hatósági rendelkezés
nek szükség, esetében kényszereszközökkel foga
natosítása, így szólunk törvény, kormányrende
let, bírói ítélet stb. V.-áról. V. alatt közönségesen 
vagyoniköveteléseknekkényszer útján való behaj
tását értjük (1. Kényszervégrehajtás). Ily érte
lemben ismerünk bírói, közigazgatási, adó-V.-t. E 
V. menetére s egyes szakának (bírói zár, foglalás, 
letiltása bérnek, fizetésnek s általában követelés
nek, felülfoglalás, felosztás stb.), valamint a V. 
felfüggesztésére, alapelveire (pl. fedezeti elv), a 
V. alóli mentességekre (létminimum) s külföldi 
ítélet V.-ára nézve 1. Végrehajtási eljárás- A 
büntetés V.-áról (1. Büntetés, Halálbüntetés, 
Büntetés átváltoztatása, Szabadságvesztés-bün
tetés, Pénzbüntetés, Büntetés elhalasztása, 
Büntetés végrehajtását kizáró okok) az 1896. 
XXXIII. t.-c. 494-520. §§ szólnak. L. még Adó
igazgatás-

Végrehajtása külföldi ítéletnek. Külön erre 
irányuló eljárás útján rendelhető el és többféle 
korlátozásnak van alávetve. L. Végrehajtási el
járás. 

Végrehajtás felfüggesztése, a végrehajtás
nak vagy a további végrehajtási lépéseknek elha
lasztása olyankor lehet helyén, ha a végrehajtást 
az engedett időhaladék ellenére elrendelték vagy 
ha a per bírósága az érvényesített jogorvoslatnak, 
pl. perújításnak, igazolásnak stb. sikerét való
színűnek látja. L. Végrehajtáskorlátozása, Végre
hajtási eljárás. 

Végrehajtási árverés, 1. Árverés. 

Végrehajtási eljárás (ném. Exekutionsver-
fahren), célja a hatósági, különösen bírói határo
zatban (bírói egyességben, közjegyzői okiratban) 
megállapított kötelezettségnek hatósági kényszer
rel érvényesítése (kielégítési végrehajtás) v. a kö
vetelés biztosítása (biztosítási végrehajtás); szabá
lyait a végrehajtási törvény (1. o.) állapítja meg. 

A) I. Kielégítési végreliajtásnalt a polgári 
bírósági eljárásban végrehajtható . közokirat 
alapján van helye; ilyenek a polgári bíróságnak 
jogerős vagy fellebbvitelre tekintet nélkül végre-
hajthatónak nyilvánított ítélete, jogerős végzése, 
bírói egyesség, végrehajtható meghagyás, fel
mondás vagy felhívás, választott bíróság, tőzsde
bíróság ítélete, a büntető bíróságnak vagyoni ma
rasztalást tartalmazó jogerős határozata, végre
hajtható közjegyzői okiratok (1874. XXXV. t.-c. 
111. §), fegyelmi bíróságnak, közigazgatási, pénz
ügyi hatóságnak bírói végrehajtásra utalt hatá
rozata stb. Külföldi végrehajtliató közokirat alap
ján a végrehajtás elrendelésére az illető állam
inál fennálló szerződés irányadó (1. Végrehajtási 
jogsegély) ; ilyennek hiányában csak akkor sza
bad a végrehajtást elrendelni, ha a viszonosság 
meg van állapítva és ha a végrehajtás polgári v. 
kereskedelmi bíróságnak jogerős bírói határoza
tán vagy bírói egyességen alapszik és nincs oly 
ok, amely miatt az illető határozatot a Pp. 414. 
§-a értelmében nem lehet érvényesnek elfogadni 
(1. ítélet). Ily ítélet végrehajtásának elrendelésé
ről a bíróság a külföldi bíróság megkeresésére a, 
felek meghallgatása nélkül határoz, de kétség
eseiében a külföldi bíróságtól felvilágosítást kér
het (delibationalis eljárás). A végrehajtási kér
vényt írásban 3 példányban kell a járásbíróság
nál, ingót illetőleg szóval is lehet beadni, rend
szerint az ellenfél meghallgatása nélkül intézik 
el és ha az ingóra nem hivatalból kell foganato
sítani, az összes példányokat a végrehajtatónak 
adják ki, aki akkor adja át a kiküldött és a végre
hajtást szenvedő részére szóló példányokat a ki
küldöttnek, amikor a végrehajtást foganatosítani 
akarja. A végrehajtás ideje reggel 8 órától este-
8 óráig terjedő idő ; máskor csak sürgős esetben 
a bírósági főnök engedelmével lehet végrehajtani. 
A végrehajtási jog 32 év alatt elévül. A költséget 
rendszerint a végrehajtást szenvedett viseli. A 
végrehajtás foganatosítására az a járásbíróság 
rendel kiküldöttet (rendszerint bírósági végre
hajtót), amelynek területén a végrehajtás foga
natosítandó ; ingatlanra vezetett végrehajtásra a 
telekkönyvi hatóság illetékes. Királyi palotában, 
a királyi ház tagjának laképületében és a terü
letenkívüliség jogát élvezők lakásán csak a fő-
udvarnagyi hivatal kiküldöttje által, katonai 
épületben csak a parancsnok értesítése után lehet 
végrehajtási cselekményt foganatosítani. A V. 
során hozott bírói végzés ellen rendszerint fel-
folyamodásnak (másodbíróság: járásbírósági vég
zés felett a törvényszék, törvényszéki végzés 
felett az ítélőtábla, harmadbíróság a Kúria), a ki
küldött eljárása ellen előterjesztésnek van helye. 
A jogorvoslatoknak a V. befejezésére rendszerint 
halasztó hatályuk van. Némely esetben a végre
hajtásfelfüggesztésének lehet helye (1. o. és Végre
hajtás korlátozása). 



Végrehajtási eljárás — 119 — Végrehajtási e l j á rás . 

II. Készpénzbeli követelés behajtására a végre
hajtást szenvedőnek a végrehajtató választása 
szerint akár ingó, akár ingatlan vagyonára, akár 
mindakettőre lehet végrehajtást vezetni. 

1. A végrehajtás ingóra úgy történik, hogy a 
végrehajtást rendelő bíróság megkeresi a fogana
tosító járásbíróságot, amely kiküldöttet rendel; a 
kiküldött az ingóságokat a helyszínén összeírja, 
megbecsüli és zár alá veszi; a zár alá vétel leg
többször csak névleges, ú. n. bírói zár, vagyis a 
lefoglalt ingók az elidegenítés büntetőjogi követ
kezményeinek terhével a végrehajtást szenvedő 
birtokában maradnak, de egyes esetekben való
ságos zár alá vételnek (szoros zár) és zárgondnoki 
kezelésnek is van helye, sőt az árverés előnyösebb 
megtarthatása végett át is lehet az ingókat más 
helyre szállítani. Nem foglalhatók le istentiszte
letre, ájtatosságra szánt, a végrehajtást szenvedő 
temetésére szükséges tárgyak, sírok, sírboltok 
felszerelése, vallási ereklyék, érdempénzek, hiva
tali egyenruha, vallási ruházat, a fegyveres erő, 
csendőr stb. fegyvere, a hivatás gyakorlásához 
szükséges könyvek, műszerek, közkórházi felsze
relés, szükséges házi bútor és ruhanemű, kézi
munkások szükséges szerszámai, egy hóra szük
séges élelmi-, tüzelő-, világítószer, egy tehén, 
négy juh v. kecske v. sertés, gazdálkodóknak 12 
holdra szükséges vetőmagja, igája, félévi takar
mánya stb. Közhivatalnok v. magánalkalmazott 
fizetésének csak 4/,-a és az is csak úgy foglalható 
le, hogy a végrehajtást szenvedő részére bizonyos 
összeg a foglalásból érintetlenül maradjon, a lak
pénz pedig csak lakbér fejében foglalható le. E sze
mélyek nyugdija stb. is csak így foglalható le ; 
napidíjnak, munkabérnek csak meghatározott mi
nimumot (ezidőszerint, 1925 jún., csak 60,000 K-t) 
meghaladó része foglalható le. (L. Létminimum.) 
A feleséget, fel- v. lemenő rokont s törvény
telen gyermeket illető tartásra irányuló végre
hajtás esetében az említett mentesség felére száll 
alá. Rokkant ellátási dija, sebesülési pótdíj, vitéz
ségi éremdíj, postai eszközök, postán feladott kész
pénz nem foglalható le, továbbá a katonai házas
ságibiztosíték kamataira, a közszállításokból szár
mazó követelésekre, óvadékokra,biztosítási össze
gekre, mezei gazdálkodók jószágaira, fuvarozott 
árúkra nézve szintén vannak korlátozások. Ha az 
ingók korábbi végrehajtás folytán már foglalás 
alatt vannak, felülfoglalásnak van helye, amit 
újabb összeírás nélkül a felülfoglalás adatainak a 
korábbi végrehajtási jegyzőkönyvre feljegyzésé
vel kell foganatosítani. Követelések lefoglalása 
esetében rendelvénnyel kell értesíteni a végrehaj
tást szenvedett adósát, aki ezután tartozását nem 
fizetheti ki, hanem esedékességekor bírói letétbe 
köteles tenni, mert különben úgy marad kötelezve, 
mintha nem fizetett volna. Ha a követelés közpénz
tárból jár, a foglalásról mind a pénztárt, mind az 
utalványozó hatóságot értesíteni kell és a pénztár 
ettől kezdve a követelést nem fizeti ki. Ha pedig 
a végrehajtást csakis közpénztárból járó összegre 
vezetik, kiküldött rendelése nélkül kell a pénztárt 
és hatóságát a végrehajtást rendelő végzésbe fog
lalt meghagyással értesíteni. A foglalás után kö
vetkező végrehajtási cselekmény az árverés (1. 
o.), amelyen a lefoglalt ingó a legtöbbet ígérőnek 

nyilvánosan eladatik; a vevő a vótelárt nyomban 
kifizeti s a megvett ingót birtokba veszi. Hogy a 
befolyt vételár kit milyen mértékben illet, azt a 
bíróság, ha több foglaltató van, sorrendi végzés
sel (1. Kielégítési sorrend) állapítja meg. Azok,, 
akik az árverési vételárból a végrehajtatót meg
előző kielégítéshez tartanak jogot (pl. mint ko
rábbi foglaltatok v. bérbe v. haszonbérbeadók), 
elsőbbségi bejelentést (1. Elsőbbség) adnak be a 
kiküldötthöz. Ha a sorrend ellen kihirdetésekor 
felfolyamodástnem jelentettekbe, azegész vételár, 
különben pedig a felfolyamodással meg nem tá
madott rész, azonnal felosztatik. Közpénztárból 
járó lefoglalt követelést a foglalás jogerőre emel
kedése mán a bíróság utalványoz; más követelés' 
lefoglalása esetében pedig, ha a követelés pénz
beli, az eset körülményei szerint vagy átruházza 
azt a végrehajtatóra, vagy a követelés behajtását 
rendeli el, ha több végrehajtaté van, ügygondnok 
útján; ha pedig a követelés nem pénzbeli, árverés 
útján értékesítését kell elrendelni. Ha a követe
lés az árverési vételárból nem telik ki vagy a. 
lefoglalt ingókkal fedezve nincs, folytatólagos: 
végrehajtásnak van helye, amelyet, ha az árve
rési iratok még nála vannak, a kiküldöttnél, kü
lönben pedig és fedezethiány esetében a fogana
tosító bíróságnál lehet kérni. 

2. A végrehajtást ingatlanra más szabályok 
szerint kell foganatosítani. írásban kell kérni s a& 
elrendelő bíróság az elrendelő végzést átteszi a 
telekkönyvi hatósághoz, amely, telekkönyvi aka
dály nem létében, ha a zálogjog még bekebelezve 
nincs, a végrehajtási zálogjog bekebelezését, ha 
már be van kebelezve, a végrehajtási jog fel
jegyzését, ha pedig előjegyezve van, az igazolás' 
bejegyzését rendeli el; az erről szóló végzés kéz
besítése után 15 nap leteltével a végrehajtató 
kérelmére a kikiáltási ár adatainak és az árverési 
feltételek tervezetének bomutatása után a tkv.-i 
hatóság az árverést rendeli el árverési hirdetmény 
kibocsátása által, amely hirdetmény az ingatlan 
megjelölését, a felek, a végrehajtási összeg, a 
kikiáltási ár, az árverés helyének, a fizetési határ
időknek s a bánatpénz (1. o.) összegének meg
jelölését tartalmazza és a telekkönyvi hatóság
nál, a községháznál kifüggesztendő, ha az in
gatlan értéke nagyobb, hirlapüag is közzéteendőt 
és az érdekelteknek, közöttük a jelzálogos hitele
zőknek kézbesítendő. A kikiáltási árt adó- és 
becslési bizonyítvány, a végrehajtató kérelmére 
bírói becsüs útján kell megállapítani. Ha az ingat
lannak több tulajdonosa van és a végrehajtást nem 
valamennyinek az adóssága miatt intézik, csak 
az adós hányadára rendelnek árverést, de a többi 
tulajdonostárs kérheti az egésznek az. elárvere
zését. Ha a végrehajtási zálogjog bekebelezésekor 
ugyanazon az ingatlanon ugyanazon végrehaj
tást szenvedő ellen más végrehajtató javára már 
van végrehajtás folyamatban, csatlakozásnak 
(1. o.) van heíye. Ha az ingatlan végrehajtás alá 
vonása harmadik személy jogát sérti (pl. hason
nevű más személy ingatlanát árverezik el), a 
végrehajtás alá vonás megszüntetése végett 
keresetet indíthat. Az ingatlanok elkótyavetyélé
sének megakadályozása végett házbéradó alá eső 
ingatlant a kikiáltási ár felénél, más ingatlant 
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kétharmadánál alacsonyabb áron nem szabad el
adni, tekintet nélkül arra, hogy a vételár a köve
teléseket fedezi-e vagy sem (1. Fedezeti elv). Az 
árveréstől 8 nap múlva, ha előterjesztést nem ad
tak be, a vevő vételi bizonyítványt kap, amely
nek alapján az ingatlant — ellenállás esetében 
hatósági segédlettel vagy karhatalommal — birto
kába veheti. Ha a vevő az árverési feltételeknek 
nem felel meg, visszárverésnek (1. o.), ha pedig 
valaki utóajánlatot tett, újabb árverésnek van 
helye (1. Árverés). Az árverés jogerőre emelke
dése után tartandó sorrendi tárgyalás alapján 
a telekkönyvi hatóság a kielégítési sorrendet 
állapítja meg, amelyben a vételárt az előnyös 
tételek (1. o.) kielégítése után a jelzálogos hitelezők 
követeléseinek kielégítésére sorozza a telekkönyvi 
rangsorozat szerint, amely követelés kamatja, ha 
az árveréstől visszafelé 3 évnél nem régibb, és 
az árverés napjától folyó kamat a tőkével egyenlő 
rangsorban elégítendő ki. Ha valamely követelés 
sorozása ellen kifogást terjesztenek elő, perre 
utasításnak van helye. A sorrendi végzés jogerőre 
emelkedése, illetőleg a per befejezése, a meg nem 
támadott követeléseket illetőleg pedig a felfolya-
modási határidő letelte után a követelések kifize
tése következik vagy az adóhivatalnál, mint bírói 
letéthivatalnál történő utalványozás, vagy a bíró
ság saját kiküldöttje v. kir. közjegyző előtt tör
ténő vételárfelosztás útján. A tulajdonos végre
hajtás esetén kívül is kérheti ingatlanának bírói 
árverését (önkéntes árverés) a telekkönyvi ható
ságnál, még pedig vagy úgy, hogy az árverés a 
jelzálogos hitelezőkkel szemben a végrehajtási 
árverés joghatályával bírjon, vagy úgy, hogy a 
terhek továbbra is az ingatlanon maradjanak. 

3. Ingatlanok haszonélvezetére vezetett végre
hajtás esetében a végrehajtási zálogjog bekebe
lezését, a végrehajtási jog feljegyzését s az elő
jegyzés igazolását illetőleg ugyanazok állanak, 
mint az ingatlanon vezetett végrehajtáson; ezzel 
egyidejűleg a telekkönyvi hatóság a haszonélve
zetnek végrehajtási zár alá vételét rendeli el s a 
haszonélvezet kezelésére zárgondnokot rendel, 
arról is határozván, hogy a haszonélvezetet házi 
kezelés vagy bérbeadás útján kell-e hasznosítani. 
A befolyt jövedelmet az ingatlan vételár felosz
tására vonatkozó szabályok megfelelő alkalma
zásával kell felosztani. 

III. A végrehajtás egyéb nemei külön szabá
lyozás alá esnek, nevezetesen az ingó vagyon 
átadására, az ingatlan vagyonra vonatkozó 
tulajdonjogra vagy más dologi jogra, végre mun
kára vagy másnemű teljesítésre irányuló végre
hajtás. 

IV. A biztosítási intézkedések nem a követe
lésnek a végrehajtást szenvedő vagyonából ki
elégítését, hanem annak ezen a vagyonon bizto
sítását célozzák olyankor, amikor a hitelezőnek 
kielégítéshez még nincs joga. Ilyen intézkedések: 
a biztosítási végrehajtás és a zárlat (1. o.). Bizto
sítási végrehajtásnak helye van: a) készpénz
követelés iránti perben, ha a követelés teljes hitelű 
okirattal bizonyítva van, feltéve, hogy a veszély 
valószinűsítve van, vagy Ítélet alapján a teljesítési 
határidő letelte után, ha ellenmondást vagy ha
lasztó hatólyú fellebbviteli v. igazolást adtak be; 

b) a bérbeadó kérelmére veszély igazolása nélkül 
két évnél nem régibb bér v. haszonbér erejéig a 
bérleményen lévő ingóságra, ha pedig a veszély 
valószinűsítve van, a legközelebb lejárandó félévi 
haszonbér erejéig is ; c) a kincstár, törvényható
ság, község pénz- és vagyonkezeléssel megbízott 
tisztviselői és előljárósági tagjai ellen a kezelés
ből eredő követelések biztosítására stb. Ez a végre
hajtás az ingó dolog lefoglalásában áll oly módon 
és oly hatállyal, mint a kielégítési végrehajtás, 
de árverésre nem kerül a sor, hanem a biztosítási 
végrehajtás meghatározott esetekben a végrehaj
tást szenvedett kórelmére feloldandó. 

B) A büntető bíróságnak vagyoni marasztalást 
tartalmazó határozatát szintén a fent előadottak 
szerint a polgári bíróság hajtja végre. A bűnvádi 
eljárásban biztosítási végrehajtás is rendelhető 
el, ha a gyanúsított kártérítési kötelezettsége két
ségtelen és veszély van igazolva, a magánfél ké
relmére a terheltnek mind ingó, mind ingatlan 
vagyonára. Elrendeli a büntető bíróság és fogana
tosítás végett a polgári bíróságot keresi meg. 
Megszüntetés vagy felmentés esetében hivatalból 
kell a biztosítási végrehajtást feloldalni. Egyebek
ben a végrehajtási törvénv rendelkezései irány
adók (Bp. 493. §). L. Zárlat. 

G) A közigazgatási végrehajtás tekintetében 
általános szabály, hogy a közigazgatási úton való 
behajtás alatt a közadók módjára való behajtást 
kell érteni; ezt az 1923. VII. t.-c. szabályozza. 

Végrehajtási jegyzőkönyv, a végrehajtás fo
ganatosításáról a birói kiküldött által készített 
jegyzőkönyv, amelynek az ügy, a felek és kép
viselőik, a kiküldött és az idő és hely megjelölé
sén felül a végrehajtási cselekmény pontos leírá
sát és a netán előterjesztett kérelmeket kell tar
talmaznia. Jegyzőkönyvet kell készíteni a vég
rehajtási árverésről is, amely az árverelt ingók v. 
ingatlanok megjelölését, a vevő nevét és az ela
dási árat is magában foglalja; ingatlan árverése 
esetében pedig az árverelni szándékozók nevét ós 
lakását és a fokozatos ígéretek pontos feljegy
zését is. 

Végrehajtási jogsegély azoknak a jogsza
bályoknak az összessége, amelyek szerint egyik 
hatóság a másik hatóságnak, egyik állam ható
sága a másik állam hatóságának a határozat vég
rehajtására vonatkozó megkeresését teljesíti. (L. a 
Végrehajtási eljárásban, külföldi végrehajtható 
közokirat alatt). Az idevonatkozó nemzetközi 
szerződések közül legfontosabb a V. szabályozása 
tárgyában Ausztriával kötött és az 1914. XLII. 
és az 1914. LI. t.-c.-be iktatott szerződés, amely
nekvégrehajtásáról a 74,800/1914). I. M. sz. rend. 
szól. Ezenfelül ily szerződésünk van Bulgáriával 
(1912. XXVIII. t.-c), a hágai egyezményben ré
szes államokkal (1909. XIV. t.-c), továbbá ilyen 
a berni árúfuvarozási egyezményben (1892. XXV. 
t.-c., az 1894. XVII. t .-c, 1901. XXV. t.-c, 1908. 
X. t .-c, IV.t.-c) biztosított V. L. Jogsegély, Nem
zetközi jogsegély, Nemzetközi szerződések, Vi
szonosság. 

Végrehajtási rendelet, a törvény végrehajtá
sának részleteiről kiadott rendelet, 1. Bendelet. 

Végrehajtási törvény, a bírói végrehajtási 
eljárást szabályozó törvény: az 1881. LX. t.-c. 
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Ezt módosítják és kiegészítik: az 1908. XLI. t.-c, 
a végrehajtási novella; az egyes igazságügyi szer
vezeti és eljárási szabályok módosításáról szóló 
1912. VII. t.-c. VII. fejezete (26—28. §§), a Bp. 
életbeléptetéséről szóló 1912. L1X. t.-c. II. címe 
(31—58. §§) és a polgári eljárás és az igazságügyi 
szervezet módosításáról szóló 1925. VIII. t.-c. 
23—29. §-ai. 

Végrehajtási zálogjog, 1. Végrehajtási eljá
rás és Zálogjog. 

Végrehajtási zár, 1. Végrehajtási eljárás. 
Végrehajtás korlátozása, megszüntetése vagy 

felfüggesztése. Ha a végrehajtatónak végrehaj
tási joga egészben vagy részben elenyészett vagy 
időhaladék engedése által fölfüggesztetett: a 
végrehajtást szenvedő a végrehajtást elrendelő 
bíróságnál a V. iránt keresetet indíthat: 1. bírói 
határozatokon alapuló végrehajtások esetében, ha 
a V. iránti kérelem oly ténykörülményen alapul, 
amely akkor törtónt, amikor azt a Pp. szerint a 
határozat hozatalát megelőző peres eljárásban 
érvényesíteni már nem lehetett; 2. perbeli egyes-
ségen alapuló végrehajtások eseteiben, oly tény
körülmény alapján, amely az egyesség megkötése 
után történt; 3. közjegyzői okiratok alapján el
rendelt végrehajtások eseteiben, még pedig meg
szüntetés v. korlátozás iránt akkor is, ha a végre
hajthatóság előfeltételei egészen v. részben hiá
nyoztak. A V. iránti keresetnek a végrehajtás 
folytatására csak akkor van halasztó hatálya, ha 
a sérelmes végrehajtás foganatosításától számí
tott három nap alatt adatik be és eredetiben csa-
tolt közokiraton vagy teljes bizonyító erejű magán
okiraton alapszik. Két egybehangzó ítélet ellen 
nincs további jogorvoslatnak helye (1881. LX. 
t.-c. 28—30., 1912. LIV. t.-c. 39. §§.). Különbözik 
a V.-tól az az eset, amikor a végrehajtás alapjául 
szolgáló határozatota felsőbíróságmegváltoztatta, 
hatályon kívül helyezte v. korlátozta; ilyenkor 
a bíróság, mégpedig a foganatosító bíróság is kö
teles a végrehajtást szenvedő kérelmére a végre
hajtást felfüggeszteni vagy kisebb terjedelemre 
szorítani. L. még Visszvéprehajtás. 

Végrehajtás meghiúsítása. Aki abból a cél
ból, hogy hitelezőit megkárosítsa, a bekövetkező 
végrehajtás előtt vagyonához tartozó értéktár
gyakat elrejt, eltitkol, elidegenít, megrongál, adós
ságokat vagy jogügyleteket kohol, csalást követ 
•?1, amely tekintettel az okozott kár összegére, vét
ség vagy bűntett. A vétség büntetése egy évig 
terjedhető fogház és pénzbüntetés, a bűntetté öt 
évig terjedhető börtön és pénzbüntetés. (Btk. 386. 

) Ha a végrehajtást ellenszegüléssel akarják 
meghiúsítani (1. Hatóság elleni erőszak), akkor 
az illető törvényhatóság vagy község legköze
lebbi közbiztonsági közegének segélyével kell a 
foglalást foganatosítani. B közeg segélyét a vég- i 
rehajtó közvetlenül igénybe veheti; esetleg szük
séges katonai karhatalom megszerzése végett a 
bíróság főnökéhez kell fordulni. 

Végrehajtató az a fél, aki jogát közhatósági 
kényszerrel: hatósági végrehajtás útján érvénye
síti ; az a fél, aki ellen ez az érvényesítés irányul, 
a végrehajtást szenvedett. 

Végrehajtató közokirat, 1. Végrehajtási el
járás. 

Végrehajtó, általában a hatóságok pénzbeli 
marasztalást tartalmazó határozatai alapján a 
követelésnek vagy köztartozásnak behajtásával 
megbízott. A bírósági V. (1871. LI. és 1875. IX. 
t.-c.) a kir. járásbíróságok mellé az igazságügy
minisztertől kinevezett s hivatali esküt tett 
állami közeg, aki a polgári végrehajtások fogana
tosítására van hivatva s akinek jövedelmét az 
egyes végrehajtási cselekményért megállapított 
díjak teszik. Bírósági V. lehet az a 24-ik életévét 
betöltött feddhetetlen jellemű magyar állampol
gár, aki a V.-i vizsgát letette. Az adóvégrehajtást 
rendszerint községi (városi) közegek teljesítik, de a 
pénzügyigazgatóság állami közeget is küldhet ki. 

Végrehajtó hatalom (lat.potestas executoria 
vagy executiva), az államhatalmaknak az az ága, 
amely a törvényhozás akaratát, a törvényt meg
valósítja. Szélesebb értelemben véve a jogszolgál
tatás, a bíráskodás is a törvények végrehajtása. 
Szűkebb értelemben csak a kormányzást és a köz
igazgatást nevezik V.-nak, ellentétben a birói hata
lommal. A V., ép úgy mint a törvényhozói, a ma
gyar alkotmány szerint meg van osztva a nemzet 
és a király között. A király (kormányzó) a V.-at a 
neki fenn nem tartott esetekben miniszterei által 
gyakorolja. A királynak a V.-hoz tartozó tényei
ért miniszterei a törvényhozásnak felelősek. Ezért 
alkotmányunk értelmében a királynak bármely 
rendelete, parancsa, határozata, kinevezése csak 
úgy érvényes, ha azt a Budapesten szókelő minisz
terek egyike ellenjegyzi (1848. III. t.-c. 3. §). A 
törvényhozásnak módjában áll a V. folytonos 
ellenőrzése interpelláció, indítvány, jelentéstétel 
kötelezettsége útján, a költségvetési jog, kérvé-
nyezések stb. révén. A nemzet a V. gyakorlásában 
azonban nemcsak ily módon, közvetve vesz részt, 
hanem közvetlenül is a helyi önkormányzatok 
által. 

Végrendelet, az az egyoldalú intézkedés, 
amellyel valaki szóban vagy írásban vagyonának 
az ő halála utáni sorsáról rendelkezik. 

Mai jogunk szerint vagyonáról mindenki szaba
don rendelkezhetik, akárminő címen is jutott 
vagyonához és csakis a törvényes osztályrész ós 
özvegyi jog (1. o.) szab e teljes végrendelkezési 
szabadságnak némi korlátokat. Régebbi jogunk
ban nem volt ez így. Magát a végrendelkezési 
jogot ugyan már az aranybulla is elismerte az 
esetben, ha az örökhagyónak fiutódja nem volt; 
a leányt illető negyedrész köteles kiszolgáltatásán 
ban azonban már fontos korlátozást állított feL 
Az ősi vagyonról a szerző törvényes nemzet
ségének kizárásával nem volt szabad végrendel
kezni. Ellenkező esetben a végrendelkezés semmis
nek tekintetett. A szerzeményi vagyon azonban 
V. által szabadon el volt adományozható, még 
pedig a leszármazóknak teljes mellőzésével is. 
A városi polgárok között leszármazók (fiúk ós 
leányok) hiányában szabad volt a végrendelkezés. 
A jobbágyokat a végrendelkezési jog szerzemó-
nyes javaikban megillette, de a hátramaradt 
házastárs közszerzeményi jogának korlátolásával. 

Végrendelkezési képesség. Hazai jogunk szerint 
12-ik életévének betöltése előtt senki sem alkothat 
V.-et. A 12 ik életévét betöltött, de 18 éven aluli 
kiskorúak csakis köz-V.-et tehetnek. Nem képesek 
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továbbá végrendelkezésre az őrültek s mindazok, 
akik eszük használatától meg vannak fosztva. 
Továbbá a szegénységi fogadalmat tett szerzete
sek, amíg szerzetessé lenni meg nem szűntek s 
azok a siketnéinák, akik sem jelekkel, sem írás
sal nem képesek magukat megértetni. Korlátolt 
végrendelkezési képességgel bírnak, mint a 12—18 
éves kiskorúak, a magukat írással vagy jelekkel 
megértetni tudó siketnémák, amennyiben csak 
köz-V.-et tehetnek és végre vagyonuk 1/s részére 
királyi jóváhagyás nélkül a javadalmaikat királyi 
adományozás alapján biró főpapok. Ha a V. 
érvényességét a V.-i képesség hiányából támadták 
meg, a végrendelkezési képesség megbirálására 
a V. keltének időpontja a döntő. A V.-i öröklési 
képtelenség egybeesik az általános öröklési kép
telenséggel s így azok a küföldiek, akiknek szer
zési és öröklési képessége hazánkban visszatorlás-
képen meg van tagadva s a szegénységi fogadal
mat tett szerzetesek V.-i öröklési képességgel nem 
bimak. 

V. külalakja. E részben régebbi jogunkban a 
törvények, statútumok és a szokásjog különböző 
rendelkezései nyomán nagy volt a tarkaság. A 
városokban a városi polgárok joga, szabályren
deletei s régi szokásai voltak érvényben s az 
1715. XXVII. t.-c, mely a V.-ek alaki kellékeiről 
intézkedett, e partikuláris jogokat nem érintve, 
csak a nemesekre nézve rendelkezett. Megkülön
böztette a köz- és magán- V.-eket. Előbbiek a hi
teles helyek, konventek, kir. kancellária, ezeknek 
kiküldött tagjai ú. m. az ország főbirái és itélőmes-
terei vagy a s vármegyei közgyűlésből kiküldött 
alispán, szolgabíró s jurátus assessor előtt tétet
tek. A magán-V. vagy szóbeli v. írásbeli volt. Az 
írásbeli magán-V.-hez öt alkalmas, azaz nem ér
dekelt s lehetőleg nemes tanú együttes és foly
tonos jelenléte volt szükséges, akik a felmutatott, 
nyilt V. esetén pedig az előttük felolvasott és 
megértett V.-et belső lapján pecséttel ellátva, alá
irtak. Ha a végrendelkező írni nem tudott, egy 
hatodik tanút kellett hívnia, aki helyette az alá
írást és megpecsételést eszközölte. Szóbeli V.-nól 
öt hasonló tanú előtti végakarati kijelentésre volt 
szükség. Háború, háborúra készenlét s járvány 
idején kelt v. kegyes célokra szolgáló ú. n. kivált
ságos V.-nél az érvényességet megadta a sajátkezű 
le- v. csak aláírás, avagy két tanú előtti kijelentés. 
A V.-ek alaki kellékeit, mai jogunk szerint, az 
1876. XVI. t.-c. szabályozza. 

írásbeli magán- V. kellékei. Ha a V.-et egész 
terjedelmében az örökhagyó irta és aláirta, két 
tanú, minden egyéb esetben pedig négy tanú folyto
nos és együttes jelenléte szükséges, és megkíván
tatik, hogy a tanuk az örökhagyót személyesen 
ismerjék, különben nem tudnák bizonyítani, hogy 
a végrendelkező személyét illetőleg sem csalás, 
sem tévedés nem történt. Nem lehet tanú, aki 
életének 18-ik évét még be nem töltötte, továbbá 
az, aki siket és néma, vagy esze használatától meg 
van fosztva s végre, aki hamis eskü vagy nye
reségvágyból elkövetett bűntett miatt jogerejűleg 
el volt Ítélve. Ha az örökhagyó V.-ét maga irta, 
legalább egy, minden egyéb esetben pedig leg
alább két tanúnak tudnia kell írni és olvasni, 
hogy a V.-et sajátkezűleg aláírhassák. Az Írni 

nem tudó tanuk kézjegyeiket teszik a V.-re s név
írójuk mindig az írni tudó tanú. Mikor a végren
delkező saját maga írja vagy legalább aláírja 
V.-ét, nem szükséges, hogy a tanúk annak tartal
mát ismerjék, elég ha az örökhagyó előttük s ál
taluk értett nyelven kijelenti, hogy az az ő V.-e 
s aláírja vagy általa aláírottnak elismeri, amit a 
tanuk a V.-en magán és nem a borítékon igazol
nak. Ismemiök kell azonban a tanuknak a V. tar
talmát, ha azt bármi okból nem a végrendelkező 
írta volna, vagy ha a végrendelkező egyáltalán 
írni sem tud. Ilyenkor áltáluk és a végrendelkező 
által értett és használt nyelven a V. az egyik 
tanú által felolvasandó, a többieknek együttes 
jelenlétében. Az örökhagyó ezután kijelenti,hogy 
az az ő V.-e, mire az írni tudó tanú a végrendel
kező nevét mint névíró aláírja s az örökhagyó 
kézjegyével ellátja. Mindezeknek megtörténte pe
dig a V.-en (de nem a borítékán) a tanuk által 
igazolandó. 

További kellékei az írásbeli magán-V.-nek, hogy 
a kelet helye és ideje kitétessék, a több ívből álló 
V. zsinórral úgy összefüzessék és megpecsétel
tessék, hogy abból sem elvenni, sem ahhoz vala
mit adni ne lehessen. A közönséges írástól eltérő 
jegy- vagy számjegyírásokba foglalt V. semmis. 
Kivéve a házastársakat, egy V.-ben nem lehet 
több embernek intézkednie, különben semmis lesz 
maga a V. Ha a végrendelkezésnél olyan tanú is 
szerepelt, akinek javára, vagy fel- és lemenő ág
beli rokonai és szüleitől, nagyszüleitől leszármazó 
oldalrokonai (az unokatestvérekig bezárólag), 
nemkülönben házastársa, ennek testvérei, fel- és 
lemenő rokonai, valamint fel- és lemenő rokonai
nak testvérei és házastársai javára a V.-ben 
valamely előnyös rendelkezés foglaltatik: ez elő
nyökben a kedvezményezettek akkor részesül
hetnek, ha az illető tanút nem számítva, a vég
rendelkezés kellő számú más tanú előtt tör
tént. Az, aki a V.-et leírta, valamint a fentebbi 
esetnél is előszámlált közelségű rokonai csak 
akkor részesülhetnek a V.-ben nekik juttatott elő
nyökben : ha a) a V. ide vonatkozó részét maga 
az örökhagyó írta; b) ha e részt külön saját
kezűleg aláírta és c) ha a végrendelkezéskor a 
tanuk előtt V.-ének e részét élőszóval külön is 
megerősítette. 

Szóbeli magán- V. kellékei. A végrendelkező
nek akaratát négy tanú előtt kell élőszóval el
mondania, akik az általa használt nyelvet értik. 
A nyilatkozat egész terjedelmében előadandó, 
nem pedig az örökhagyóhoz intézett kérdésekre 
való igenlés vagy tagadás által. A nyilatkozatban 
annak is benne kell foglaltatnia, hogy a végrendel
kező azt az ő szóbeli V.-e gyanánt kívánja tekin
teni. A tanuk minőségére és azon esetekre, melyek
ben a V. által részükre valami előny biztosítta
tik, az írásbeli V.-nél elmondottak szolgálnak 
irányadókúl. Ha a szóbeli V. később írásba foglal
tatik, akkor e tényt új rendelkezésnek s az írott 
okmányt üj V.-nek kell tekinteni. A szóbeli V.-nek 
feltétlen érvényessége csak akkor van, ha az örök
hagyó elhalálozása a végrendelkezés keltétől szá
mított három hónap alatt bekövetkezik. Azonban, 
ha a végrendelkező a három hónap letelte után 
oly fizikai s szellemi állapotban volt, hogy újalb 
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V.-et nem készíthetett és ez bizonyíttatik ; akkor 
a három hónapnál hamarább kelt szóbeli V. is 
érvényben marad. Ha a végrendelkező határozot
tan kijelenti, hogy nyilatkozatát szóbeli V.-nok 
kívánja tekinteni és a nyilatkozat a szóbeli V.-ek 
alaki kellékeinek valóban megfelel: érvényes 
marad az írásbafoglalás céljából kijelentett vég
akarat még akkor is, ha sem írásba nem foglal
tatott, vagy az írásbafoglalás be nem fejeztetett, 
sem pedig az írásbeli magán-V.-ek alaki kellékei 
meg nem tartattak. 

Köz- V. és közjegyzőnél letétemém/ezett írás
beli magán-V. Köz-V.-et a királyi közjegyző s 
ilyen nein létében, vagy akadályoztatása esetén a 
királyi járásbíróság vezetője előtt lehet tenni. 
Ha valamely köz-V. az előszabott kellékek hiánya 
miatt mint ilyen meg nem állhat: írásbeli ma-
gán-V.-nek tekintendő, ha ugyan az itt meg
kívánt alaki kellékeknek megfelel. A köz-V.-ek 
kellékei: a) a közokiratokra vonatkozó minden 
általános kellék; b) a végrendelkezőnek szemé
lyesen kell kijelentenie a közjegyző vagy járás
bíróság előtt végakaratát; c) megkívántatik két 
tanú, vagy egy másik közjegyző folytonos és 
együttes jelenléte; d) ezen kellékek megtartásáról 
az okiraton igazolásnak kell lennie. Ha a végren
delkező V.-ét már előre maga készíti el és azután 
nyújtja be csak a közjegyzőhöz vagy járásbíró
sághoz, hogy az közokirat jellegével ruháztassák 
fel, akkor a következő szabályok irányadók: a) az 
ilyen V. csak oly féltől fogadható el, aki az okirat 
nyelvén írni és olvasni tud s azt sajátkezüleg írta 
alá; erről a közjegyzőnek vagy a járásbíróság veze
tőjének meggyőződést kell szereznie; b) az átadás
nak a fél által személyesen s két tanú, vagy egy 
másik közjegyző előtt kell eszközöltetnie, s mindig 
azon határozott kijelentés mellett, hogy az az ő 
végrendelkezését foglalja magában; c) az eljárás
ról jegyzőkönyv veendő fel és a V.-hez csatolandó. 
A fél az átadott V.-ről, mely ezáltal közokirattá 
lesz, elismervényt kap. (1874. XXXV. t.-c.) 

A közjegyzőnél letett írásbeli magán-V.-ek az 
alaki kellékek tekintetében több-kevesebb kedvez
ményben részesülnek. Ugyanis, ha a V.-et maga 
a végrendelkező írta s aláírta, érvényességéhez 
tanú egyáltalában nem szükséges; míg a más 
által leírt s csak a végrendelkező saját aláírásával 
ellátott, letéteményezett V.-nél két tanú már meg
kívántatik. Minden esetben azonban szükséges, 
hogy a végrendelkező kijelentse, hogy a letett ok
irat az ő végakaratát foglalja magában. Előbbi 
esetben a visszavétel érvénytelenné teszi a V.-et, 
utóbbi esetben nem. A V. hatálya a letételtől és 
nem a keltezéstől számíttatik, kivéve azt az esetet, 
amikor az írásbeli magán-V.-ek kellékeinek teljes 
megtartásával készítették el. A közjegyző e kö
vetkezményekre tartozik felhívni a megkereső 
fél figyelmét s eljárásáról jegyzőkönyvet véve 
föl a V.-et hivatalosan lezárja, megpecsételi és a 
félnek az őrizetbevételről elismervényt ad. A le
tett V. visszavétele a letéti s azonkívül a vissza
vétel alkalmával felvett külön jegyzőkönyvbe be
vezetendő. 

Kiváltságos V.-ek engedélyezésének oka az 
olyan rendkívüli körülmény, pl. dögvész, ragály, 
háború, amikor a megszabott kellékek megtartása 

nemcsak nehézzé, de gyakran lehetetlenné is vá-
lik. Ilyen körülmények a következők: a) pestis, 
vagy más életveszélyes és ragályos, avagy roha
mos lefolyású járvány (mindig az epidémia által 
látogatott vidékre vonatkozólag [testamentum 
tempore pestis conditum]); b) hajón, nyilt tenge
ren való utazás; c) háború ideje, attól kezdve, 
hogy a csapatok hadilábra állíttattak (testamen
tum militare; a csapatokhoz osztott katonák- s 
mindazokra nézve, akik a csatatér, vagy ostrom
zár helyén vagy attól legfeljebb 8 km. távolság
ban tartózkodnak). B V.-ek kedvezményezése 
abban áll, hogy érvényességükhöz kevesebb alak
szerűség szükséges, mint rendesen. így a végren
delkező által sajátkezüleg írt V.-hez taau egyálta
lában nem, minden máshoz pedig csak kettő kí
vántatik. Ezeknek ugyan alkalmas V.-i tanuknak 
kell lenniök, de már pl. abban, hogy a betöltött 
1-í-ik életévvel bárki is alkalmazható tanúnak, 
a kiváltságos V.-eknek egy újabb kedvezménye 
van. A ragályos betegségek idején tett kiváltsá
gos V.-nél a tanuk együttes és folytonos jelenléte 
sem szükséges. A kiváltságos V.-nek csak akkor 
van feltétlen érvényessége, ha készítője a kiváltsá
gos időtől számított három hó alatt meghal. Ezen
túl is érvényben marad azonban két esetben : ha 
t. i. 1. az, aki a V.-ből jogokat kíván érvényesíteni, 
bebizonyítja, hogy az örökhagyó, a 3 hó letelte 
után tói elhalálozásáig, olyan állapotban volt, hogy 
újabb V.-et nem tehetett és 2. ha a végrendelkezés 
alapjául szolgáló kivételes helyzet következtében 
törvényszerűen holttá nyilváníttatik. Az olyan V., 
amelyet a végrendelkező egész terjedelmében 
maga írt le s amelyben örökösökül egyenes leszár-
mazói vagy házastársa vannak megnevezve, mivel 
ez esetben e kettőnél egyéb alakszerűség nem kí
vántatik, szintén kiváltságos V.-nek tekintendő. 

A V. tartalmáról. A V.-nek célja szerinti ren
des tartalma: az örökös megnevezése, hagyo
mányrendelés s ezenfelül bármily más irányú 
és tartalmú végintézkedés. A V. tartalmában a lé
nyeges, ami egyúttal belső, V.-i kelléket is alkot, 
az, hogy abban csakugyan és igazán az örök
hagyónak hamisítatlan akarata nyilvánuljon 
meg. Az olyan rendelkezés, amely erőszaknak, fe
nyegetésnek v. tévedésnek az eredménye, mint a 
végrendelkező igazi akaratának meg nem felelő : 
érvénytelenné teszi a V.-et. Szükséges továbbá, 
hogy ligy a dolog, amelyről, valamint a személy 
is, akinek javára az intézkedés történik, megjelöl
tessék, legalább is olyképen, hogy az azonosság-
meg legyen állapítható. Tartalmazhat a végren
delkezés feltételkiszabásokat, időhatárkitűzéseket 
és meghagyásokat. Ha a feltétel értelmetlen, nem 
létezőnek tekintendő. Ha lehetetlenséget foglal 
magában és felfüggesztő hatállyal köttetett ki, 
semmissé teszi az egész végintézkedést, ha ellen
ben bontó hatályúnak állíttatott oda: akkor a 
végrendelkezés feltétlenül érvényesül. Az er
kölcstelen vagy törvényellenes feltétel nem létező
nek tekintendő. Amikor a V. intézkedései homá
lyosak, a magyarázat arra törekedjék, hogy a V. 
lehetőleg fennállhasson a hogy a végrendelkező 
akarata minél teljesebben jusson érvényre. 

Közös v. kölcsönös V.-et közös, vagyis ugyan
azon okiratban csakis házastársak alkothatnak, 
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ugyanazon alaki kellékekkel, amelyek fönn elő
ad vák. Ha a házastársak e V.-ekben egymást feltót
lenül kölcsönösen örökösökké tették, úgyszintén, 
ha a visszavonhatatlanság kifejezetten ki lett 
kötve: akkor az ilyen közös V.-et egyoldalúan 
nem lehet visszavonni, különben lehet. De ha az 
egyoldalú visszavonás lehetetlenné teszi a másik 
intézkedés megvalósítását: úgy az önmagától 
erejét veszti; minden más esetben hatályban 
marad. 

A V.-ek visszavonása. Az örökhagyó V.-ót 
bármikor visszavonhatja. Kifejezett visszavonás
nak ugyanazok a külső és belső kellékei van
nak, mint a V. készítésének. Hallgatag vissza
vonási módja a V.-eknek : új, de természetesen 
alaki s anyagi kellékek szempontjából kifogásta
lan V. készítése. Több V. esetében az egymást 
ki nem záró intézkedések egymás mellett fenn
tarthatók. A V. megsemmisítése szintén hallgata
gon kifejezett viszavonás. A köz-V., az által, hogy 
a végrendelkező a közjegyzőtől visszaveszi, nem 
szűnik meg s okirati minőségét továbbra is meg
tartja. Az ilyen köz-V. visszavonása csak közok
iratban s a köz-V.-ek összes kellékeinek meg
tartása mellett eszközölhető. Abban az esetben, 
mikor valamely későbbi V. az előbbit megsemmi
síti s utóbb maga a későbben kelt és érvényes V. 
is, felmerült körülmények folytán, érvénytelenné 
válik (pl. ha a kiváltságos V.-nél a kedvezményes 
idő elmúlik): nem az előbbi V. nyeri vissza hatá
lyosságát, hanem beáll a törvényes örökösödés. 

V. kihirdetése. Erről az 1894. XVI. t.-c. intéz
kedik. Minden írásbeli és szóbeli V. kihirdetendő. 
A szóbelinek tartalmát az ott szerepelt tanuk ki
hallgatása és följegyzései alapján a bíróság min
denekelőtt megállapítja, a megállapításról jegyző
könyvet vesz fel s ezt szintén kihirdeti. A kihir
detés céljából mindenki köteles az őrizetére bízott 
V.-et a járásbíróságnak Sem^ía/wi, amint az örök
hagyó haláláról értesül. Szóbeli V. tanúi pedig az 
•örökhagyó elhunytakor azonnal bejelenteni köte
lesek, hogy az elhalt szóbeli V.-et alkotott. A V. 
kihirdetéséről a bíróság az érdekelt feleket v. kép
viselőiket értesíti. Az írásbeli V.-ek kihirdetési 
jegyzőkönyvében különösen megállapítandók akö-
vetkező tények : 1. a talált V.-ek száma és kelte; 
2. ki nyújtotta be azokat a bíróságnál; 3. milyen 
állapotban volt az okirat a bemutatáskor, fel
bontva v. lepecsételve mutatták-e be; 4. van-e 
valami aggályos körülmény és hogy a pecsét sér
tetlen volt-e v. nem. A V.-ekre nézve elmondott 
szabályok az u. n. «fiók-V.-ekre» (1. o.) is vonat
koznak. 

Végrendeleti végrehajtó az a személy, akit az 
örökhagyó végrendeletében V.-nak kinevezett; 
tiszte őrködni azon, hogy az örökhagyó végaka
rata teljesedésbe menjen. Kérheti az örökösödési 
eljárás megindítását, abban részt vesz, vita ese
tében megkísérli az örökösök közti egyességet 
stb. Az örökhagyó képviselete a V.-t nem illeti; 
a hagyaték kezelésére akkor van hivatva, ha 
az örökhagyó ezzel megbízza. Az örökhagyó 
rendszerint tiszteletdíjat szokott neki rendelni. 

Végrendelet nélküli örökösödés, 1. Öröklés. 
Végrendelkezési képesség, 1. Végrendelet. 
Végrím, a verssorok végén levő rím, 1. Bún. 

Vógrosztoka (Roztoky), kisk. Sáros vm. felső-
vizközi j.-ban, (i9io) 414 rutén lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Végsöhal (állat), a vésettajkú paduc (Chondro-
stoma nasus L.) egyik neve. 

Vég-Szendrő (a rómaiaknál Aurea mons, most 
Semendria), régi magyar végvár Szerbiában, 
1. Szendrö. 

Végszentmihály (Vegsentmihalj), kisk. To
rontál vm. alibunári j.-ban, UMO) 4095 román 
lak. (Tr. SzHSz.) 

Végszerü a. m. racionális (1. o.) 
Végszerütlen szám a. m. irracionális szám 

(1. o.). 
Végszó, szinpadon az egyes szereplők beszé

deinek az a záró része, amelyre egy másik szereplő
nek a beszéde következik. Az egyes szerepek be
tanulásának megkönnyítése végett minden sze
repben a szereplőnek következő szavai előtt föl 
van jegyezve. A V.-ra az ügyelőnek is nagyon 
kell vigyáznia, mert az ő működése is csaknem 
mindig a végszókhoz kapcsolódik. 

Végszükség az a vétlenül keletkezett hely
zet, mikor valaki jogát csak úgy mentheti, 
kötelességét csak úgy teljesítheti, ha vagy ő, 
vagy más idegen jogot sértve büntetendő cselek
ményt követ el. A magyar Btk. 80. §-a értelmé
ben nem büntettetik a cselekmény, ha az a tettes 
vagy hozzátartozóinak vétlenül származott, más 
módon el nem hárítható közvetlen veszélyből 
való megmentése végett végszükségben követte-
tett el. 

Végszükségjog, azok a jogtételek, amelyek 
megszüntetik a jogsértő jellegét a végszükség 
állapotában elkövetett oly cselekményeknek, 
amelyek különben jogsértők volnának. Ilyen a 
büntetőjog terén a Btk. 80. §. (1. Végszükség). 
A magánjog terén azt az egyelőre még vitás té
telt jelenti, hogy a végszükségben okozott kárt 
nem kell megtéríteni. Közjogi értelemben a V. 
az állam biztonsága érdekében kiadott szükség-
rendeletet jelenti, amelyet a kormány a végre
hajtási hatalom alkotmányos korlátainak áthágá
sával kiad. 

Végtagok (extremitates), a testnek függelékei, 
melyek eredetileg a helyzetváltozásra szolgáltak; 
emberszabású majmoknál azonban a végtagok 
alkotása megváltozik, emberben pedig az egyen-
állással kapcsolatban az eddig elülső (mellső) 
pár felső végtaggá válik, s szabad mozgásai 
folytán sokféle működés elvégzésére alkalmas 
életmfiszerré alakul. Az alsó végtag azonban 
hasonló marad az állatok alsó végtagjához, a test 
hordozására szolgál és ennek megfelelően köz
vetlenebbül és szorosabban kapcsolódik a gerinc
oszlophoz. 

Úgy a felső, mint az alsó végtagok alkotásuk
ban azonos berendezést mutatnak. Mindkettő öv-
alakú résszel (cingulum) van a törzs zsigeri ré
széhez kötve, a szabad végtagon pedig 3 részt 
különböztethetünk meg: felső-, középső- és alsó
részt, melyek közt a homologia végig kimutatható. 

A felső végtag öve a vállperec, mely két csont
ból áll: a lapockából (scapula) és a kulcscsontból 
(clavicula). A lapockával izül a felkarcsont (1. o. 
és Vállizület), az izületet támogatja a lapocka 
vállcsúcsnyújtványa (aeromia), illetőleg azok a 
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szalagok, amelyek a hollóorrnyújtvánnyal (proc. 
coracoideus) összekötik. A felkar a könyökben 
íügg össze az alkarral vagy helyesebben kéz
szárral, melynek vázát két csont, az orsó (radius) 
és singcsont (ulna) alkotja. A felső V. alsó része 
a kéz, vagy kézfej (manus), amelyen Ismét három 
részt különböztetünk meg: a kéztőt (carpus), a 
kézközépet (metacarpus) és az ujjakat (digiti). 
A kéztő két sorba rendezett 8 csontból áll. L. Kéz. 

Az alsó V. övi része a medence (1. o.), a sza
bad végtag felső része a comb (femur), mely a 
csipőiztiletben (articulatio coxae) függ össze a 
medencével. Az alsó V. középrésze a lábszár 
(crus), ez a térddel (genus) a combhoz, a boka-
izülettel a lábfejjel van összekötve. Két csontból 
áll: a sipcsontból (tibia) és szárkapocsból (fibula). 
A bokaizület a lábszárcsontok bokanyujtványa és 
az ugrócsont (talus) között van. A lábfej (pes) 
három részből áll: a lábtőből (tarsus), lábközép-
böl (nietatarsus) és az ujjakból. Lábtőcsont 7 van, 
ezek is két sort alkotnak; a lábszárhoz közel eső 
sor az ugrócsont (talus), sarokcsont (calcaneus) és 
gajkacsont (naviculare); ettől a lábközép felé esik a 
köbosont (cuboideum) és a 3 ékcsont (cuneif orme 
I., II., III.). L. még Láb. 

Végtárgyalás, a főtárgyaiásnak (1. o.) régebbi 
elnevezése. 

Végtelen, 1. Véges. 
Végtelen csavar. A gépészetben az erők át

vitelére való olyan kerékmu, amelynek egyik 
kerekén a fogak csavarvonalban megfelelő emel
kedéssel egy hengeren úgy helyezkednek el, 
hogy midőn velük az ellenkereket forgatjuk, 
minden fordulat után aszerint, amint egy vagy 
több menetű a V., egy vagy több foggal tovább 
fordltja. 

Végtelen kicsiny és végtélen nagy. Ha vala
mely mennyiség 8 mérőszáma mindinkább a zé
rushoz közeledik, akkor azt szoktuk mondani, 
hogy minden határon túl kisebbedik vagy hogy 
végtelen kicsinnyé lesz. Reciprok értéke, t. i. 

1 
a = T; ellenben minden határon túl nő vagy vég
telen naggyá lesz. A helyett, hogy S és to-ról azt 
mondanók, hogy végtelen kicsinnyé, illetőleg 
végtelen naggyá lesz, röviden azt is mondjuk, 
hogy S végtelen kicsiny és hogy <o végtelen nagy. 
L. Infinitezimális számítás. 

Végtelen sor és végtelen szorzat, 1. Konver
gencia. 

Végtelen tizedes tört az olyan tizedes tört, 
amely végtelen sok számjegyből áll. A véges tize
destört véges számú jegyből áll, tehát szám-

a 
értéke mindig kifejezhető ilyen alakban: TTS-. ahol 
a és k egész számok. A számláló és nevező eset
leg rövidíthető; de csakis 2-nek vagy 5-nek va
lamely hatványával, mert a nevezőben más törzs
szám mint 2 és 5 nem fordult elő. Ha a rövidítést 
megejtettük, a nevezőben csak 2m.5° alakú szám 
maradhat; tehát minden véges tizedes tört oly 
közönséges törtté alakítható, amelynek nevezője 
ilyen alakú 2m.5° ós fordítva: minden ilyen ne
vezőjű közönséges tört alakítható véges tizedes 
törtté. Minden más törtszám V. alakjában fejez

hető ki oly módon, hogy a számlálót a nevezővel 
(0-ok folytonos hozzácsatolásával) elosztjuk. így 
p. £ = 0-333...,$ = 0-142857... és pedig, mint
hogy maradékul mindig a nevezőnél kisebb szá
mot kapunk, tehát okvetlenül ismótlődniök kell 
a maradókoknak. Az így nyert V. szakaszos vagy 
periodikus ós pedig: ha nincs olyan része, mely
nem ismétlődik: tiszta szakaszos, ha van olyan 
része is, mely a szakaszt megelőzi (mely nem is
métlődik) : vegyes szakaszos. így p. 0-343434... 
tiszta szakaszos, 0-25438438... vegyes szakaszos. 
Röviden úgy Írjuk fel a szakaszos tizedes törtet, 
hogy a szakasz első és utolsó jegye fölé pontot 
teszünk. Az első: 0'34, a második: 0-25438. Min
den szakaszos tizedes tört értéke közönséges tört
tel fejezhető ki. A szabály a következő: Tiszta 
szakaszos tizedes törtet közönséges tört alakjá
ban oly módon állítunk elő, hogy számlálónak a 
szakaszt tesszük, nevezőnek pedig annyi 9-est, 

. . 34 
ahány jegyű a szakasz. így pl.: 0-34 = „5- Ve
gyes szakaszos tizedes törtet pedig úgy alakítunk 
közönséges törtté, hogy a megelőző számmal 
egybeolvasott szakaszból kivonjuk a szakaszt 
megelőző részt, ez lesz a számláló; a nevezőbe 
pedig annyi 9-es jön, ahány jegyű a szakasz, mellé 
pedig annyi 0, ahány jegy a szakaszt, megelőzi. 
igyp1-: 

. . 25438—25 25413 
0-25438— ggggg — QQQQQ-

Ha a tizedes tört nem periodikus, akkor értéke 
nem fejezhető ki közönséges tört alakjában. Ilyen 
kor nem racionális számórtékű, hanem irracio
nális. 

Végvágás, 1. Természetes felújítás. 
Végvár (Tormac), nagyk. Temes vm. buziás-

fürdői j.-ban, (1910) 2884 magyar ós német lak. 
(Tr. R.) 

Végvárak, 1. Végvidék. 
Végvári, költő, szül. Kolozsvárott 1890 aug. 

31-én. Egyetemi tanulmányait szülővárosában 
végezte. Költeményei a megszállott Erdélyből 
rejtett utakon jutottak Budapestre és a forradal
mak idején kéziratban terjedtek; különösen az 
elszakítottmagyarságfájdalmánakpoótikusmeg-
elevenítésével keltettek figyelmet ós lettek nép
szerűkké. Verseit (pl. Eredj, ha tudsz!) különböző
íróknak tulajdonították; a szerző sohasem fedte 
föl kilétét s írói nevén választotta tagjául 1921. 
a Kisfaludy- ós a Petőfi-Társaság. Első gyűjte
ménye : Segítsetek ! (1919); második: az elsőt is 
magában foglaló Végvári versek (1921); néme
tül : Zu Hilfe (Jekel Péter ford., 1921). 

Végvezekény (Vozokany), kisk. Nyitra vm. 
nagytapolcsányi j.-ban, (1910) 365 szlovák lak. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Végvidék, az állam haditerülete, amelynek hadi
szempontokból különös fontossága van. A V.-ea 
létező erősségek, végvárak, véghelyek jókarban 
tartásáról, kellő fölszereléséről, katonasággal 
ellátásáról ós hogy ott magyar katonaság alkal
maztassák, számos régi törvény intézkedik. így 
az 1608. XXXIL, 1613. VI., 1622. LV., 1638. 
XIV., 1655. III., X., LXXIV., 1659.1., II., ÜL, 
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IV., 1662. XVIII. stb. Az ú. n. mellékországok 
területén a közvetetten magyar kormányzat 
alatt volt részeket végvidéki bánságoknak nevez
ték. L. még Bánság, Határőrvidék. 

Vegyelemzés, 1. Kémiai analízis. 
Vegyérték az a szám, mely megmutatja, hogy 

az atomsúly hányszorosa az egyenértéksúlynak 
és mely kifejezi, hogy valamely elem egy atomja 
hány atom hidrogént képes lekötni. Ahány vegy
értékű valamely elem, annyi értékűnek nevezzük. 
Vannak csak egy bizonyos vegyértékkel, de 
vannak több meghatározott vegyértékkel szereplő 
elemek. Pl. a halogének vegyületeikben 1, 3, 5, 
7 vegyületekkel szerepelhetnek. Valamely mole
kulaképlet, pl. H3S04 a kénsav, azt is kifejezi, 
hogy az illető elemek hány vegyértékkel szere
pelnek s azok mind teljesen ki vannak-e elégítve. 
Le nem kötött vegyértékekkel biró vegyületek 
telítetlen néven neveztetnek. 

Vegyes bíróság általában az olyan bíróság, 
amely különféle elemekből, pl. polgári és katonai 
tagokból, hivatásos bíróból és választott bíróból 
alakul. 

Vegyes bizottság a. m. különböző közigazga
tási ágak szakfórflaiból, különösen polgári és 
katonai kiküldöttekből alakított bizottság vagy 
különböző államokszakféríiaibólalakítottnemzet-
közi bizottság, L. 1912. XXX. t.-o. 35. §., 1888. 
XIV. t.-c. 2. §., Egyezmény VI. cikk. 

Vegyes biztosítás, 1. Biztosítás. 
Vegyes döntőbíróság a világháborút befejező 

békeszerződések alapján felállított nemzetközi 
bírói szerv, amely hivatva van a békeszerződés 
.alapján az egymással ellenségeskedésben állott 
állampolgárok közt, valamint az egyik állam 
polgára és a másik állam közt felmerülő jogvitá
kat eldönteni. Minden szövetséges és társult hata
lom és minden legyőzött állam között külön-kü
lön V. alakul, amelynek elnöke a háború alatt 
semlegesnek maradt valamelyik hatalom állam
polgára, két tagja közül pedig egyet-egyet az 
•érdekelt államok kormányai küldenek ki. Ha az 
•elnök személyében az érdekolt kormányok nem 
állapodnak meg, őt a Nemzetek Szövetségének 
Tanácsa jelöli ki. A V.-ról a trianoni békeszerző
dés 239. cikke rendelkezik. Eljárásának szabályait 
a V. maga állapítja meg. V. ö. Recueil des décisi-
•ons des tribuneaux Arbitreaux Mixtes (Paris, 
Kecueil Sirey); Entscheidungen der gemischten 
Schiedsgerichtshöfe (1923. Berlin, Heymanns); 
Blühdorn, Die Rechtsatze der gem. Schiedss. 
(Wien, 1923.). 

Vegyes erdő, l. Elegyes erdő. 
Vegyes fertőzés. Fertőzés, amelyben többféle 

fertőző baktórium vesz részt. Ezek lehetnek 
egyenrangúak, vagy az egyik csak előkészíti a 
talajt a másik számára. Gyakori V.-ek tuberkuló
zis -]- genyesztő baktériumok, diphtheria + strep-
tococcus. 

Vegyeshangú szók, amelyekben magas és 
mély hangok vannak együtt, pl. fazék, leány, 
templom; 1. Illeszkedés. . 

Vegyes házak kora, a magyar történelem ré
gebbi felosztása szerint így nevezték azt a kort, 
amely az Árpád-ház kihaltától János király halá
láig (1301-tcl 1540-ig) terjedt s különböző uralkodó

házakból származó királyok ültek a magyar tró
non. És pedig időrendben: Przemysl: Vencel 
1301—4., Wittelsbach: Ottó 1305—8., Anjou: 
Károly Róbert 1308—42., Nagy Lajos 1342—82., 
Mária 1382-95.,Durazzo: Kis Károly 1386-87., 
Luxemburg: Zsigmond 1387—1437., Habsburg: 
Albert 1437—39., Jagelló: I. Ulászló 1440—44., 
Hunyadi János kormányzósága után Habsburg: 
V. László 1452—57., Hunyadi •• Mátyás 1458— 
90., Jagelló: II. Ulászló 1490—1516., II. Lajos 
1516—26., Szapolyai: János 1526—40. L. Ma
gyarország (tört.). 

Vegyes házasság (lat. matrimonium mixtum), 
a szó eredeti, egyházjogi értelmében oly házasság, 
amelyet különböző keresztény vallásfelekezethez 
tartozók egymással kötnek. Köznyelven régebben 
is V.-nak neveztek olyan házasságot is, amelyet 
keresztény és nemkoresztény köt egymással. Az 
egyházi házassági jogok uralma alatt a köznyelv
nek ez a fogalmi meghatározása nem volt helyes, 
mert egyházjogi szempontból egyrészt két külön
böző keresztény vallásfelekezethez tartozó egyén 
között kötött, másrészt keresztény és nemkeresz
tény között kötött házasság között nagy különbség 
van. A keresztény és nemkeresztény között levő 
valláskülönbség bontó akadály, amely a házassá
got érvénytelenné teszi, míg a különböző vallás
felek között levő valláskülönbség csak tiltó aka
dály (impedimentum mixtae religionis), amely a 
házasságkötést tilalmazza ugyan, de a tilalom 
ellenére megkötött házasságot nem teszi érvény
telenné. Mióta azonban a házassági jogról szóló 
1894. XXXI. t.-e. és a vele kapcsolatos törvények 
(pl. 1894. XXXII. t.-c. a gyermekek vallásáról) 
a polgári jog szempontjából a valláskülönbség 
akadályát teljesen eltörölték és a különböző val
lásúak egymással kötött házasságát a születendő 
gyermekek vallásos nevelését illetőleg egységesen 
szabályozták, tekintet nélkül arra, vájjon a házas
felek különböző vallású keresztények-e vagy pe
dig egyikük keresztény, másikuk nem keresztény, 
a V. fent adott meghatározásának csak az 
egyházjog szempontjából van jelentősége, a pol
gári jog szempontjából pedig helyesebb az a meg
határozás, amelyet ennek a szónak a köznyelv 
adott. A katolikus egyházjog szerint a V. tilos, 
a lelkész az ilyen házasság megkötésénél aktive 
csak akkor vehet részt, ha a házasulok kötelezik 
magukat arra, hogy születendő gyermekeiket a ka
tolikus vallásban fogják nevelni(reverzális), külön
ben a lelkész csak passzive vesz részt a felek há
zasságkötésében. Egyébként, ami a házasság ér
vényességét illeti, az egyház érvényesnek isiner 
el a V.-ot akkor is, ha protestáns lelkész vagy 
állami anyakönyvvezető előtt kötötték. A protes
táns egyházjog szerint a V. nem tilos. A polgári 
jog szempontjából a V.-nak ma már csak a gyer
mekek vallásos nevelése szempontjából van jelen
tősége. L. a fent mondottak kiegészítésekép: El-
keresztelés ; Házassági jog (II. Házassági aka
dályok ; VII. A felekezetek házassági jogai): 
Házasságkötés; Gyermekekvallása; Ne temere. 

Vegyes kapcsolás, 1. Egymásmellé kapcsolás. 
Vegyes kar, 3—16 szólama énekkar, melyben 

férfi, női és gyermekhangok vegyesen, egyesítve 
lépnek fel. A négyszólamú V.-ban szoprán, alt, 
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tenor és basszus szólamokat különböztetünk meg. 
E négyszólamú tétel további kibővítésénél 1., 2. 
szoprán vagy l.,2., 3. basszus-szólam osztásaival 
szaporíthatjuk azok számát. Négyszólamú tétel
ben az énekhangok a kővetkező keretekben mozog
hatnak : 

Vegyeskereskedés az az üzlet, amelyben a 
legkülönfélébb természetű árúk kaphatók. 

Vegyes szén, 1. Bányaszén. 
Vegyes ülés (elegyes ülés) az országgyűlésen. 

Ilyen ülés (amelyet a házszabályok együttes ülés
nek neveznek) szüksége akkor merül fel, midőn 
az országgyűlés mindkét háza koronázásra vagy 
nádor vagy koronaőr választására gyűl össze. 
E V. megtartásának módozatait a házszabályok 
állapítják meg. 

Vegyesvonat, 1. Vonat. 
Vegyi olyamat, kémiai átalakulás, minden olyan 

folyamat, amelynek következtében a folyamatban 
résztvevő tárgyak anyaga teljesen megváltozik. 

Vegyi ipar, 1. Kémiai ipar. 
Vegyítési szabály, 1 Keverési szabály. 
Vegyrokonság, 1. Kémiai rokonság. 
Vegysúlytan, 1. Sztöchiometria. 
Vegytan, 1. Kémia, Kórvegytan. 
Vegyület, olyan összetett test, amelyben az al

kotó elemek mindig meghatározott súlyarányban 
fordulnak elő. Rendesen csak kémiai úton bontha
tók szét s az alkotó elemek teljesen elvesztik tulaj
donságaikat, amikor V.-tó egyesülnek. Keletkez
hetnek az elemekből direkt, cserebomlás útján, 
addicióval. A V.-ek felosztása: \. Bázis: fémek 
V.-e bázismaradékkal. 2. Sav: H V.-e savmaradék
kal. 3. Só: fémek V.-e savmaradékkal; lehetnek 
szabályosak (normálisak), savanyúk és bázikusak. 
4. Indifferens anyagok. 

Végzemény (aecretum regis) volt a neve 
1818-ig a király által szentesített országgyűlési 
határozatnak vagyis törvénynek. 

Végzés (ném. Bescheid, Beschluss, ol. decreto) 
polgári perben az ítéleten kívül minden más bírói 
határozat, amelyet rendszerint csekélyebb jelentő
ségű kérdésben hoz a bíróság. Több tekintetben 

• eltér az ítélettől: a teljesítési határidő 8 nap, né
mely V.-éhez nincs kötve a bíróság s hivatalból is 
visszavonhatja, szóbeli tárgyaláson hozott V. köz
lése rendszerint kihirdetéssel történik, kihirdetés 
előtt nem szükséges írásba foglalni; indokolni 
csak az elutasító ós az oly V.-t kell, amely vitás 
kérelemről határoz stb. A V. ellen felfolyamodás
nak van helye (Pp. 418—492. §§.). Apolgárinem 
peres eljárásban minden bírói határozat V. 
A bűnvádi eljárásban is V. alakjában kell meg
hozni minden határozatot, amelyet a törvény ki
fejezetten ítéletnek nem nevez; indokolni kell a 
V.-t is, kivéve az idézőlevelet, alárendelt ható
ságnak vágy közegnek szóló meghagyást és ügy
viteli utasítást (Bp: 77. §.). 

Végzet, 1. Sors, Nemesis, Fátum. 
Végzetdráma, végzettragédia, általánosabb 

értelemben minden olyan dráma, amelyben a hős 
a végzettel mint kérlelhetetlenül és megmásítha-
tatlanul működő hatalommal áll szemben s anélkül, 
hogy egyénileg kihívná maga ellen, sőt annak 

ellenére is, hogy mindenkép 
kerülni akarja vele az összeüt
közést, el kell buknia tisztán 
azért, mert egy bizonyos közös
séghez tartozik, pl. olyan csa
ládnak ivadéka, amelyen a vég
zet nemzedékeken át elégtételt 
akart venni. Ily értelemben a 

görög tragédiák legtöbbje V., mintaszerűen 80-
phokles Oedipusa. Szorosabban a XIX. sz. első har
madában keletkezett német drámák egy csoportjára 
értjük a V. elnevezést, amelynek világfelfogásá-
ban a végzetet a babona egy neme helyettesíti, 
pl. hogy egy egyént, vagy családot bizonyos 
napon szerencsétlenségnek kell érnie. Ez irány 
első darabja volt Werner Zakariás egyfelvonásos 
szomorújátéka: Pebr. 24-ike (1809), legismertebb 
terméke pedig Grillparzer Alinfrau-ja,. V. ö. 
Minor (1883) és Bnzinger (1921) monográfiáit. 

Ven (Wai, Poeloe Wai, Pulii Wai, Ué), kis 
sziget Szumatra B.-i csúcsa előtt, a Bengáli-
csatorna választja el a mellette fekvő, még ki
sebb Bras-szigettől. Mellékszigeteivel együtt 130 
km3 területű, kb. 1000 lakosa van. Vulkáni ere
detű, két krátertó van rajta. Fővárosa Szábang, 
jó kikötője van. A sziget hollandi birtok. 

Vehabiták, 1. Vahhábiták-
Vehécz (Vechec), kisk. Zemplén vm. varannói 

j.-ban (i9io) 714 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
V e h e m e n s (lat.) a. m. heves; vehementia, 

hevesség. 
Vehicu lum (lat.) a. m. szekér, kocsi, hajó; a 

gyógyszerészeiben 1. Constituens. 
Vehme bírósága, 1. Fehmbiróságok. 
Veliit igericlit , 1. Fehmbiróságok. 
Veida (Ajuda), város Dahomébán, (1911) 12,560 

lakossal. 
Veigel Éva Mária, l. Garrick. 
Veigelsberg, 1. Hugó, író, l. Ignotus- Véigels-

berg. 
2. V. Leó, az előbbinek atyja, hírlapíró, szül. 

Nagyboldogasszonyban (Mosón) 1846 jan.i 18., 
megh. Budapesten 1907 okt. 31. Bécsben orvosi 
tanulmányokat végzett. Rövid ideig Kecskeméten 
tanítóskodott; a 60-as évek közepén a prágai 
Politikban parlamenti levelei feléje fordítván a 
figyelmet, Budapestre hívták, ahol előbb a Neuer 
Preier Lloydnak, majd a Neues Pester Journal
nak volt munkatársa, 1872. a Pester Lloyd köte
lékébe lépett, amelynek Falk Miksa halála 
után főszerkesztője lett. 

Veigl von Kriegslohn, Valentin, cs. altábor
nagy, szül. Czortkovban (Galícia) 1802 febr. 12., 
megh. Prágában 1863 aug. 31. Atyja cs. vértes-
ezredes volt s ő is a lovasságban szolgált és 1845. 
a 2. chevauxlegers ezred ezredese lett. 1849-ben 
vezérőrnaggyá nevezték ki és Simunich had
testébe osztották mint dandárparancsnokot. Dán-
dárával a Vág és Duna közét szállotta meg. Márc. 
31-én ő is résztvett a rosszul sikerült kémszemlé-
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ben. A nagysallói csata után dandárával a Vág mögé 
vonult vissza. A nyári hadjáratban a III. (Ramberg) 
hadtestben egy lovasdandárt vezetett s résztvett 
a győri csatában. Aug. 5. hadteste élén átkelt a 
Tiszán Ókanizsa mellett s a bessenyői, csatádi és 
temesvári csatákban küzdött. 1850-ben a központi 
lovasiskola élére helyezték, 1856. altábornagy 
lett. Az 1859-iki háborúban a 11. hadtest parancs
noka volt s a guidozollói vereség után ő mentette 
meg a futó sereg romjait. 1859 végén nyugalomba 
helyezték. 

Vei-ho, a Hoang-ho (1. o.) egyik mellékfolyója 
Kan-szu és Sen-hszi tartományokban. Szeles, 
tektonikus eredetű, völgymedencéje nevezetes sze
repet játszott a kínai történelemben, mert innen 
indult ki a kultúra, amit ma kínainak nevezünk. 
Völgymedencéje a Kuen-lün keleti láncai ós a 
lösszel fedett plató közé van besülyedve. 

Veile (Vejle), az ugyanily nevű dán kerület 
(2328 km3 ter., 131,985 lak.) székhelye Jüt-
land DK.-i részében, szép kies völgyben, (1921) 
22,001 lak., halászattal, komlótermelóssel. 

Veiovis (Veiuppiter, Vediovis, Vedius) neve 
szerint is Jovisnak, Juppiternek (= Jovis páter) 
ellentéte, tehát zord alvilági istenség. Eómában 
két temploma volt, amelyeket a Kr. e. 2. sz. elején 
építettek, az egyik a Tiberis szigetén, a másik a 
Capitoliumon. Ifjúnak ábrázolták, kecske áll mel
lette s jobb kezében egy köteg nyilat tart. Ezért 
némelyek Juppiterrel, mások Apollonnal azonosí
tották ; később Dist, az alvilág urát látták benne. 
Valószínű, hogy a vezeklés és engesztelés istene, 
kihez a bűnösök folyamodnak (v. ö. Ovidius Pásti 
3. 430). 

Veit, Philipp, német festő, szül. Berlinben 
1793 febr. 13., megh. Mainzban 1877 dec. 18., 
Drezdában Priedrich Mattái festőnek volt a tanít
ványa, 1811-től Bécsben élt, 1815. Rómába költö
zött és ott, mint az ú. n. nazarénusok egyike, részt
vett a Casa Bartholdy és a Villa Massimi kifestésé-
ben. A Trinitá de' Monti-templom számára nagy 
oltárképet festett. 1830-ban mint a Stadel-féle 
intézet igazgatója Majna-Frankfurtba került; 
itt, valamint utóbb Mainzban, ahol 1853. a képtár 
igazgatója lett, a nazarénusok szigorú, aszkétai 
szellemében igen sok egyházi és világi képet 
festett. Művészeti nézetei: Zehn Vortráge über 
Kunst (Köln, 1891). 

Vél te i t , latin növénynevek után Veitek John 
Gould angol kertész (1839—70. London) neve; 
Japán és Uj-Zéland növényeit ismertette. 

Veitsch, 1892 m.-ig emelkedő hegycsoport az 
osztrák MUrzvölgyi-Alpokban. 

Vejdovsky, Franz, osztrák zoológus, szül. 
Kourimban (Csehország) 1849 okt. 24. Természet
tudományokat tanult Prágában s asszisztens lett 
az ottani múzeumban; habilitáltatta magát a cseh 
politechnikumon s 1879. az egyetemen zoológiára 
és összehasonlító boncolástanra. Az egyetem meg
oszlása után a cseh egyetemen lett tanár. Számos 
értekezésén kívül a következő művei említendők: 
Monographie der Enchytraiden (Prag 1879); Die 
Süsswassersehwamme Böhmens (u 0.1883); Unter-
suchungen über Anatomie, Physiologie und Ent-
wicklungsgeschichte von Sternaspis (Wien 1882); 
Tierische Organismen der Brunnenwasser von , 

Prag (Prag 1883); System und Morphologie der 
Oligochaeten (u. o. 1884); Zrání, oplozeni ryho-
váni vajíeka (díjazott mű, u. o. 1887); u. a. németül 
ezen cím alatt: Entrwicklungsgeschichtliche Un-
tersuchungen I. (u. o. 1888—92). 

Vejer de la Frontéra (ejtsd: veher—), város Cadiz 
spanyol tartományban, az Atlanti-óceán mellett, 
(i9io) 11,298 lakókörnyékén szép villákkal, déli-
gyümölcstermeléssel. Közelében van a Trafalgar-
foh és Laguna de la Janda, tengeri homokfürdő. 

Vej-haj-vej (Vai-hai-vai), erődített város San-
tung kínai tartomány É.-i partján kitűnő kikötő
vel, hajójavítómühellyel, szén- ós lőszerraktárak
kal. V.-t Li-hung-csang kínai alkirály az 1880-as 
évek körül erősítette meg, 1895 febr. 14-én a vár 
és a hajóhad itt kapitulált a japániaknak, akik a 
várost a simonoszekii béke utón a kínaiak hadi
kárpótlása zálogául megtartották. A kínaiak 1898 
máj. 20-án az összeget megfizették s ekkor egy 
Ígéretük értelmében V.-t mindjárt az angoloknak 
adták át a környező vidékkel együtt, amelynek 
körülbelül 700 km' területén 123,750 lakos él 330 
faluban. Az angolok arra az időre vették birto
kukba, amíg Port-Arthur az oroszoké s dacára 
annak, hogy az oroszok Port-Arthurt kénytelenek 
voltak a japániaknak átadni, az angolok mégsem 
adták vissza V.-t. Környékének éghajlata egész
séges, európai iskolája van, lakosainak száma 
2000, kikötője vámmentes. V. ö. Bruce-Mitford, 
The territory of W. (Sanghaj, 1902). 

Vej-hszien, kínai város San-tung tartomány
ban, a Kiau-csou és a Ci-fu, Csi-nan-fu vasutak 
összetalálkozásának helyén, közelében szénbányák 
vannak, élénk kereskedelmü város. 

Veji,meredek sziklákon ópUltrógi etruszk város 
Rómától ÉNy.-ra. Rómahatalmánaknövekedésével 
hamar háborúba keveredett a közeli V.-vel; a küz
delem egy századig tartott, míg végre 10 évi ost
rom után Kr. e. 396. Camillns a várost elfoglalta 
és lakosait rabszolgákul adta el. Azóta V. szegé
nyesen éldegélt; Caesar veterán katonákat tele
pített oda, kik a községbe ismét viruló életet hoz
tak. V. a mai Isola Farnese-től ÉNy.-ra feküdt; 
a Cremera patakon (Fosso di Formello) túl van 
a felásott temető szép sírokkal. V. ö. Canina, 
Descrizione deli' antica cittá di V. (Róma 1847); 
Dennis, Cities and cemeteries of Etruria (London 
1878). 

Vejsze, nádfalakból készült, a víz fenekére 
levert, tehát át nem helyezhető, a halak beté-
vedésére számító szerszám. L. még Halászat. 

Vejte (Voiteg), nagyk. Temes vármegye csáki 
j.-ban, (1910) 187Ó német, román és magyar lak. 
(Tr. R.) 

Vejti, kisk. Baranya vm. siklósi j.-ban, (i92o> 
416 magyar lak. 

Véka, űrmérték száraz tárgyakra, a mérőnek 
fele, harmada vagy negyedrésze. 

Véka Lajos, Tajkay Károly (1. o.) írói álneve. 
Véke, kísk. Zemplén vm. bodrogközi j.-ban, 

(1910) 596 magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Vekelő a, m. jegellö (1. o.). 
Vékony, kisk. Baranya vm. hegyháti j.-ban, 

(1920) 276 magyar lak. 
Vekerd, kisk. Bihar vm. berettyóújfalui j.-ban, 

(1920) 445 román lak. 
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Vekerdi Béla, tanár, író, szül. Hódmezővásár
helyen 1882 febr. 9. Előbb a hódmezővásárhelyi, 
majd a debreczeni ref. főgimnázium tanára volt; 
1925. a debreczeni egyetemen magántanárrá ha
bilitálták. Főbb művei: Tanítsuk-e a latin nyel
vet (1914); Az induktív kutatási módszer fejlő
désének története (1917); Az indukció lényege 
és logikai alapjai (1922); Határproblémák a 
fizika és filozófia köréből (1924). 

Vekil, 1. Náib. 
Vékonybél, 1. Belek. 
Vékonybélhurut, a vékonybél nyálkahártyá

jának enyhébb gyuladása, izoláltan is előfordul. 
Okai ugyanazok lehetnek, mint általában a bél-
gyuladásé. Tünetei a megbetegedés súlyossága 
szerint alakulnak: a szubjektiv érzések enyhe 
korgástól igen heves görcsökig váltakozhatnak, 
esetleg felfúvódás, súlyos esetekben láz, szódülés, 
fejfájás inkább a krónikus esetekben lép fel. Sú
lyosabb, avagy elhúzódó esetek a szervezet táp
lálkozását nagyon megrontják. A V. nem jár 
mindég hasmenéssel; a duodenum hurutja gyak
ran sárgasággal jár. L. még Bélgyuladás. 

Vékonycsiszolat, 1. Kőzet. 
Vékonycsőrüek (Tenuirostres, áuat), a Veréb

alkatú madarak (Tasseres,) egyik alrendje, melybe 
a feltűnően vékony és hosszúesőrü verébalkatú 
madarak tartoznak. Ilyenek a Banka-félék (Upu-
pidae), Kolibri-félék (Trochilidae), Mézevők (Me-
liphagidae) és Mászófélék (Gerthiidae). Minthogy 
ez a madárcsoport nem rokonmadarakat foglal 
egybe, az újabb madárrendszerekben a V. alrendje 
mint rendszertani egység már nem szerepel. 

Vékony lemezek szintüneményei. Ha víz
felületre egy csepp terpentinolaj kerül, ez szét
terülve szép színeket mutat. Színes sávok kelet
keznek, ha két sík üveglap egy él mentében érint
kezik, míg a szemben levő él mentén vékony pa
pírsáv választja el az üveglapokat. Ezek között 
ékalakú, rendkívül vékony levegőréteg van s itt 
ez alkotja a vékony lemezt. Ha sík üveglapra 
nagyon gyengén domború Uveglencsét szorítunk, 
az érintkezési pont körül színes gyűrűk láthatók. 
A levegőréteg az érintkezés helyétől kifelé vasta
godik, de egy-egy kör kerületén ugyanazon vastag
ságú. Színtüneményeket látni szappanbuborékon 
vagy szappanoldat vékony hártyáján, amely kis 
drótkereten belül képződik, ha szappanoldatba 
mártják. Mindezek a jelenségek fénytalálkozás 
eredményei. Az igen vékony lemez felső és alsó 
határlapjáról visszaverődő fény az észlelő sze
mébe útkülönbséggel érkezik s ha ez a fény hul
lámhosszának egész számú többszöröse, akkor a 
találkozó sugarak egymást erősítik, mert rezgési 
állapotuk megegyező; ha azonban az útkülönbség 
a fólhullámhossznak páratlan számú többszö
röse, akkor a találkozó sugarak egymást leront
ják. Ez csak akkor következhetik be teljesen, ha 
a használt fény egyszínű, amikor a sávok vagy 
gyűrűk felváltva sötétek és olyan színűek, ami
lyen színű az alkalmazott fény. Nappali v. lámpa
fény esetében a sok színből összetett fénynek csak 
egy alkotórészére érvényesek az előbb mondottak, 
míg a fény többi alkotórésze nem szenved ki
oltást. Ezek a részek aztán valami keverékszínt 
adnak, amely a kioltott szín kiegészítője. Ha a 
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vízen elterülő olajréteget, vagy a szappanbubo
rékot más-más szög alatt nézzük, a színek is min
dig mások, mert a találkozó sugarak útkülönb-
sége változott. Ezek a színek nem valódi szinek, 
hanem csak szubjektiv színtünemények. 

Vektoranalízis. A mechanikában és matema
tikai fizikában, ahol a V.-t most általánosan al
kalmazzák, kétféle mennyiséget különböztetnek 
meg: a skaláris és vektor mennyiséget. Skaláris
nak neveznek oly mennyiséget, amelyet puszta 
számérték határoz meg. Ilyen a hosszúság, tömeg, 
hőmérséklet, sűrűség, energia stb. Vektor meny-
nyiséget a számértéken kívül iránya is jellemez. 
Ilyenek pl. az elmozdulások, forgások, sebességek, 
gyorsulások, erők stb. A vonaldarabokkal ábrá
zolt erők összetétele a vektorok geometriai ösz-
szeadása. A V.-nek a differenciál- és integrálszá
mítás módszereivel való kezelése lehetővé teszi a 
mechanika és matematikai fizika legbonyolultabb 
kérdéseinek tárgyalását koordináták használata 
nélkül. V. ö. Valentinét; Vektoranalysis (Leipzig, 
1907); Jahnke, Vorlesungen über Vektorrech-
nung (u. o. 1905); Ignatowsky, Die Vektorana
lysis. 

Vekturionok, 1. Piktek. 
Vei Gáspár, 1. Velius-
Vela, a hét vezér egyike, 1. Bele. 
Vela, Vincenzo, olasz szobrász, szül. Ligor-

nettóban 1822., megh. u. o. 1891 okt. 3. Milanó
ban Cacciatori szobrásznak volt tanítványa. Sok 
emlékszobrot készített Olaszország különböző 
városaiban; legáltalánosabban ismert műve a hal
dokló Napóleont ábrázoló márványszobra (Ver
sailles, történeti múzeum.) 

Velabrum, városrósz az ókori Rómában, a Pala
tínus és Capitolinus közti völgyben terült el. 

Vela de Coro, venezuelai kikötő, 1. Goro. 
V e l a m e n r a d i c m n (n»v.), a trópusi epifita 

Orchideák és némely Aroidea léggyökerének sa
játságos burokja. 

Velariuii i (lat., a velum a. m. vitorla szóból), 
az a vízszintesen kifeszített ponyva, amellyel a 
római amfiteátrumban a nap ellen védekeztek. 
A középkorban a házak homlokzatán vagy az 
erkélyeken ünnepélyes bevonulások alkalmával 
kifeszített szőnyeget nevezték V.-nak. 

Velasquez, festő, 1. Velázquez. 
Velathri, Volterra (1. o.) régi neve. 
Vélayer , 1. Postai értékjegyek. 
Velázquez ( Velasquez, ejtsd: veiaszkez), Diego 

Bodriguez de Silva y V., spanyol festő, szül. 
Sevillában 1599., megh. Madridban 1660 aug. 6. 
Francisco Herrera el Viejo, majd Francisco 
Pacheco tanítványa (és utóbb veje). Első, sevillai 
korszakát népies genreképek (bodegones) jel
lemzik, amelyek festési módja, sötét árnyékaik
kal, a megvilágítás erős ellentéteivel, a népies 
típusok éles jellemzésével, a csendéletszerű rész
letek szeretetével közvetve Caravaggióra megy 
vissza. E máris erős realizmussal és hatalmas 
festői tudással kitüntetett csoport mesterművei: 
A vén szakácsnő (Richmond, Cook-gyíijtemény), 
A vízhordó (London, Apsley House), Étkező pa
rasztok (Budapest, Szépműv. Múzeum). 1622-ben 
látogat el először Madridba, amelynek műkincsei, 
főleg Tiziano művei nagy hatást gyakorolnak 
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reá, a következő évben pedig IV. Fülöp király-
szolgálatába szegődik. Ekkor kezdődik élete vé
géig tartó képmásfestő tevékenysége, amely a 
királyi családról, az udvarhoz tartozókról, a spa
nyol szellemi arisztokráciáról páratlan arckép
csarnokot eredményezett. Spanyol tradíciókból 
kiindulva, de Tiziano, majd Rubens hatása alatt 
is V. fejlődése a képmások e végtelen sorában 
tükröződik vissza, míg időnként egy-egy más 
tárgyú festménye jelzi a megtett utat. Az első 
képmások még kissé súlyosak. Erős plasztika, 
mély árnyékok uralkodnak bennök és a Bacchus 
és az ivók (Los Borrachos) híres képe is (Mad
rid, Prado) a fiatalkori genreképek pompás to
vábbfejlesztését jelenti. 1629—81-ig Rómában 
tartózkodik. Itt festi meg Vulcanus műhelye c. 
kópét (Prado), amely rendkívüli festői finomodás
ról tanúskodik, itt keletkezik 2 tájképi tanul
mánya (u. o.), amely a maga fénytől áthatott 
frisseségével egészen új törekvésekről ad számot. 
Hazatérése után két évtizeden át ki nem mozdul 
Madridból. Az ekkor keletkezett képmások hosszú 
sorából kiemelkednek III. Fülöp, Ferdinánd bíbor-
nok-infáns és a kis Don Baltasar infáns vadász
képei, a király, a kis infáns és Olivarez herceg 
lovasképei, a királyi udvarhoz tartozó hölgyek, 
törpék, komédiások, udvari bolondok képei (túl
nyomó részt a Pradóban). Hatalmas léptekkel ha
lad festői fejlődése. Az alakok mind tökéleteseb
ben olvadnak egybe a szabad térrel, a plasztikai 
mintázás mindinkább elenyészik és szines benyo
más visszaadásának ad helyet. Fejedelmi alakjai 
felűlmulhatlanul komolyak, előkelők a maguk 
szenvtelenségében, a törpék stb. képeit rendíthetet
len tárgyilagosság jellemzi. E kornak nagy, re
prezentatív alkotása a Breda átadását ábrázoló 
hatalmas kép (1639—41, Prado, a kép ekonomiá-
jában nagy szerepet játszó lándzsákról Las Lan-
ms-nak nevezve). — V. második olaszországi 
tartózkodása az 1549—51 évekre esik. Rómában 
festi meg X. Ince pápa képmását (Róma, Doria-
képtár), amely a színfoltok szabad felrakásával, 
a minden rikító eszközt kerülő jellemzés mélysé
gével a képmásfestés legnagyszerűbb remekei 
közé tartozik. V. utolsó évtizede a tökéletesség 
legmagasabb fokának elérését jelzi. Képmásai — 
kivált gyermek-képmások, csodálatosan gazdag 
ruhákban — a festői tudás netovábbjai. Müvei 
mind színesebbekké, szabadabbakká, f estőiebbekkó 
válnak. Két nagy festmény jelzi V. utolsó kor
szakát : A szőnyegszövő nők (Las Hilanderas) 
és Az udvarhölgyek (Las Meninas, 1. a lap
mellékletet), mindakettő a Pradóban. Itt is, ott 
is, a belső térben elhelyezett alakoknak a kör
nyezettel való tökéletes együtthatása, a fény 
érvónyrejuttatásának varázsa, a legtökéletesebb 
festőmesterség diadala. V., a fejedelmek festője, 
a festők fejedelme. Igazi jelentőségét a XIX. sz. 
2-ik felében ismerték fel, midőn a természet tisztán 
festői ábrázolására irányuló törekvések (ímpresz-
szionizmus) rokonok voltak az övéivel és az ő 
művészetéből indultak ki (Manet). V. dicsősége 
felülmulta az akadémikus festés korában bálvá
nyozott Murillóét. V. művészetén és művészet
történeti jelentőségén mitsein változtat, ha a mo
dem művészi törekvések továbbfejlődésével a 

spanyol festészet történetének más nagy alakjai 
léptek előtérbe: Goya, majd Greco. — V. ö. Stir-
ling, V. and his works (London, 1855); Ourtis, 
V. and Murillo (London és New-York 1883); Justi 
klasszikus műve: Diego V. und sein Jahrhundert 
(Bonn, 1888, 2. kiad. 1903); Stevenson, The Art 
of V. (London, 1895); Beruete, V. (Paris, 1898); 
Lafond (Paris, 1906); Baldry, V. (New-York, 
1908); Galvert és Hartley, V. (London, 1908); 
Gensel, V. (2. kiad. Berlin, 1908). 

Velbert, város Düsseldorf porosz kerületben, 
(1919) 24,306 lakossal, vas- és rézöntéssel. 

Velburg, város Oberpfalz bajor kerületben, 
1124 lak. Közelében van a Helfenberg kastély ós 
a Hollöcher néven ismert, 1895. felfedezett két 
cseppkőbarlang: a König Ottohöhle és a Geis-
berghöhle. 

Velcsőcz (Velcice nad Váhom), kisk. Tren-
csén vm. trencséni j.-ban, (1910) 372 szlovák lak. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Velcz (Vélj;), nagyk. Kiskükullő vm. dicső-
szentmártoni j.-ban, (1910) 1175 román, német és 
cigány lak. (Tr. R.) 

V e i d (holland), a. m. mező, síkság, vadászterü
let, különösen délafrikai helynevekben előfor
duló szó. 

Velde (ejtsd: feide), van de, hollandi festőcsa
lád. Tagjai: 1. Jan V. (1596 kör.—1652 előtt). 
Haarlemben élt és több mint -400 tájképi rézkarcot 
készített. — 2. Jan Jansz V. (1619. v. 1620-1660 
után). Egy neki tulajdonított csendélet a buda
pesti Szépművészeti Múzeumban van.—3. Esaias 
V., szül. Amsterdamban;i590 kör., megh. Hágában 
1630. 1610—18-ban Haarlemben élt és flamand 
módra alakokkal élénkített tájképeinek hangulati 
elemeivel új irányt mutatott a haarlemi festészet
nek. Különösen ismertek korcsolyázókat ábrázoló 
téli képei. — 4. Willem F.(1611.v. 1612—1693), 
előbb Amsterdamban, aztán haláláig Londonban 
élt, ahol II. Károly és II. Jakab királyok udvari fes
tője volt. — 5. Willem V., az előbbinek fia, szül. 
Leidenben 1633., megh. Greenwichben 1707 ápr. 6. 
Apjának és Simon de Vliegernek tanítványa. 1675 
óta angol királyi szolgálatban ólt. Rendkívüli ter
mékenységgel a tökéletes technikájú tengeri ké
pek beláthatatlan számát festette. Egy jellemző 
ily müve a budapesti Szépművészeti Múzeumban 
van. •— 6. Adriáén V., az előbbinek öccse, szül. 
Amsterdamban 1636 nov. 30., megh. u. 0. 1672 
jan. 21. Wynants és Wouwerman tanítványa. Rö
vid élete alatt kb. 200 képet festett ós 25 pompás 
rézkarcot készített. Festett génre- és tájképeket, 
szenttörténeti jeleneteket, de főleg állatképeket, 
amelyek Potter ily müveivel szemben kevésbbé 
tárgyilagosak, de tetszetősebbek. Pásztorjelenetet 
ábrázoló képe a budapesti Szépművészeti Múzeum
ban van. — V. ö. Michél, Les Van de Velde (Paris, 
1892). 

Velde, Henry van de, belga festő, építész és 
iparművész, szül. Antwerpenben 1863 ápr. 3. Ver-
latnak, majd Parisban Carolus Durannak volt ta
nítványa, aztán a festészet mellett iparmüvészet-
tel kezdett foglalkozni és a múlt század utolsó 
évtizede óta a lakberendezés, a díszítőművészet 
különböző ágaiban az angol példákból kiinduló 
konstruktív stílus legkiválóbb, legbefolyásosabb 
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úttörőinek egyike volt. 1892—1914 minta weiinari 
iparmüv. iskola igazgatója működött. Elveit utóbb 
az építészet terén is erőteljesen érvényesítette. 
Nevezetesek e tekintetben: lakóház Uccleban, 
Brüsszel mellett, a hageni Folksvang-muzeum 
egyik terme, a Champs-fílysées színház Parisban 
<1912. Jacques MesnüLel együtt), az 1914. évi kölni 
kiállítás Werkbund-szinháza stb. A modern mű
vészet mellett szállnak síkra iratai is: Die Renais-
sance im deutsehen Kunstgewerbe (Berlin 1901); 
Kunstgewerbliehe Laienpredigten (Leipzig 1902); 
Voin neuen Stü (Weimar, 1906). 

Veldeke, német költő, 1. Heinrich von Veldeke. 
Veldenz, régi német fejedelemség a Mosel jobb 

jártján. A V.-i grófok kihalása után Geroldseck 
•urai örököltek 1271., majd 1444. a Pfalz-Simmem-
iiáz birtokába jutott, 1514—1697 ennek Pfálz-
Veldenz ága bírta, 1733. pedig végleg a Pf alzi vál. 
fejedelemséghez került. 1815-ben a bécsi kon-
greszszus nagyobbik felét Poroszországhoz, kiseb
bik felét Bajorországhoz csatolta. V. ö. Giimbel, 
Geschichte des Pürstentums Pfalz-V. (Kaisers-
lautern, 1900). 

Veldes (szlov. Bled v. Grrad), falu és látoga
tott fürdőhely Krajnában, a szép Veldesi tő mel
lett, (i9io) 1700 lak. Most a Szerb-Horvát-Szlovén 
.királysághoz tartozik. 

Velebit, a horvát Karszt egyik hegylánca Lika-
Krbava vm.-ben a Karszt nyugati szélén. A ten
der felől meredeken kiemelkedő sziklás, fátlan, 
vad vidék, csak a Lika és Gacskopolje felé néző 
lejtője szelídebb és néhol erdős, erősen kifejlett 
-karsztos tüneményekkel. Az Ostarije melletti 959 
an. magas horpadás É.-i (legmagasabb csúcsa a 
Rajnac, 1699 m.) és D.-i részre (Monté Santo vagy 
Sveto brdo, 1753 m.) osztja. Tengerparti része 
.felső triászbeli mészkőből, K.-i része pedig felső 
•és alsó triász és karbonkori rétegekből áll. A hegy
ség kopár, nehezen járható s így nagyrészt lakat
lan, néhol vas- és mangánércei vannak. 

Veleda (Velleda), germán jósnő a brukterusok 
törzséből. Kr. u. 69. támogatta a batáviai Civilis 
lázadását; a római vezér, Petidius Cerialis köz
benjárását kérte a béke helyreállítása végett; 
valószínűleg római fogságban halt meg. 

Velege, kisk. Vas vm. felsőőri j.~ban (1920) 517 
német lak. (Tr. A.) 

Velejáró, 1. Attribútum. 
Velejte (Vel'aty), kisk. Zemplén vm. sátoralja

újhelyi j.-ban, (1910) 707 magyar és szlovák lak., 
kis fürdővel (égvényes konyhasós savanyúvíz). 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Vélek (Ueleky. TJelucquius), a Névtelen Jegyző 
{51—52 fej.) szerint Öesöb (1. 0.) vezérrel együtt 
Mén Marót bihari fejedelmet sereg élén egyezke
désre, hódolatra s arra kényszerítette, hogy leá
nyát Zsolthoz (Árpád fiához) férjhez adja. Ezért 
Árpád «Veleknek a zarándi ispánságot adá«. 

Vélelem, tény valóságából következtetés másik 
tény valóságára. A V. lehet egyszerű v. ténybeli 
T. (praesumtio hominis seu facti), amikor a bíró 

* logika szabályainak szem előtt tartásával azért 
következteti egyik tény valóságából a másik tény 
valóságát, mert rendszerint általános tapasztalás 
nyomán tudja és megismeri, hogy az egyik tény 
.a másikkal oly szorosan összefügg, hogy az egyik 

valósága esetében a másik is való szokott lenni 
(oz tulajdonképen közvetett bizonyítás); ellenben 
a törvényes V. (olykor jogvéleménynek is mond
ják, praesumtio juris) a jog által előírt következ
tetés, amely a bírót kötelezi, hogy az egyik tény 
valóságáról szerzett meggyőződés esetében a má
sik tényt is valónak tartsa, de csak addig, míg 
ezt a valóságot ellenbizonyítás le nem rontja. A 
régebbi elmélet ismerte még a V. egy harmadik 
faját, amellyel szemben az ellenbizonyítás ki volt 
zárva (ú. n. praesurnptio juris et de jure), a helyes 
felfogás szerint azonban ilyen esetben egyáltalá
ban nincs is szó V.-ről. L. még Fikció. 

Vele l la s p i r á n s (állat), a Hólyagos medúzák 
(Siphonopliora) egyik faja. Hossza 2—4 cm. A 
Földközi-tengerben honos. 

Velem, kisk. Vas vm. kőszegi j.-ban, (1920) 421 
magyar lak. Határában, a 630 m. magas Szt.-Vid-
hegy tövében kiterjedt ókori telepre és bronzöntő-
mühelyre bukkantak. V. ö. báró Miske Kálmán, 
A V.-Szt.-Vidi őstelep (Bécs, 1907); Régiségek 
V.-Szt.-Vidről, Arch. Mrt. 1898. 

Vélemény, vélekedés, általában valamely do
logra vonatkozó fölfogásunk, nézetünk, a meg
győződéstől, biztos tudástól a bizonyosság fo
kára nézve különbözik. L. Nézet — V.-szabad-
ság, 1. Egyéni szabadságjogok. 

Véleményezési jog, 1. Szavazatjog. 
Velemér, kisk. Vas vm. muraszombati j.-ban. 

(1920) 428 magyar lak., templomában Aquila János 
falfostményei 1367-ből. 

Velence, magyar község, 1. Velencze. 
Velence (Venezia), 1. olasz tartomány, lásd 

Venezia, 2. 
2. V. (1. a mellékelt helyszínrajzot), V. tarto

mány fővárosa, kereskedelmi és hadi kikötő, fek
vése, története és műemlékei Európa egyik leg
érdekesebb városává tették. Az Adriai-tenger 
veneziai lagunáinak 117 szigetén épült 4 km.-
nyire a szárazföldtől, amellyel 3'6 km. hosszi'i 
222 íves vasúti híd köti össze, 150 csatorna szeli 
át, 378 híddal, (1921) 165,947 lak. 

Ipar, kereskedelem. Legfontosabb az üveg
ipara (mozaik, email, gyöngy, tükör stb.), to
vábbá csipke-, szappan-, bútor-, arany-, ezüst-
ékszer-, rövidárú-, művirág-, vasüti kocsi-, vegy
szer-, robbantószerek, dohányárúk gyártása, 
selyemszövés, végül hajóépítés és torpedógyár
tás. Kereskedelme főkép a XV. sz.-ban valóságos 
világkereskedelem volt; 1421-ben 3345 hajót 
járatott 36,000 matrózzal és 16,000 hajómunkást 
foglalkoztatott; azonban Amerika és a kelet
indiai tengeri út felfedezésével hanyatlásnak in
dult és csak újabban lendült fel ismét a vasutak 
kiépítése és a Szuez-csatorna megnyitása által. 
A Statione marittima kiépítése lehetővé teszi, 
hogy a hajóról az árúkat közvetlenül a vasúti 
kocsikba rakják. Az idegenforgalom a város 
egyik legfőbb kereseti forrása. Tudomány és 
közművelődés. Legkiválóbb intézetei: az 1808. 
alapított szépművészeti akadémia a Sta Maria 
di Caritá zárdában, nagyobbára Tizian, Bellini, 
Carpaccio, Pordenone, Marcone, Tintoretto, Paolo 
Veronese stb. mintegy 700 képével; az 1838. 
alapított két tudományos és művészeti inté
zet, a patriarchátusi szeminárium (kis képtár-

9« 
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ral), a hajós- és ipariskola csillagvizsgálóval, a 
felsőkereskedelmi,műipariskola, zenekonzervató-
ruim, a nagy áll. levéltár 14 millió oklevéllel, a 
doge-palota múzeuma, a Museo Civico (városi 
múzeum); többféle középiskola. Színházai közt a 
legnagyobb a La Fenice (1789. épült, 1837. res
taurálták). Emberbaráti intézetei között a leg
jelentékenyebb a nagy kórház (Ospedale civico); 
katonai kórháza, elmegyógyintézete, a siket
némák intézete. Hatóságok. V. a kat. patriarcha, 
örmény érsek, prefektura, felső törvényszék, 
pénzügyigazgatóság, tengerészeti parancsnok
ság, ipari ós kereskedelmi kamara, tőzsde szék
helye. Megerősített hely, a szárazföld felől Mal-
ghera és 14 kisebb erőd, a tenger felől San Nic-
colo a Portó Lidón, Alberoni és San Pietro a Portó 
Malamoccón és 12 kisebb erőd védi. V. 10 kerü
letre oszlik és legnagyobb szigetei a Giudeeea és 
San Giorgio Maggiore. 

A szigeteken és nagyobbára cölöpökön épült 
V.-t minden irányban csatornák (rii) szelik át, 
köztük a palotákkal szegélyezett Canale grandé, 
amely a várost két nagy részre osztja (3-7 km. 
hosszú, 45—72 m. széles). A számos híddal átszalt 
csatornák közt vannak a szűk utcák (calli) és így 
majd minden házba szárazon és vizén egyaránt el 
lehet jutni. A szigeteket összekötő hidak köztil 
kiválik az Antonio da Ponté építette (1588—92) 
Eialto-híd, egy 28 m. hosszú, 71/. m. magas már-
ványív a Canale grandén. Tereinek (campi) száma 
mintegy 200, de igazi tere csak egy van: a palo
tákkai, a Sz. Márkus székesegyházzal és oszlop
csarnokokkal övezett Piazza San Marco (176 m. 
hosszú és 56—82 m. széles), trachit és márvány
lapokkal burkolt terület, amelynek folytatása, a 
Piazzetta, a csatornáig ér. Ez a nyilvános élet 
középpontja és az idegenek találkozóhelye. K. 
részében három bronzból készült oszlopalj van 
(1505. Alessandro Leopardi készítette) zászló-
rudakkal. V. kiválóbb emlékszobrai: Colleoni 
híres lovas szobra Andrea del Verrocchio és 
Leoparditól; Manin és Fra Paolo Sarpi szobrai 
Borritól; Niccolö Tommasoo bölcsész márvány
szobra Barzaghetól,- Paleoeapa államfórfiú; Gol-
doni költő szobra Dal Zottótől és Garibaldi érc-
szobra (Michielitől); II. Viktor Emánuel, Querini 
sarkutazó szobra. A Piazzettán lévő két régi görög 
oszlop egyike szt. Tódor márványszobrával, a 
másik ércből öntött szt. Márk oroszlánjával (a 
város címere). 

Templomokban V. igen gazdag; legkiválóbb a 
Szt. Márk-templom, a város védszentjének, Szt. 
Márknak állítólag 828. Alexandriából hozott 
csontjaival. 930-ban kezdették a templom építé
sét, tűzvész pusztítása miatt 976—1071 újjá
építették, bizánci mintára, mint román bazilikát 
és keleti pompával (mozaik, arany, bronz, már
vány) díszítették; a XV. sz.-ban gótikus mellék
épületekkel bővítették ki. Görög kereszt alakjá
ban épült, öt bizánci kupolával. Belsejének hossza 
76*5 m., szélessége 56 m. A főkapu felett aranyo
zott érclovak állanak, egykor valószínűleg Nero, 
később Trajanus diadalkapuit díszítették, majd 
1204. Konstantinápolyból kerültek V.-be. A tem
plom belsejében a főoltárnál a Pala d'oro (drága
kővel díszftc' t arany- és eztisttáblák) látható, 

ezeket 1105. Konstantinápolyban készítették és a 
XIV. sz.-ban megújították; a Zeno-kápolnában 
van Gianbattista Zeno kardinális síremléke; a 
kincstárban értékes drágaságok. 

A templom mellett áll a 99-32 m. magas négy
szögletű harangtorony (Campanile), gyönyörű ki
látással, az eredetit Sansovino készítette (1540) 
loggettával, négy bronzszoborral. 1902 júl. 14. 
összedűlt, de 1905—12. újból felépítették és 1912 
ápr. 25. felavatták; oldalt van az óratorony híres 
óraművel; nem messze az É.-i oldalon a köztár
saság 1848-iki diktátorának, Daniele Maninnak 
oroszlánokon nyugvó szarkofágja áll. V. egyéb ki
válóbb templomai: a korai renaissance izlésü San 
Giobbe (Pietro Lombarditól) szép portálóval, a San 
Salvatore (1534. Giorgio Spavento és Tullio Lom-
bardo fejezték be) 1663. befejezett bárok homlok
zattal, Tizian és Bellini oltárképeivel; San Fran-
eesco della Vigna (1534—1634. Sansovino és Pal-
ladiotól) Veronese és Bellini képeivel; a Madonna 
dell'Orto szép, késői gót homlokzattal; a San 
Zaccaria (1457—1515 Martino Lombardótól); Sta 
Maria Kormosa, oltárképe Pálma Vecchio Szent 
Borbálája; a Santi Giovanni e Paolo (1333—90 
épült) a dogék sírboltjaival és többnek síremléké
vel; az 1481. Pietro Lombardo által korai renais
sance ízlésben épített és 1886. restaurált Sta Maria 
dei Miracoli; az 1250—1338. épített Sta Maria 
gioriosa dei Prari, Canovától Ferenc József ren
deletére készített gyönyörű Tizian-síremlékével, 
valamint Canova síremlékével, Giovanni Bellini 
oltárképével; az 1506—18 közt épült San Sebas-
tiano, Paolo Veronese festményeivel és síremlé
kével ; a Canale Grandé K.-i végében az 1630-iki 
pestis emlékére Longhera által 1631—56. épített 
kupolás Sta Maria della Salute három kápolná
val ós Tizian festményeivel; a San Giorgio Mag
giore szigeten a háromhajós szép San Giorgio 
Maggiore kupolás templom Szent Gellért magyar 
püspök emlékét hirdető emléktáblával, kupolás 
templom, amelyet 1565. Palladio kezdett meg; a 
Giudeeea szigetén az 1577—92. Palladio építette 
del Redeníore egykori ferencrendi templom. 

Paloták. V.-nek legszebb része a Szt. Márk-tér 
pompás márványpalotákkal, itt vannak az ú. n. 
prokuráciák, ezeknek D.-i szárnyai a hozzájuk 
csatlakozó egykori könyvtári épülettel együtt Ve
lence bekebelezése óta királyi palota. A Piazzetta 
egyik legszebb épülete a régi könyvtár-palota 
(XVI. sz.), építését 1536. Sansovino kezdette meg; 
a nagy terem tetőzetét Paolo Veronese, Schiavone 
stb. képei, oldalfalait Tintoretto és Molinari fest
ményei díszítik. Evvel szemben egyik oldalával 
(75 m.) a Piazzetta, a D.-i oldalról (71 m), a lagú
nák felé fordulva áll V. egyik legkiválóbb épü
lete, a Palazzo ducale, vagy doge-palota. 814-ben 
alapították, később ötször feldúlták, de mind
annyiszor mindig széliben állították helyre. A szí
nes márványlapokkal burkolt külső homlokzatot 
kettős csúcsíves csarnokkal Giov. Buon és fiai 
készítették 1424—42. Különösen szép a 71 oszlo
pon nyugvó felső csarnok, a Loggia; a Szt. Márk 
templom melletti szép portálét, a Porta della 
Cartát (1438—43) is Buon készítette, ebben a 
késői gótból a renaissanceba átvezető izlés tükrö
ződik vissza. XV. sz.-beli pompás udvara (Bregno 
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és Scarpinótól) befejezetlen maradt. A főlépcsőn, 
a Scala dei Gigantin, a Sansovino készítette óriás 
Neptira- és Mars-szobrok állanak; a lépcső terrasz-
szán koronázták meg a dogékat. A palota belse
jét Tintoretto, Pálma Giovine, Paolo Veronese és 
.•mások képei díszítik. A nagy tanács hatalmas 
termében látható Paolo Veronese V.-t dicsőítő 
képe és Tintoretto paradicsoma (27-7 m. hosszú, 
7-8 m. magas). A palotában űrzik a híres Márk
könyvtárt (kéziratok, bizánci könyvfedelek, mi
niatűr írások, köztük Grimani breviáriuma); to
vábbá a dogé egykori lakása régiségtár görög és 
római márványszobrokkal. A palota pincehelyi
ségei (pozzi) a politikai bűnösök vesztőhelye volt; 
a palotától K.-re, egy csatorna által elválasztva, 
amelyen a Sóhajok hídja (Ponté dei sospiri) vezet 
át, vannak a közönséges gonosztevők börtönei. 
A híres ólomfedeleket (piombi) és kínzó kamará
kat 1797. lerombolták. A paloták száma V.-ben 
igen nagy, az eredeti tulajdonos családok nagyob-
bára kihaltak vagy elszegényedtek; a legtöbb 
palota homlokzata a Canale grandéra néz. Bizánci 
izlésbon épültek a Farsetti- (egykor Dandolo-), a 
Loredan- (mindkettő ma városi hatóságok szók
helye), a Cá da Mosto palota és a XII. sz.-ból való 
Fondaco dei Turchi; a legtöbb palota gót ízlésű 
és XV. sz.-beli; ilyenek a Palazzo Bernardo (V. 
első gót épülete), Dandolo, Bembo, Pisani, Sag-
redo, Barbaro, Giustiniani (ma Európa-szálloda), 
Da Mula, Cavalli szép ablakokkal, Contarini-
Fasan, Foscari (ma felső kereskedelmi iskola), 
Contarini Saffo, Ariaiú és Cá d'oro, a leg
szebb gót palota. Lombard ízlésű a Palazzo 
Dario (XV. sz.). A korai renaissanee épületei: a 
Palazzo Vendramin-Calergi (1481. Pietro Lom-
bardo építette), amelyik megtekintésre egyik leg
méltóbb épülete, a Contarini delle Figura (1504— 
1564); Comer Spinelli és dei Camerlenghi (1525. 
Guglielmo Bergamasco építette). Renaissanee íz
lésű palotái: Malipiero, Papadopoli, Flangini (be
fejezetlen), Grimani (Sanmieheli mesterműve) ma 
a fölebbviteli törvényszék palotája; a késői renais
sanee épületei a Palazzo Contarini degli Scrigni 
(XVI. sz. Scamozzi építette) és a Palazzo Pesaro 
(Longhenától). Jelentékenyebb épületei még a 
Fondaco dei Tedeschi, a XIII. sz. óta a német ke
reskedők árúháza, ma postapalota; a Corner della 
Ca Graude Sansovinótól, nagy udvarral, ma a 
prefektura székhelye; a Labia Tiepolo freskójával 
(Antonio és Cleopatra), a Corte della Regina Rossi-
tól (most zálogház); a Loredan, amelyet Sanso
vino és Palladio fejeztek be (a tudományos aka
démia székhelye), az emléktáblával megjelölt 
Palazzo Vendraminban halt meg Wagner Richárd; 
a Rezzonico (Longhena és Monaritól), a Scuola di 
San Rocco, gyönyörű homlokzattal, szép lépcső
házzal és termekkel, Tintoretto festményeivel. 

V.-nek nagy arzenálja van, szép kapubejárata 
előtt 16S7. ide hozott négy ókori oroszlánnal, 
nagy hajógyárral ós múzeummal, amelyben hajó
minták, fegyverzetek és diadaljelek gyűjteménye 
van. Jelentékenyebb kertjei: az 1807. Napóleon 
parancsára létesített Giardini pubblici, képző
művészeti kiállítások csarnokával, a Papadopoli 
és Reale kertek. Külvárosai Giudecca, S. Giorgio 
Maggiore kerttel, StaElena, S. Michele a temetővel, 

X. sz.-beli templommal, Murano nagy üveggyá
rakkal ; távolabb : S. Lazzaro örmény zárdával, a 
Lido ültetvényekkel, villamosvasúttal, vendéglők
kel és híres tengeri fürdőkkel, Sant'Erasmo zöld
ségtermeléssel. 

Irodalom. Tassioi, Curiositíi Veneziane (4 kiad. V. 1887); 
Molinier, Venise, ses avts décoratifs, ses musées etc. (u. o. 
1889); Molmcnti e Mantovani, Le isoie delía Laguna Ve-
neta (u. o. 1895); Pauli. Vénedig (Beriilimte Kunststátten, 
2 kőt., Leipzig 1839) ; Molmeníi, Venezia (Itália artistica, 
Bevgamo 1903, németül n. o. 1905): Meyer, Grieben, Gseli-
Fe!s stb. utikönyvei ; Gattinoni, Storia dei Campanile dl 
San Marco (V. 1912). 

T ö r t é n e t e . 
Itália északkeleti részét az Adige folyóig az 

Ó-korban az illír eredetű Veneti nép lakta, tőle 
származik e vidék Yenetia elnevezése. Venetia 
lakosai a Kr. u. V. század első felében a gótok, 
hunnok és más barbár népek betörésekor az Ad
riai-tenger parti szigeteire menekültek s itt a 
lagunáktól védve számos községet alapítottak 
(Malamocco, Ghioggia, Heraclea, Grado). Ezek 
idővel felvirágoztak ós csak névleg ismerték el a 
VI. sz. közepe óta a keletrómai császárok fenható-
ságát. 697. közös fejedelmet (dux, dogé) válasz
tottak, akinek szókhelye kezdetben Heraclea, 742. 
Malamocco, 810 óta pedig a Riálto szigetén épült 
Venetia volt.Ide hozták 828.AlexandriábóI Sz.Márk 
evangélista tetemeit, akinek tiszteletére később a 
nagyszerű templom épült s a V.-i államot is Szent 
Márk köztársaságának nevezték. V. csakhamar 
tekintélyes kereskedő várossá fejlődött s győzel
mesen harcolt az Adrián kalózkodó szaracénok-
kal. A IX—X. sz. folyamán a dogé méltóság né
hány előkelő családban (Partecipazio, Candiano, 
Orseolo) mintegy örökletessé vált. 899 nyarán 
a Felső-Itáliában kalandozó magyarok támadták 
meg V.-t, de Tribuno Péter dogé visszaverte őket. 
E korszak legkiválóbb dogéja, II. Orseolo Péter, 
Sz. István sógora (991—1008) elfoglalta Dalmá
ciát s felvette Dalmácia hercegének címét (997). 
Ez volt a V.-iek első hódítása az Adria keleti part
ján. Fiát, Orseolo Ottót 1026. elűzték s ezután 
a dogé méltóságot választás útján töltötték be. 
1082! Komnenos Alexios császár nagy kiváltsá
gokat adottá V.-i kereskedőknek a Keleti biroda
lomban s evvel útját egyengette V. későbbi világ
kereskedelmének. 

A keresztes háborúk V. kereskedelmét s poli
tikai hatalmát rendkívül emelték. De ugyanekkor 
összeütközésbe jutott Dalmácia birtokáért a ma
gyar királyokkal. A dalmát városok 1102—1105. 
meghódoltak Kálmán királynak, aki kiváltsá
gok adományozásával akarta ezeket V. befolyása 
alól kivonni. Ordelafo Falieri dogé 1116—17. 
újból visszafoglalta Dalmáciát, 1180. Zárával 
együtt a többi dalmát város is ismét meghódolt 
III. Bélának. A XII. század folyamán alakult ki 
V. arisztokratikus kormányformája. A dogé régi 
tanácsa (Sapientes) helyébe a 480 tagból álló 
Nagy lanács (Consiglio maggior) lépett. E mel
lett' a Kisebb Tanács (Signoria) jutott fontos sze
rephez, amely a dogéból és 6 tanácsosból állott. 
A Negyvenek Tanácsa (Quarantia) bírói testület 
volt. A Nagy Tanács választotta a dogét, akinek 
hatalma folyton csökkent. 1297-ben Gradenigo 
Péter dogé alatt lezárták ama nemesi családok 
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számát, amelyeknek tagjai a Nagy Tanácsban 
helyet foglalhattak. Ezeknek nevei az ú. n. Arany 
könyvben (Libro d'oro) voltak feljegyezve és csak 
kivételes esetekben vettek fel később új családokat 
a Nobilik közé. Ez oligarchikus korrnányforma 
ellen több összeesküvés tániadt(1310 Tiepolo, 1355 
Marino Faliero), de mindannyiszor a nemesség 
győzött s még szigorúbb intézményekkel és rend
szabályokkal biztosította hatalmát. 1310-ben állí
tották fel a Tizek Tanácsát (Dieei), ez egyaránt 
éreztette szigorát a néppel és a nemességgel. 

V. nagyhatalmi állását a negyedik keresztes 
háború (1202—05) alapította meg. A vitéz és 
eszes Bandolo Henrik dogé (1192—1205) a V.-
ben összegyűlt keresztes hadak vezéreit (Bal-
duin, Bonifác) egészen V. szolgálatába hajtotta. 
1202-ben elfoglalta velük Imre magyar királytól 
Zárát, 1204. pedig Konstantinápoly ellen vezette 
őket, hol a görög császárság megbuktatásával a 
latin császárságot állították fel. V. ekkor nem
csak nagy zsákmányhoz, hanem tekintélyes bir
tokokhoz jutott a Keleten (Korfu, Kréta, Negro-
ponte és több kikötő Moreában). A latin császár
ság bukása (1261) V.-re érzékeny csapás volt, 
mert a visszatérő görög császárok régi verseny
társát, Genovát pártolták és juttatták kereske
delmi előnyökhöz. Több mint száz évig folyt a 
harc változó szerencsével a két tengeri hatalom 
közt. Genova segítségére 1356. Lajos magyar 
király ment, aki V.-t szárazföldi birtokaiban* és 
Dalmáciában egyszerre támadta meg, mire V. 
1358. lemondott Dalmáciáról. Húsz év múlva új 
háború tört ki, a genovai hajóhad Pola mellett 
megverte a V.-ieket s már Chioggiát és Mala-
moccót is elfoglalta. A végveszélyben forgó V. 
ekkor új hajóhadat állított ki s Contarini András 
dogé Chioggiát visszafoglalta s a keletről haza
térő Zeno admirális a genovai hajóhadat meg
adásra birta (1380 jún.). A torinói békében (1381 
okt.) V. ugyan újból lemondott Dalmáciáról, de 
régi versenytársától örökre megszabadult s kor
látlan ura lett a Földközi-tengernek. A tengeri 
harcok után V. szárazföldi szomszédainak rová
sára tekintélyes birtokot szerzett Itália BK.-i 
részén (Terra ferma) is. Elfoglalta Padovát, 
Vicenzát, Veronát, Bellunót, Feltrét (1403—05), 
Udinét egész Priaullal (1420.). Felhasználva a 
Magyarországon támadt zavarokat, újból kiter
jesztette hatalmát Dalmáciára, amelyrőlaz 1411— 
1413. és 1418—19-iki sikertelen hadjáratok után 
Zsigmond király végleg lemondott. Későbbi hódí
tásai voltak Szaloniki (1423—30), a Jón-szigetek 
(1483.) s végül Ciprus-szigete, amelyet az utolsó 
királynak özvegye, Cornaro Katalin engedett át 
szülővárosának (1489.). 

V. tengeri nagyhatalmi állását a törökök elő
nyomulása s a felfedezések döntötték meg. A 
törökökkel a XV. század eleje óta állandó harc
ban állott és csak területátengedésekkel s meg
alázó hadisareok fizetésével tudta keleti kereske
delmét fenntartan a felfedezések által pedig a 
világkereskedelem színhelye a Földközi-tenger
ről az Atlanti-Oceánra ment át. A szárazföldön 
is nagy veszedelem fenyegette V.-t a XVI. század 
elején, II. Gyula pápa, I. Miksa német császár, 
XII. Lajos francia király és Kath. Ferdinánd 

spanyol király 1508 dec. Cambrayban ligát kö
töttek V. ellen s 1509. majdnem egész szárazföldi 
birtokát elfoglalták. A signoria azonban ügyesen 
viszályt támasztott a szövetségesek közt s belé
pett a franciák ellen alakult Szent-ligába, és 
1517-ig visszafoglalta összes elvesztett birtokait. 
Ezután a törökökkel folytatott háborúk fogyasz
tották V. erejét és tengerentúli birtokait. 1570. a 
törökök megtámadták Ciprust, mire V. a pápá
val és II. Fülöp spanyol királlyal lépett szövet
ségre s hajóhadának Veniero vezetése alatt nagy 
része volt a fényes lepantói győzelem kivívásá
ban (1571 okt. 7.), de a törökök már előbb elfog
lalták Famagostát, Ciprus utolsó erősségét s V. 
1573. kénytelen volt a szigetről lemondani. Több 
izben harcolt V. ezután az észak-afrikai kalózok
kal és a quarnerói öbölben meghúzódó uszkók-ok-
kal. Ez utóbbiak miatt 1615—18. a Habsburgok
kal is háborúba keveredett. A 30 éves háború 
folyamán V. semleges álláspontot foglalt el, de 
inkább a Habsburgok ellenségeihez húzott. 1644. 
új háború tört ki a törökkel, amely 25 évig tartott 
s a V.-i flotta fényes győzelmei dacára Kréta 
sziget elvesztésével végződött. A törököknek Bécs 
alatt szenvedett veresége után V. is belépett a 
XI. Ince pápától tervezett Szent-ligába (I. Lipót, 
Szobieszki János) s a hős Morosini Francesco-
(1688 óta dogé) egymásután foglalta el Morea 
megerősített helyeit s a karlovici békében 1699 
jan. a törökök le is mondtak e félszigetről V. ja
vára. 1713—18. folyt le az utolsó háború a török
kel, amelyben ezek elfoglalták Moreát, de Korfu 
elleni támadásuk meghiúsult. Nem használt a 
VI. Károly császárral kötött szövetség sem s V. 
1718. a pozsareváci békében végleg lemondott 
Moreárói. 

A nagyhatalmi állásáról leszorított V. tengeren
túli birtokai 1718 után Isztria nyugati feléből 
Dalmáciából és a Jóni-szigetekből állottak. A 
hanyatlás ezóta egyre nagyobb arányokat öltött 
s a francia forradalomtól támasztott európai há
borúk V.-t teljes elgyöngíilésében érték. Bonaparte 
1796—97-i itáliai hadjárata alatt V. semleges 
maradt, de sem a franciák, sem az osztrákok nem 
tartották ezt tiszteletben. Napóleon Mantua kapi
tulációja után V. területén át nyomult egész 
Leobenig. Itt értesült arról, hogy háta mögött 
felkelés támadt, mire visszafordult V. ellen. A 
megrémült Nagy-Tanács és a dogé (Lodovico 
Manin) átengedte a főhatalmat egy ideiglenes 
kormánynak. 1797 máj. 16. vonult be maga Napó
leon V.-be s megszüntette annak arisztokratikus 
alkotmányát. V. végleges sorsát az 1797 okt. 
kötött campo-formioi béke döntötte el. E szerint 
szárazföldi birtokainak nyugati része (Brescia, 
Bergamo) a Cisalpini-Köztársasághoz került, ke
leti nagyobbik felét Isztria részeivel és Dalmá
ciával együtt Ausztria kapta; a Jón-szigetek 
francia uralom alá kerültek. Az 1805-i pozsonyi 
békében Ausztria elvesztette e szerzeményeit s 
V. szárazföldi része Itália királysághoz kapcsol
tatott, míg Isztria és Dalmácia közvetetten fran
cia igazgatás alá jutott. 

A bécsi kongresszus 1815. V. szárazföldi részeit 
és Milánót Lombard-V.-i királyság néven Ausz
triának juttatta. Az osztrák kormány az anyagi 
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jólét emelésével akarta olasz alattvalóit meg
nyerni, V.-t 1830. szabad kikötőnek nyilvánította, 
de mindez hiábavaló volt. Az idegen uralom elleni 
gyűlölség az 1848 tavaszán kitört olasz nemzeti 
mozgalmak hatása alatt V.-ben is lángra lobbant. 
A milanói felkelés hírére V. lakossága is fegy
vert fogott és 1848 máre. 22. elfoglalta az arze
nált. Erre Zichy Ferdinánd gr. várparancsnok 
és Pálffy Alajos gróf kormányzó kivonták az 
osztrák csapatokat V.-ből. A felkelők máre. 23. 
V.-t köztársasággá proklamálták (Bepubblica di 
San Marco) s annak vezetőjévé Daniele Manint 
választották. Az egybehívott nemzetgyűlés 
1848 jün. 4. kimondta a Szardíniái királysághoz 
való csatlakozást, mire Manin lemondott. A szar
díniái sereg veresége után (Custozza) újból a 
túlzó párt jutott uralomra s aug. 10. Manin ismét 
diktátor, 1849 máre. 7. pedig a V.-i köztársaság 
elnöke lett. Károly Albert szardíniái király mor-
tarai és novarai (máre. 21—23.) veresége V. 
sorsát is megpecsételte. Haynau vezetése alatt 
egy osztrák hadtest teljesen elzárta a száraz
földtől s május 24-én megindult a város erődít
ményeinek bombázása. Máj. 26-án elesett Mal-
ghera-erőd, de a védők még két hónapig küzdöt
tek makacsul és csak miután az éhség és kolera 
nagy mértékbon pusztította a lakosságot, kapitu
láltak aug. 24-én szabad elvonulás feltétele mel
lett. Manin és vezértársai külföldre mehettek, 
aug. 30-án pedig bevonult Radetzky a meghódolt 
városba. V. azzal bűnhődött, hogy elvesztette 
szabad kikötő jellegét (de már 1851. vissza
kapta). A königgraetzi vereség hatása alatt I. 
Ferenc József császár V. területét átengedte III. 
Napóleon császárnak, aki azt az olasz királynak 
adta át, 1866 okt. 17-én vonultak ki az osztrák 
csapatok V.-ből s az okt. 21—22-én megejtett 
népszavazás 651,753 szóval 69 ellen kimondta a 
V.-i tartománynak az olasz királysághoz való 
csatlakozását. Nov. 7-én vonult be V.-be II. Vik
tor Emánuel a lakosság nagy lelkesedése közt. 
V. azonban mint az egységes Olaszország tagja, 
sohasem nyerte vissza régi jelentőségét és csak 
múltjának emlékeiből él. A világháborúban Olasz
országnak a volt szövetségesei ellen való táma
dása után V.-t az olasz hadsereg főhadtápállomá-
savá és fegyvergyüjtő helyévé tették. Ezért osz
trák-magyar repülők gyakran bombázták és az 
arzenálban s hadikikötőben nagy károkat okoz
tak. 1915 okt. 27. akaratlanul a pályaudvar kö
zelében levő karmelita-temploinot is bomba érte 
s Tiepolo híres mennyezetképe is elpusztult. A 
bombázást a tengerészeti repülők, különösen 
Triesztnek és Polának olaszoktól történt bombá
zása után a háború folyamán gyakran ismétel
ték, miért is a műemlékeket nagy erőfeszítéssel 
homokzsákokkal burkolták el, a város lakossága 
nagyrészt elmenekült, úgy hogy lakóinak száma 
alig 25,000-re csökkent. 1921 okt. 10. Velencé
ben folyt le a nyugatmagyarországi kérdésben 
való tárgyalás, amelynek eredménye a nép
szavazás és ennek következtében Sopronnak és 
környékének visszaszerzése lett. 

Irodalom. Daru, Histoire de larépublique de Venise (Pa
ris 1853, 9 köt., 4. kiad.); Romanini, Storia di Venezia 
(Venezia 1854—61, 10 köt., Firenze 1875, 2 kö t ) : Ki-etsch-
mayr, Gescliichte von Vénedig (Gotha, 1905; Hazlitt, 

The Venetian republic, its rise, its growtti and its fali 
(London 1901, 2 köt.); Zwiedineck-Siidenhorst, Vénedig als 
Weltmacht and Weltstadt (Bielefeld 1906, 2. kiad.); Ber-
nardy, Venezia e il Tarco nella seconda metá del secolo 
XVH. (Firenze 1902) ; Marchesi, Settant' anni di storia di 
Venezia 1798—1866. (Torino 1892); Ongania, Storia deli' 
arte a Venezia (Venezia, 1890); Clcogna, Delle iserizioni 
veneziane (u. o. 1824—53, 7 köt.). Magyarul számos érte
kezés szól hazánk és V. négy és fél százados békés és 
háborús viszonyáról. A nagyobb történeti müvek és Okmány
tárak szintén bő forrásokul szolgálnak. Marino Sanudo, 
Diarii c. nagy munkájából a hazánkra vonatkozó részlete
ket Wenzel Gusztáv adta ki (Tört. Tár 14., 24. és 25. 
köt.) ; Fest Aladár, Az uszkókok és V.-iek Fiume történe
tében (Századok 1891); Lázár Gyula, V. alapítása és fény
kora (Budapest 1878); Ruskin, V. kövei, magyarra fordí
totta Geöcze Sarolta (u. o. 1896—97, 2 kőt.). 

Velencei alpok, 1. Alpok. 
Velencei András, király, 1. András, 3. 
Velencei bársony, a legjobb minőségű mintás 

selyembársonyok egyike. Nevét gyártási helyé
től nyerte. 

Velencei csipke (punto di Venezia, punto a 
rilievo), a varrott kézicsipkék egyik neme, 
a geometriai ábrákkal ellátott reticella csipke 
szabadabb formája s nemcsak virág- és levélala
kokat, hanem állat-, groteszk és emberi alakzato
kat is tüntet fel. A XVI. sz. végétől kezdve ez 
alakzatok körvonalait vastag szegélyzettel látják 
el, ezek közeit finom, kecses fonalszövedékkel 
töltik k i ; az egyes ékítőelemek összekötő szárait 
csak a legszükségesebbre redukálják; a dom
ború virágok, különösen sötét alapon elefánt-
csontfaragványokra emlékeztetnek, azért a V.-t 
elefántcsont-csipkének is hívják. A XVII. század
ban a V. motívumaiban a rózsa az uralkodó s 
azért rózsacsipkének is nevezik. A XVIII. szá
zadban a V. rajza egyre kurtább s vékony galan-
dokból áll s a neve Vermicelli (fórgecskók) lesz. 
L. Csipke. 

Velencei egyezmény a nyugatmagyarországi 
kérdésben (1921), 1. Velence (története) és Magyar
ország története a pótkötetben. 

Velencei fehér, fehér festék, 50<>/o ólomfehór 
és 50o/o Ba S04 keverékéből áll. 

Velencei gyöngy, 1. Gyöngy. 
Velencei keramika, az olasz agyagművesség 

ama termékei, melyek Velencében a XVI. század 
kezdetétől fogva készültek s amelyek jellemző 
vonásai: a majolika alapszíne sárgásfehér, falai 
vékonyak, keményre égetvék, formáik vert érc-
edényekre emlékeztetnek, bélyegjegyük a hor
gony- v. horogkampó. A V. magasabb művészi 
lendületet csak 1545-től kezdve nyer a faenzai, 
castel-durantei agyagmüvesek itten való letele
pedésével. L. még Agyagipar. 

Velencei kréta v. spanyol kréta a m. sztea-
tit v. talk. 

Velencei lakk, 1. Vörösfalakkok. 
Velencei szappan v. marseillei szappan, 

spanyol szappan, szezám-, pálma-, vagy olaj
bogyóolajból készülő és a selyemfestésnél hasz
nálatos szinszappan. 

Velencei tükör, 1. Üveg (velencei üveg). 
Velencei üveg, 1. Üveg. 
Velencei vörös, vörös okker, 1. Angolvörös. 
Velencze, nagyk. Fehér vm. székesfehérvári 

j.-ban, a V.-i tó partján, (1920) 2294 magyar lak., 
vasúttal, számos úri lakkal; Szent-Vince-rendi 
női zárdája és iskolája van. 
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Velenczei tó, 2300 ha. nagyságú tó Fejér vrn. 
hasonlónevű községe mellett. Kégebbon jóval 
nagyobb (1792-ben még 3000 ha.) volt, de többször 
lecsapolták. Ny.-i végénél, ahol a déli vasút vo
nala a tó nioesárterületét átmetszi, a folytalóla-
gos mélyedésben van a Nádqs-tó. A tó É.-i partja 
dombos, másutt sík, iránya BK-DNy. A tó éppen 
olyan besülyedésben van a Dunántúli Középhegy
ség déli lábánál, mint a Balaton, de nincs a Bala
ton árkának folytatásában, mert inkább a Zá~ 
molyi-medence felé nyúlik. A besülyedéb még 
sokkal jelentéktelenebb, mint a Balatoné. 

Velény, kisk. Baranya vm. szentlőrinczi j.-ban, 
(1920) 315 magyar lak. 

Velesevec, adóközség Zágráb vármegye nagy-
goriezai járásában, (i9io) 1236 horvát lakossal 
(Tr. SzHSz.) 

Velesza, Velez, 1. Köprülü. 
Veleszületett általános testi gyöngeség 

(asthenia imiversalis congenita). Stiller Bertalan 
felismerte veleszületett beteges állapot, amely
nek lényege az egész szervezetnek, de különösen 
a kötőszövetes elemeknek az egész életen át f öim-
álló lazasága és gyöngesége. Tünetei: vékony 
bőr, sovány, cingár termet, hosszú mellkas, lapos 
mell, a X. borda lebegő volta stb. Igen sok beteg
ségnek hajlamosító alapja (tuberkulózis) és sok 
rendellenességnek közvetlen oka, pl. vándor vese, 
gyomorsülyedés, gyomortágulás stb. 

Veleszületett Betegség, 1. Betegség. 
Veléte, kisk. Ugocsa vm. tiszántúli j.-ban, 

«i9io) 2562 rutén és német lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Veletek, 1. Vilcek. 
Véletlen, ellentéte a szükségesnek, szándékos

nak, lényegesnek. De minthogy ezen a világon 
minden szükségkép történik, mint okoknak oko
zata, minthogy voltakép semmi sem lényegtelen, 
amennyiben mindenesetre összefügg ezzel, amit 
lényegesnek tartunk: V. ebben az értelemben 
nincsen. 

V. jogi értelemben általában az olyan esemény, 
amelyet a fél előre nem látott, amelynek a be
következése az ő akaratán, szándékán kivül 
esett. A magánjogban főleg a kárért való felelős
ség kérdésében fontos. Szabály, hogy az adós nem 
felel azért a kárért, amely a jogviszony tárgyát 
alkotó dolgot az adós vagy mások akarata nél
kül — véletlenül — éri. Ez alól azonban sok a 
kivétel. Ilyen, amikor az adós a V. kár viselését 
— amint a kárbiztosításnál — egyenesen elvál
lalta ; vagy, amikor őt mulasztás terheli a V. kár 
megelőzése körül (óvintézkedések elmulasztása); 
vagy amikor a jog egyes esetekben pozitív ren
delkezéssel az adóst, mint pl. a késedelem ideje 
alatt, bizonyos vonatkozásokban a V. kárért is 
felelteti. 

Velez (barcJient, parchent), durva kártolt pa-
urutvetülékből ós középfinom nyújtott panmtlánc-
ból készült szövet. Kötése : sávoly, fonákját boly-
liosítják; 1. Pamutszövetek. 

Vélez, régi város Santander eolombiai depar-
tementóban, 2190 m. magasságban, 14,024 lakossal. 

Vélez Málaga, város Malaga spanyol tarto
mányban, (1920) 22.916 lak., cukornád, pamut és 
batáta termelésével. Kikötője (5 km.) Tőrre dél-
Mar, cukorfinomítóval. 

Velezpiké, letüzéssel készült mustrás szövet
hez hasonló láncfonalas bélelt árú. L. Bélelt 
szövetek. 

Vélez Rubio, város Almeria spanyol tarto
mányban, (i9io) 10,100 lak., régi körfalakkal, ki
tűnő bortermeléssel. Temploma egykor mecset 
volt. Közelében van Fuento des los Curas vasas 
ásványvízforrás és fürdő. 

Velí (arab, többes számban aulijd (törökösen 
evlijá) a. m. (istenhez) közelálló ; a mohammedá-
nok a szent embereket nevezik így. Egyiptomban 
a szenteket haláluk után is inkább a seikh név
vel jelölik. V.-nek nevezik nagyrészt a szentek 
sírjait is, különben kubba vagy turue. 

Velia, 1. Róma egy városrésze a Palatínus kö
zelében. 

2. V., város, 1. Elea. 
Velics (Velits), (lászlófalvi), 1. Antal, orien

talista, orvos, szül. Szécsónyben (Nógrád) 1855., 
megh. Budapesten 1915 febr. 15. Orvos volt, de 
nagy hajlandóságot érezvén a keleti nyelvek ta
nulására, Algériában, Egyiptomban utazott, el
sajátította a héber, arab és török nyelvet s lefor
dította azokat a török kincstári deftereket, 
amelyek valószínűleg Marsigii gróf révén kerül
tek a bécsi császári könyvtárba s amelyeket a 
M. Tud. Akadémia két kötetben adott ki (1866-90). 
Egyéb művei: A khinai nyelv szerepe az uralal-
táji, indo-európai és sémi nyelvekben (Budapest 
1899); Über die Einheit der Sprachen (u. o. 1902); 
Über Ursprung und Urbedeutung der Wörter 
(u. o. 1904). 

2. V. Dezső, orvos, egyetemi tanár, szül. Ko
lozsvárott 1860 ápr. 23., megh. Pozsonyban 1921 
febr. havában. Budapesten a tud. egyetem II. szü
lészeti és nőgyógyászati klinikáján volt gyakor
nok, majd tanársegéd. 1890-ben a, pozsonyi m. 
kir. bábaképzőintézet igazgató tanára, 1914. a po
zsonyi Erzsébet egyetem r. tanára, egyszersmind 
udvari tanácsosi címet kapott. Tanulmányai, 
amelyek a petefészek kóros képződményeiről, szü
lészeti műtétekről, csontlágyulásról stb. szólnak, 
az Orvosi Hetilapban, valamint a Virchov Archiv-
jában és a Zeitschrift für Geburtshilfe und Gyuae-
kologie folyóiratban jelentek meg. 

3. V. László (lászlófalvi), Jézus-társasági 
atya, író, szül. Szécsényben (Nógrád) 1852 okt. 
14., megh. Kalksburgban (Alsó-Ausztria) 1923 
szept. 17. A Jézus társaságába lépvén, rendi 
kiképeztetését Amiensben, Pozsonyban és Kalks
burgban nyerte. 1874—1877-ig Kalocsán tanár-
kodott, 1877 óta a kalksburgi intézetben a ma
gyar nyelv és irodalom tanára s egyszersmind a 
művészettár őre volt. Nagyobb szabású irodalmi 
dolgozatai: lAttré és napjaink bölcselkedése 
(Katolikus Szemle 1890); Kleutgen és a régiek 
filozófiája (1891); Az egyháziművészetek tanul
mányozásáról (1894); A szép bölcseleti fogalmá
ról és művészeti érvényesüléséről (1896); Vázla
tok a magyar jezsuiták múltjából (1913—14). 

Velid, az omajjád dinasztia két khalifája, 1. 
Khalifa. 

Veligera-lárva (állat), az átalakulással fejlődő 
tengeri csigák lárvája. Helyváltoztatása csillók-
kal megrakott vitorlaalakú függelékek (velum) 
segítségével történik. A V. szervezete velejében 
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megegyezik a Gyürűaférgek trochophora-láxv&jéL-
nak szervezetével. 

Velika, polit. közs. Pozsega vm. pozsegai j.-ban, 
(ísiü) 890 horvát lak. A Papuk hegység tövében 
fékvö község 1740—50. Trenk Ferenc báró tulaj
dona volt, aki itt ós Pleternicán ama híres sza
badcsapatot szervezte, mely a hétéves háborúban 
az ellenség rémévé lett. V. közelében fakad az 
llidzse nevű meleg forrás. (Tr. SzHSz.) 

Velika Gorica (Nagygoricza). adók. Zágráb 
vm. nagygoriczai j.-ban, (1910) 1912 horvát lak., 
vasúti állomás. (Tr. SzHSz.) 

Velikaja, 390 km. hosszú folyó Pszkov és Vi-
tebszk kormányzóságokban, Szovjet-Oroszország
ban, a Pszkovi-tóba ömlik és Pszkov város mel
lett folyik el. 

Velika Pisanica, adók. és pk. Belovár-Körös 
vm. belovári j.-ban, (1910) 2548 magyar, szerb, 
horvát és német lak. (Tr. SzHSz.) 

Velike, kisk. Vas vm. szentgotthárdi j.-ban 
41920) 614 német lak. (Tr. A.). 

Velikij, velikaja, velikoje oroszul a. m. nagy; 
. helynevekben gyakori. 

Velikij-Balkán a. m. Kodzsa-Balkán, lásd 
Balkán-félsziget. 

Velikij-Usztyug, 1. Osztyug-Velikij. 
Vélin (fr., ejtsd: veién), a finom csipkék egyik 

fajának és a vékony s lágy pergamentnek a neve. 
Velino, 1. a Nera (Tiberis) 74 km. hosszú mel

lékfolyója Középolaszországban. Ered az 1912 m. 
magas Monté Pozzonin és átfolyik a rietii sík
ságon, ahol a hajdani Lacus Velinus maradványai 
•csak néhány mocsárra zsugorodtak össze, azután 
•a híres Cascate della Marmore vízesésekkel össze
sen 200 m.-t zuhog alá s rögtön ezután torkollik. 
A V. sok mészkövet (travertino) rak le. —• 2. 
Monté Velino, Rómából is látható 2487 m. magas 
hegy az Apenninokban a régi Pucino-tótól (ma 
már kiszárítva) északnyugatra. 

Velinpapiros, finom, nem áttetsző, tehát 
sok töltőanyagot tartalmazó, fényesre simított 
papiros. 

Velites, mindennemű könnyű csapatok (levis 
armatúráé) a rómaiaknál a második pún háború 
idejében. I. Napóleon a középosztályhoz tartozó 
fiatal emberekből, akik a szolgálati kötelezettség 
korát még nem érték el, velit-csapatokat alkotott 
(2 á 800 gyalog V. és később lovas veliteket). 
Ausztriában 1813. egynéhány velit-osztályt állí
tottak fel önkéntesekből. 

Velitrae, ókori város Latiumban, ma Velletri 
(l. o.). 

Velits, 1. Velics. 
Velius Ursinus, családi nevén Vei Gáspár, 

történetíró és humanista tudós, szül. 1493., megh. 
Bécsben 1538 ináj.ö.Thurzó János Bécsben, Bolog
nában ós Rómában iskoláztatta a tehetséges ifjút, 
aki azután költeményeivel, történeti és jogi mun
káival nagy hírnevet vívott ki. I. Miksa császár 
mint költőt megkoszorúzta és mindenképen kitün
tette; V. titkára volt utóbb Láng gurki püspöknek, 
I. Ferdinánd bizalmas tanácsadójának. Legfonto
sabb történeti műve: De bello Pannonico, ebben az 
1527—1531 évek hadi eseményeit vázolja. A mun
kát Kollár Ádám Ferenc adta ki Bécsben (1762). 
Életrajza Bauch-iól, Ung. Revue, 1886. 

Velizs, orosz város Vitebszktől ÉK.-re, a Duna 
partján, mintegy 20,000 lak. 

Velkenye ( Vel'kyna), kisk. Görnör vm. putnoki 
j.-ban, (1910) 505 magyar lak. (Tr. Cs.-Szi.) 

Velkő (Vel'krop), kisk. Zemplén vm. sztropkói 
j.-ban, (1910) 229 rutén lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Vellano, 1. Bellano-
Velle, afrikai folyó, 1. TJelle. 
Velleda, 1. Veleda. 
V e l l e i t a s (a lat. velle a. m. akarni szóból), 

gyenge, tehetetlen akarat, határozatlanság. 
Velleius Paterculus, Marcus, római történet

író, Tiberius alatt mint lovassági vezér több had
járatban részt vett, Kr. u. 15. praetor. Kr. u. 30. 
Vinicius konzulnak ajánlott műve, a Históriáé 
Romanae két könyvben a világtörténet felszínes 
vázlatát adja Trója elfoglalásától saját koráig, 
nem az eseményekre, hanem a személyekre he
lyezve a fő súlyt. Nyelve költőies, szónokias és 
hízelgéssel teljes, de elbeszélése eleven. Egyetlen 
kézirata elveszvén, szövege az editio prineepsen 
(Basel 1520) alapszik, mely még annak alapján 
készült. Kiadta Halm (Leipz. 1876), liliis (Oxford 
1898). Magyar fordítása Szölgyémy Ferenctől 
(akadémiai kiadv. 1896). 

Vel ler icornia (állat), a Zsiráf-félék (Giraí-
fidae) régibb neve. 

Velletri (az ókori Velitrae), város, püspökség 
székhelye Róma olasz tartományban, az albanói 
hegyek D. lábánál, (1911) 21.483 lak., jó borterme
léssel ; Santa Maria in Trivio templommal (XIV. 
sz.). 1774-ben a nápolyiak az osztrákokat és 1849. 
Garibaldi a nápolyiakat győzte le itt. Ennek em
lékére a temetőben egy győzelmi oszlop áll. 

Vel l i (állat), a muntyák-szarvas (Cervulus 
muntjac Zimm.) neve hazájában. 

Vellinghausen, falu Arnsberg porosz kerület
ben, 12 km.-nyire Soesttól, a Lippe mellett, kb. 
600 lak. 1761 jul. 15. és 16. itt Braunschweigi 
Ferdinánd herceg győzelmet vívott ki Soubise 
francia hadain, mely győzelemnek 1911. emlék
művet állítottak. 

Vélő , a velocipéd francia rövidítése. 
Veloce (ejtsd: -cse), olasz zeneelőadási műszó 

a. m. igen gyorsan, száguldva. 
Velocií'ére (franc, ejtsd: reloszifér), gyorsított 

sebességgel haladó közfuvarozó eszköz; hasonló 
jellegű a célérifére, a. m. gyorsposta. • 

Velociméter,a.m.sebességmérő.L.Jjrr0?!OS2r&q2;. 
Velocipéd, a mai kerékpár őse. Három vagy 

kétkerekű könnyű járómü, melyet lábbal hajt a 
rajtaülő ember (tricikli, bicikli). Újabban apró 
benzinmotorral is hajtják (motocyele). L. Kerékpár. 

Velodrom, kerékpárpálya. 
Velográf (velograph), sebességmérő szerkezet, 

mely főleg gőzmozdonyokon és automobilokon 
talál alkalmazást. A szerkezet a járómü egyik 
kerekétől vagy tengelyétől nyeri mozgását. Mű
ködése vagy mechanikai, amelynél egy kétágú 
centrifugális inga nagyobb forgási sebességnél 
jobban szétnyílik, vagy elektromos. Van olyan 
V. is, mely nemcsak a járómü pillanatnyi sebes

mutatja, hanem azt papírszalagra mara
dandóan feljegyzi; ez utóbbi különösen a gőz
mozdonyoknál használatos a mozdonyvezető 
ellenőrzésére. 
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Velours (franc, ejtsd: völúr) a. m. bársony. — 
V.-szőnyeg, 1. Szőnyeg. 

Velours-tapéta, 1. Kárpit. 
Velout in , 1. silányabb minőségű bársonyszö-

vet; 2. kétoldalasán bogácsolt vékony pamut
szövet. 

Velő, 1. Agyvelő, Gerincvelő és Csontvelő. 
Velőállomány, egyos szerveknek belső-, a külső-

v. kéregállománytól már szabad szemmel elkülö
níthető része. V.-a van a vesének, mellékvesének, 
agyvelőnek, nyirokmirigyeknek stb. 

Velős (Velusovec), kisk. Nyitra vm. nagy-
tapolcsányi j.-ban, (1910) 881 szlovák lak. (Tr. Cs.-
Szl.) 

Velős hüvely, 1. Idegrendszer. 
Velsécz (Veleice), kisk. Bars vm. arany os-

maróti j.-ban, (i9io),933 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Velsen, város Észak-Brabant holland tarto

mányban, (i92o) 27,879 lak. Gyönyörű vidékének 
nevezetessége a Brederode várkastély. 

Velsuna v. Volsinü, 1. Orvieto. 
Vélten (Velthen, Veltheim), Johannes, szín

padi főnök (színigazgató), szül. 1640 dec. 27. 
Halle a. S.-ban, megh. Hamburgban 1692. Lipcsé
ben tanult, 1661. Magister artiumlett. 1666-ban egy 
vándorszínész-társulat igazgatója lett, s mint 
ilyen, 1678. nagy sikereket aratott a drezdai udvari 
ünnepségeken. V. reformálta a játékrendett, szín
padra vitte Moliére, Corneille, Calderon legkivá
lóbb műveit, megszüntette az ott akkoriban na
gyon elharapózott rögtönzéseket, stílust vitt az 
előadásokba s így előfutárja volt Gottschednak. 

Vélt házasság (matrimonium putativum), 1. 
Házassági jog. 

Veltlin- (Val Teliina vagy Teglino), tágabb 
értelemben az Adda felső völgye, szűkebb érte
lemben ennek 90 km. hosszú alsó része, amely 
a Bernina- és Bergamascói-Alpok közt a Serra di 
Morignone szorostól a Como-tóig nyúlik. Vasút 
és műút vonul rajta végig. Igen termékeny, a 
hegyek magasabb részeit szép erdők ós legelők 
takarják. Legfontosabb helységei: Sondrio, 
Tirano, Teglio, amelyről a völgy a nevét kapta, 
Morbegno. A középkorban a V. Lombardiának 
volt része, 1512. Graubündenhez került. 1620 jul. 
19. ós 20. a kat. lakosok a tisztviselők és refor
mátusok meggyilkolása után magukat függetle
nítették ; azonban a svájci szövetség újra hatalma 
alá vetette őket. 1797-ben Bonaparte a Ciszalpini 
köztársasághoz csatolta. 1814-ben a lombard
velencei királysághoz és 1859. Olaszországhoz 
került. 

Veluchi, az ókori Tymphrestos,a,Pm&osz hegy
ség déli részében levő 2319 m. magas hegy|Közóp-
Görögországban. 

Velum (lat.) a. m. lepel, fátyol; a kat. egy
házban 1. a miseruhával ugyanabból a kelméből 
készült kendő, mellyel a kehely befedetik; 2. fe
hér gyolcsból vagy selyemből készült, arannyal 
hímzett kendő, mellyel a pap a szentségmutatót 
kezeibe veszi. 

V e l n m , 1. a kagylók szájnyílása körül két 
oldalt levő vitorlaalakú függelék melynek köze
pén hosszában végigfutó barázdája jobbról és 
balról a szájba torkollik; az érzéklésnél és a 
mikroszkópi lényekből álló tápláléknak a szájba 

való juttatására szolgál; 2. a medúzáknál a ha
rang peremén lévő fátyolszerü és gyürüalakú 
úszószerv (azokat a medúzákat, melyeknek van 
ilyen V.-uk, fátyolos medúzáknak (Oraspedota) 
nevezzük, amelyeknél pedig a V. hiányzik, azok 
a fátyoltalan medúzák (Acraspedota). L. Hydro-
zoa. 3. V. palatinum, a. m. íny vitorla vagy lágy 
szájpad. 4. V- medullare anterius és posterius 
a. m. az elülső és hátsó velővitorla a kisagy velőn. 
5. A Veligera-l&cv&k helyváltoztató szerve. L. 
Veligera-lárva. — V. (növ.), burok, fátyol 1. 
Gombák. 

Velünk született, vele született, ami termé
szeti tulajdonságot születésünkkor hozunk ma
gunkkal a világra, mint p. o. testi hibát, szellemi 
tehetséget vagy hiányt. Hogy velünk született 
képzetek, eszmék nincsenek, a képzetek külső » 
hatásra fejlődnek a lélekben, azt már Locke ki
mutatta; de vannak olyan szellemi funkciók, 
amelyek egyedül a külső benyomások hatásából 
meg nem magyarázhatók. Velünk született beteg
ségek azok, amelyek már az anyaméhben csirá
jukban megvannak vagy ott fejlődnek, 1. Betegség. 

Velvet (ang., ejtsd: veivit) a. m. pamut- vagy 
manchesteri-bársony; velveteen, hamis bársony. 

Velyhe (állat), a sárgarigó népies neve. 
Vembere, hasonló nevű steppe-vidéken keresz

tülfolyó keletafrikai folyó, az Ejasszi v. Nyarasza-
tóba ömlik, nem állandó vizű. 

Véménd, kisk. Baranya vármegye pécs-
váradi járásában, (1920) 2381 német, magyar és 
szerb lakossal. 

Vemhes vagy hasas az a nőnemű állat, mely 
meg van termékenyítve, vagyis amelyben magzat 
fejlődik. A ló 11, a marha 91/*, a juh 5 s a sertés 
4 hónapig V. A V. állatot jobban kell táplálni, 
mint a meddőt s mindent mellőzni kell, amitől 
elvetélhet. 

Ven. , Angliában a venerable (főtisztelendő) 
rövidítése. 

Véna (lat.) a.m.gyüjtőér(l. Gyüjtöerek.). Faluk 
vékony, bennök, különösen a végtag gyüjtőereiben 
billentyűk is vannak, hogy a vér visszafolyását 
megakadályozzák. — V. cava. üres gyüjtőér; rend
szerét a test felső és alsó részeiből és a felső és 
alsó végtagokból a vért a szív jobb pitvarába 
visszavivő két ér alkotja (felső vagy leszálló és 
alsó vagy felhágó üres gyüjtőér, V. cava descen-
dens et ascendens). — V. portae a. m. kapuér (1. o.). 
Lásd még Vérerek. 

Venado (állat), a csilei törpeszarvas (Ptidutt 
liumilis Benn.) neve. 

Venaesec t io , 1. Érvágás. 
Venaissin (ejtsd: veneszen), egykori grófság 

Vaucluse francia départementban, a Rhone éa 
Durance között, nevét Venasque (középkori Ven-
dascum) városkáról kapta. Régebben a toulonsei 
grófoknak tulajdona volt, VII. Rajmond a pápá
nak ajándékozta, de ez 1243-ban annak vissza
adta. Midőn Rajmond örököse és ipa Alfonz poi-
toui gróf 1271. gyermektelenül halt el, birtokait 
a francia korona örökölte. 1274. V. Avignonnal 
a pápák birtoka lett, akik külön helytartók által 
kormányoztatták; 1791 szept. 14. Franciaország
gal újra egyesítették. 

Vénák, 1. Gyüjtöerek és Véna. 
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Vénakő (phlebolith), kitágult vénák öbleiben 

elmeszesedett véralvaűék. L. Érkö, Trombózis. 
Venalis (lat.) a. in. megvehető, oladó. 
Véna mediana , a könyökhajlatban futó 

gyűjtőér, amelyet leggyakrabban használnak or
vosságok befecskendezésére, vérpróbavételére, 
érvágásra. 

Veuantius Fortunatus Honorius ölemen-
tianits, keresztény-római költő, szül. Trevisóban, 
megh. 600 után Poitiersban, ahol püspök volt. 
Egy Sz. Mártonról szóló eposzon kivíil 11 könyv 
költeményt írt (Miscellanea), ezekben a klasszi
kus költők nyelvezetét keresztény tárgyakkal és 
szellemmel párosítja. Az ő szerzeményei a kat. 
istentiszteletben ma is élő Vexilla regis prodeunt 
és Pange lingua himnuszok. Költeményeit ki
adta Leo (Berlin 1881). 

Vénapulzus. Beteges körülmények között a 
szívverés a gyűjtőereken is lüktetést okoz, különö
sen a háromhegyű szívbillentyű elégtelensége 
esetén. L. Szívbajok. 

Venapunctio, az az orvosi beavatkozás, mi
kor csöves tűvel beleszúrnak valamely gyűjtő-
érbe vérpróbavevés vagy érvágás céljából. Jó
részt kiszorította a régi érvágást. 

Venasque (Benasque), város Huesca spanyol 
tartományban, 20 km.-nyire a francia határtól, 
1143 m. magasan a Pyreneusokban, d9io) 1364 
lak., régi citadellával. A Puerto de V. hágó (2417 
m.) a Luchon völgybe vezet. 

Vénasszonyok hala (állat), 1. Balistes és Ke-
ményböríí halak. 

Vénasszonyok nyara, közfelfogás szerint a 
Bzeptemberi enyhe, derült idő. Tulajdonkópen az 
ökörnyál (1. o.) nevű őszi jelenség német nevének 
(Altweibersommer) fordítása. 

Venatio (lat.), 1. Állatviadal. 
Venator János, 1. örotus Btibianus-
Vénazörej, a gyűjtőerek fölött bizonyos körül

mények között orvosi hallgatócsővel hallható 
zörejek. Legismertebb az ú. n. apácazörej (1. o.). 
A combgyüjtőér fölött erőltetett kilélegzéskor 
vagy szorításkor gyakran zörejt hallani. 

Vencel, szent, cseh herceg és vértanú. Nagy
anyja, Szent Ludmilla nevelte. Ifjúkorában 926. 
vette át a csehek kormányzását. Pogány anyja, 
Drahomira, Ludmillát megölette 927. és fiának 
neve alatt akart uralkodni és a kereszténységet 
kiirtani. V. azonban rövid idő múlva felszabadult 
anyjának befolyása alól és megjelenvén anyja 
és az országnagyok előtt, ünnepélyesen és hatá
rozottan kijelentette, hogy nem gyermek többé, 
nem engedi a keresztény törvényt gyaláztatni. 
A pogány országnagyok Boleszláv öccsével élü
kön orgyilkos módon 935 szept. 28 meggyilkol
ták Altbonzlauban.Bmléknapjaszept. 28. Acsehek 
védöszentjükül tisztelik. L. még Csehország (tör
ténete). 

Vencel, több uralkodó neve: 
[Magyarország.] 1. V., magyar,utóbb cseh ki

rály (III Y.),U.V. cseh király fl'a, IV. Béla magyar 
király egyik leányának Annának szépunokája, 
szül. 1289., megh. 1306.1301-ben a magyar főurak 
jó része atyját választotta meg királynak, de az 
maga helyett fiát ajánlotta. A inagyar főurak az 
ajánlatot elfogadták és V.-t nagy kísérettel Budára 

hozták. Innen Székes-Fejérvárra vitték s ott 1301 
aug. 27. Gimesy János kalocsai érsek őt királlyá 
koronázta. Ekkor nevét a magyarosabb Lászlóra 
változtatták; egykorú oklevelekben tehát László 
néven fordul élő. A gyermek királyt azonban 
Anjou Károly ostrom alá fogta. Értesülvén erről 
atyja, 1304 jun. haddal jött fiáért ós V.-t a koro
nával együtt hazavitte Csehországba. Nemsokára 
atyja meghalt (1305 jun. 21.) s igy V. lett Cseh
ország királya. A magyar királyságról 1305 okt. 
9. mondott le Ottó bajor herceg javára. 1306 aug. 
4. Olmützben Potenstein Konrád megölte. Jegyese 
volt III. Endre magyar király árvája, Erzsébet, 
de ezt az eljegyzését fölbontotta és Mesék hesseni 
herceg leányát, Violát vette el. Vele halt ki a 
Przemysl-ház. 

[Csehország.] 2. I. V., cseh király (1230— 
1253), I. Ottokár király második fia, szül. 1205., 
megh. 1253 szept. 22. 1230-ban követte atyját 
a trónon s állandó háborúságban volt Baben-
bergi II. Frigyes herceggel. Ennek halála után 
igényt tartott annak örökségére (Alsó-Ausztria, 
Stájerország). Fia, II. Otákár nőül is vette az 
elhalt herceg idősebbik nővérét, Margitot s 
ura lett Ausztriának. V. 1224. nőül vette'Hohen-
staufl Fülöp német király leányát Kunigundát, 
kitől 2 fia és 2 leánya született. 

3. II. V., cseh király (1278—1305), II. Otakár 
egyetlen fia, szül:i 1271., megh. 1305 jun. 21. 
Atyjának halála után 1278. jutott a trónra. Sokat 
küzködött a cseh főnemességgel. 1290 kivégez
tette Rosenberg Zavist, anyjának, a magyar 
Kunigundának, ÍV. Béla király unokájának máso
dik férjét. 1291. Kis-Lengyelország, 1300. Nagy-
Lengyelország uralkodója lett. 1301. fia, az if j. V. 
számára elfogadta a magyar trónt, de már 1304 
nyarán bejött érte Budára s a koronázási jelvé
nyekkel együtt magával vitte Prágába. V. első 
neje Juta, Habsburgi Rudolf leánya (megh. 1297), 
második neje Erzsébet lengyel hercegnő (megh. 
1335.) volt. Fiában, III. V.-ben kihalt a Przemysl-
esalád férfiága 1306. 

4. III. V., cseh király (1305-06), 1. Vencel, 1. 
5. IV. V.,csehkirály\íS78-U19.),lV.K&T:olY 

német császár és cseh király idősebbik fia, szül. 
1361 febr. 26., megh. Prágában 1419 aug. 16. 
Még atyja életében megválasztották és megkoro
názták német királlyá (1376.) s annak halála után 
Csehország trónját is elfoglalta. Csakhamar 
beleunt a kormányzásba és ivásnak adta magát. 
Állandó harcban volt a főnemességgel és kegyet
lenségével akarta fékentartani őket. 1393-ban a 
prágai érsek helyettesét, Nepomuki Jánost a 
Moldva vizébe dobatta. 1394-ben öccse, Zsigmond 
magyar király Prágában elfogta s egy ideig őri
zetben tartotta. Közönyössége miatt a négy rajnai 
vál. fejedelem 1400 aug. 20. letette őt a német 
trónról s helyébe Pfalzi Ruprechtet választotta. 
V. azonban fentartotta jogait és csak 1411. mon
dott le végleg öccsének, Zsigmondnak javára a 
német trónról. Csehországban Húsz fellépése 
okozott zavarokat s V. előbb támogatta Huszt a 
németek ellen. Később azonban nem tudott a hu
sziták féktelenségeinek gátat vetni. A prágai 
véres felkelés hírére oly haragra lobbánt, hogy 
szörnyet halt. V. ö. Pelzel, Lebensgeschichte des 
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römischen und böhinischen Königs Wenzel (Prag 
1788—90, 2 köt.); IAndner, Geschichte des 
Deutschen Reiehes unter König Wenzel (Braun-
schweig, 1875—76, 2 köt.). 

[Német Birodalom.] 6. V.. német király 
(1378—1400), 1. V, 5. 

Vencelin, wassenburgi gróf, István magyar 
vezérnek szolgálatába állt. A Veszprém táján ví
vott csatában (998) hagyomány szerint V. párbaj
ban megölvén Koppányi, ennek hada szétfutott s 
István teljes győzelmet aratott. Dédunokája volt 
Bátor Opos. 

Vencel koronája (SzentVencelkoronája; l. az 
ábrát), a cseh királyságnak Szt. Vencel, Cseh
ország védszent je után nevezett szimbóluma. 1347. 
készült IV. Károly alatt, ennek felesége ; Valois 

Blanka kívánságára. Készítésénél a francia ki
rályi korona szolgált mintául. Vele koronázták a 
cseh királyt. A rajta alkalmazott keresztbe Krisz
tus töviskoszorújának egy tövise van illesztve. 
A prágai Szt. Vitus-egyház kincstárában őrzik. 

Vencsellő,nagyközség Szabolcs vm. dadái felső 
j.-ban, (1920) 2928 magyar lak. 

Ven-csou, kínai kikötő, 1. Vön-csou. 
Venczell Béla, operaénekes, basszista, szül. 

Nyitráu 18ál febr. 17. 1900 az Operaház karéne
kese, 1905 magánénekese lett; a legtöbb dalmű 
basszus-szerepeinek kitűnő alakítója. 

Vendée (ejtsd: -vandé), 75 km. hosszú folyó a ha
sonló nevű francia départementban, a Sévre-Nior-
taise mellékfolyója, alsó részén hajózható. 

Vendée (ejtsd: vaudé), franciadépartement az 
Atlanti-óceán, Charente-Inférieure, Deux-Sévres, 
Maine-et-Loire és Loire-Inférieure közt, területe 
7016 km2, (192D 397.292 lak. Részei a Bocage dom
bos terület, a sík Plaine a DNy. részében és a 
nedves talajú tengerparti Marais. Hozzátartoz
nak : Bouin, Noinnoutier és Yeu-szigetek. Szék
helye: La-Roche-sur-Yon. 

V.-t a régi Poitouból szakították ki. A nemes
ség ós jobbágyság közt nem volt olyan egyenet
lenség, mint Franciaország más részében s azért 
a forradalom által teremtett új helyzettel nem 
tudtak megbarátkozni. XVI. Lajos francia király 
kivégzésének hírére Vendée département lakói 
a papság és nemesség támogatásával felkeltök 

a konvent ellen s XVI. Lajos fiát kiáltották 
ki XVII. Lajos néven királynak. Első vezé
rük, Larochejacquele-in 1793 máj. 25. megverte 
a köztársasági sereget s jún. 10. elfoglalta Saumur 
városát. Erre a konvent északról és délről két 
sereget küldött ellenük s a vendéeiek 1793 okt. 17. 
vereséget szenvedtek Gholet mellett, hol egyik 
vitéz vezérük, d'Elbée marquis is elesett. Ezután, 
hogy élelemhez jussanak, főseregükkel átkeltek 
a Loire folyón. De Bretagne lakossága nem támo
gatta őket, mire visszavonultak s útközben majd
nem az egész sereg elpusztult. 1794 elején Ven-
déeba hatoltak a köztársasági csapatok, hol La-
rochejaquelein halála után Gharette lett a fővezér. 
Miután Turreau konvent-tábornok pusztító csa
patai nem értek célt, utóda Hoche tábornok sze
lídebb eszközökkel akarta a felkelést lecsendesí
teni. 1794 dec. békét és bocsánatot ajánlott a ven-
déeieknek, amelyet Gharette 1795 febr 15, amásik 
felkelő vezér, Stofflet pedig 1795 máj. 20. foga
dott el. Eszerint a vendéeiek elismerik a köztár
saságot, kegyelmet, kártalanítást, hadmentességet 
ós vallásszabadságot kapnak. Síikor 1795 jún. 
angol hajók egy emigráns csapatot szállítottak 
partra (^(iöeroK-félszigeten, a vendéeiek újból 
fegyvert fogtak. Do Hoche a mozgalmat még csí
rájában elfojtotta és a két fölkelő vezért Nantes-
ban főbelövette. A V.-i fölkelés 150,000 ember
életbe került. Kisebb royalista felkelések törtek 
még ki 1815. Napóleon száz napi uralma alatt s 
1830. az elűzött X. Károly érdekében. V.ö. Gréii-
neau-Joly, Histoire de la Vendée militaire (Paris, 
1895—96, 5 köt., 6. kiad.); Chassin, La Vendée 
et la ehouannerie (u. o. 1892—99, 10 köt.); La-
croix, Guerre des Vendéens 1792—1800 (u. o.. 
1905); Deniau, Histoire de la guerre de la Ven
dée (Angers, 1906—07, 2 köt.). 

Vendéei háború, 1. Vendée. 
Vendég-ácsolat(bány.),ideiglenesácsolat,amely-

nek csak addig kell megakadályozni a kőzet be-
omlását, míg a végleges ácsolat el nem készül. 

Vendégállvány^ 1. Állvány. 
Vendégarc, 1. Álarc. 
Vendégíej, 1. Öntés. 
Vendéghaj, 1. Paróka. 
Vendóghid, 1. Híd. 

Vendégi (Hostovice), kisk. Zemplén vm. szin-
nai j.-ban, (1910) 699 rutén lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Vendégláb, 1. Mesterséges végtag. 
Vendégnövény, 1. Jövevény növény. 
Vendégszem, üvegből készült, csészeforma pót

lék, amelyet az összetöpörödött avagy teljesen 
hiányzó szemteke leplezésére, pótlására illeszte
nek a szemgödörbe. A jól megválasztott V. lehe
tőleg hü mása az ép szemnek. A V.-et csak akkor 
szabad viselni, ha a szemgödörben már semmi 
gyuladás sincs. Beillesztését kiki könnyen meg
tanulja, valamint a kivételét is; éjjelre kiveszik, 
úgy hogy gombostű fejével vagy hajtű hajlásávai 
emelik ki. Mivel az üveg-V. könnyen törik, cel
lulózából is készítik. Ujabban a lovaknak is 
tesznek be V-et. Feltalálója: Boissoneau, a XIX. 
század elején. Mai gyárak V.-eket óriási, sok 
ezerre menő választékban árulnak, minden szín
nek és nagyságnak megfelelően. A legjobb V.-ek 
a meglevő szem után kézi festéssel készülnek. 

Venoel koronája. 
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Vendégszerep az a szerep, amelyben valamely 
művész, vagy művésznő olyan színpadon lép fel, 
amelyhez állandó szerződés nem köti. 

Vendégszeretet, régi népeknél vallási törvé
nyek által szentesitett szokás idegeneknek mene
dékhelyet és védelmet nyújtani. Nemcsak az egyes 
személyek gyakoroltak V.-et az egyesekkel szem
ben, gyakran egész családok vagy törzsek kötöt
tek szerződést egymással a V. kölcsönös ápolá
sára. A rómaiaknál Juppiter volt a V. védője, 
iimen mellékneve: hospitalis. A V. gyakorlását itt 
iörvények szabályozták (ius hospitii). Krisztus és 
az apostolok is prédikálták a V.-et s a legszen
tebb törvények egyikének hirdették. A középkor
ban is számos jelével találkozunk a legmesszebb 
menő V.-nek s a Kelet patriarchális életet foly
tató népei még ma is a legszentebb kötelességnek 
tekintik. Természetes, hogy a V. e régi értelmé
ben mindenütt eltűnik, ahol a közlekedés és érint
kezés a törvények védelme alatt állván, fölösle
gessé lesz, hogy egyesek, a régiek felfogása sze
rint, védelmet nyújtsanak az idegennek a V. for
májában. 

Vendégvégtagok, i. Mesterséges végtag. 
Vendek, népfaj, régebben a németek általáno

san így hívták az összes szláv népeket; ma csak 
Kelső- és Alsó-Luzsica szláv népességét értik 
rajta, akik szerbjoknak nevezik magukat s így 
gyakran szorboknak is hívják őket. A mai luzsi-
eai V. egy régi szorb törzsnek, a dálemincóknák 
a maradékai, akik a Mulde két partján laktak 
egész az Elbeig s akiktől ezen vidéket Dalemin-
eiának nevezték el. A V. nyelvét ma már csak egy 
igen kis területen beszélik a Löbau-Lübbenau és 
a Bischofswerda-Pinnow városok közötti részen, 
mely körülbelül 3300 km3. A kisebbik, a déli rész 
Szászországhoz tartozik, az északi, a nagyobbik 
rész Poroszországhoz (Szilézia és Brandenburg 
tartományokhoz). A V. területét minden oldalról 
németek övezik és a nép semmi összeköttetésben 
sincs a többi szláv törzsekkel. Összesen körül
belül Í20,000-en vannak. Vallásra tülnyomólag 
evangélikusok, kat. mintegy 12,000 a felső-szorb 
vidéken. A reformáció idejében vend irodalom is 
keletkezett, de 1840-ig alig lépte túl a vallásos 
egyházi költészet határát. De ez időktől kezdve 
az ébredezni kezdő nemzeti öntudat az irodalom 
fejlődésének is új irányt mutatott, főleg a felső-
szorboknál. A iegbuzgóbb apostoluk, a nyelv, a 
nemzeti érzület és irodalom fáradhatatlan előhar
cosa Sclimaler János Ernő volt Bautzenban 
(1816—84.). A régi Ausztriában és Magyarorszá
gon lakott V. szlovénok, akik részint katoliku
sok, részint evangélikusok. Ezeknek nyelve tel
jesen elüt a németországi rokonokétól. Vas vár
megye ós Zala vármegye D.-i sarkában laknak 
tömegesen, számuk mintegy 70,000, de az általuk 
iakott területet igen csekély kivétellel a trianoni 
békeszerződós a Szerb-Horvát-Szlovén királyság
nak Ítélte oda. 

Irodalom. Hunfalvy. Magyarország etnográfiája, 477. old.; 
Andree, Weudische Wande'rstudien, Stuttgart 1893; u. a., 
Das Spracligebiet der Lulsitzer W. vom XVI. Janrtrandert 
Ms zur Gegenwart Prága 1873; Bognslawskí és Hornik, 
Historija serbskeho naroda, történeti térképpel a \'i—XI. 
iz.-ig, Bautzen 1881: Pypin, Das serbisch-wend. Sekriftthum 
ta der Obe>- und Nicd'evlausitz, Leipzig 1884: Miiller E., 
Das Wendentlmm in der Kiederlausitz, Cottbus 1894. 

Vendel, szent, apát, a X. sz. végén és a XI. sz. 
elején. Skót herceg volt, de elhagyta titokban a 
királyi udvart, hogy a magányban Istennek zavar
talanul szolgálhasson. Először az apostolok sír
jához, azután Franciaországba, végre Német
országba utazott ós Westrich mellett egy kis 
házikóban telepedvén meg, koldulással kereste 
kenyerét. Szent életmódjának híre elterjedvén, a 
földmívesek seregestül jöttek hozzá, hogy beteg 
barmaikat megáldja. Végül a tholei kolostor 
apátjának választatván, pappá szentelték. Megh. 
1015. A pásztorok védőszentjükül tisztelik. Emlék
napja okt. 22. 

V e n d é n i i a i r e (franc, ejtsd: vaűdemjer, a. m. 
szüret-hó), a francia forradalmi naptár első hó
napja, a szept. 22-től okt. 21-ig terjedő időköz. 

Venden (Kehszt, Venno-lin), kis város Lett
országban, Rigától ÉK.-re, vasút mellett, mintegy 
5000 lak. XIII. századbeli templomában Pletten-
berg emléke. 1238-tól kezdve háromszáz évig a 
kardvitézek nagymesterének volt székhelye. 
1562-ben Lengyel-, 1622-ben Svéd-, 1710-ben 
Orosz-, 1918-ban Lettországhoz került. 

V e n d e t t a (olasz) 1. Vérbosszú. 
Vendidad, a Zend Aveszta (1. o.) egyik része. 
Vend koronarend, Meeklenburg nagyherceg-

ségi érdemrend, mely mindkét hercegségre közös. 
Alapíttatott 1864 máj. 24. mint nagyhercegsógi 
házirend. Négy osztálya és egy érdemkeresztje 
van. Ez a rendjel 1918. a német császárság össze
omlása után megszűnt. 

Vendl 1. Aladár, állami geológus, szül. Ditrón 
(Csik vm.) 1886 nov. 18. Egyetemi tanulmányai
nak végeztével 1911. (sub auspiciis regis) bölcsé-
szetdoktorrá avatták a budapesti egyetemen. 
1912 a földtani intézetben geológus, 1914 a mű
egyetemen magántanár lett. Az 1914. évi világ
háborúban mint honvéd-zászlós 1915 orosz fog
ságba jutott. 1922 a M. Tud. Akadémia lev. tag
jául választotta és műegyetemi ny. rendk. tanári 
címet kapott. Szakmunkái a Földtani Közlöny
ben s a m. kir. Földtani Intézet Évkönyvében és 
Évi jelentéseiben, továbbá a Centralblatt far 
Mineralogie és Zeitschrift für Krystallographie-
ban jelentek meg. Önállóan megjelent müve: 
A Velenczei hegység geológiai és petrografiai 
viszonyai, 4 táblával (1913.). 

2. V. Miklós, egyet. m. tanár, szül. Sopronban 
i 1896 okt. 8. A m. kir. bánya- ós erdőmérnöki fő-
! iskola rk. tanára. Önállóan megjelent művei: 
I Beitráge zur Kenntniss der optischen Daten der 
Albite (Stuttgart 1922); The chemical composi-
tion and optical properties of a basaltic horn-

| blende from Hungary (London 1924). 
j Vend nyelv és irodalom, 1. Délszláv nyelvek 
és irodalmak (szlovén nyelv és irodalom). 

Vendőme (ejtsd: vaSdóm), régi francia grófság, 
1515 óta hercegség, mely a Bourbon család bir
tokában volt 1378 óta. IV. Henrik király 1595. 
d'Estrées Gabrielletől született fiának, Gésarnák 
(szül. 1594 jún., megh. 1665 okt. 22.) adta a K 
hercege címet. Ez XIII. Lajos uralkodása alatt 
ellensége volt Eicheliennek, aki őt 1641 halálra 
Ítéltette. De a herceg Angliába menekült és csak 
Richelieu halála után tért haza. Anna özvegy 
királyné mellett nagy befolyással bírt s az udvar 
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pártján állott a Fionde-niozgalomban. 1655-ben 
mint Franciaország fő tengernagya Barcelona mel
lett legyőzte a spanyol hajóhadat. Idősehbik fia, 
Louis (szül. 1612, megh. 1669 aug. 6.) 1649 a meg
hódított Katalónia alkirálya lett. 1651-bon nőül 
Tette Mazarin unokahugát, Mancini Laurát s 
•ennek halála után 1657. az egyházi rendbe lépett és 
1667. bíboros lett. Ennek idősebbik fia, Louis 
Joseph (szül. 1654 júl. 1., megh. 1712 jún. 11.) 
Turenne alatt kezdte hadi pályáját s 1695—97-ig 
a francia sereg fővezére volt Katalóniában. A 
spanyol örökösödési háborúban 1702-06-i g Felső-
Itáliában változó szerencsével harcolt a császári 
.seregekkel. 1708-ben őt küldte XIV. Lajos Bel
giumvisszafoglalására, de Oudenarde mellett júl. 
í l . vereséget szenvedett Szavójai Jenő és Marl-
borough egyesült seregétől. 1710 végén Spanyol
országba ment s két győzelmével (Brihuega és 
Villaviciosa, dec. 9—10.) végleg biztosította V. Fü
löp számára a spanyol trónt. Öccse, Philippe (szül. 
1655 aug. 23., megh. 1727 jan. 24.), a máltai lovag
rend nagypriorja, szintén mint hadvezér működött 
1705-ig, de kudarcai miatt visszahívták s 1711 óta 
a Templeban, a lovagrend párisi kastélyában élt. 
Benne kihalt a V. hercegi család. Jelenleg az 
Orléans-családból Emmanuel herceg, Ferdinánd 
alenconi hercegnek fia viseli a V. hercegi címet 
(szül. 1872 jan. 18), aki 1896. Henrietté belga her
cegnőt, Albert belga király nővérét vette nőül. 

Vendöme (ejtsd: vaEaóm), város Loir-et-Cher 
francia départementban, (i9ii) 9707 lak. A Szt.-Há-
romság egykori apátsági temploma XII—XIV. sz.-
beli; mellette az apátság romjai. XV. sz.-beli Made-
leine templomában renaissancekorbeli üvegfest-
tnónyek vannak. A Loir választja el V. régi közép
kori várának romjaitól. V. gallus eredetű; a VI. 
flz.-ban Vindocinum néven említik. A középkorban 
Vendőmois grófságnak székhelye volt. 1870 dec. 
15. és 1871 jan. 6. német-francia ütközetek szín
helye volt. 

Vend őr grófság (Windisch Mark), a délszláv 
vendektől vagy szlovénektől lakott terület neve 
Nagy Károly idejében. Később Krajna és Stájer-
őrgrófságra oszlott. 

Vendrei Ferenc, 1. Ássermann. 
Vend-Spree, folyó, 1. Dahme. 
Venécze (Benátky), kisk. Sáros vm. bártfai 

j.-ban, (íoio) 182 rutén lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Venedey, Jákob, német író, szül. Kölnben 

1805 máj. 24., megh. Oberweilerben 1871 febr. 
8. Liberális eszméi miatt élete nagy részét külföl
dön számkivetésben töltötte. 18í8-ban a frank
furti nemzetgyűlés tagja volt. Különösen a fran
ciákról és angolokról írott művei érdekesek. 

Venediger (Grossvenediger), a Hohe fanem 
egyik legmagasabb hegycsoportja Salzburg és 
Tirol ausztriai tartományok határán. Gnájszből 
áll. csúcsait hó és fira borítja. Legmagasabb 
csúcsa 3660 m., kisebbek a Rainerhorn (3560 m.), 
Dreiherrenspitze (3505 m.), Simonyspitze (3500 
m.) stb. Legelőször állítólag 1799. mászták meg, 
ma K.-felól Gschlössből, D.-ről a Virgentalból 
jutnak föl rá, a mászás megkönnyítésére több 
menedékházat építettek az oldalain. V. ö. Spezial-
karte der Venedigergruppe 1:50,000; München 
1900. 

Vcne í í c ium, (lat.) a. m. mérgezés. 
Vének (g'ór. presbiterek), az ős keresztény egy

házakban a gyülekezetek elöljárói, felügyelői és 
tanítói. Manapság V.-nek nevezik a református 
egyházakban az egyházi ügyek vezetésére hiva
tott presbitériumoknak a gyülekezet által válasz
tott tagjait (1. Presbiter és Eggháztanács). Lati
nul a V. senioroknak neveztettek, ez a név ma
napság leginkább az evangélikus egyházban hasz
nálatos. L. Esperes. 

Vének, kisk. Győr vm. tószigetcsilizközi j.-ban, 
(1920) 291 magyar lak, 

Venelin (Wenelin), Juri Joanovics, bolgár 
történetíró, szül. Nagytibaván (Havasalja, Bereg 
vm.) 1802, megh." Moszkvában 1839 márc. 
28. Családi neve Hucza György. 1829-ben adta 
ki nagy munkáját: Drevnie i nynessnie Bolgáré 
(A régi és új bolgárok), amelyben azt bizonyítja, 
hogy a bolgárok szlávok ós nem elszlávosodott 
tatárok. Egyéb munkái: A népköltészet, különö
sen a dél-orosz népköltészet eredete; Az új bolgár 
irodalom kezdete (Moszkva 1838). Halála után 
jelent meg: Oláh-bolgár és dákó-szláv okiratok 
(Szentpétervár 1840); Bolgár történelmi kritikai 
vizsgálatok (Moszkva 1849). 

Venesiossi coIul»rina(áiiat), a mérges kígyók 
gyűjtőneve. 

T e n e n n m (lat.) a. m. méreg (I. o.) 
Venerab i l e , kiegészítve Sacramentum (lat.) 

a. m. tiszteletre méltó szentség. L. Sanctissimum. 
VeneraMl i s (lat.) a. m. tiszteletreméltó. — 

Veneralile Gonsistorium, 1. Szentszék. — Vene-
ratio, tisztelet. 

Vencr ia (lat.) gyűjtőnéven értik az orvosok 
a sziftiist, sankert és kankót. 

Vcner icus a. m. nemi, nemi betegségekkel 
összefüggd. 

V e n e r i d a e (állat), 1. Véníis-kagylók. 
Vener-tó, 1. Wener-tó. 
Vénetek (Henetek, Veneti), öt különböző ere

detű ókori népnek a r eve: 1. V. Kisázsia É.-i part
vidékén, kiket már Homeros említ. 2. V. a Balkán
félszigeten. 3. V. mint a germánok K.-i szomszédjai, 
a Visztula középfolyásánál letelepült szlávok, ki
ket Tacitus és Plinius említenek először és nevük a 
vendek (1. o.) nevében máig fenmaradt. 4. V. Gallia 
Lugdunensis nyugati partvidékén, a mai Breta-
gneban, a gallusok közt a legkiválóbb hajós nép, 
melynek az Atlanti óceánon sok hajója volt; 
Caesar Kr. e. 56-ban legyőzte. Fővárosa Dariori-
gum, későbbi neve Veneti (ma Vannes). 5. V., 
1. Venetia. 

Venetia, ókori tartomány Gallia Cisalpinában, 
az Athesis (Etsch), az Alpok, a Pó torkolatvidéke 
és a tenger között. Jelentékeny városai: Patavium 
(a főváros, ma Pádua), Adria, Vicetia (Vieenza), 
Altimám (Altino), Tarvisium (Treviso), Feltria 
(Féltre) stb. Aquileiamár római gyarmat. Lakosai, 
a Vénetek (v. Énetek, Henetek) valószínűleg illír 
eredetűek. Megmaradt kőfelirataik még nincsenek 
megfejtve. Már 225. Róma szövetségesei a gallu
sok ellen, a pún háborúkban is hívei maradtak. 
A szövetséges háború után polgárjogot kaptak és 
teljesen ellatinosodtak. V. ö. Gzoernig, Die altén 
Völker Oberitaliens (Wien 1885); Pauli, die 
Veneter u. ihre Schriftdenkmaler (Leipzig 1891). 
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Venetianer Lajos, a magyar zsidó tudományos 
irodalom egyik kiváló müvelője, szül. Kecske
méten 1867., megh. Újpesten 1922 nov. 5. Tanul
mányait Budapesten végezvén, előbb Csurgón, 
majd Lúgoson, végül Újpesten volt főrabbi. Szá
mos értekezésén kívül főbb művei: A fokozatok 
könyve (1890); Felébaráti szeretet a zsidó ethiká-
ban (1891); Az Eleüzisi misztériumok a jeru
zsálemi templomban (1895); A héber-magyar 
<>sszehasonlitónyelvészet(l898); A zsido'ságszer
vezete az európai államokban (1901); A zsidóság 
eszméi és tanai (1904); A bibliai történet és az 
újkori ásatások (1906); A prófétai leckék eredete 
1908); A magyar zsidóság története (1922). 

Venezia 1.' (Gompartimento Veneto), eom-
partimento az olasz királyságban, az egykori 
velencei köztársaság területét foglalja magába: 

A tar tomány neve 

Bellnno 
Padova 
Eovigo 
Treviso 
Udine 
Venezia _ — 
Verona 
Vleenza - — 

Összesen . . . 

Te rü l e t e 
km ' -ben 

Lakó inak 
s z á m a 1911. 

3,305 
2,141 
1,771 
2,477 
6,570 
2,444 
3,071 
2,735 

24,514 

234,583 
588,043 
287,235 
548,487 
956,439 
519,208 
523,390 
542,346 

4.199,731 

2.7., olasz tartomány felső Olaszországban. Te-
fUlote 2444 km2, (1921) 519,208 lak. V.-propria-
nak nevezik. Az 1919. szerzett déltiroli terület 
1923-ig a 7- tridentina, Görz, Gradiska és Istria a 
V. giulia nevet viselte. 1923 óta az előbbi tar
tomány Trento néven szerepel, az utóbbi Istria és 
Triest tartományokra oszlott, Görz ós Gradiska 
Vdine (most di Friuli) tartományhoz került. 

3. V., Velence (1. o.) olasz neve. 
Veneziano, 1. Agosüno, 1. Musi. 
2. V., Sebastiano, 1. Piombo. 
Venezuela (V.-i Egyesült-Államok, Estados 

Unidos de V-), délamerikai szövetséges köztársa
ság a Karibi-tenger, az Atlanti-óceán, Brit-Gujána, 
Brazília és Colombia közt. Áll 20 államból, 1 
szövetségi kerületből és 2 territóriumból. Területe 
1.020,400 km2. Felszíne. V. déli részén emelked
nek a Sierra Parimé gránittömegei, amelyeknek 
legmagasabb csúcsai 2000 m. körüliek. A colom-
biai határon vannak az Andok; a Cordillera (Men
táiból kiinduló két hegyvonulat közül az B.-i a 
3000 m.-ig emelkedő Sierra de Perijá, a második 
a Meridai Cordillerák pala- és gránit hegylánco
lata, ennek legkiemelkedőbb csúcsa a Picacho 
Concha (4581 m.), V. legmagasabb hegye. ÉK. felé 
a Barquisimetoi 600—1000 m. magas hegyvidé
kében kisebb gleccserei is vannak. A Ny.-i rész a 
magasabb; itt emelkedik a Pieo de Naiguata 
(2782 m.) és a Caracas melletti Silla (2665 in.); 
K.-BJ1 a Turmniquiri (2048 m.). V.-hoz tartoznak 
még Trinidad és Margarita szigetek is. A Cordille-
lák és az Orinoeo félkör alakú medre között terül
nek el a V.-i Llanók; ezek a hegyek aljában lévő 
llanos altos és az alacsonyabb fekvésű Llanos ba
jos. Földtani viszonyait illetőleg a Liánoktól délre 
«)terülö vidéke a brazíliai ostáblához tartozik, 
gyűrt kristályos palák és paleozoós homokkövek 

terülnek el. AzÉ.-i részén vonuló Sierra Nevada de 
Merida és a Karibi-hegység a colombiai Andokkhl 
egyező gyürődéses hegyrendszerek, amelyek fő
tengelyét gnájsz és kristályos palák alkotják. 
Folyói az Orinoeo vízgyűjtőjéhez tartoznak a 
Cuyunit, az Essequibo baloldali mellékvize kivé
telével. Tavai közül a legjelentékenyebb a Valen
cia tó (1. o.). Éghajlata forró, a mérsékelt égöv 
700—2000 m. között van. A hóhatár 6°—8° D. 
sz. alatt 4520 rn. magasan van. Esős évszakja a 
Liánokon a máj.—nov., míg a hegyvidéken a 
jún.—nov. V. a sárgalázas Orinoeo deltavidékét 
kivéve, egészséges éghajlatú. Földrengések a 
Karibi-hegységben gyakoriak (Cumana 1797. és 
1853., Caracas 1812., San Cristobal 1875. és Me
rida 1894. katasztrofális esetek voltak). A sáskák 
és moszkitók nagy károkat okoznak. Növényzete 
tropikus, olyan mint Braziliának egyenlítóalji 
vidékein. Őserdők borítják a partokat, 1000 m. 
magasságig nyúlnak fel, 3000 m. magasságban a 
fatenyészet megszűnik. A Liánokban a folyókat 
gyér erdők (gallerák) szegélyzik; száraz területein 
a kaktuszok, agavék és pálmák uralkodók, a száraz 
évszakban a szavannákhoz hasonlítanak. Állat
világa főkép az amerikai neotropikus elemekből 
áll, különösen gazdag és színpompás madár- és 
rovarvilága. 

Lakossága (1920) 2.411,952. Egyes államainak 
területét és lakosságát az alábbi táblázat foglalja 
egybe: 

Állam Terü le t 
km2 

]: Lakó inak 
2 száma 1920. 

Szövetségi t e r ü l e t 
Amazonas 
Anzoátegni 
Apure _ 
Aragua . . . 
B o l i v á r . . . 
Caraoobo 
Cojedes 
Delba-Amacuro 
Falcon . . . 
Gnarico 
Lara _ 
Merida — 
Miranda . . . 
Monagas 
Nueva E s p a r i t a -
P o r t n g n e s a 
Sucre — . . . — 
Tacbira 
Trnj i l lo— 
Yaraony 
Zamora — — — 
Zulia -

Összesen 

1,930 
281,700 

43,300 
76,500 

5,851 
238,000 

4,399 
14,800 
40,200 
24,800 
66,400 
19,800 
11,300 

7.950 
28.900 
1.270 
15,200 
11,800 
11,100 
7,400 
7,100 
35.200 
65,500 

140,132 
48,940 
103,573 
39,187 
95,902 
65,852 
125,514 
81,850 
13,474 
128,355 
122,190 
219,816 
123.232 
174,266 
62,421 
56,035 
52.549 
150,211 
147,076 
178,942 
108,022 
55,055 
119,458 

1 1.020,400 í 2.411,952 

A lakosság indiánus, európai és néger elemek
ből áll, amelyek itt igen erősen keveredtek. Tiszta 
fehér bőrű alig l°/o, míg néger is kevés van. Tiszta 
indiánus csak egyes államokban van. A róm. kat. 
az államvallás, érseksége Caracas-ban és 5 vá
lasztott püspöke van, a protestánsok többnyire 
bevándorlott külföldiek. Szellemi oktatás ingyenes 
és kötelező, de a lakosságnak V4-e analfabéta. 
1912-ben 1408 elemi iskolája, 1 tanítóképzője, 
1 műszaki iskolája és 3 egyeteme volt (Caracas, 
Merida és Maracaibo). Földmivelés. V.-nak terü
lete földmívelési, állattenyésztési és erdőgazda
sági területekre oszlik. Főtermékei a kávé, cukor-
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nád, kakaó, gabonafélék és a lakosság főtáplálé-
kául szolgáló kukorica évente négyszeri aratással. 
Közgazdaságilag legfontosabb a kávéterinés jelen
tősége, mert 200,000acreterületnyikávóültetvénye 
van. Dohányt különösen Lara állam Yaraeui vi
dékén és újabban pamutot, indigót és rizst is 
termelnek. Szőllő- és gyümölcstermése jelentős. 
Az állattenyésztés V.-ban igen fontos foglalko
zási ág, legtöbb a szarvasmarha és sertés. A bá
nyászat. Ércekben és más bányatermékekben V. 
gazdag, Yuruaryban az aranymosás hő ered
ménnyel jár, de Callao vidékén az aranybányá
szat is számottevő; ezüstbányái (Lara, Los 
Andes, Bermudez), réz (Aroa), vasérc (Imataca), 
kén, szén (Coro), aszfalt, ólom, kaolin, petróleum 
(Tachira) bányái és telepei vannak. Sóbányáiból 
évente 3 Va millió (bolivar) frank értékű sót ter
melnek ki. Ipara nagyon jelentéktelen, az Andok
ban levő államaiban pamutkelmét, szalmakala
pokat, agyagedényeket készítenek és bőrcserző-
ipara is van; újabban nagyobb városaiban gyárak 
is keletkeztek. Kereskedelme jó utak hiányában 
lassan fejlődik, 1921. bevitele 95"5, kivitele 133-6 
millió bolivar. Fő kiviteli cikkei a kávé, kaucsuk 
ós batáta, kakaó, petróleum, cukor, állatbőrök. 
Hajóforgalma \olt 1921-ben 1061 érkező hajó 
1.252,000 tonna tartalommal. Pőkikötői: Cuidad, 
Bolivar, La Guaria, Puerto Caballo. Vasúti vonalai
nak hossza (1920) 1039 km.; hajózható víziutaié 
18,000 km., a távíróhálózaté 10,319 km. Posta
hivatala 378 van. 

V. alkotmánya az 1830. megalkotott alaptör
vényen nyugszik, 1922-ben módosították. A tör
vényhozás (kongresszus) 2 kamarából áll; a szená
tusból 40 taggal (mindegyik államból 2), és a 
képviselőházból, amelynek 128 tagját általánosan 
választják; minden 21 éves állampolgár választ
hat és választható, a szenátornak legalább 30 éves
nek kell lennie. A hadsereg bókében 967 tiszt, 
14,305 ember; a hadiállomány 150,000 ember. 
A hajóhad összesen 7 hajó, köztük 1 páncélos 
cirkáló. 

Mértékrendszerének alapja a méter és kgr., de 
a gyakorlatban az ókasztiliai mértékek vannak 
elterjedve: 1 vara = 84-77 cm., a gallon 3-79 lit., 
1 quintal (kávénak) = 46 kgr., 1 fanega (kakaó
nak) = 50-6 kgr. 1887 óta a latin érmeuniónak 
megfelelő bolivar = 1 frank = 100 centimos van 
elfogadva. Pénzei a 20 boliváros arany, az 5 (ve-
nezolano) 2, 1, >/s és </4 boliváros ezüst, 12','s és 
5 cent nikkel. Címerét és lobogóját 1. Címerek II. 
és Lobogók I. kópmellékleten. Fővárosa Caracas. 

Története. V. partvidékét Kolumbus fedezte 
fel harmadik útjában (1498). Nevét Vespucci és 
Hojeda hajósoktól kapta, akik 1499. kutatták 
át partjait s egy cölöpökre épített faluról Kis-
Veleneének (V.) nevezték el. 1528-52-ig az augs-
burgi Welser-eea&M. birta zálogban V. Károly 
császártól, azután spanyol gyarmat lett s 1739 
óta az Új-Granadai alkirálysághoz tartozott. 
1810-ben a többi spanyol gyarmat példájára itt is 
felkelés tört ki s végleg 1821. vívta ki független
ségét. Ekkor Quitóval és Új-Granadával egye
sülve Colonibia szövetséges államot alkotta, de 
már 1830. elszakadt ettől s V. néven önálló köz
társasággá alakult. Első elnöke Jósé Antonio 

Paez volt (1830—35), akit 1839. újból megválasz
tottak, 1846. pedig mint diktátor leverte a színes 
lakosság felkelését. 1847—58 ig a Monagas test
vérek (Tadeo és Gregorio) zsarnoki uralma nehe
zedett V.-ra. Ezóta állandó pártharcok dúltak a 
föderálisták és a konzervatívok közt. 1864-ben a 
f öderalisták vezére, Falcon jutott az elnöki székbe 
s az általa egybehívott nemzetgyűlés márc. 28. 
V.-t az Egyesült-Államok mintájára államszövet
séggé változtatta (Estados TJnidos de V.). A ké
sőbbi elnökök közül Guzman Blanco tűnt ki 
erélyes kormányával (1870—77., 1879—84. és 
1886—87). Utódai: Eojas (1887—92), Palacio 
(1892 — 94), Orespo (1894 — 98) és Andrade 
(1898 — 99) állandóan felkelésekkel küzködtek. 
1899 máj. Castro Cipriano tábornok ragadta ma
gához a hatalmat. Erőszakos viselkedésével V.-t 
konfliktusba keverte Angliával, az Egyesült-
Államokkal és Németországgal. Ennek következ
tében 1902 dec. angol és német hajók V. partjait 
blokád alá vetették. Az Egyesült-Államok közben
járására a hágai békebíróság 1904 márc. V. kor
mányát a külföldi hitelezők kielégítésére köte
lezte, de Castro nem tett eleget e határozatnak, 
sőt 1905. az Egyesült-Államokat is provokálta. 
1908-ban újból megválasztatta magát elnöknek 
s most meg Hollandiával keveredett viszályba. 
Betegeskedése miatt még ez évben Berlinbe uta
zott, hogy magát operáltassa. Távollétében eddigi 
híve, Gomes ellene fordult, az elnöki hivatalról 
letétette s 1909. mint az ország ellenségét halálra 
ítéltette. Hogy Castro visszatérését megakadá
lyozza, 1913 aug. magát diktátorrá kiáltatta és 
elfojtotta Castro híveinek felkelését. 1914. ápr. 20. 
Bustillos tábornokot választották elnökké, Go-
mez pedig a hadsereg főparancsnoka lett. 1922-ben 
hét évre Gomez Jüan Vio tábornokot választották 
elnökké. 

Irodalom. I. Földrajzi irodalom. Constitucion de los -Es
tados Unidos de V. 1909 (Caracas 1909); V., Geographical 
Sketeh, Natural Resources. Laws, ect. (Washington 1904): 
Boletin de Estadistica de los Estados ünidos de V. (havonta); 
Anuario Estadistico de V. (évente); Dalton L., V. (London 
1912); Dawson T. c, The South American Republics (Part 
II, New-York 1905); Sorugffrs K. L., The Colombian and 
Venezulean Republics (London 1896., 2. kiad. Boston 1905); 
Sievers. V., (Hamburg 1888); u. a. Zweite Reise in V. 
(u. a. 1896) : u. a. V. und die deutschen Interessen (Halié 
1903); VelozGoiticoaN., Esbozo,Geogr..Recursos,Naturales. 
Legislacion. Condiciones Economicas; Desarrollo Alcanzodo, 
Prospecto de Futuro Desenvolvimientes 1904. 

II. Történelmi irodalom-. Oviedo y Bános : História de 
la conquista y poblacion de la provincia V. (Madrid 1885. 
2 köt.): Landaeta Rosales: Los gobernios de V. desde 
1810 hasta 1905 (Caracas. 1905); Humbert: Les origines 
vénézuéliennes (Bordeaux 1905); Gil Fortonl: História, 
constitucional de V. (Berlin 1907). 

Venezuelai Gujána, 1. Gujána, IV. 
Vengerov, Szemjon Afanaszjevics. orosz iro

dalomtörténész és kritikus, szül. 1855 Lubnóban, 
megh. 1921. Egyike a legismertebb és legnépsze
rűbb orosz kritikusoknak. Főművei a Kritiko-
biograflceskij slovarj russk. pisatelej i ucenich. 
(Az orosz írók és tudósok kritikai és életrajzi 
lexikona, Szentpétervár 1886-tól), eddig megjelent 
6 köt. 

Vengrov (Wegrow), járási székhely Szjedlec 
lengyel kerületben, a Búgba ömlő Liveca partján. 
Lakóinak száma mintegy 10,000. Kevés bőr- és 
posztógyártása van. 
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Veni, bolíviai folyó, 1. Béni. 
Venia (lat.) a. m. bocsánat, engedelem; V. 

aetatis, korengedély (1. o.); V. docendi (legendi), 
egyotemeken a tanítási (felolvasási) engedély; 
V. concionandi, prédikál ási engedély. 

Vónic (HÖY.), 1. Ostrya. 
Veni creator Sp'íritns (lat., jöjj el Szent

lélek teremtő Isten), kezdő szavai a kat. egyház
ban pünkösd ünnepén és annak nyolcadán hasz
nálatos himnusznak. Egyes írók Nagy Károlynak 
juttatják a szerzőséget, valószínűleg azonban 
Nagy Szt. Gergelynek a műve. Használják még 
pápaválasztásnál, püspökök, papok szentolésé-
nél stb. 

Venilia, ó-itáliai tengeri istennő, akit Neptunus 
vagy Janus feleségének is mondanak. Vergilius 
Aeneisében Turnusnak az anyja, Daunus felesége. 
Vénusszal is azonosították. Szerencsés hajózásért 
folyamodtak hozzá. 

Venio imnc ad íbrt i ss i i i ium v i r n m 
(lat., a. m. most térek rá a legderekabb férfiúra), 
e szavakkal kezdi Cornelius Nepos Datames élet
rajzát. Szállóigévé lett. 

Veni Sancte (lat., jöjj el Szentlélek Isten), 
kezdő szavai a kat. egyházban a pünkösdi sze-
quenciának. Használatos a Szentlélek segítségül 
hívására, ú. m. prédikáció előtt, a tanév elején és 
általában minden fontosabb cselekedet kezdetén. 

Veni-vici, az extinktőrök, szénsavfecskendők 
egyik alakja. 

Veni, vidi , viei (lat.) a. m. jöttem, láttam, 
győztem; Pl utarchos és mások szerint e szavakkal 
tudatta Julúis Caesar Pharnakes felett aratott 
győzelmét Amintius barátjával. 

Veniz8losz, Eleatherios, görög államférfi, 
szül. Murniaesz'oan (Kréta mellett) 1864 aug. 23. 
Ügyvéd volt s 1888. beválasztották a krétai nem
zetgyűlésbe. 1896-ban fölkelést vezetett a törökök 
ellen, akiket elűzött. 1897-ben a krétai nemzet
gyűlés elnöke lett. 1902-ben György herceg krétai 
főbiztos igazságügyminisztere, de 1905. a her
ceget lemondásra kény szeri tette. Ugyanakkor 
miniszterelnök lett. í 910-ben a katonatisztek had
ügyminiszternek vitték el Görögországba, azután 
miniszterelnök lett s Pasicsesal együtt megalko
tója a balkáni szövetségnek. A világháborúban 
azon dolgozott, hogy Görögországot háborúba 
vigye az entente mellett, de 1915. megbukott. A 
következő választáson azonban győzött Gunarisz 
miniszterelnök fölött, mire ismét ő került a kor
mány élére, behívta az entente-csapatokat Szalo-
nikiba, ahol 1916 dee.-ben forradalmi ellenkor
mányt alakított Kunduriotisz tengernaggyal és 
Danglisz tábornokkal, de Konstantin király kor
mánya hazaárulónak jelentette ki, háromezer 
hívét letartóztatták, a metropolita kiátkozta, dee. 
29-én száműzték Görögország területéről. Miután 
azonban az entente 1917 jún.-ban Konstantin ki
rályt lemondatta, V. visszatért Athénbe s jún. 
27-én ő alakította meg az új görög kormányt, 
amely hadat üzent Bulgáriának. A sevresi béké
ben 1919. nagy területgyarapítást szerzett Görög
országnak, főleg Kis-Ázsiában (amely azonban 
1922. a török győzelmek következtében elveszett); 
de terrorista uralma nagy elégedetlenséget szUlt 
Görögországban, 1920 aug. 12-én franciaországi | 

útján Nizzában merényletet követtek el ellene és 
meg is sebesült. Mikor Sándor király hirtelen 
halála után 1920 nov.-ben az új választásokon 
kisebbségben maradt, kénytelen volt lemondani s 
a közvélemény többsége annyira ellene fordult, 
hogy a dec. 3-i népszavazás Konstantin királyt 
visszahívta. V. tovább folytatta cselszövényeit 
Konstantin s ennak 1922. a nagy ázsiai vereség 
után való lemondása után György király ellen; 
de 1924 elején súlyos betegsége miatt külföldre 
utazott, pártja pedig felbomlott. 

Venlo (Venloo), megerősített város Limburg 
németalföldi tartományban, (1920) 21,371 lak., je
lentős gyárváros és kereskedelmi tranzito-állomás. 
A régies külsejű város II. Reinhold idejében 1343. 
lett megerősített hellyé. 1481-ben elfoglalták a 
császáriak. 1543-ban V. Károly vette birtokába 
és neki a V.-i egyességben külön kiváltságokat 
adott. 1586-ban Parrna hercege, 1632. az oraniai 
herceg foglalta el, de csakhamar visszakerült a 
spanyolok birtokába, akiknek kezéből 1713. osz
trák hatalom alá jutott. Az osztrákok 1715. Német
alföldnek engedték át. 1794-ben elfoglalták a fran
ciák, 1814. azonban Németalföldhöz került vissza. 

Venn (Das Hohe Yenn, Veen, Fenn) turfás 
mocsarakkal borított, 695 m. magasságig emel
kedő plató Aachen porosz kerületben, a Rajnai
palahegység egyik része. Itt ered a Helle s a Roer 
folyó, É.-i lejtőm vannak Aachen híres szénbányái 
az Inde (Esehweiler) és Wurm mellett. 

Venne. Adriáén Pietersz van de, hollandi festő, 
szül. Delftbenl589.,megh. Hágában 1662 nov. 12. 
Esaias van de Velde hatása alatt festett, sok apró 
alakkal élénkített tájképei: a Tél és Nyár (Berlin. 
Kaiser Friedrich-Museum); A fegyverszünet ün
neplése (Paris, Louvre); Ünnepély a kastély előtt 
(kasseli képtár); A rijswijcki búcsú (Amsterdam, 
Rijks-muzeum). Jellemzők barna tónusban festett 
monochrom képei, pl. Mit nem tesz meg az em 
ber pénzért és Ami mindenkinek ínyére való (a 
budapesti Szépművészeti Múzeumban). Az amster
dami Rijks-muzeumban papok üzérkedését ábrá
zolja Lólekhalászat c. képe. 

Venosa, város és püspöki székhely Potenau 
olasz tartományban, (1911) 9448 lak., olajtermelés
sel, Guiscard Róbert és II. Miklós pápa által föl
szentelt egykori apátsággal, izraelita katakom 
bakkal (IV—VIII. sz.), az alapító sírjával. V. az 
ókori Venusia, Horatius szülővárosa-

Veisosus a. m. gyűjtőeres. — V. vér a. Ja. 
gyűjtőerekből származó vér. 

Venö-oböl, 1. IÁmfjord. 
Ven*., növénynevek mellett Ventenat Etieime 

Pierre párisi tanár (1757—1805) nevének rövidí
tése. Több új növényt írt le. 

Venta Alcolea, csatahely, 1. Aicolea. 
Veníadour (ejtsd: vantadúr), 1. Bemard áe Ven-

tarlour. 
Venta Icenorum, 1. Norwich. 
Venter (lat.) a. m. has. (1. o.) — V.propendens 

a. m. «lógó» (laza) has. 
Venter ( Vintire), kisk. Bihar vm. magyaresékei 

j.-ban, (1910) 1274 román lak. (Tr. R.) 
Venterrogoz (Rogoz), kisk. Bihar vw. -iizgy di

csekéi j.-ban, (1910) 598 román és magyar lakossal. 
(Tr. R.) 

RJrai Nagy Lexikona, XIX kőL 
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Venti Alpok, az Ötztali Alpok egy része. 
"Veiitilaf io , ventilátor, 1. Szellőztetés-
Ventilhangszerek, 1. Yentilmechanizmus-
Ventilmechaniznms, a tölcséres íúvókájú 

hangszereken alkalmazott készülék, amely a 
levegő hullámainak újabb csőjáratokat nyit 
s a főcsövek egyik rekeszét zárja el. Clagget 
már 1790. szerelt fel trombitára ventileket, Blüh-
mel 1813. tökéletesítette szerkezetüket. Feltalálá
suk korszakalkotó a zenekar kialakulásában, mert 
a természetes trombiták és vauászkürtök hiányos 
felsőhangjait kromatikus sorrá egészítette ki. A 
V. úgy működik, hogy a ventilgomb lenyomásá
val egy áttevő csukló elforgatja a szelepet, ezzel a 
levegő számára lezár v. kinyit új utat. A nyugalmi 
helyzetet, a gomb visszapattanását rugók idézik 
elő. Rendszerint három ventilt szerelnek fel a 
kürtökre, a trombitákra és a puzónokra. Közülük 
az egyik félhanggal, a másik egész hanggal (nagy 
szekunddal) és a harmadik l1/., hanggal (kis terc
cel) mélyíti a megfujt természetes felső hangot. 
E ventilek egymás között is kombinálhatók. V2 + 
1-: V. + lVs; 1 + 1VS; '/, + 1+lVs) . Sax párisi 
hangszergyáros geniális instruments a pistons 
indépendants-]a.vasX a ventilek a gombok lenyomá
sakor elzárják a főcső egyes járatait, ezáltal a 
felsőhangok felfelé módosulnak l/„ 1 és 1V2 hang
gal. B hangszereken azonban újabban hat ventilt 
alkalmaznak, ezzel kezelósük bonyolultabbá lett. 
Oly hangszereknél, amelyeken az alaphang is meg
szólaltatható, az oktávköz kitöltésére még egy 
negyedik ventilt is szerelnek fel. (Basszustuba.) 

Ventimiglia (ejtsd: ventimüiya, franc. Vinti-
mille), kikötőváros ós püspöki székhely Porto-
Maurizio olasz tartományban, a Riviéra di Po-
nentén, hat km.-re a francia határtól, (i9ii) 14,086 
lak., vámházzal, a városházán római régiség-mú
zeummal ; gót székesegyháza és középkori város
körfal-maradványa van; megerősített hely. 

Ventosa (La V.), Salina Oruz mexikói város 
kikötője a tehuantepeci öbölben, a tehuantepeci 
földszorost átszelő vasút D.-i végállomása azB.-i 
Coatzacoálcos (1. o.). 

Ventose (franc, ejtsd: vantóz, a. m. szél-hó), a 
francia forradalmi naptár 6-ik hónapja, a febr. 
19-től márc 20-ig terjedő időköz. 

Ventotene, sziget, 1. Pandataria. 
Ventoux , Mont (ejtsd: mon vantú), 1912 m. 

magas, gyakran hóval takart, kopár hegycsúcs 
Avignontól ÉK.-re, Vaucluse francia département-
ban, obszervatórium, szálló és búcsújáró kápolna 
van rajta. 

Ventrális a. m. a hashoz tartozó, a has irányába 
eső, illetőleg a hasi felszinen lévő. 

Ventrális oldal a. m. hasoldal; ellentéte a 
dorsalis oldal a. m. hátoldal. 

Ventre a térre (franc, ejtsd: vaStr á ter), a. m. 
hassal a földre, nyúlt galoppban lovagolni. 

Ventr icu lus , 1. Gyomor. — V. cerebri a. m. 
agyvelőüregek. 

Ventr i l oquas , I. Hasbeszélés. 
Veistroí ixaí ío uter i , nőgyógyászati műtét 

a hátrahajlott méh (retroflexio uteri) előre rögzí
tésére. L. Méhbetegségek. 

Ventron (ejtsd: vantron, német neve Winterung), 
1209 m. magas hegy a Vogézekben. 

Ventura gui tar , spanyol gitár hét húrral, 
bevágott rezonátorszekrénnyel, hogy a magasabb 
hangok kényelmesebben foghatók legyenek. (Ven
tura B. 1828.) 

Venturi, Adolfo, olasz müvészettörténetíró, 
szül. Modenában 1856 szept. 4. A római egyetem 
tanára, a L'Arte folyóirat szerkesztője, amelyben 
tanulmányainak hosszú sora jelent meg. Fő müve 
a még be nem fejezett Storia dell'Arte Italiana 
(M-ilano, 1901-től), amely hatalmas képanyagával 
és az irodalom teljes feldolgozásával az olasz mű
vészet történetének nagyszerű korpusza. Nagy 
tanulmányt irt a budapesti orsz. képtár olasz 
képeiről (Arch. Ért. 1900). 

Ventur ia Ces. et de Not. (nív.), az Ascomyce-
tes gombák génusza, melynek pontszerű fekete 
termőtestei a gazdanövény testében fészkelnek. 
Nevezetes faja a V. chlorospora (Ces.) Karst., 
amely az alma ós körte nagyon kellemetlen élős
ködője. A gyümölcstermelők főként a konidiumos 
alakját, az ú. n. Fusicladium dentriticumot isme
rik, amely az almán és a körtén fekete, kemény 
foltokat idéz elő. 

Venturin (ásv.), a. m. avanturin. 
Ventus (lat.) a. m. szél. 
Vénus (Venus), eredetileg ó-itáliai istenség, a 

latin szövetségnek főleg Laviniumban és Ardeában 
tisztelt védőasszonya, a természet virágzásának, 
bájának istene, később a görög Aphroditével azo
nosították, miután Kr. e. 217. a sibyllai könyvek 
utasítására a siciliai Eryx hegyéről V. Erycina 
kultuszát Rómába is bevitték. Tiszteletét Sulla, 
Pompeius, de kivált Caesar és Augustus emelte, 
mint a Júlia gens ősanyjáét. A Sulla alapította 
Pompeinek városi istene volt. Pompeius 55-ben, 
Caesar 46. emelt neki templomot, Augustus pedig 
mint V. Genetrixnek, az Aeneadák ősanyjának a 
Forum Juliumon. Roma istenasszonnyal közös 
kettős templomát Hadrianus fejezte be Kr. u. 135. 
A római matrónák ápr. 1-én ülték tiszteletére a 
Verticordia ünnepet s kérték, hogy a nők szivét 
erkölcsösségre vezérelje. V. ö. Lajard, Recher-
ches sur le culte, les symboles... de V. (Paris, 1837 
—1848); Wissowa, De Veneris simulacris Ro-
manis (Breslau 1882). A pannóniai V.-szobrokról: 
Bécsey, Pannónia myth. emlékei. 

Vénus (csillagászati jegye V), a Naptól kifelé 
számított 2-ik bolygó, a Mercur és a Föld kö
zött kering, oly pályában, amely az összes boly
góké között legközelebb áll a körhöz. Közepes tá
volsága a Naptól 108'1 millió km., keringési ideje 
224-7 nap. A Földdel majdnem egyenlő méretű, 
de tömege a Földének csak 81%-át teszi. Sűrű
sége a Föld 0-91-e. A Nap és Hold mellett az ég
bolt legfényesebb csillagja, némelykor észre
vehető árnyékot is okoz; a reá eső napfénynek 
62%-át veri vissza. A Naptól mindkét oldalra 
mintegy 45°-ig távolodhatik; ha keletre áll tőle, 
az esti égen mint alkonycsillag ragyog, ha nyu
gati oldalán áll, hajnalcsillag. Legnagyobb fényes
sége idején némelykor nappal is látható. A régiek 
Hesperusnak és Phosphorusnak nevezték. Táv
csőben a V. a Holdhoz hasonló fázisokat mutat, 
amelyeket először Galilei vett észre. Felső együtt
állásban a Nap mögött áll 258 millió km.-nyi tá
volságban a Földtől; ekkor 10 ivmp.-nyi átmérőjű 
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korong. Alsó együttállásban csak 42 millió km. 
választja el tőlünk s ekkor van egy ívperenyi át
mérője. A két együttállás között a Hold minden 
fázisát inutatja.Az egész fényváltozás azonban csak 
lVi nagyságrendre terjed ki. A V. fényessége kü
lönböző fázisok alkalmával más törvényeket kö
vet, mint a Mercuré, amiből következik, hogy fe
lületi minőségük is más. Nagyon valószinű, hogy 
sfirü légkör burkolja; ez nemcsak a V.-átvonulá-
sok alkalmával észlelhető, hanem a felületén itt-
ott észrevehető sugártörési jelenségekből is. Ez 
utóbbiakból következnék, hogy a V. felületén a 
légkör sűrűsége majdnem kétszer akkora, mint a 
Föld felületén. A színképelemzés tanúsága sze
rint egynéhány a földi légkör abszorpciója foly
tán keletkező vonal a V. spektrumában megerő
södve fordul elő, a két légkör összetétele tehát 
lényegesen különböző nem lehet. Régebben a V.-
nak holdat is tulajdonítottak, de mint az eddigi 
kutatások mutatták, ily kisérő tényleg nem léte
zik. A V. felületén elmosódott foltok látszanak, 
megfigyelésükből Cassini D. arra következtetett, 
hogy a V. közel 24 óra alatt végez egy tengely
forgást. Újabban Schiaparelli a saját és elődjei
nek megfigyeléseire támaszkodva azt vélte ki
mutathatni, hogy a V. tengelyforgása 225 nap, 
tehát teljesen összeesik évének tartamával. A V. 
e szerint (valamint a Mercur is) mindig ugyan
azon oldalát fordítja a Nap felé. De a legújabb 
megfigyelések inkább Cassini állítását teszik való
színűbbé. 

Ha alsó együttálláskor V. a csomó közelében 
van, akkor úgy mint a Mercur, a Nap korongja 
előtt elvonul, fekete, kicsiny korongnak látszva. 
Ezek a V.-átvonulások 243 éves ciklusban ismét
lődnek 8, 105Vs, 8 és 121VS év leforgásával. Ezek 
az átvonulások alkalmasak a Föld-Naptávolság 
meghatározására, amire Halley figyelmeztetett 
1677. Megfigyelésükre költséges expedíciókat 
Bzerveztek. A V.-átvonulások jelentősége némileg 
csökkent az Erős kisbolygó felfedezése óta. L. 
még Bolygók. 

Vénus az alkémiában a réz neve, mert görög 
nevét(/aXzo; xűnpto;) aVénusnak szenteltCyprus 
szigetéről kapta. 

Vénus (állat), 1. Vénus-kagylók. 
Vénus-átvonulás, 1. Átvonulás és Vénus. 
Vénus csomója, 1. Varázscsomó. 
Vénus.domb, 1. Fan. 
Vénushaj (n6v.) a. m. Adiantum capillus vene-

vis. L. Adiantum. 
Vénus-haja (ásv.), 1. Heyyi kristály. 
Vénushegye, a német népmondában és köl

tészetben több hegynek elnevezése, amelyekben 
Vénus istenasszony tartja udvarát s ahol azok
nak a halandóknak élete, akik oda egyszer beju
tottak, örökös vigalomban és élvezetben telik el. 
Különösen két hegyről beszél a népmonda. Az 
egyik Ufhausen mellett van Preiburg közelében, 
a másik az ú. n. Hosel- vagy Hörselberg Eisenach 
mellett. A Vénus asszony udvarát keresők közül 
kiválik Tannhiiuser. Magában a mondában, amely 
egy 1357-iki németalföldi költeményben (Mar-
gretevonLknburg) jelent meg legelébb, Vénus ne
véhez ősgermán mitológiai hagyományok (Holda, 
Berehta, 1. ezeket) fűződnek. E hagyományok egy 

alvilági istenasszony jellemének felelnek meg s 
az egyezést még megerősíti az a körülmény, hogy 
a hűséges Eekart a V. aljában is őrt áll és figyel
mezteti az embereket, hogy a hegy belsejébe 
valamikép be ne menjenek. 

Venusia, 1. Venosa. 
Vénus-kagylók (Veneridae, állat), a Szífós-

kagylók (Siphoniata) csoportjába tartozó kag5rló-
család. Áz idetartozó kagylóknak rendesen líosz-
szú, hegyes, ritkán vastag lábuk van. Szifóik 
alapjukon egybeolvadtak s akkor a nyílásuknál 
rojtosak, vagy pedig egész hosszukban egybe
nőttek s akkor nyílásuk nem rojtos. Házuk por
cellánszerű s ovális vagy háromszögletes; sima 
felületű vagy pedig igen gyakran szépen bordá
zott. Héjai rendesen gyönyörű szép rózsaszínűek 
s ezért kapták a V. nevet. Az összes tengerekben, 
főleg a trópusokéiban honosak. 600-nál több fajuk 
van. Közülök sokat esznek, pl. a Tapes decussa-
tus, Gytherea chione, Venus mercenaria stb. 
fajokat. A Venus mercenaria héjait pénzként 
(wampum) is használják. Nevezetesebb idetartozó 
nemek: Venus, Oytherea, Artemis, Venerupis, 
Petricola. 

Vénus kosárkája (Euplectella aspergillum 
Ow., áiiat), 1. Üvegszivacsok. 

Vénus légycsapója (nOv.), 1. Dionaea. 
Vénus legyezője (Bhipidiogorgia flabellum 

Valenc, állat), a Nyolc-sugaras virágállatok (Al-
cyonaria) egyik faja. Telepe gyönyörű rácsos 
szövésű. Kérge sárga v. vöröses. 50 cm. magas 
8 ugyanolyan széles. A nyugatindiai tengerek
ben honos. 

Vénus öve (Cestus veneris Lesueur, állat), a 
Bordásmedúzák (Gtenophora) csoportjába tartozó 
állatfaj. Teste igen gyenge alkotású és szalag-
szerűén megnyúlt; fiatal korban teljesen átlátszó, 
későbben gyengén ibolyaszínű árnyalatban csil
logó s ingerekre kékeszöldtől ultramarinkékig 
változó színű fényt gerjeszt. Szalagalakú testé
nek hossza 1"5 m.; szélessége (a test magassága) 
8 cm. A Földközi-, Atlanti- és Csendes-óceánban 
honos. 

Vénus-papucs (növ.) a. m. Cypripedilum és 
Rigópohár (1. o.). 

Vénus tükre (nOv.), 1. Specularia. 
Vénus ujja (növ.), 1. JEbnyelvű fű. 
Vény, 1. Recept. 
Venyige (n5v.), a szőllő száraz hajtása rakáson, 

de az élő vesszőt is mondják V.-nek, sőt néha a 
szeder évi hajtását (turio) is. 

Venyigefekete, 1. Frankfurti fekete. 
Vénytan, 1. Ars formulandi. 
Vép (Wettendorf), kisk. Vas vm. szombathelyi 

j.-ban, (1920) 2740 magyar lak., vasúttal, posta- és 
táviróhivatallal. Ódonszerfl kastéllyal. 

Veperd (Weppersdorf), kisk. Sopron vm. sop
roni j.-ban, (1920) 1119 német lak. (Tr. A.) 

Vepor hegység, az Északnyugati-Felvidéken 
a Kárpátok vonulatai köze zárt ősi röghegység 
Zólyom, Gömör és Nógrád vármegyékben a Ga
ram, Ipoly és Rima völgyei közt. Leginkább grá
nitból ós kristályos palákból áll, a mellette fekvő 
vulkánikus eredetű Oszírovszki-hegységgel tehát 
-nem helyes összefoglalni, attól az Ipoly forrás
vidéke választja el, rajta átvezet Breznóbánya 
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és Tiszolcz közt 865 m.-es hágóval a vasút; leg
magasabb csúcsa a Vepor (1341 m.). A Veporhoz 
keleten csatlakozik a vele egyidős Szepes-Gömöri-
Érchegység. (Tr. Cs.-Szl.) 

Veprőd, nagyk. Báes-Bodrog vm. kulai j.-ban, 
(i9io) 3162 német és magyarlak. (Tr. SzHSz.) 

Vepszek, előbb északi csúdok néven ismeretes 
finn néptörzs, az Onega DNy.-i partjain, a Bjelo-
zoro-tótól Ny.-ra eső területen és az Ojat felső 
folyásánál. Eégente, az orosz birodalom alaku
lásának kezdetén, Nestor tudósítása szerint a 
Fehér-tenger körül laktak. Ma régi nagyságából 
csak nyelve van meg, amelyhez legközelebb a 
Petrozavodszktól É.-ra és Ny.-ra levő lüd nyelv
járás csatlakozik (azelőtt a vepszhez számították). 
Összes számuk mintegy 10,000. 

Ver (lat.) a. m. tavasz és a tavasz megszemé
lyesített istene. 

Ver. , tudományos állatnevek után Verany 
Giovanni Battista olasz zoológus nevének rövi
dítése. 

Vér. A vér (sanguis) az erekben keringő folya
dék. A gerinctélen állatok vére rendesen szintelen 
vagy sárgás ú. n. fehér vér, míg a gerinces álla
tok vére néhány kivétellel vörös. A vér voltaképen 
igen híg iszap, mely a vérfolyadékból (plazma) és a 
benne lebegő vérsejtekből áll. Az ember vére test
súlyának 1/18, újabb számítások szerint 1/„0 ré
szét teszi, 65 kg.-os embernek tehát 5, illetőleg 3-3 
kg. vére van. Fajsúlya 1050—-1060, vegyhatása 
gyengén alkalikus. Fagyáspontja —0-56° C. vagyis 
osmosisnyomása 7-7 atmoszféra és megfelel olyan 
sóoldatnak, amely literenkint az illető só 1/3 mole
kula súlyú mennyiségét tartalmazza. Villamos 
vezetőképessége 36-9X10-4 reciprok Ohm. Visz
kozitása 4-7—4-9. A vér fizikai tulajdonságai — 
a viszkozitás kivételével — óllettani viszonyok 
között csodálatosan állandóak. 

A vér alakelemei háromfélék: vörös vérsejtek 
(erythroeyták), fehér vérsejtek (leukocyták) és 
vérlemezkék (thrombocyták). Ezenkívül találtak 
még a vérben közelebbről nem ismert alaktalan 
szemcséket (vérpor, haemoconiák). 

A vörös vérsejtek, helyesebben vértestecskék 
sárgásszinű, de tömegben piros, rugalmas, de 
plasztikus képződmények. Az emlősállatok vörös 
vértestecskéje — a tevefélék kivételével — lap
járól nézve köralakú, oldalról nézve piskótaalakú 
korong, amelyben sejtmag nincs. A tevefélókó 
ellipszis alakú korong. Hasonló a madarak, két
éltűek és reptiliák vére is, de ezekben sejtmag 
van. A vörös vértestecskék nagysága állatfa jonkint 
különböző. Az emberé 0-008 min. átmérőjű és 
0-0025 mm. vastag. A legkisebb a mósuszállaté 
0-0025 mm. átmérővel, a legnagyobb az Amphiuma 
nevű hüllőé 00077 mm. átmérővel. 

Az ember 1 mm' vérében 4'5—5 millió vörös 
vérsejt van. 3-3 kg. keringő vérben tehát kb. 16 
billió. Az összes vörös vérsejtek felszíne 2048 
m3-re becsülhető. A vörös vérsejtek betegesen ki
sebb számát anaemiának, oligocytosisnak, rend
ellenesen magas számát pedig erythrocytosisnak 
vagy policytaemiának mondjuk. Ha a vörös vérsej
tek alakja szabálytalan, poikilocytosisról szólunk. 

A vörös vérsejtek kiszáradó vérben pénztekercs-
szerűen szoktak elrendezkedni. A vérplazmához 

hasonló osmosis-nyomású (isotoniás) oldatokban 
— pl. 0'9%-os konyhasóoldatban — alakjukat 
megtartják, töményebb oldatokban zsugorodnak 
és tüskés buzogányfej alakúak lesznek, hígabb 
oldatokban feloldódnak. Hasonlóképen feloldódnak 
megfagyasztás, villamos áramok, bizonyos mér
gek és haemolysinek hatása alatt. Ilyen oldódás
kor a vérsejtek festőanyaga és élettanilag leg
fontosabb része, a hemoglobin (1. o.) kilép ós vissza
marad a váz (stroma). A feloldódott vér lakkszinü, 
áttetsző, ellentétben a rendes vérrel, amely fedő
festék jellegű. 

A vörös vérsejtek a vörös csontvelőben kelet
keznek eredetileg magtartalmú sejtekből. Ilyenek 
beteges körülmények között a keringő vérbe is 
kerülhetnek (normoblast, megaloblast). (L. Hemo
globin, Hemolizis, Vérkeringés, Vérszegénység). 
A vörös vérsejtek a gázcserét bonyolítják le. 

A fehér vérsejtek többfélék: 1. Lymphocyták. 
Körülbelül a vörös vérsejtek nagyságával bíró 
gömbalakú sejtek igen nagy maggal, keskeny 
protoplazina-róteggel, 1500—2000 van 1 mm' 
emberi vérben. A nyirokmirigyekben keletkeznek. 
2. Nagymagvú (mononukleáris) leukocyták, át
mérőjük 0-012—2-020 mm., 200—400 van lmm» 
vérben. Magvuk nagy, igen kevéssé lebenyezett, 
protoplazmájuk finoman szemcsés. 3. Sokinagvú 
(polymorph magvú, polynukleáris) leukocyták. 
Nagyságuk 0-009—0-012 mm., számuk 4000— 
5000 1 mm3 vérben. Aszerint, hogy milyen festé
kek iránt viseltetnek protoplazma-szemeséik kü
lönös felvevőképességgel, megkülönböztetünk ba-
sophil, neutrophil és acidophil = eosinophil 
leukocytákat. A leukocyták a vörös csontvelőben 
fejlődnek. Beteges viszonyok közt fejlődési alak
jaik is megjelennek a vérkeringésben (myelocyták, 
myeloblastok, plazmasejtek). (L. Fehérvérűség.) 

A leukocytáknak fontos szerep jut a szervezet 
felszívódásos folyamatainak és baktériumok elleni 
védekezésének intézésében. Különösen a sok-
magvú fehér vérsejtek önálló alakváltoztatásra, 
mozgásra és cselekvésre képesek s így bizonyos 
körülmények között átfurakodva (diapedesis) az 
érfalakon, a szövetek közé vándorolnak (vándor-
sejtek) és amoeba (1. o.) módjára bizonyos testeket, 
sejteket vagy baktériumokat vagy porszemeket 
magukba zárva azokat elviszik, ártalmatlanná 
teszik, megemésztik (fagocytozis). Megtámadott 
helyeken nagy tömegben összegyülekezve a ge-
nyet (1. o.) alkotják mint genysejtek. A fehér 
vérsejteknek szöveteket oldó, emésztő és anti
toxikus anyagaik vannak. 

Számuk megnövekedését leukocytozisnak, il
letőleg lymphocytozisnak, számuk megfogyását 
leukopeaiának mondjuk. Mms-kinti számuk és a 
különböző féleségek kölcsönös számaránya, to
vábbá a rendellenes alakok megjelenése igen nagy 
diagnosztikai jelentőségű. 

A vérlemezkék igen kicsiny, legfeljebb 0-003 
mm. nagyságú, ép állapotban csillagalakú, mag
szerű képződménnyel bíró testecskék, amelyek 
száma 200,000—300,000 1 mm' vérben. Nagy 
jelentőségük van a vér megalvadásánál. 

A vórnedv(plazma) fehérjék, szénhidrátok, zsír-
szerű anyagok, sók stb. oldata. Több mint 90°/?-a 
víz. Fehérjéi közül megemlítendő a serumalbumin,. 
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a sermnglobulin és a flbronogén, amely utóbbi a 
vérrnegalvadáskor eltűnik. Valószinü, hogy az 
immunitásban oly nagy jelentőségű antitoxrnok, 
agglutinálok, lysinek stb. (1. Immunitás) a vér
plazma fehérjéihez tartoznak. Nagy diagnosztikai 
jelentőségűvé lett a vér cukor- és húgysav-tar-
talmának megállapítása is. 

A vér vegyi alkotó részei közül rnegemlítendők 
még a különböző fermentumok, különösen az 
oxydase, peroxydase, katalasestb.L. Vérmegalva
dás, Vérkeringés, Vérvizsgálat. 

Vér Mátyás (családi nwe:WertheimerManó), 
jogi és szépirodalmi író, szül. Debreczenben 1875 
nov. 25. Jogi doktorátusa után Budapesten ügy
véd lett ós irodalmilag büntetőjoggal foglalkozik. 
Önállóan megjelent tudományos dolgozata: A 
bűntett alapoka (1903). Ezenkívül ifjúkora óta 
állandóan foglalkozik esztétikával és szépiroda
lommal; ily tárgyú dolgozatai, cikkek és novel
lák, Vér Mátyás irói név alatt jelentek meg a 
fővárosi napilapokban és német fordításban a Die 
Zeit c. bécsi lapban. 1924-ben Szilágyi Gézával 
szerkesztője lett a Szivárvány szépirodalmi lap
nak. Önálló müvei: Pasztettek (elbeszélések 1909, 
két kiadást ért meg; német fordításban 1911); 
A sárga ház titka (elbeszélések, 1911); Anatole 
Francé (tanulmány, 1914); Az árnyék (regény, 
1917, 2. kiad. 1918). 

Vera, Aitqusto, olasz filozófus, szül. Ameiiában 
{ümbria) 1813 máj. 4., megh. Nápolyban 1885 
júl. 13. Sokáig volt tanár Franciaország külön
böző városaiban, azután Angliába ment, de 1860. 
visszatért Olaszországba s előbb Milanóban, majd 
a nápolyi egyetemen lett tanár. Hegel követője 
volt s annak szellemében működött. Hegel bölcse
letéről több magyarázó munkát írt francia, angol 
és olasz nyelven; ezek közt: Philosophie de 
Tesprit de Hegel (1867-69, 2 köt.); Philosophie 
delareligion de Hegel (1876—78, 2 köt.); főbb 
müvei még: Probléma defTassoluto (Napoli 1872— 
1882, 4 köt.); Strauss et l'ancienne et la nouvelle 
foi (u. o. 1873); Platone e Timmortalitá dell'anima 
(1881). 

Veracini (ejtsd: —csini), 1. Antonio, kiváló olasz 
kamarazeneszerző. A XVI. és XVII. sz. fordu
lóján ólt. 

2. V., Francesco Maria, az előbbinek unoka
öccse, híres olasz hegedűművész volt. Szül. 
Firenzében 1685., megh. Pisában 1750. Számos 
kiváló hegedű-szerzeménye maradt. 

Veracruz, 1. mexikói állam a mexikói öböl 
mellett, területe 71,896 km3, (1921) 1.165,104 lak. 
Partja forró homokos vidékén édes és sós vizű 
lagúnák vannak; mögöttük kezdődik a fensík 
meredek völgyekkel szabdalt lejtője, e mögött 
hatalmas hegycsúcsok emelkednek: Pic de Orizaba 
(5582 m.), Cofre de Perote (4090 m.) és a működő 
Tuxtla (1560 in.). Folyói a lagunákba torkolnak. 
Éghajlata V. felszínéhez mérten különböző és 
nagy szélsőségeket mutat. Változatos a flóra ős 
fauna is. A meleg vidékek fő termékei kávé, 
dohány, cukor és pamut. Lakói a partokon legin
kább négerek és korcsaik, a fensíkon azték és más 
indiánusok; főfoglalkozásuk a kereskedés, apart-
melléki síkságokon az állattenyésztés ós a föld-
mívelés. A főváros Jalapa. 

2. V. (Villa naeva de la V-), V. állam fő keres
kedő városa a tenger mellett száraz, egészség
telen, homokos vidéken, vasúti végpont, (1921) 
54,225 lak., akik közt sok az európai; szivar-
gyártás ; bika- és kakasviadal-amfiteátruma, szín
háza, vámháza, számos kolostora és temploma 
van. Kikötője egészen nyil-t; a fő kiviteli cikkei: 
ezüst, arany, kávé, cukor, vanilia, állati bőrök és 
dohány. Megerősített hely. 1519 ápr. 21. Cortez 
itt szállt partra s ő alapította. 1825-ig spanyol 
birtok volt. 1923 ápr. nagy földrengés pusztította. 

Vera-forrás, 1. Végles. 
Vóraláfutás. A bőr, a nyálkahártyák vagy a 

szerveket borító hártyák alatti, a felszínre át
látszó vérzés. Ha pontszerűek, petechia vagy 
ecchymosis a nevük, ha nagyobbak és elmosódott 
szélüek, úgy sugillatio vagy suffusio. L. Vérzés. 

Véráldomás v. vérszerződés, a véráldozat egy 
neme. Az Anonymusnál (5. és 6. fej.) leírt V.-hoz 
hasonlókat olvasunk a szkítákról Herodotosnál s 
az ő nyomán későbbi római íróknál (így Pompo-
ninus Mélánál és Solinusnál). A pogány dánokról 
Saxo Grammatieus jegyez fel hasonlót. Másféle, 
kivált összeesküvések alkalmával szokásos V.-ok-
ról is görög és római mondákban van többször 
szó. Mindezeket bőven idézi Mátyás Flórián 
akadémiai előadása: Pogány szokások őseinknél 
(Akadémiai Értesítő 1897). V. ö. Ipolyi, Magyar 
mitológia (532). 

Véralkat, 1. Vérmérséklet. 
Véraltató fű (nBv.), 1. Folygonum. 
Véralvadás, 1. Vérmegalvadás. 
Véralvadók, 1. a. in. megaludt vér tömege, kü

lönösen a vérlepény. (L. Vérmegalvadás.) 2. Az 
erek belsejében megalvadt vér (thrombus, 1. Trom
bózis). A V. idővel rendesen kötőszövetkópződés-
nek ad helyet; a V. «szervül». 

Verancsics, 1. Antal (Verantius), esztergomi 
érsek, szül. Sebenicóban 1504 máj. 29., meghalt 
Eperjesen 1573 jün. 15. Ősei Boszniából Horvát
országba, majd Dalmáciába menekültek. Atyját 
egészen áthatotta az olasz civilizáció, fia mindig 
olaszul levelezett vele. Anyja a traüi származású 
Statileo Margit, Statileo János erdélyi püspök 
nővére volt. Tíz éves korától fogva nagybátyjá
nál Magyarországon kitűnő nevelésben részesült. 
Később nagybátyja a padovai egyetemre küldte 
s midőn visszatért, Szapolyai János budai pré
posttá és kir. titkárrá nevezte ki. 1525-ben ő 
fogalmazta azt a levelet, amellyel János Ferdi
nándot párbajra hítta. János király haláláig ennek 
szolgálatában maradt, majd Izabellának volt 
buzgó híve. Jánosnak összes diplomáciáját ő vé
gezte s nagyobbrészt külföldön tartózkodott. 
1536-ban került vissza nagy tapasztalatokkal a 
külföldről. 1549-ben Izabellát elhagyva, Ferdi
nándhoz pártolt s egri kanonok, szabolcsi főespe-
res, majd esztergomi olvasókanonok és pornói 
apát lett. 1553-ban egy követség ólén Szolimán
hoz küldetett; a Keleten négy évig tartózkodott 
s kísérte a szultánt ázsiai hadjárataiban is, az 
alkudozások azonban nem vezettek eredményre. 
1553-ban pécsi, majd Konstaninápolyból való 
visszatérte után egri püspök lett. Ezt a méltóságot 

. 1557—67-ig viselte. Sokat áldozott az egri várra ós 
egyéb erődök felszerelésére. 1568-ban Szelim szül-
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tannal megkötötte a drinápolyi békét. 1569 nov. 
esztergomi érsek lett s mint ilyen ő koronázta 
meg Rudolfot. 1572 jún. 24. királyi helytartó lett, 
Gergely pápa pedig 1573 jún. 5. bíbornokká ne
vezte ki, de a kinevezés már nem találta V.-ot 
életben. Nagyszombatban temették el. V. mint író 
és tudós iski tünt ; levelezésben állott kora leg
előkelőbb egyéniségeivel; írt költeményeket, tör
ténelmi értekezéseket és emlékiratokat, amelye
ket a Magyar Tud. Akadémia a Magyar Tört. 
Emlékek c. gyűjteményében adott ki 12 kötetben. 
V. ö. Sörös Pongrác, V. élete (Esztergom 1898). 

2. V. Faustus, az előbbinek unokaöccse, Csa
nádi püspök, szül. Sebenicóban 1540körül, megli. 
Velencében 1617. Nagybátyja magához fogadta s 
Pozsonyban iskoláztatta, később a padovai egye
temre küldte, honnan 1571. jött vissza. Ujabb 
három évi külföldi tartózkodás után Pozsonyban 
telepedett le. 1579-ben Veszprém várkapitánya, a 
püspöki javak kormányzója, majd Rudolf király 
udvari titkára, udvari tanácsos lett. 1594-ben 
Velencébe utazott, majd menyasszonya halála 
után az egyházi rendbe lépett s 1598 ápr. 16. 
csanádi püspök lett. 1603-bau ismét Olaszországba 
utazott, majd 1608. lemondott püspöki méltóságá
ról s 1609. Rómában Szt. Pál szerzeteseinek so
rába lépett. Legnevezetesebb munkája: Dietio-
narium quinque nobilissimarum Europae lin-
guarum: latináé, italicae, germanicae, dalmaticae 
et ungaricae (Velence 1595). Machinae novae c. 
munkájában többnyire saját találmányú gépeit és 
terveit ismerteti. Utolsó műve: Logica nova (Ve
lence 1616). Megírta nagybátyja, V. Antal érsek 
életét is. 

Ve randá i (spanyol), villáknak, falusi épüle
teknek napos, szélmentes oldalához toldott oszlo-
pos, födött helyiség, amelyben széltől és esőtől 
védetten élvezhetjük a szabad levegőt. Vannak 
nyitott V.-k, amelynek oszlopközei egészen sza
badok és csukott V.-k, amelynek oszlopközei be 
vannak üvegezve. Magyarul tornácnak hívják. 

Verantius, 1. Verancsics. 
Verantlencse, a Zeiss-művek által forgalomba 

hozott fotográfiai néző készülék, mely a képeket 
olyan távolságról engedi szemlélni, mintamokkora 
a felvételnél a kamarakihuzat volt, ezáltal a 
perspektivás elrajzolások kiegyenlítődnek és a 
tárgyak fokozott plasztikával látszanak. 

Verapaz, kávétermő vidék Guatemala közép
amerikai államban, Alta V. és Baja V. departe-
mentókat foglalja magában. 

Vóráramsebesség, az a sebesség, amellyel a vér 
az erekben folyik. Függ a szívműködéstől, az 
erek tágasságától és az érfalak feszültségétől, a 
vér viszkozitásától stb. A nagy erekben a legna
gyobb a V.; pl. az ujjnyi vastag erekben 3 m. 
másodpercenkint. A hajszálerekben kb. 7—9 mm. 
mp.-kint. A különbség legfőbb oka az, hogy a haj
szálerek keresztmetszeteinek összesége mérhetet
lenül nagyobb, mint az értörzs keresztmetszete, a 
vér tehát bennük tágabb mederben s így lassab
ban folyik. Megmérésére különböző műszereket 
szerkesztettek, ilyen a haemodromometer, haemo-
tachometer stb., amelyeket kísérleti állatok érrend
szerébe illesztünk; emberben használható, kielégítő 
módszerünk nincsen. 

Véráramsebességmérő, hemodromométer, 1. 
Véráramsebesség ós Hemotahométer. 

Veraszkóp, kicsiny formátumban dolgozó foto
gráfiai sztereoszkópos kamara. 

Vérátömlesztés, 1, Átömlesztés. 
Veratrin, a Sabadilla officinarum magvából 

elkülönített alkaloida-keverék: lényegében az 
amorf V. vagy veratridin és cevadin keveréke. 
Heves méreg. Víz kevéssé, szesz, éter, kloroform 
elég bőségesen oldja. Külsőleg, bőrizgatóul, kenőcs 
alakjában használatos. 

V e r a t r u m (zászpa, nSv.), a lAliaceae-asaÚü 
génusza, melynek 9 faja az É.-i mérsékelt 
övön él. Levelei hüvellyel veszik körül a vastag 
szárat, mely csúcsán viseli a zöldes vagy sötét 
bíborszínű virágokból álló buga-virágzatot. —• 
V. album, fehér zászpa, nyirkos réteink nagy

termetű, fehéres virágú növénye. Ezt, valamint a 
sötét bíborszínű virágú V. nigrum fajt néhol 
kertbe is ültetik; különösen az előbbi faj gyök
törzse mérges hatóanyagokat tartalmaz (rhizoma 
Veratri, radix Hellébori albi). 

Vérbabona, az a hit, mely némely vérnek, 
különösen embervérnek titkos, természetfölötti 
erőt tulajdonit. Már az ősi népek mindegyiké
nek világszemléletét a-z a felfogás vezette, hogy 
a vér a lélek színhelye és hogy a vér az élet alapja. 
Erre vezetendő vissza a vérnek nagy szerepe a 
különböző áldozatoknál, a szerződéseknél stb. Az 
ártatlanok, különösen gyermekek vére nagy ha
tással van makacs betegségek gyógyításánál. A 
menstruáció vérét hasznosnak vélték a bőrfoltok 
és egyéb bőrbajok ellen. Az epilepsziát csak úgy 
gondolták eltávolithatónak, ha a beteggel meleg 
embervért itattak; a régi Rómában a haldokló 
vívók sebeiből kiszopták a vért és még későbben 
is falfogták a kivégzettek vérét gyógyulás céljá
ból. A vámpírok vérével védekeztek a vámpírok 
harapása ellen és számos gyermek és terhes 
asszony meggyilkolása a V.-ra vezetendő vissza. 
Az ókorban a keresztények és még a jelenkorban 
is a zsidók ellen emelt vérvádaknak a V. az alapja. 
L. Vérvád. 

Vérbaj, 1. Szifilis. 
Verbálinjuria (lat.) a. m. szóbeli becsületsértés. 
V e r b á l i s (lat.) a. m. szóbeli; igéből származó, 

igéhez tartozó. 
Verbális szuggesztió a. m. bebeszólés, meg

győző beszéd útján való szuggerálás, 1. Hipno-
tizmus. 

Verbalizmus (lat. verbum), ezótanítás. annak 
a tanítási eljárásnak megbélyegző neve, amely a 
tárgyak közvetlen megismertetése nélkül pusztán 
szóbeli leírást ad róluk s a nyelvtanításban is csak 
szavak és szabályok betanítására törekszik. A 
V. ellen a XVÍ. sz. vége óta folyik a küzdelem, 
sok, de nem teljes eredménnyel. A V.-sal szemben 
áll a realizmus. L. Tárgytanítás, Szemléltetés. 

Verbáljegyzók (franc, note verbale), oly diplo
máciai jegyzék, amely a diplomata szóbeli elő
adásának támogatásara aláírás nélkül szokott 
átadatni. 

Verbanus Lacus, a Lago Maggiore (1. o.) 
latin neve. 

V e r b a s c n m L. (ökörfark-kóró, halálfa, 
farkkóró, királygyertya, gya-pji'ifü, n6v.), a Scro-
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pMlariaceae-cBalhi génusza., 200 faja főleg 
Európa mediterrán tájain, Elő-Azsiában és Észak-
Afrikában él; Észak-Amerikába néhány fajt be
hurcoltak. Virágzata fürtös, többnyire sok virág 
csoportosul benne. A virág öttagú, a párta több
nyire sárga. V. lychnitis, V. speciosum, V. 
thapsiforme, V. phlomoides és mások közönsé
ges nagy termetű dudváink. Az utóbbi kettő szol
gáltatja a medicinalis flores Verbascit. 

Verba vo l án t , s c r i p t a m a n e n t (lat.) a. m. 
a szó elröpül, az írás megmarad. 

Vérbélfa (nOv.) a. m. kampesfa és Haemato-
xylon (1. o.). 

Vérbélti, (nöT.) ritkább fajta gyümölcs mellék
neve, melynek a húsa szép piros, pl. V. barack, 
V. mogyoró. Á körte egyik fajtájáé Lúgos vidékén 
rózsaszínű. 

Verbéna Tourn. (növ.). A Verbenaceae-os&-
lád génusza, melyhez mintegy 80 faj tartozik. Fő
leg Amerika tropikus és trópuson kívüli tájain 
honosak. A nálunk is elterjedt V. officinalis (or
vosi vasfű, galambfü) kozmopolita. A délamerikai 
V. chamaedrifolia fajt 1829. hozták be európai 
díszkertekbe. Több faja, mint: V. phlogiflora 
Cham., V. venosa Gill. et Hook stb. szép piros, 
lila, kékvirágú kultivált kerti virág. 

Verbenaceae (Verbenafélék. növ,). A Tubi-
/íorae-sorozat családja, mely átmenetet képez az 
Ajakos-virágúakhoz (1. o., Lábiatae). Virágja 
gyakran többé-kevésbbé görbült, ajakos, 4—5 tagú. 
Ívelő füvek v. cserjék, ritkán fák. Főként a tró
pusok növényei; mintegy 760 faj. Fontosabb gé-
nuszai: Lantana, Verbéna, Tectona, Avicennia, 
Vitex. 

Verbenaiélék, 1. Verbenaceae. 
Verbenaolaj, éterikus olaj, mely Indiában és 

Arábiában az Andropogen Nárdus nevű növényből 
desztilláció utján nyerhető. Rózsaillata van s az 
illatszeripar felhasználja. 

Vérben élő spórás állatkák (Haeinosporidia, 
állat), 1. Spórás véglények. 

Verbény (Vrbany),'kisk. Nyitra vm. privigyei 
j.-ban, (i9io) 240 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Ve rbe ra , testi fenyíték a rómaiaknál. A 
halálra ítélteket kivégeztetésük előtt megkorbá
csolták. A katonaságnál a botozás volt szokásban; 
a testi fenyíték eszközei: a bot (fustis), vessző 
(virga), ostor vagy korbács (scutica, lórum). 

Vérbetegség, 1. a vérnek betegségei; 2. a 
nyelvhasználatban gyakran a. m. szifllis; 3. alkati 
betegségre való hajlamot is jelenthet; újabban 
dyskrasia (1. o.) nevén jelölték,!, még Konstitúció. 

Verbi c a n s a (v. c, lat.) a. m. például, példa 
kedvéért. 

Verbicz (Yribica), nk. Liptó vm. liptószent-
miklósi j.-ban, (1910) 2600 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

V e r b i g e r a t i o (lat.), értelmetlen szavak, szó
tagok hadarása, elmebajosokon észlelhető. 

Várbíró, vérbíróság, 1. Kárchász, Jus gladii, 
Eperjesi vértörvényszék, Pozsonyi vértör
vényszék. 

Verbó, 1. (Vrbec), kisk. Liptó vm. németlipcsei 
j.-ban, (1910) 91 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

2. V. (Vrbové), nagyk. Nyitra vm. vágújhelyi 
j.-ban, (i9io) 4808 szlovák, német és magyar lak. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Verbóoz (Vrbovce), nagyk. Nyitra vm. szeni-
czei j.-ban, (1910) 3326 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)< 

Verboeckhoven (ejtsd: ferbnkhoien), Engéne-
Joseph, belga festő, szül. Warnetonban 1799 
jún. 8., megh. Brüsszelben 1881 jan. 19. Atyjá
nak, Barthelémy V. szobrásznak volt tanítványa 
és többnyire juhokat, juhnyájakat ábrázoló képei
vel annak idején Európa-szerte ünnepelt mester 
volt. A budapesti Szépművészeti Múzeumban két 
jellemző képe: Delelő birkanyáj és Juhakol. 

Vérbosszú, a jogi védelemnek ősrégi alakja, 
mely abban áll, hogy valamely törzs- v. család- > 
tagnak megölését — amelyet a régi jog nem bün
tetett — önsegéllyel torolják meg és így iparkod
nak helyreállítani a feldúlt jogi állapotot. A V. a 
megölt legközelebbi vérrokonát arra kötelezi, 
hogy a gyilkoson vagy annak vérrokonán saját-
kezűleg vegyen bosszút; néha a nemzetségek 
egész sorozata ellen gyakorolják, nem ritkán 
számos családot, sőt egész törzseket állandóan 
véres harcokba keverve. A V. az ókor minden 
népénél megvolt. A V. némely népeknél, különö
sen a K.-en, máig is divik, pl. az araboknál, 
perzsáknál, a kaukázusi és szibíriai néptörzseknél, 
sőt Európában is (Korzika, Albánia). A bedui
nok s a vogulok és osztjákok régi költészetén 
végigvonul a V. szokása. A zsidóknál a V.-t úgy 
korlátozták, hogy a nem szándékos emberölőket 
hat menedékvárosba utasították és hogy a bün
tetést csak magára a gyilkosra szorították. Némely 
népeknél, pl. a mohammedánoknál, pénzzel is 
megváltható (a korán alapján) a V., ennek a 
germánoknál is megvolt az ára (Wergeld), de 
azért minden tilalom, az egyház minden fenyítéke 
ellenére az egész középkoron át űzték. A görö
göknél a legrégibb időben a meggyilkoltnak csa
ládját illette meg a megtorlás, később azonban a 
V. a gyilkosnak a bíróságok előtt való üldözésére 
szorítkozott. A rómaiaknál a legrégibb időben a 
V.-t a szigorú visszatorlás joga (ius talionis, 1. 
Talio) alapján hajtották végre. Az összes germá
noknak, különösen pedig az izlandbelieknek sajá
tossága volt a vértestvérülés, t. i. férfiak közt 
ünnepélyes alakban létrejött egyesülések a V. 
gyakorlására, olyképpen, hogy egymásért köl
csönösen elvállalták a V. végrehajtását; ha pedig 
ez lehetetlenné vált, öngyilkosságot követtek el. 
Ilyen egyesülések a szlávoknál és illíreknél is 
előfordultak. V. ö. Eichof, Die Blutrache bei den 
Griechen (1873); Miklositsch, Die Blutrache bei 
den Slawen (1877); Frauenstádt, Blutrache und 
Totschlagsühne (1881); Post, Die Geschlechtsge-
nossenschaft der ürzeit (1875); Harkányi Ernő, 
Babonák ellen (1907, 124.1.) L. még Kiegyezke-
dési rendszer. 

V e r b o t e n n s (lat.) a. m. szó szerint, szóról
szóra. 

Verbőcz, kisk. Ugocsa vm. tiszáninneni j.-ban, 
d9io) 585 magy. lak., a híres Werböczy-csalM 
ősfószke. (Tr. Cs.-Szl.) 

Verbőczy, 1. Werbőczy. 
Verbőczy hármas könyve, 1. Hármas könyv 

és Werbőczy. 
Vérbőség v. bövérüség (hyperaemia), vala

mely testrész, szerv vagy szervrészlet ereinek 
a rendesnél nagyobb vértartalma. Lehet a V. 
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aktív (vértolulás, congestio) mikor a vér oda-
folyása nagyobb a rendesnél, és passzív, ha a vér 
elfolyása lassúbb a rendesnél (vértorlódás, pan
gás). Az előbbinél a V.-et ütőeres vér okozza s a 
szervben a vérkeringés a rendesnél gyorsabb, 
az utóbbinál a V. gyűjtőeres. A V. lehet éleüani, 
pl. vérbővek a működésben levő, vagy fejlődés
ben levő részek, s lehet kóros, pl. gyuladás, 
gyönge szívműködés stb. következtében. Meg
különböztetjük még a mesterséges Y.-t, melyet 
gyógyító célokból szoktunk leszorítással, szívás
sal stb. előidézni. A V.-nek nagy szerepe van a 
szervek rendes életében és a betegségek gyógyí
tásában (1. Bier-féle kezelés). L. még Vérkerin
gés, Érbeidegzés. 

Vérbulcsu, magyar vezér, 1. Bulcsú és Zala 
vm. 

Vérbulcsu (Vér-Bulcs, Verbulchu) nemzet
ség, Karácsonyi János szerint (Magyar Nemzet
ségek II. köt., 343 old.) egy a Lád nemzetséggel. 
L. Lád. 

V e r b u m (lat.) tkp. a. m. szó; mint nyelvtani 
műszó az igét jelenti. 

V e r b u m a c t i v u m , 1. Cselekvő ige. 
Verbunk, a német Werbung szó után a tobor

zás (1. o.) neve; verbuválni, toborzani. 
Verbunkos. A XVIII. sz.-ban a verbuválások, 

toborozások (Werbung) zeneszó mellett történtek. 
A francia háborúk idején keletkezett ez a 2/i-es 
(4/s-os) ütemű tánc; divatossá a XIX. sz. első két 
évtizedében vált. A V. táncmodorát Jókai írja le 
igen színesen (Osztr.—Magy. Monarchia írásban 
és képben. I. köt.). Rendesen tizen-tizenketten 
táncolták körben, néha egy-egy jobb táncos járta 
el a cifrát. Sarkantyúpengés, figuravetés (lábfor
gatás) a főbb mozzanatai. Eendszerint cigány
zene mellett, eleinte csak férfiak járták. Zenéje 
előbb lassan indult, kecsesen, de méltóságteljesen, 
aztán meggyorsult. Legismertebb V.-szerzők: 
Lavotta, Csermák, Bihari, Boka. Néha külön
féle alcímeket adtak aV.-nak: Hatváqás,Huszár, 
Sarkantyús V, Húsz talléros, Hadik óbester 
nótája. 

Verbunkos tánc, 1. Verbunkos,Magyar táncok. 
Vérbükk <nüv.), 1. Bükk. 
Vercelli (ejtsd: vercseiii), város, püspökség szék

helye Novara olasz tartományban, (1911) 31,903 
lak., selyemfonás, rizshántolás, gépgyártás, 
ezüstkézműipar ; kiterjedt rizsültetvónyekkelj 
műszaki iskolával; római régiség-múzeummal, 
szt. András bazilikája (1219), székesegyháza van 
(állítólag szt. Özséb által másolt evangéliummal), 
Gavour, II. Viktor Emánuel és Garibaldi emlé
keivel. V., az ókori Vercellae, a rómaiak idejében 
fontos munieipium volt. DK-re tőle vannak a 
Campi Bandii (mezők), ahol Marius Kr. e. 101. 
legyőzte a cimbereket. 1638-ban a spanyolok el
foglalták, 1659. újból Szavojáé lett. 

Vercellone (ejtsd: vercseiione), Carlo. kat. teoló
gus, szül. Sordevolóban (Piemont) 1814 jan. 14., 
megh. Rómában 1869 jan. 19. A barnabiták rend
jébe lépvén, később a rend római kollégiumának 
igazgatója volt. Kiváló érdemei vannak a bibliai 
szövegkritika körül. Művei: Mariae lectiones vul-
gatae latináé editionis Bibliorum (Roma 1860— 
1S34, 2 köt.); Dissertazioni accademiche di vario 

argumento (u. o. 1864); résztvett a Vulgata hiva
talos kiadásában (1861) ós 1868. Cozzával a vati
káni új-testamentorn pápai kiadásában. 

Verchne . . . (összetételekben), 1. Verhne ... 
Verchovina (hegyvidék), Bereg vm.-nek Aklos-

tól É-ra a galíciai határig terjedő vidéke, amelyei 
kizárólag görög kat. rutének laknak. Erdős, zord 
és kevéssé termékeny vidók, csak a völgyekben 
vannak termékenyebb szántóföldek. Az igen sze
gény vidék központja Alsóvereczke. (Tr. Cs.-Szl.̂  

Vercingetorix, a hős arvernus, aki a római za 
varokat felhasználva Kr. e. 52. majdnem az összeE 
gallus népeket lázadásra bírta, hogy Caesartól 
visszavívják szabadságukat. Gergoviánál csatái 
is nyert és az egybegyűlt törzsek őt választották 
fővezérükké, de midőn másodszor is nyílt csatái 
kockáztatott, a germán lovasság keményen meg
verte és Caesar Aliso várában (Alisé Ste. Reine. 
Dijon közelében) körülfogta. V. semmit sem tehe
tett Caesar ostromművészetével szemben; a fel
mentésére siető gallus csapatok nem érhettek el 
semmit, mire V. kérte övéit, hogy adják meg 
magukat, és kedvezőbb föltételek kieszközlése 
végett Caesarhoz vezettette magát, de ez láncokra 
verette és diadalmenete után Kr. e. 46. megölette. 
A franciák 1903. óriási szobrot emeltek neki 
Clermont-Ferrandban. V. ö. Bőse és Boniiemére. 
Histoire nationale des Gaulois sous V. (Parié 
1881); Jullian, V. (III. kiad., Paris 1903). 

Vércse (Cerchneis, állat), a Sólyom-félék (Fal-
conidae) családjába tartozó ragadozó madár-nem. 
Fajaik alakjukban, csőrük, szárnyuk és farkuk 
alkotásában a nemes sólymokkal egyeznek meg, 
azonban tollazatúk hosszabb és lazább, szárnyuk 
rövidebb és kevésbbé keménytollú, farkuk hosz-
szabb, lábaik erősebbek és rövidebb uj júak. Repülé
sük könnyedség és sebesség dolgában a sólymoké 
mögött marad, de van egy tulajdonságuk, mely a 
sólymoknál nincs meg s ez az, hogy gyakran füg-
gögetnek a levegőben, vagyis farkukat szétter
jesztve, szárnyaikat gyorsan, hevesen mozgatva 
jó ideig egy helyt lebegnek; ezt a magyarság 
«szitálás»-nak nevezi. Rendesen nem valami ma
gasan szállnak. A földön ügyesen és könnyűség
gel lépkednek. Nappali állatok. Fogságban köny-
nyen megszelídülnek. Főleg egerekkel táplálkoz
nak, azonkívül ürgével, gyíkokkal, különböző 
rovarokkal és néha madárflbkákkal. Főleg egér
pusztításuk révén hasznosak. Hazai fajaik: 1. Kö
zönséges V. (C. tinnunculus L.). Körülbelül ga
lambnagyságú. Háta agyagvörös, sötét foltokkai 
tarkítva s hasa felé világos, sötét szái'foltokkal; 
feje felül lmuwasszürke (a tojóé barnásfekete); 
homloka, csőr és szemközti része, torka fakófehér; 
farka szürke, végén széles, sötét keresztszalag
gal, legvége fehér; lábai élénk sárgák; karmai 
feketék ; csőre kékesszürke, hegye feketés. A tojó 
a hímnél valamivel nagyobb. Európában és Ázsiá
nak É.-i felében honos. Télen Afrikába, Indiába 
és Ceylonba költözik. Hazánkban mindenütt kö
zönséges madár; korán tavasszal érkezik s késő 
őszig marad, sőt helyenkint gyakran át is telel. 
— 2. Sárgakarmú V. (G. naumanni Fleisch.). 
Jóval kisebb az előbbinél, melyhez hasonlít. A ki
fejlett hím háta egyszínű téglavörös; alsó részei 
vörhenyessárgák, a hason és mellen ritkás, apró, 
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feketés szárfoltokkal; feje, nagy szárnyfedői és 
hátulsó evezői kékes hamuszürkék; farka kékes 
hamuszürke, végén szóles fekete harántszalaggal 
ás legvégén fehér csúcsszegéllyel; lábai és kar
mai sárgák. Különösen ez utóbbi jellemvonás 
fontos, mert ennek révén a tojót és a fiata
lokat, melyek nagyon hasonlítanak a vörös vér
cséiéhez, könnyű a vörös V.-tól megkülönböztetni. 
Dél-Európában, Kis- és Közép-Ázsiában honos. 
Télre Afrikába és Indiába költözik. Hazánkban 
nem tartozik a közönséges fajok közé, bár vonu
lása alkalmával (máj. eleje és szept. eleje) majd
nem mindenütt előfordul. — 3. Vöröslúbú V. v. 
kék V. (G. vespertinus L.), körülbelül akkora, 
mint a sárgalábú V. A kifejlett hímet nagyon 
könnyű felismerni, mert rozsdavörös hasaljának 
és alsó farkfedőinek kivételével csaknem egy
színű palakék. Lábai narancsvörösek; karmai 
sárgásfehérek; csőre alapján sárga, kampója fe
ketés s közte kékesszürke. Közép- és Dél-Európá
ban honos és Afrikában telel. Hazánk lapályos 
vidékein mindenütt gyakori. Ápr. végén és máj. 
elején érkezik ós szept.-ben távozik. A hazánk 
területén elő nem forduló V.-fajok közül említésre-
méltó a veréb- V. (C. sparveria L.), mely Észak
os Közép-Amerikában honos és a mi V.-nknél 
jóval kisebb. 

Vércse, szín az állatoknál, 1. Deres. 
Vércsorog (Várciorog), kisk. Bihar vm. élesdi 

j.-ban, (i9io) 927 román lak. (Tr. E.) 
Verd (Várd), kisk. Nagyküküilő vm. szent-

ágotai j.-ban, (mo) 646 román és német lak. Az itt 
talált ősleletek (Elephas primigenius, Bos uras 
priscus koponyája s egyéb tárgyak) a Brucken-
thal-muzeumba kerültek. (Tr. B.) 

Vérdaganat a. m. hematoma, 1. Vérzés. 
Verdaguer (ejtsa: verdagé), Jaeinto, katalán 

költő, szül. Tolgavolesban 1845 máj. 17., megh. 
Vallvidverában 1902 jún. 10. Szegény kőfaragó 
szülők gyermeke, maga is földmunkával és taní
tóskodással kereste iskoláztatásának költségét. 
1870-ben pap lett. Az 1865-iki virágjátékokon 
tűnt fel pályadíjat nyert költeményével. 1878-ban 
adta ki a legkiválóbb spanyol eposzt, az Atlan-
tidát, amelyet németre a bécsi Commer Klára 
ültetett át. Kisebb elbeszélő müve még a Canigó 
a pirenéi legendakörből. írt sok misztikus vallás
költeményt is. Ezekből többet Körösi Albin for
dított magyarra; nevezetesebbek: Legendás de 
Montserrat, A Barcelona (ford. Körösi), Somni 
de Sant Joan (németül Commertól), Cants reli-
giosos. Összes művei Barcelonában jelentek meg. 

Vernie ant ico (olasz), 1. Porfir, másrészt a 
díszítőkőnek használt szerpentint, illetve oflkal-
citot is jelenti. 

Ver de Cayor (állat), a Cordylobia anthro-
pophaga Blanch. nevű és Afrika trópusi részei
ben élő légy lárvái, melyek az ember és különböző 
állatok bőrébe furakodnak be és ott élősködnek. 

Verde di Corsíca, 1. Gabbro. 
Verde di Genova , V. di Levante, V. ái 

maré, V. di Prato, V. di Susa, V. stella, díszítő
köveknek használt gabbro- illetőleg szerpentin
fajták. 

Verdedij, i. Érmeitgy (pénzverési díj). 
Verde-ioki szigetek, 1. Zöldfoki szigetek. 

Verdel l io . szőllőfajta, fürtje kicsiny, laza 
bogyói hosszúkásak, kicsinyek, zöldes fehérek. 
Hazája Portugália, a hires Madeira bort ebből a 
szőllőből készítik. 

Verdelot (Verdelotto), Philippe, 1525—65 kö
rül élt, az első németalföldi madrigalszerzők 
egyike volt, kiváló mester. 

Verdén, az ugyanily nevű járás székhelye 
Stade porosz kerületben, (1919) 9983 lak., gazda
sági gép-, szappan-, szivar-, sör- és szeszgyártás
sal, bőrcserzéssel és gőzmalommal, szép gót dóm
mal. V. azelőtt püspökség volt, amelyet Nagy 
Károly alapított. A vesztfáliai béke szekularizálta 
ós Svédországnak juttatta; ettől 1719. megkapta 
Hannover. 1810-ben a vesztfáliai királyságnak 
volt része, azután egyesítették Franciaországgal. 
1814-ben Hannoverhoz és 1866. Poroszországhoz 
keriüt. 

Verderas G a n g (a világ folyása, menete), 
1868 óta Oslóban (Krisztiánia) megjelenő tekin
télyes norvég napilap. 

Verdhandi (Werdandi), 1. Nornák. 
Verdi, Giuseppe, olasz zeneszerző, szül. Eon-

coleban (Panna) 1813 okt. 10., megh. Milanóban 
1901 jan. 27. Első dalművét: Oberto, conte di San 
Bonifazio 1839. mutatták be Milanóban, de igazi 
sikerét 1841. aratta Nábucco (Nabukodonozor) 
operájával s nemsokára Olaszország operaírói 
közt az első helyet foglalta el. Majd minden év
ben írt ezután egy operát, néha kettőt is, de nem 
mindig sikerrel. Nagy sikert vivtak ki és egész 
Európa színpadjainak kedvelt műsordarabjai let
tek : Ernani (1844); Bigoletto (1851); U trovatore 
(Troubadour 1853); La traviata (1853); II ballo 
in másokéra (1858); kevésbbó tetszettek 1 due 
Foscari (1844); Macbeth (1847); Luisa Miller 
(1848); Simoné Boccanegra (1857.), valamint a 
párisi operaház részére írt Les vépres siciliennes 
(1855) és Don Carlos (1867) c. operái. Drámai 
ereje és melódiáinak gazdagsága alapította meg 
hírét és kedveltségét. Zeneszerzői művészete na
gyobb lendületet nyert Wagner tanulmányozásá
nak hatása alatt, anélkül, hogy nemzeti sajátsá
gát elvesztette volna, s ez a Szuezi-csatorna meg
nyitása alkalmából írt s 1870. Kairóban bemuta
tott Aida dalművében nyilatkozott először s ma 
is ez egyik legnépszerűbb müve. Ezután hosszabb 
szünet múlva irta Otellót (1887), majd egyetlen 
vigoperáját, a Falstaffot (1893). 1872-ben szená
torrá nevezték ki. Más szerzeményt keveset í r t ; 
ezek közül nevezetes Manzoni emlékére írt 
S,equiemjem(í874:) s néhány egyházi jellegű kom
pozíciója. Összes műveit 1896. Eicordi adta ki 
Milanóban. V. operái közül magyar nyelven 
színrekerültek: Nábucco (Nabukodonozor 1847); 
Ernani (ford. Egressy Béni, 1847); Macbeth 
(1848); A két Foscari (1850); Attila (1852); 
A haramiák (1852); Luisa Miller (1851); Bigo
letto (ford. Nádaskay 1852); A troubadour (fórd. 
Nádaskay 1854, új ford. 1913. Hevesi Sándortól); 
A tévedt nö (Traviata, ford. Pataki 1857, új ford. 
1913); Guzman Johanna (1856); Az álarcos bál 
(ford. Böhm G. 1864., új ford. Zoltán Vilmostól 
1913); A végzet hatalma (1875); Don Carlos 
(1868); Aida (1875, ford. Ormai, új ford. Zoltán 
Vilmostól 1913); Otelló (1887,ford. ifadóAntn' . 
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Requiemjét többször előadták. V. neje Strepponi 
Giuseppina énekesnő, szül. Monzában 1815., 
megh. Bussettóban 1897 nov. 14. Emlékére V. 
100 elaggott zenész számára Bussettóban mene
dékházat alapított. V. ö. Pougin (1881); Yalori 
(Parma 1894); Monaldi (Torino 1898); Perinello 
(Berlin 1900) V. életrajzait; Werfel, Verdi (Wien 
1925). 

V e r d i c t (a lat. veredictum a. m. igazmon
dás), az esküdtszék határozata. Lásd Esküdt
bíróság. 

Vérdíj (homagium). A régi magyar magán
jogban a sértett fél magánkeresete alapján magán
jogi bántalmaknak(delietum privatum), különösen 

Verdcm (ejtsd: verdoS), a Durance 175 km. 
hosszú bal mellékfolyója a francia Tengeri-Alpok
ban, belőle van kivezetve a Verdon-csatorna Aix 
felé 82 km. hosszúságban, ebből 22 km.-t alag
utakban tesz meg és öntözésre szolgál. 

Verdot-szőllő, kitűnő vörös bort adó francia 
szőllőfajta, főleg Bordeaux vidékén s azon
kívül Médoc-ban van elterjedve. Növése erős, 
fürtjei kicsinyek, húsosak; kései érésű, bőtermő. 
Hosszú metszést kíván. 

Verdun (V.-sur-Meuse, ejtsd: verdön), város, 
püspökség székhelye, elsőrendű erősség, Meuse 
francia dópartementban, a Meuse (Mosel) mellett, 
(192D 28,882 lak. A fellegvár alatt a Meuse bal-

hatalmaskodási eseteknek egyik elégtételi módja. 
A V. kétféle: holt (hoinagium mortuum) és kisebb 
(homagium vivum D.). Mennyisége az illető sze
mélyek rendkülönbsége szerint különböző volt. 
A főpapoké — ideértve a címzetes apátokat 
és prépostokat — és főuraké 100 nehéz ezüst 
gira (marcae argeutis gravi ponderis) a. m. 
400 magyar forint; a köznemeseké Magyarország
ban 50 gira a. m. 200 m. frt., Dalmát-, Horvát-
és Tótországban 100 m. frt., Erdélyben (a székelyek 
kivételével, akiké 25 m. frt.) 66 m. frt. A nem 
nemesekért Magyarországban 40 m. frt., Erdély
ben 25 m. frt. járt. A jászok és kunoké 50 m. frt. 
Sz. kir. városokban a polgároknak egymásközötti 
V.-a 100 m. frt. A kisebb a holt V.-nak fele volt. 
A germán népeknél a homagiumnak a luerigel-
éium felelt meg. 

partján az óváros, a folyó jobb partján az újváros 
terül el, bástyás körfalak és vizes árkok övezik. 
V. keleti Franciaország fő védelmi pontja, amely 
köré a Maas jobb- és balpartján a franciák hatal
mas erődláncot építettek: a K.-i erődvonal ural
kodik a Woöwre síkság fölött. Középkori erődít
mények maradványaival. Nevezetesebb épületei: 
székesegyháza (XI—XII. sz.), városháza (XVII. sz.) 
és a püspöki palota (XVIII. sz.); de az épületeket az 
1914—18-iki ostrom úgyszólván megsemmisítette. 
V. az ókori Virodunum, 843-ban itt kötötték meg 
I. Lothár császár és fltestvérei Német Lajos ós 
Kopasz Káro'.y a frank birodalom felosztását célzó 
szerződésüket. Ekkor keletkeztek Németország és 
Franciaország. V. Lotharingiához és 870. a német 
birodalomhoz került. 1553-ban II. Henrik vissza
szerezte Franciaországnak. 1870. kéthavi ostrom 

f 
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után a németek elfoglalták. Az 1914— 18-iki világ
háborúban (1. o.) a németek ostroma folytán bir
tokáért a legnagyobb csaták egyikét vívták meg 
falai alatt 1916 febr. 21—szept. 9. Az ostromot a 
német trónörökös vezette 5. német hadsereg haj
totta végre. Az erődök gyenge eüenállóképessége 
arra kónyszeritette a franciákat, hogy az erődök 
védelmét részben f eladva.az ezek közötti térséget a 
modern műszaki eszközök segítségével mesterileg 
megerősítsék. Szívós védelme halomra döntötte 
azt az 1914—15-iki hadiesemények nyomán általá
nosan elterjedt felfogást, hogy a várak elvesztet
ték értéküket. A támadás kedvező feltételei meg
voltak ugyan, nevezetesen hogy a vár az arcvo
nalból kiszögelleít és igy a tüzérség több oldalról 
lőhette, de a küzdelem során telepitett táborszerű 
erődítések a támadó tüzérség tüzének szétforgá-
csolására vezettek. A támadást a MaasK.-i part
ján febr. 21. a tüzérség kezdette meg és másnap 
a német gyalogság tiz km. széles arcvonalon elő
törve, febr. 27-én 8 km.-nyire közelítette meg az 
erődítményeket. Közben azonban a Maas Ny.-i 
partján a franciák újonnan épített erős tüzérségi 
telepeikből a K.-i parton előhaladó németeket 
oldalozó tűz alá fogták. Erre márc. 6. a németek 
a Ny.-i parton is támadni kezdettek, de csakhamar 
olyan ellenállásra találtak (804. magaslat, Morte 
Homme—Cumiéres—Vacherauville), amelyet le
küzdeni nem tudtak. Ennek ellenére a K.-i par
ton a támadás előrehaladt (jún. 2. elesett Vaux 
erődje) úgy, hogy a németek Fleury—Blanzée— 
Fresnes vonalába is eljutottak. Ekkor azonban 
Nivelle tábornok lett a franciák parancsnoka, aki 
frissen hozott erőkkel kíméletlenül ellentámadá
sokba kezdett, majd érvényesültek az entente más 
harctereken kezdett támadásai is (jún. 4. az első 
Brusszilov-támadás ; jún. 22. az angolok és fran
ciák kezdette Somme-csata), amik folytán június 
havában már alig haladtak előre a németek. 
A várható siker tehát már nem állott arányban 
a veszteségekkel. És mivel Falkenhayn a táma
dás abbahagyására reábirható nem volt, csak 
szept. havában ült el a harc zaja, amikor Hinden
burg lett a német hadak vezérkari főnöke. 

Verdung, 1. Fertőn. 
Verduni szerződés 843 aug. A frank birodalom 

első felosztása Jámbor Lajos fiai, Lothár, Német 
Lajos és Kopasz Károly között. A V.-sel kezdő
dik Franciaország és Németország külön törté
nete. 

Verdy da Vemoi s (ejtsd : verdi fiú vernoa), Július 
von, porosz tábornok és katonai író, szül. Frei-
stadtban (Szilézia) 1S32 júl. 19., megh. Stockholm
ban 1910 szept. 30.1887-ben Strassburg kormány
zója, majd 1889 ápr.—1890 okt. porosz hadügy
miniszter volt. Művei: Die Teilnahme der zweiten 
Armee ain Peldzug 1866 (Berlin, 1866); Studien 
über Truppenführung (u. o. új átdolg. 1898—99); 
Kriegsgeschichtliche Studien nach der applikato-
rischen Methode (u. o. 1876, I. füz.); Beitrag zum 
Kriegsspiel (u. o. 1881, 2. kiad.); Über praktische 
Pelddienstaufgaben (u. o. 1890, 6. kiad.); Studien 
über den Krieg auf Grundlage des deutsch-fran-
zösischen Krieges (u. o. 3 rész, 13 füzet, 1891— 
1908); lm grossen Hauptquartier 1870—71. Per-
r-'inUohe Erinnerungen (u. o., 1895, 3. kiad); lm 

Hauptquartier der russischen Armee in Polen 
1863—65 (u. o., 1905); lm Hauptquartier dei 
zweiten Armee 1866 (u. o. 1900). 

Veréb, nagyközség Fejér vm. váli j.-ban, (i92o) 
906 magyar lak. 

Veréb (Passer, állat), a Verébalkatúak (Passeri-
formes) rendjébe, a Pinty-félék (Fringillidae) 
családjába tartozó madárnem. Az idetartozó ma
darak, melyeknek mintegy 50 faja és alfaja ól 
Európában, Ázsiában és Afrikában, továbbá be
telepítve Amerikában és Ausztráliában, erős test-
alkotásúak és rövid törzsűek; csőrük közepes 
hosszú, erős, kissé duzzadt; lábaik erősek, kar
maik rövidek, gyengék; szárnyuk széles, szabad 
evezőtollaik közül az első három majdnem egyenlő 
hosszú és a leghosszabb; farkuk rövid vagy leg
feljebb középhosszú s hegye kissé kivágott; tolla
zatúk gazdag, színezetük többnyire egyszerű 
szürke és barna, hátukon hosszanti foltokkal s 
torkukon rendesen fekete mustrázattal. Hazánk
ban két fajuk él, a házi veréb és a mezei veréb, 
melyeket arról lehet legkönnyebben megkülönböz
tetni, hogy az utóbbinak fülfedőtollai feketék, 
ellenben a házi verébéi nem feketék. A házi V-
(P. domesticus L.) hímjének fejeteteje és háta 
szürke; szemétől hátrafelé széles barna sáv húzó
dik s hátát fekete hosszanti sávok tarkítják; 
pofatájéka fehér; csőre körül, szeme és csőre 
között, torka ós begye fekete (utóbbi néha gesz
tenyebarna színbe megy át; apró szárnyfedő tollai 
barnák, középfedői fehérek; szárnya sötétbarna; 
farka barna, világosbarna szegéllyel; hasoldala 
szürkésfehér; lábai világosbarnák; csőre sötét
barna. A nőstény hasonlít a hímhez, de feje barnás
szürke és szemöldöke világossárga. Hossza kb. 
16, szárnya 8, farka 6-7, csűdje 1-8, csőre 1*8 cm. 
Majdnem egész Európában, Ázsia nagyrészében 
ós Észak-Afrikában honos mindenütt, ahol emberi 
kultúra és gabonatermelés van. 1850-ben próbál
ták először Amerikában meghonosítani; az első 
kísérlet nem sikerült, de az 1853-ban megismételt 
betelepítés oly elszaporodásra vezetett, hogy ma 
az amerikai mezőgazdák már pusztítják és valódi 
átoknak tartják. Hasonló betelepítés útján Ausztrá
liában is megtelepedett. A V. búzapusztítás miatt 
határozottan káros. Rendkívülbuja. Évente 3-szor, 
sőt 4-szer költ. Fészkét hanyagul, szalma-, széna
szálakból, szőrökből, tollakból, kócból, rongyból 
s más effélékből készíti; belseje rendesen tollak
kal van kibélelve. Fészekalja rendesen 5—6, rit
kábban 7—8 tojásból áll, melyek igen változó 
színűek; alapszínük többnyire bamáskékes vagy 
rozsdásfehér s rajtuk barna és szürke foltok van
nak. A házi V. népies nevei: pirip, csuli és 
csűri. A nádi V. elnevezés nem V.-re vonatkozik, 
mórt a magyarság e névvel a nádban élő kis 
madarakat jelöli, igy első sorban a nádi sármányt. 
— A házi V.-nél kisebb a mezei V. (P. mon-
tanus L.). Feje felül vöröses csokoládébarna, 
oldalt fehér; csőre és szem közötti része, fül
fedőtollai és torka fehérek; dolmánya sárgás
barna, fekete hosszanti sávokkal; dereka és felső 
farkfedőtollai világosbarnák; hasa szürkésfehér; 
szárnya és farka sötétbarna, sárgásbarna szegé
lyezéssel ; lábai világos szaruszínűek ; esőre fe
kete. Hossza kb. 14, szárnya 7, farka 6, csűdje 



Véreb — 156 — Verejték 

1"7, esőre 1 em. Közép-Európában és Közép-
Ázsiában mindenütt közönséges; Ázsiában fel-
nyoifml a Sarkkörig s az Ob alsó részén, Kínában, 
Japánban, Forrnózában és Indiában a házi verebet 
helyettesíti. Réteken, mezőkön és lombos erdők
ben -honos s az emberi lakásokhoz csak télen köze
ledik. A házi és mezei verebek korcsai is isme
retesek, melyek tovább szaporodni is tudnak. 
Észak-Amerikában és Ausztráliában a mezei V.-et 
is meghonosították s ott a házi V.-hez hasonlóan 
már nagy károkat okoz. — A hazánkban nem élő 
V.-fajok közül említésre méltó az olasz vagy 
vörösfejü V. (P. italiae Vieill), melyet sokan 
csak a házi V. alfajának tekintenek s mely Olasz
országban, az Alpok D.-i lejtőin, Dél-Tirolban, 
a Riviérán Nizzáig, Korzikában, Szicíliában és 
Északkelet-Afrikában él. Ugyancsak sokan szin
tén a házi V. alfajának tekintik a spanyol vagy 
berki verebet (P. hispaniolensis Temm.), mely 
Spanyolországban, a Kanári- és Kapverdi-szige-
teken, Észak-Afrikában, Kis-Ázsiában és a Balkán
félszigeten él; ez a V.-faj azonban nemcsak színe
zetben, hanem életmód dolgában is annyira eltér 
& házi V.-től, hogy külön fajnak kell tartanunk. 
Főleg a pálmafákon tartózkodik s a rizsültetvé
nyekben nagyon nagy károkat okoz. — Régebben 
a. Passer-nembe sorozták a kövi verebet (Petro-
riia petronia L., régibb néven: Passerpetronius 
L^'és a Dél-Afrika belsejében honos, nagy tár
saságokban élő és közös fedél alatt épülő fészek-
telepeiről (1. Állatlakások) híres telepes verebet 
(Philetairus socius Lath., régibb néven Passer 
socüts Lath.), ma azonban a kövi verebet a 
Petronia-nembe, a telepes verebet pedig egész 
más családba, a Szövőmadarak (Ploceiclae) csa
ládjába osztják. — A V. nevet a magyarság más 
madarakra is használja, melyek nem tartoznak 
a, Passer-nembe. így a körösztös V. = kövi rigó 
(Monticola saxatilis L.); remete vagy magános 
V.—kék kövirigó (Monticola so litaria K.); török 
V. = tövisszúró gébics (Lanius collurio L.). 

Véreb, a vadászkutyák fajtacsoportja ; vezeté
ken, hangtalanul nyomozza a vadat. 48—52 cm. 
magasak, fejük öblös, az orr tompa, a homlok-
gödör mérsékelt, a fülek terjedelmesek és lógósak. 
A törzs jól fejlett, az elülső lábak erőteljesebbek, 
mint a hátulsók. A szőrözet rövid és tömött. Szinük 
feketebarna, őzbarna vagy pirosbama. A V.-ek 
több fajtája ismeretes, ú. m. a hannoveri és a 
bajor véreb, ide tartozik a kopókhoz hasonló angol 
véreb (bloodhound) és az angol vidrászó eb. 

Verébalkatúak vagy régibb névea: Éneklők 
(Passeriformes, vagy régibb néven: Oscines, 
áiiat; 1. a liét képimellékletet), a Madarak leg
nagyobb rendje, amelybe az összes madárfajoknak 
mintegy »/6-e tartozik. L. Éneklő madarak. 

Verebély (Vráble), nk. Bars vm. V.-i j.-ban, 
(i9io) 2845 magyar és szlovák lak. (IV. Cs.-Szl.) 

Verebély (verébélyi), 1. László, orvos-tanár, 
szül. Trenesénben 1841 júl. 5., megh. Budapesten 
1922-ben. Egyetemi tanulmányait Budapesten és 
Bécsben végezte. 1865-ben a Rókus-kórliáz II. 
sebészeti osztályának külsegéde volt, 1866. a 
sebesültek számára felállított barrakkórház oszt. 
főorvosa, 1867. tanársegéd lett, előbb Balassa, 
majd ennek halála után Kovács József asszisz

tense, 1870. a szegénygyermek-kórház sebésze 
és ugyanaz évben a vakok intézetének orvosa lett 
s ez állásától 1914. vált meg. 1872. egyetemi 
magántanár, 1909. rendkívüli tanári címmel tün
tették ki. Szaktanulmányai az Orvosi Hetilapban, 
Gyógyászatban, Wiener med. Wochenschriftben 
jelentek meg. 

2. V. Tibor, orvos-tanár, szül. Budapesten 1875 
jan. 28. A budapesti egyetemen 1900. sub auspi-
ciis regis avatták doktorrá. Ezután hat évig tanár
segéd volt, majd a Stefánia-kórházban főorvos. 
1907-ben magántanárrá képesítették; 1913. rend
kívüli, 1914. rendes tanárrá nevezték ki, egyszers
mind a III. sebészeti klinika, 1919 óta az I. sebé
szeti klinika igazgatója. A világháború óta I. osz
tályú honvéd-főtörzsorvos. 1922-ben megválasz
tották a M. Tud. Akadémia levelező tagjává. Több 
mint 120 dolgozata jelent meg különböző szak
lapokban ; Manningerrel együtt kiadta a Sebészet 
tankönyvét (3 köt., 1910—1911), amely hazánkban 
az első ilyen munka. 

Verebes, kisk. Bereg vm. alsóvereczkei j.-ban, 
(i9io) 562 rutén, német és magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Verécze, kisk. Ugocsavm. tiszántúli j.-ban, (mo) 
961 rutén, német és magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Vereczke, község, 1. Alsóvereczke és Felső-
vereczke-

Vereczkei szoros (helyesebben hágó), a keleti 
Beszkideken átvezető egyik jelentékeny hágó, 
mely Alsóvereczke felől a Latoreza völgyéből Kli-
miecre a Stryj folyó völgyébe (Galíciába) vezet át; 
magassága 841 m. E hágón jöttek be Árpád veze
tésé alatt a honfoglaló magyarok. 1896 júl. 21. 
ennek emlékére a völgy ÉK.-i oldalán emléktáblát 
állítottak. Az 1914-ik évi orosz betörés alkalmá
val a V.-ban elkeseredett küzdelmek folytak. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Véredónybetegségek, 1. Vérérbetegségek. 
Véredények, rossz magyar kifejezés, amely 

alatt a verő-, gyűjtóereket, valamint a capiliari
sokat értik; helyesebben vérerek (1. o.). 

Véredényelmeszesedés, 1. Érelmeszesedés. 
Véredényrendszer, 1. Vérkeringés-
Verédy Károly, pedagógus, szül. Pesten 1844 

aug. 1., megh. Budapesten 1906 júl. 4. Berlinben 
és főként Lipcsében az egyetemen és Ziller szemi
náriumában és gyakorló iskolájában folytatott 
pedagógiai tanulmányok után 1871. az iglói tanító
képző intézet tanára, 1872. a modorinak igazgatója, 
1876. abaúji, majd 1887. budapesti tanfelügyelő 
lett. Működése ezenkívül a tanítóság anyagi és 
társadalmi érdekeinek szolgálatában s irodalmi 
tevékenységben állott. 186o óta irt cikkein kívül 
főbb munkái: 1871. doktori értekezése Planmás-
sige ErzieJmng címmel; 1876. tanulmány Her-
bartról; 1883. Ábaúj-Torna vm. népoktatási ál
lapota , 1886. Pedagógiai enciklopédia. 

Vérek'Jtlló íecskéfű (n3v.), 1. Ghelidonium. 
Verejték (veritek, izzadság), a bőr verejték

mirigyeinek váladéka (1. Bor). Egyszerű cso
móvá összegyűrődött mirigyek, amelyek hosszú, 
kanyargós csatornán át nyílnak a fölszinen. El
oszlásuk a bőr felszínén nem egyenletes; sok 
van a talpon, tenyéren, hónaljban, arcon, hom
lokon stb.; kevés a háton, az alszárakon, a flty-
mán stb. Összes számuk kb. 2 V3 millió. Az állatok 





VERÉBALKATlJ MADARAK I. 

Kis poszáta (.Sylvia cur ruca J^.) és a la t ta mezei poszáta 
(Sylvia commuiiis Lath . ) . %. 

Erdei pinty (Fr ingi l la coejebs L.) . %. 

„Verébalkatúak" cikkhez. — XIX. 

Barázdabil legető (Motacilla álba L.) . %. 

Vándor füzike (Pbylloscopus superciliosus Gm.). V>-

Fülemüle (Luscinia m ^ h y n e h a Brehm) . %. 

Búbos pacs i r ta (Galerida er i s ta ta L.) . %• 

Énekes rigó (Turdus musicus L.) . V-i. 

RÉVAI NAGY LEXIKONA. 







VERÉBALKATÚ MADARAK II. 

Keresztcsőrű (Loxia pityopsittacus Borkh.) Ve-

Csúszka (Sitta caesia L.) ljt. 

,, Verébalkatúak" cikkhez. 

Gulyamadár (Molothrus ater Bodd) .'/s 

Ökörszem (Troglodytes troglodytes L.) */2. Szeneinké (Parus major L.) '/s-

Tövisszúró gébies d-<">ius «cubitor L.). >/,. 

Sárga rigó (Oriolus oriolus L.) '/2-

Selyemfarkú locska (Bombycilla garrulus L.)- i/2-

RÉVAI NAGY LEXIKONA. 





Verejtékmirigyek — 157 — Vérerek; 

közül izzad a ló, kevésbbé a szarvasmarha. A ma
jom, a macska és a sündisznó csak a tenyerén és 
talpán izzad; nem izzad a kutya, kecske, nyúl, 
egérstb. A V. hig folyadék; fajsúlya 1005—1010. 
Vegyhatása néha gyengén savanyú, máskor 
gyengén lúgos. Jellemző szaga van. A V. bak
tériumok hatására gyorsan bomlik és kellemet
len szaga lesz. Ez rendesen a hiányos tisztálko
dás következménye, de anélkül is előfordul; 
ilyenkor a bőrön igen virulens speciális bakté
riumflóra van (bűzös izzadás), (1. Brómhidrózis). 
11. V.-ben kb. 8 g. szilárd alkatrész van; köztük 
sók, húgysav, húgyanyag stb. A V. íze rendesen 
kissé sós. A V.-elválasztás különösen a szervezet 
hőszabályozásának szolgálatában áll. (L. Hősza
bályozás). A V.-elválasztást befolyásolja: 1. a hő
mérséklet, 2. a vér víztartalma, 3. a vérkeringés, 
i. mérgek (pilokarpin, stb. fokozza, ostropin csök
kenti), 5. ideges befolyások. Ideges befolyások 
alatt támad izzadás szégyen, harag, félelem hatá
sára, émelygéskor, elájuláskor (hideg veríték), 
haldokláskor (halálos veríték) — s bizonyos ide
gek ingerlésekor. A hőmérséklet rohamos csök
kenését, a láz gyors esését gyakran fokozott V.-
elválasztás kiséri. Bizonyos betegségek bő verí
tékezéssel járnak, valószínűleg toxinhatás útján 
(angol izzadás, tüdővósz stb.) L. Izzasztó kúrák. 

Verejtékmirigyek, 1. Verejték. 
Verek (n5v.), 1. Acacia. 
Verekedés tágabb értelemben két vagy több 

személy kölcsönös bántalmazása, szűkebb (jogi) 
értelemben csak a testi sértés okozása nélküli bán
talmazás. Ha a V.-ből testi sértés származik, 
a bántalmazás a Btk. szerint a testi sértés fogalma 
alá esik. A Khtk. 75. §-a szerint V.-ért büntetendő 
az, aki az utcán vagy nyilvános téren, korcsmá
ban, vendéglőben vagy más nyilvános vagy a kö
zönség használatának nyitva álló helyen, testi sér
tés okozása nélkül verekedik. B kihágás büntetése 
8 napig terjedő elzárás és pénzbüntetés; és ez mind
azok ellen alkalmazandó, akik a V.-ben részt
vettek, vagy másokat a V.-re felhívtak vagy 
bátorítottak. Aki pedig ily V. közben fegyvert vagy 
más veszélyes eszközt ragad, 15 napig terjedő 
elzárással és pénzbüntetéssel büntetendő. Az eljá
rás a közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik 
s hivatalból indítandó meg. 

Vereknye (Fragendorf), kisk. Pozsony vm. 
somorjai j.-ban, (1910) 742 magyar lak. (f r. Cs.-Szl.) 

Vérélősdiek (állat), 1. Vérparaziták. 
Vérélősködők vagy vérélősdiek (állat), 1. Vér-

paraziták. 
Verelst, Pieter Hermansz, hollandi festő, 

szül. Dordrechtben állítólag 1618 előtt, megh. 
1668 után. Hágában ólt. Többnyire kisméretű 
humoros parasztjeleneteket festett. Ilyen a buda
pesti Szépművészeti Múzeumban levő képe: 
Csábítás. 

Vérelvonó kúra. Hajdanta óriási mértékben 
űzött, ma nagyon szűk javallatra korlátolt orvosi 
eljárás, amellyel régente a gyuladások legszembe-
szökőbb tünetét: a vérbőséget (1. o.) iparkodtak 
enyhítem. A V. módszerei a következők: a bör-
vörösítö szerek (1. Hólyaghúzó szerek) ; véres 
köpöly, Heurteloup francia sebész készüléke, 
ezekkel apró bemetszéseket ejtünk a bőrbe s 

levegőritkltással szívjuk a bemetszett hely fölé 
tartott üvegedénybe a vért; a piócázás. Ezek 
elavult módszerek, ma már csaknem kizárólag aa 
érvágást (I. o.) használják vérelvonás céljaira. 

Verem, a gabona eltartására szolgáló, földbe 
ásott, rendszerint palackalakú üreg, amelyet eset
leg cementbe rakott téglafallal kibélelnek. Az ásott 
vermet kiégetik s úgy töltik bele a gabonát. A V. 
nyakát szalmával töltik ki s tetejébe erős fedő
deszkát és köveket raknak. Ha a V. eléggé maga
san fekvő száraz talajban készül, benne a gabona 
jól eltartható. 

Verem (növ.), a. m. udvaros gödörke, 1. Gödörkék. 
Veremszenítés, a szénégetésnek az a módja, 

midőn a fát gödörbe hányva ott elégetik s ezt 
addig folytatják, míg a verem szénnel megtelt; 
azután hantokkal, földdel betakarják, hogy a szén 
kialudjék. Ily módon nemcsak kevés, hanem rossz 
és könnyű szén származik, mert a levegő szabadon 
érintkezik az izzó szénnel. 

Verend (Verendiii), kisk. Krassó-Szörény vm. 
toregovai j.-ban, (i9io) 2037 román lak., barnaszén
bányával. (Tr. R.) 

Vérér, 1. Vérerek. 
Vérérbeidegzés, 1. Érbeidegzés. 
Vérérbetegségek úgy a vérereken, mint a 

gyűjtőereken gyakoriak. Eltekintve a fejlődési 
rendellenességektől, amelyeknek jórósze nem is 
betegség a szó tulajdonkénem értelmében, gyako
riak a degenerációk, elfajulások, amelyek a leg
különbözőbb általános megbetegedések kisérő 
tünetei lehetnek. Ezek közé tartozik az érelmesze
sedés (1. o.) is. A vérerek gyuladása (angitis) kez
dődhetik az erek belsejében (endangitis) oda sodort 
fertőző embolus következtében; erre elsősorban 
a verőereknól (endarteriitis) van alkalom, vala
mint a kupagyüjtőér (véna portae) eloszlási terü
letén a májban (pylephlebitis). A gyuladás azonban 
kezdődhetik az erek külső falán, az erek környe
zetéből terjedhet rá, ez a periangitis, amely úgy a 
verőereknél (periarteritis), mint a gyűjtőereknél 
(periphlebitis) elég gyakori. Különösen nagy jelen
tőségű az alsó végtagon lévő tágult gyűjtőerek 
(1. Gyüjtőértágulás) gyuladása; a lábszárfekély 
gyakori szövődménye. Ügy jön létre, hogy a fe
kély a környéken lévő gyüjtőér falát is meg
támadja, esetleg áttöri; a gyűjtőórben a vér meg
alvad (thrombus) és ez alvadók fertőződve esetleg 
el is genyed (thrombophlebitis). Az érgyuladás-
nak a tuberkulózis, de különösen a szifilises el
változások létrejöttében is nagy szerepük van. 
A vérerek tágulása az aneurizma (1. o.),ós a varix 
(1. Gyüjtőértágulás); daganatai az angioma^ 
valamint a falaiból kiinduló rosszindulatú daga
natok, az endothelioma, angiosarkoma stb. Ennél 
gyakoribbak az erek másodlagos rosszindulatú 
daganatai, amelyek a környezetükben lévő rossz
indulatú daganatok betöréséből származnak. A 
vérerek ideges természetű betegségei az angio-
neurosisok (1. o.). 

Vérórdaganat, 1. Angioma, Aneurizma-
Vérerek (vasa sanguinis), cső alakú szervek, 

melyekben a vér kering (1. Vérkeringés). Három 
csoportba oszthatók: 1. Verőerek (artéria), ame
lyek a vért a szívből a szervekhez vezetik (1. Verő
erek). 2. Gyűjtőerek (véna), melyek a vért a 



Véré rmozga tó idegek 

szervekből összegyűjtve a szívhez visszavezetik 
(1. Gyüjtöerek). 3. Hajszálerek (cápillarisok), 
melyek az előbbieket összekötik (1. Hajszálerek). 
Szövettani szerkezetüket illetően az egyes erek 
között nagy különbség van. A hajszálerek endothel 
sejtekből alkotott egyszerű csövek; a nagyobb 
ereken 3 réteget különböztetünk meg: a belső 
réteget (intima), a középBőt (média) és a külső v. 
járulékos burkot (adventitia). Minden érben a leg
belső, vérrel érintkező réteg az endothel borítás, 
amelyhez nagyobb erekben rugalmas lemezek 
csatlakoznak. A középső réteg rugalmas elemek
ből s főleg sima izomzatból áll, a külső réteg 
pedig kötőszöveti és rugalmas rétegekből. A ki
sebb erekben a rugalmas rétegek mindinkább 
kevesbednek, kis artériák, főleg a praecapillaris 
artériák csak az endothel csőből és körkörös izom
rétegből állanak, amelyet vékony kötőszövet bo
rít. A gyüjtöerek falában több a kötőszövet; izom
zata összefüggő réteget nem alkot, egészében véve 
sokkal vékonyabb, gyengébb, mint a vérereké. _ 

Vérérmozgató idegek, 1. Idegrendszer és Ér-
beidegzés. 

Vérérrendszer, 1. Vérerek, Vérkeringés. 
Veres, 1. Vörös. 
Veres, kisk. Nógrád vm. gácsi j.-ban, (1910) 203 

szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Veres, 1. Balázs, biharvármegyei jegyző s nagy

váradi főbíró, Werbőczy István Tripartitumának 
első magyar fordítója. Kiadta 1565. Debreczen-
ben a következő címen-: Magyar Decreium kyt 
Weres Balas a deákból, tudni illyk a Wer-
bewczy Istwan Decretumabol magyarra fordí
tott. II. János királynak ajánlotta. 

2. V. Gáspár, 1. Bojthi. 
3. V. József, evang. lelkész, egyházi író, szül. 

Orosházán 1851 jan. 2., megh. Szarvason 1913 
dec. 11. 1879 óta orosházi lelkész s több ízben 
országgyűlési képviselő volt. Egyházi beszédei 
1883.,' Orosháza története címüműve 1886. jelent 
meg. Szerkesztette az Evang. Egyház és Iskola 
című hetilapot. 

4. V. Pálné (faradi), szül.beniczei ésmicsinyei 
BeniczkyHermin, a magyar nőnevelés előharcosa, 
szül. Láziban 1815., megh. Váczhartyánban 1895 
szept. 28. Egyetlen leányának nevelése érdekében 
sokat foglalkozott a nőnevelés kérdéseivel, tanul
mányozta ennek az irodalmát s ezen az úton a leá
nyok nevelésének általános javítása vált állandó 
törekvésévé. A gondolatnak híveket szerezve, 1867 
máj, 24. huszonkettőd magával elhatározta nő-
képző-egyesület és leányiskola létesítését. Az így 
keletkezett Országos Nőképző-Egyesületet és a 
később róla elnevezett utcában az ő nevét viselő 
leányiskolát élete végéig irányította, a növendékek 
számára lélektani tankönyvet is irt. Működése a 
magasabbrendű nőnevelés fejlődésében nagy jelen
tőségű. Emlékszobrát 1904 május 6. leplezték le a 
főváros Erzsébet-terén. Életéről Rudnay Józsefné 
és Szigethy Gynláné müve (Budapest 1902), vala
mint leánya, özv. Rudnay Józsefné, Emlékeim 
1847—1917 (Budapest 1922) e. munkája szól. 

5. V., 1. Veress-
Verés, hosszabb-rövidebb nádfal, amelyet a ha

lász azért állít az átjárókba, hogy azokkal a halat 
•a varsa felé terelje. 

Vereshegy 

Veresbánya, 1. Gzebe. 
Veres beszürődés (hemorrágiás infiltrácio), 

olyan belső vérzés, amelynél a vér a szövetek 
minden hézagát kitölti (1. Infarktus). Törvény
széki orvostani szempontból fontos, hogy az élőn 
ejtett sebek szélein V. észlelhető, a hullán ejtett 
seben hiányzik. 

Vereseságin, Vaszilij Vasziljevics, orosz 
festő, szül. Cserepovecben (Novgorod kormányzó
ság) 1842 okt. 26., megh. Port Arthur előtt az 
orosz-japán háborúban a Petropavlovezk hadi
hajó felrobbanása alkalmával. Eleinte tengerész
nek készült, majd Parisban egy ideig Géronie 
műtermében dolgozott, aztán mint katona é3 egy
úttal mint festő vett részt 1868. a taskendi had
járatban, 1877—78-ig az orosz-török háborúban. 
Ismételten járt Indiában, azonkívül Szíriában és 
Palesztinában is. Képei, melyeket Európa fő
városaiban (Budapesten is) kiállított, a XIX. sz. 
végének egyik legismertebb festőjévé tették, 
nem annyira festői kvalitásaik, mint inkább 
exotikus tárgyuk és nagyrészt háborúellenes 
tendenciájuk miatt, melyet igen hatásosan tudott 
kiélezni. Az orosz-török háborúból merített egyik 
képének címe : A Sipka-szorosban minden csen
des, szállóigévé vált. A Krisztus életét helyszíni 
etnográfiai tanulmányok alapján ábrázoló képei 
egyházi körökben felháborodást keltettek. Fest
ményeinek hosszú sorából, amelyek főleg a 
moszkvai Tretjákov-képtárban és a szentpéter
vári Sándor-múzeumban vannak egyesítve, em
lítendők : Az ottfelejtett (a taskendi hadjáratból); 
Győzelmi jelvények bemutatása Szamarkandban; 
Zsidók imája Jeruzsálemben Salamon falánál: 
A háború allegóriája, a múlt, jelen és jövő hódí
tóinak ajánlva (koponyák gúlája); A plevnai út; 
Török tábori kórház a plevnai csatatéren; Szko-
belev tábornok a Sipka-szorosnál; II. Sándor cár 
a csatatéren; Lázadó hinduk kivégzése; Orosz 
nihilisták kivégzése; a Napóleon orosz hadjára
tát ábrázoló sorozatból: Napóleon Moszkva előtt 
várja a bojárok küldöttségét; Napóleon vissza
vonulása a szmolenszki országúton stb. Németül 
megjelent irodalmi művei: Eeiseskizzen aus 
Indien (Leipzig 1882—85, 2 köt.); Skizzen und 
Erinnerungen(u. o. 1885); VomKriegsschauplatz 
inAsien und Európa (Berlin 1895); Merne Jugend-
jahre (Berlin 1900). V. ö. A. Zábel, Weresch-
tsehagin (Bielefeld-Leipzig 1900). 

Veresegyház, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vm. váczi j.-ban, (1920) 3130 magyar lak. 

Véres eső, a Protocoecales sorába tartozó apró 
moszatok által veresre színezett eső- vagy álló
víz, ilyen moszat a Haematococcus pluvialis, Ste-
phanosphaera pluvialis. L. még Poreső. 

Veresfalva, kisk. Bihar vm. magyarosokéi 
j.-ban, (1910) 629 román lak. (Tr. E.) 

Véresfű (nOv.), 1. Embervériifű. 
Vereshegy (Porács), kisk. Szepes vm. iglói 

j.-ban, (1910) 999 rutén lak. Környékén ezüst-, 
réz- és higanybányák vannak. A községtől egy 
órányira a Zahure hegy mögött van egy barlang, 
amely felső triaszkorbeli mészkőben képződött és 
a kitörési barlangok sorába tartozik. Alsó rétegei 
diluviumkorbeli állatmaradványokban bővelked
nek, egy méllékbarlangban neolitkori edényeket 
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találtak. A barlangot átkutatta és leírta Itóth 
Samu dr. (Természettudományi Közlöny 1878. 
évf.; Magyar Kárpátegylet VIII. Évkönyve, 1881). 

Véres himlő a. in. fekete himlő, 1. Himlő. 
Téres hó. Magas hegyeken és magas északon 

a hó felső rétegét apró górcsövi szerves testecs-
kék lepik el s azt vörösre festik. 

Véres izzadás, 1. Hemathidrózis. 
Véres kard, a régi magyaroknál a hadbahívás 

jele. Már Herodotos írta a szkítákról, hogy a 
hadak istenének szentelt kardokat a foglyok vé
rével öntözték le. A vogulok, finnek, hunok egy
aránt hittek az égből aláhullott szent kardokban; 
talán a régi f etisizmussal való szakítást is jelezni 
kívánta Salamon magyar király, midőn «Attila 
kardját» odaajándékozta Ottó bajor hercegnek. 
Maguktól hadakozó kardokban azonban a nép még 
azután is sokáig hitt. Országos nagy veszedelem 
idejében a híradók és kikiáltók véres kardot hor
doztak körül, így különösen a tatárjárást és a 
mohácsi veszedelmet megelőző időkben. 

Véres kenyér, némely élelmiszeren (kenyér, 
hús, tojásfehérje, rizs, burgonya stb.) néha vér
vörös foltok láthatók, melyek a népben babonás 
hiedelmeket keltenek. Oka ennek a természeti 
jelenségnek a bacillus prodigiosus. 

Véreskeszeg, 1. Kelé. 
Véres kö (ásv.), 1. Heliotrop. 
Véres lapu (növ.), 1. Hypochaeris. 
Veresmart (Veresmort, Bothberg), nagyk. 

Szeben vm. nagyszebeni j.-ban, (1910) 1116 román és 
német lak., élénk fakereskedéssel. (Tr. R.) 

Veresmarti Illés (Vég), ref. lelkész a XVI. 
század második felében aísó Baranyában Herczeg-
szőllősön; 1563-tól kezdve pedig Baranya alsó ré
szének volt a püspöke 1580 után bekövetkezett 
haláláig. Az ő elnöklete alatt folyt le a nevezetes 
herczegszőllősi zsinat 1575., amelyen a tolnai és 
baranyai egyházmegyékből összegyűlt 40 protes
táns lelkész a kálvini tanok mellett nyilatkozott, 
Ü a hosszú ideig szabályozókul tekintett 47 cikket 
alkották. Az ő utódai közül való: 

V. Mihály, pozsonyi kanonok, bátai apát, szül. 
Baranya vm.-ben 1572. református szülőktől, 
iuegh. 1645. Előbb iskolamester, majd körösi s 
késójbb imelyi prédikátor lett és mint ilyen a 
kai. vallás elleni támadásaival Forgách Ferenc 
nyitrai püspöknek, az ellenreformáció egyik 
legerélyesebb emberének a haragját vonta ma
gára, aki megintette, elfogatta s a nyitrai várba 
záratta, ahonnan csak Bocskay felkelésének hírére 
bocsátotta szabadon. Hitfeleivel való hosszas vi
tatkozások s különféle hitvédelmi munkák olva
sása után elhatározta magát, hogy a kat. vallásra 
tér, ami 1610. meg is történt. Áttérése után másfél 
évig Bécsben tartózkodott és visszajővén, sellyei 
plébános lett, majd 1614. pozsonyi plébános a te
vékeny részt vett a térítés munkájában. 1616-ban 
pozsonyi kanonokká nevezték ki, 1627. bátai apát 
lett. Mint író is szerepelt. Megtérése históriája 
s^yike az azon korban megjelent legérdekesebb 
és legjellemzőbb könyveknek. Ipolyi Arnold egy 
íüi'juielmes aiunkái irt V. életéről s említett mun
káját ki ib síita. 

Dánka-osalád alapította 1304. KerBszv&lő Sít. János 

és Szt. Sükösd tiszteletére. A XVI. sz.-ban szűnt 
meg. 

Véreső, 1. Véres eső, Poreső. 
Verespatak (Rosia montana), nk. Alsó-Fehér 

vm. V.-i j.-ban, az Aranyosmelléki hegységben, 
(i9io) 2907 magyar és román lak. Környékén száz
nál több bányavállalat áll fenn aranyra, ezüstre. 
A nemesérc trachit- és porflrkőzetbon lép fel, 
gyakori a dacit is. V. a rómaiak idejében Albur-
nus major nevet viselt; a rómaiak itt már bányá
szatot űztek és innen kerültek ki 1855. a híres 
viasztáblák (tabula cerata), melyek a dáciai bányá
szat legérdekesebb emlékei. (Tr. E.) 

Veress, 1. Benedek (farnasi), erdélyi főúr. 
Midőn Mátyás király nagy adót vetett ki az 
országra, Erdélyt fellázította és Szentgyörgyi 
János vajdát kiáltotta ki királlyá. Mátyás a 
lázadást elnyomván, V. Lengyelországba mene
kült, ahol Albert lengyel király, midőn testvéré
vel, II. Ulászló magyar királlyal békét kötött, a 
békeszerződés pontjaiba V.-t is belevétette, 

2. V. Elemér, orvos-tanár, szül. Kolozsvárott 
1876 jan. 4. Tanulmányai végeztével a kolozs
vári egyetem élettani intézetében tanársegéd, majd 
adjunktus lett, 1911. rendkívüli, 1913. rendes egy. 
tanár Kolozsvárott, az egyetem áthelyezése után 
Szegeden. Huzamos időt töltött külföldön orvosi 
tanulmányokkal. Értekezései több hazai és kül
földi természettudományi és orvosi folyóiratban 
jelentek meg. Önálló műve: Az élettan tan
könyve (1913). 

3. V. Endre, történetíró, V. Sándor üa, szül. 
Békésen 1868 febr. 15. Egyetemi tanulmányait 
Kolozsvárt meg Bécsben végezte az Institut für 
österreichische Geschichtsforschung oklevéltani 
intézetben. Hazajővén, évekig volt történettanár 
Déván, utána Kolozsvárt az Erdélyi Múzeum 
levéltárának őre, utóbb külügyminiszteri oszt.-
tanáesos. Harminc éven át kutatta külföldi levél
tárakban Erdélynek a szomszédos államokkal 
való XVI—XVII. sz.-i összeköttetése történetét 
és 50 kötetnyi anyagából részint a M. Tud. Aka
démia, részint Csernoch János hercegprímás és 
több főpap támogatásával 1925-ig már 12 kötet 
oklevéltárt adott ki, nyolcat az általa megindított 
Fontes Rerum Transylvanicarum ós Fontes 
JRerum Hungaricarum c. vállalatokban. ír ola
szul és "románul is, több külföldi tud. társulat
nak tagja. Pontosabb önálló művei: Lengyel
országi adalékok (Budapest 1896); Báthory Zsig
mond és Bethlen Gábor viszonya az oppeln-
ratibori Jiercegségekhez (Kolozsvár 1897); Déva 
és környéke Gastaldo idejében (Kolozsvár 1898); 
Erdély fejedelmi interregnuma 1551—56. (Buda
pest 1899); A Magyar Történeti Életrajzokban: 
Izabella 7íi>-«Z«/wé(Budapest 1903); Zalánkeményi 
Kakas István (u. o. 1605); Berzeviczy Márton 
(u. o. 1911); A kolozsvári Báthory egyetem tör
ténete lerombolásáig, 1603-ig (Kolozsvár 1906); 
Gróf Marsigli Alajos Ferdinánd jelentései és 
térképei Budavár 1684—1686-iki ostromáról, 
visszafoglalásáról és helyrajzáról (Budapest 
:i907); Erdélyországi pápai követek jelentései 
1592-1600 (u. o. 1907); Garrillo Alfonzjezsuita-
fítya levelezése (u. o. 1908); Basta György had-
vezér levelezése 2 köt. 1597-1607.(u. o. 1909-13); 
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Erdély- és magyar-országi régi oláh könyvek 
és nyomtatványok (Kolozsvár 1910); GzéUndi-
Züllich Rudolf szobrász és munkái (u. o. 1911); 
Erdélyi jezsuiták levelezése a Báthoryak korá
ból (u. o. 1911—13, 2 köt.); Possevino Antal 
«Transilvania»-ja 1584 (u. o. 1913); Aidák és 
levelek Erdély- és Magyarország Moldovával és 
Havasalföldével való viszonyahoz 1468—1540 
(u. o. 1914); A páduai egyetem magyarországi 
tanulóinak anyakönyve és iratai 1264—1864-ig 
(Budapest 1915); A római Cóllegium Germani-
cum et Hungaricum magyarországi tanulóinak 
anyakönyve és iratai 1559—1917-ig (u. o. 1917).; 
Báthory István lengyel király udvari szám
adásai 1576—86 (u. o. 1918); Jézus Társasága 
és Könyveinek jelentései 1579—1613 (Veszprém 
1921). Olasz művei: Isabella regina d'Ungheria 
üglia di Bona Sforza (Roma 1903); La descrizione 
della Transilvania di Antonio Possevino (u. o. 
1915); Estratti da relazioni di ambasciatori e viag-
giatori italiani su l'Ungheria 1769—1913. (Buda
pest 1920). Angol műve: The Hungarians of Mol
dávia (u. o. 1920). Szerkosztette a Hunyadniegyei 
történelmi és régészeti társulat 1897—1903 közti 
Évkönyveit. B Lexikonnak is munkatársa. 

4. V. Ferenc, orvos-író, V. 5. üa, szül. Bukarest
ben 187/ ápr. 23. Tanulmányait Kolozsvárott és 
külföldi egyetemeken végezte. 1910-ben a kolozs
vári egyetemen magántanári képesítést nyert. 
A világháborúban törzsorvosi tisztségig emelke
dett, a kárpáti harcokban, mint orvos, egy válságos 
pillanatban a harcban való tényleges részvételével 
ttint ki egy csapat élén : számos hadi kitüntetés
ben részesült. A háború után előbb pozsonyi, majd 
kolozsvári egyetemi tanár lett, mikor az egyetemet 
a románok elvették, lemondott, de Kolozsvárt ma
radt. Önállóan megjelent művei: A péllagráról 
(1906); A tüdősyphílis (1909); Über das Verhált-
niss des Oornu cutaneum zum Hautkrebs (1911); 
Kozmetika orvosok részére (Kolozsvár 1913). 

5. V. Ignác, c. főigazgató, filológus, szül. a 
hunyadmegyei Bábolnán 1834 dec. 24., megh. 
1914 dec. 7. Tanulmányait Bécsben végezte, 1860. 
a pesti V. ker. főgimnázium tanára lett, amely 
akkor német tannyelvű volt, Corzaa-Avendanóval 
és Bartal Antallal ő vívta ki, hogy a gimnázium 
magyar tannyelvű lett. 1868-ban a nagyszebeni fő
gimnázium igazgatója, 1892. főigazgatói címet 
kapott. Tankönyvein ós szótárain kívül nyelvé
szeti munkái: Az ige műszavak a magyarnyelv
ben (1882); A magyar igenév (1887). Lefordította 
Aristophanes : A békák c. vígjátékát (1875). 

6. V. Sándor, 1848—49-iki honvédhadnagy és 
emigráns, szül. Sarkadon 1828 dec. 3., megh. 
Bukarestben 1884 okt. 27. Az erdélyi harctéren 
küzdötte végig a szabadságharcot, az utolsó 
(mehádiai) csata után letette a töröknek a fegy
vert, bujdosó életet élt 'Várnán, Krímben, Dob
rudzsában, Konstantinápolyban,;Londonban, Olasz
országban. 1859-ben az olaszországi magyar légió
ban kapitány volt, de annak feloszlatása után 
Bukarestben telepedett meg mint mérnök. Számos 
néprajzi és történeti cikket írt magyar lapokba, 
önállóan megjelent műve: A magyar emigráció 
Keleten (1878). V. ö. Vasárnapi üjság 1879.18 sz.; 
Történelmi Lapok 1894. 21. sz. 

7. V Zoltán, festő, V. 2. bátyja, szül. Kolozs
várott 1868 jan. 29. Münehenben 1890—95 Knirr, 
Hackl, Liezen-Mayer és Höcker voltak a tanárai. 
Budapesten Lotz és Székely mesteriskolájába járt. 
1895-ben Egy nóta c. festménye a Károlyi Tibor
díjat kapta, Tükör előtt (1893) c. képe a Szép
művészeti Múzeumba került. 1907-ben festmé
nyekkel díszítette Dolnji-Miholjácon a Majláth-
kastélyt. Megjelent tőle: A képnézés és kép
alkotás művészete il922). 

8. V. Zoltánné, 1. Kozma Erzsébet. 
9. V., 1. Veres. 
Veres tenger, 1. Vörös tenger. 
Verestoronyi szoros, 1. Vöröstoronyi szoros. 
Veres vargánya (nOv.), 1. Vörös vargánya. 
Veresvizi völgy, Szatmár vm.-ben Nagybányá

tól Ny.-ra nyíló völgy, jelentékeny arany-, ezüst-
és ólombányával. (Tr. R.) 

Veret, így nevezzük az ajtók, kapuk, ablakok 
s más effélék kulesnyllásait körítő, továbbá fiókok 
és ládák fogantyúit alkotó többé-kovésbbé díszes 
szelvényeket, amelyeket vagy sárgarézből és 
bronzból öntenek, vagy sárgaréz és kovácsvas
lemezből kézi domborítással vagy sajtolással ké
szítenek. L. Vasmüvesség. 

Veret, 1. Érmeügy. 
Veretett madár (állat), 1. Vedlés. 
Vérfa (növ.), 1. Campéche-fa és Haematoxylon. 
Véríehérje, 1. Vér. 
Vérfej és, 1. Vértejelés. 
Vérfelírissítés, 1. Vérújítás. 
Vérfertőzés, 1. állattenyésztési értelemben tele 

gonia, 1. Infekció- 2. Törvényszéki orvosi értelem
ben incestus, 1. Vérfertöztetés-

Vérfertöztetés (incestus), a fel- és lemenő 
ágbeli rokonok, testvérek közötti nemi közösü
lés és természet elleni fajtalanság. B bűncselek
mény a szemérem elleni bűntettek (1. o.) egyik 
faja. Btkvünk szerint: 1. a felmenő és lemenő 
ágbeli rokonok között elkövetett nemi közösülés 
a felmenő ágbeli rokonon mint bűntett 5 évig ter
jedhető fegyházzal, a lemenő ágbeli rokonon mint 
vétség 3 évig terjedhető fogházzal; ugyanezek kö
zött elkövetett másnemű fajtalanság pedig előbbin 
3 évig terjedhető fegyházzal, utóbbin 1 évig ter
jedhető fogházzal büntetendő. (Btk. 243. §.). A le
menő ágbeli rokont azonban nem büntetik, ha a 
cselekmény elkövetésekor életének 18-ik óvót nem 
haladta túl. 2. A testvérek közötti V. — mint bűn
tett — büntetése 2 évig terjedhető börtön. (Btk. 
244. §.) Ezenkívül bűntetteknél mellékbüntetéekép 
hivatalvesztés is alkalmazandó. Az 1. alattiaknál az 
eljárás hivatalból indítandó meg. A 2. alattinál is 
akkor, ha az fitestvérek között és erőszakkal vagy 
fenyegetéssel vagy halált okozóan hajtatott végre, 
egyébként csak a szülő v. gondnok indítványára. 
Az eljárásra a törvényszék van hivatva. 

Vérfertőztető tenyésztés, l.Bokontenyésztés. 
Vérfesték, a vér vörösvérsejtjeiben található 

festékfehérje, mely a globin nevű fehérjéből s 
haemochromogen nevű összetett szerves, vastar
talmú festékből áll. L. HemogloHn. 

Vérfestékvizelés (haemoglobinuria), 1. Piro-
plasmosis. 

Vérfolt, a pata hátulsó felében a talp felületén 
zúzódás következtében jön létre, minthogy a sérii-
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lés nyomán beállott vérzés megfesti a szarut. 
Egészen helytelen és káros a vérfoltoknak a ki-
faragása, amint ezt a patkoló kovácsok sokszor 
megteszik. 

Vérfrissítés, 1. Vérújüás. 
Verfu, román szó a. m. csúcs, helyesebben 

VSfu, az erdélyi hegyek román elnevezéseiben 
igen gyakran fordul elő, ismertebbek: Verfu 
Fiatra (vagy Vurvu Pietri) a Pojána-Ruszka 
hegység egyik csúcsa, ugyanitt van a V. Lotrului 
is; V. Urli (Orlului) a Fogarasi hegységben stb. 

Vérfű (nBv.), 1. PotentiUa és Sanguisorba. 
Vérfügyökór (nOv.), 1. PotentiUa. 
Véríürt (növ.), 1. Alkörmös. 
Verga, Giovanni, olasz regény- és drámaíró, 

szül. Cataniában 1840., megh. u. o. 192a jan. 27. 
A modern naturalista iránynak ő volt a meg
indítója az olasz irodalom terén. Nevezetesebb 
müvei: üna peccatrice (1866); Storia d'una capi-
nera (1873); Tigre realo (1873); Eva, Nedda, Bros 
(1876); Primavera (1877); La vita dei campi 
(1880, ebben a Cavalleria rusticana); Vagabon-
daggio (1881); Novelle rusticane (1887); Maestro 
donGesualdo (1888); Iricordidel capitano Arcé 
(1891); Drammi intimi (189Ö); Dal tuo al mio 
(1900). A Cavalleria rusticana elbeszélés után 
készült Mascagni világhírű operájának, a Paraszt
becsületnek szövegkönyve. Magyar fordításban 
megjelentek: Blena, ford. Korda .Imre (1887); 
Egy apáca történeke, ford. Zigány Árpád (1891); 
Parasztbecsület, népszínmű, ford. Badó Antal 
(1893); A farküSj fordította u. a.; Elena férje, ford. 
UjJcéri (1894); Eva, ford. Zigány Árpád (1895); 
A királytigris, ford. Virág Gyula (1896); Gesualdo 
mester (Pesti Hirlap 1901); D'Aree kapitány em
lékei, ford. Gauss Viktor (1901); Parasztbecsület, 
Nedda, Szentek háborúja, ford. Gzőbor Péter 
(1919). 

Vergál (lat), valamerre hajlik. 
Vergara (Bergara), város Guipuzeoa spanyol 

tartományban, a kies Deva-völgyében, (ÍMO) 6196 
lak., pamutiparral, jelentékeny állatkereskedéssel. 
Itt tette le 1839 aug. 30. Maroto karlista tábornok 
seregével a fegyvert, mire a karlista háború véget 
ért és Don Carlos menekült Spanyolországból. 

Vergerio (ejtsd: —dzserio), Pietro Paolo (Ver-
qerius), olasz teológus, szül. Capo d'Istriában 
1498., megh. Tübingenben 1565 okt. 4. Mint pápai 
nuncius Németországban Luthert vissza akarta 
csábítani megkezdett útjáról. Ezért jutalmul a 
modrusi püspök címet, majd 1536. a capo d'istriai 
püspöki állást kapta meg. Hogy a német hit-
hagyók ellen annál nagyobb erővel harcolhasson, 
tanulmányozni kezdte a reformátorok iratait. 
1549-ben azután megfogamzott benne az elhatáro
zás, hogy végkép elhagyja a katolicizmust s több 
röpiratban fejtegetvén a pápaság elleni nézeteit 
(amelyek miatt 1549 júl. 3. ki is közösítették), 
evangélikus lelkésszé lett Vicosopranóban. Mű
veinek egy része, önmaga által összegyűjtve, 
1563. jelent meg Tormis I. operum Vergerii, 
adversus Pontiflcatum címen. Kimerítő életrajzot 
írt róla _#«*;£ (Braunschweig 1855). 

Vergilius, Publius Maró (a Virgilius alak nem 
helyes), a romaiak legnagyobb epikus költője, 
szül. Andesben (Mantua mellett) Kr. e. 70 okt. 15., 

megh. Brundisiumban (Brindisi) Kr. e. 19 szept. 21. . 
Atyja földmíves volt, de fiát gondosan nevelte, 
Cremonába, Mediolanumba (Milano), majd Rómába 
vitte, hol az Epidius retort és Siron epikureus 
filozófust hallgatta. A politikai zavarok alatt 
visszatért a szülei házba, de a philippi-i ütközet 
után (Kr. e. 41.) Octavianus veteranus katonái 
elkobozták kis birtokukat, s bár Asinius Pollio 
közbenjárására visszakapták, nemsokáia ismét 
elveszítették. Rómában Pollio révén Maecenas 
kegyét is megnyervén, egy kis jószágot kapott 
Nola mellett (Campaniában) kárpótlásul. Pásztori 
dalaival szerzett hírét a Georgikával növelte s az 
Aeneisszel koronázta meg. B nagy opopoea töké
letesítése céljából Görögországba utazott, de ott 
megbetegedett s Oetavianushoz csatlakozva vissza
tért, de alighogy partra szállott Brundisiumban, 
utóiérte a halál. Tetemét kívánsága szerint Ná
polyba vitték s ott temették el. Állítólagos sirját 
ma is mutogatják a Posilipo oldalán. Művei: 
1. Bucolica (vagy Eclogae azaz szemelvények), 
10 pásztori költemény, melyekben Theokritos 
idilljeit utánozta, sőt részben fordította; de az ő 
pásztorai csak névleg pásztorok, a költemények 
tele vannak a kor eseményeire és személyeire való 
vonatkozásokkal, szóval allegorikus idillek. A 
negyedik ecloga fennkölt hangú jóslatot mond 
egy születendő gyermekről (Asinius Pollio fiáról ?); 
ezt az egyházatyák a Megváltóra értették B 
ennek köszönheti V., hogy a kereszténység pró
fétát látott benne; ezért választotta őt Dante is 
kisérőjéűl a poklon és purgatoriumon keresztül. 
2. Georgica, a mezőgazdaságról szóló remek tan
költemény 4 énekben (földinívelés, fatenyésztés, 
baromtenyésztés, méhészet). 3. Aeneis, nemzeti 
hősköltemény, tíz évi munka eredménye 12 ének
ben, melynek tárgya a Trójából menekült Aeneas 
által való honalapítás, melybe be van foglalva 
egyúttal az egész római történet s Rómának 
világuralomra s a gens Júliának egyeduralomra 
való hivatása. A költő nem simíthatta ki teljesen 
müvét s halálos ágyán tűzbe kívánta vettetni, de 
Augustus ezt nem engedte, hanem Variusszal 
kiadatta. E műveken kívül az ú. n. Appendix 
Vergiliana apróbb darabjai is részben V.-tól szár
mazó ifjúkori versek, így a 14 darab ú. n. Cata-
lepta, továbbá a Culex (szúnyog), £Vw{=Scylla), 
Moretum (a füves gombóc), Copa (Csaplárosné) stb. 
B két utóbbi megkapó egyszerűséggel megrajzolt 
genrekép. V.-nak,kit Szt. Ágoston praeclarissimus 
omnium poétának nevez, szinte páratlan hatása 
volt az utókorra. Már az ókorban sok kommentá
tora akadt (Valerius Probus, Servius) és müveit 
az iskolákba is bevitték. Versrészleteiből világi 
vagy bibliai tárgyú új költeményeket tákoltak 
össze, s találomra megbökött helyeiből jóslatokat 
olvastak ki (stichomanteia). Dante, Ariosto, Tasso, 
CamŐes, Janus Pannonius, Zrínyi, Vörösmarty, 
szóval az egész epika mutatja V. hatását ós ter
mékenyítő erejét. Pásztori költeményei döntő be
folyással voltak e műfaj minden művelőjére. 

V. összes műveinek nagy kritikai kiadása Rib-
becktől van(Leipz. 1859-68., 5 köt., 2 kiad. 1894-
1895,4 köt.); kommentált kiadás Conington-Nett-
lesHp-Haverfleldtöl (1898); Benoisttól (Paris 
1876); Forbigertől (Leipz. 1892—85). Jó magya-

Kévai Nagy Lexikona. XIX. köt. 
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i&zatosisko\iA)áadá.aLadewig-Schaper-Deiiticke-
tői (Berlin 1902—1907) és Kappestöl. V.-i szótárt 
szerkesztett Wetmore (1911), Merguet (1912). 
Az apróbb költemények megtalálhatók Baehrens 
Poetae latini minores 2. köt. A Bucolicát kiadta C. 
Hosius (cuin auctoribus et iinitatoribus) Bonn 
1915. Az Aeneis 2. könyvét Servius kommentárá-
val Diehl (Bonn 1911); nálunk P. ThewreivJc Emil 
(Pest 1863); Szénássy Sándor az I. és II. könyvet. 
Mindkettőt birálta Brassai S. egy akadémiai érte
kezésében (1873). A VI. könyvet nagy kommentár
ral látta el B. Norden (Leipzig 1903,1915). Magya-
rázatos Aeneis-kiadások vannak Veress Ignáctól 
(Budapest 1880); Pirchala Imrétől (1882); Wirth 
Gyulától (szemelvényesen); Cserép Józseftől 
(szintén). Magyar fordítások. A pásztori költemé
nyeket fordították: Rajnis József (Pozsony 1789); 
Gyurits Antal (Pest 1851); Vietorisz József (Buda
pest, Akad. 1914). A Georgikából egy-egy részletet 
Kazinczy Ferenc, Kerekes Sámuel, Csokonai, az 
egészet Baráti Szabó Dávid, Rajnis József (Pest 
1814); Bodor Ábrahám (Sárospatak 1867). _Az 
Aeneisből részleteket Pálőczi Horváth Ádám, 
Ráday Gedeon, Radó Antal (Latin költők 1885); 
az egészet Baráti Szabó Dávid (Bécs 1810, Buda
pest 1913); Sebők Árkád (Esztergom 1860); Remete 
József (Győr 1863); Márki József (Budapest 
1882); Barna Isnác (Némethy Géza bevezetésé
vel u. o. 1880., Akad. kiadv.). V. ö. Tissot, Études 
sur Virgilé (2. kiad., Paris 1841, 2 köt.); Saint-
Beuve, Btudes sur V. (1870); Boissier,Virgil (ford. 
Végh Artúr, Budapest 1876); Plüss, Vergil und 
die epische Kunst (Leipz. 1903); Heinze, Vergils 
epische Technik (u. o. 1903); Skutsch, Aus Vergils 
Frühzeit (u. o. 1901—06); Birt, Erklarung des 
Catalepton (u. o. 1910); Némethy Géza, V. élete 
és müvei (Budapest, Akad. 1912); Béllessert, Vir
gilé, son oeuvre et son temps (Paris 1920). 

V. a bűbájos, a nagy római epikus költőnek a 
középkori mesés, misztikus felfogás szerint át
alakított egyénisége. Már a III. és IV. sz. keresz
tény írói (Laetantius, Augustinus), olyannak te
kintették V.-t, aki a pogányságtól elfordul ós a 
kereszténységgel rokonszenvez. E tekintetben fő 
bizonyságul szolgált a negyedik eklogának nagy
hangú jövendölése egy születendő gyermekről, 
melyet a Messiásra magyaráztak és így V.-t a 
tiburi Sibyllával egy rangba helyezték. Templomi 
képeken együtt szerepelnek abban a helyzetben, 
amint a Sibylla Augustus császárnak megmutatja 
af elhők közt lebegő kisded Jézust.Ehhez a felfogás
hoz kapcsolódott a Sortes Vergilianae (tűvel esz
közölt betűjóslat) használata a stichomanteia(l- o.) 
szolgálatában. Később egész mondakörök alakul
tak V. személye körül, kivált egyes helyeken, 
melyek a költó életében szerepeltek (Róma, Nápoly, 
Mantova). Az így szövődött mondákba a keresz
tes háborúk óta keleti elemek is vegyülnek és 
egyszerre előttünk áll V. a bűbájos, kalandos 
alak, akárcsak Faust! vagy Paracelsus. De míg 
ezek nem egyszer rosszakaratúak, V. mindig jó
indulatú, aki ahol csak szerét teheti, segít az em
bereken. A monda szerint majd egy mesés Octa-
vianus császár alatt élt, majd Servius király, 
majd Titus, majd meg Dareios idejében. A Bretagne-
ban Artus király udvaránál szerepel, máskor egy 

campaniai lovagnak és egy szenátor leányának 
fia, Remus császár idején, aki nagybátyját Romu
lust megölte, s kinek utóda Perseus idején V. a 
toledói főiskolát látogatja. Rómában a császár 
kívánságára művel csodákat (tükrében minden 
rejtett dolgot felfed, talizmánokat osztogat), aki 
őt egy hiábavaló mérkőzés után legfőbb taná
csosává tette; kedves városában Nápolyban azon
ban, melyet ő alapított és a tenger fenekén tojá
sokra fektetett, saját jóvoltából gyakorol minden 
jót. Mindezen regék és mondák összefoglalása a 
XV. sz.-ban történt, Jean d'Outremeuse ily című 
krónikájában: Ly myreur des histors, továbbá a 
következő műben: Faits merveilleux de Virgüe 
(utolsó kiadása Genf 1867; magyarul Budapest 
1873). V. ö. Keller, Román des sept sages 
(Tübingen 1836); Zappert, Virgils Fortleben im 
Mittelalter (Wien 1851); Milberg, Mirabilia Ver-
giliana (Meissen 1867); Comparetti, Virgilio nel 
medio evo (Livorno 1872, Firenze 1896., németül 
Dütschke, Leipzig 1875). 

Verginia, 1. Verginius. 
Verginius (Virginiiis), 1. római polgár, ki leá

nyát, Terginiát (v. Virginiát, az előbbi a helyes 
alak) sajátkezüleg megölte, nehogy Appius Clan-
dius decemvirtől meggyaláztatást szenvedjen s e 
tettével hozzájárult a decemviratus megbuktatá
sához. — 2. Lucius V. Rufus, mint Germania 
superior helytartója legyőzte Kr. u. 68. a lázadó 
Július Vindexet, Gallia Lugdunensis helytartóját, 
de a légióitól felajánlott császárságot nem fo
gadta el. Halála után (97) ezért közköltségen 
temették el és Tacitus mint konzul tartott ravata
lánál gyászbeszédet. 

Vergniaud (ejtsd: vernyió), Pierre Victurnien, 
francia forradalmi politikus, szül. Limogesban 
1759 máj. 31., megh. Parisban 1793 okt. 31. Bor-
deauxban működött mint ügyvéd s 1791. bevá
lasztották a nemzetgyűlésbe, hol szónoki tehet
ségével csakhamar a girondéi párt vezérei közé 
emelkedett. 1792 aug. 10. ő elnökölt a nemzet
gyűlésben, amikor XVI. Lajos letételét kimond
ták. Mint a konvent tagja nagy hévvel támadta 
a hegypártot. Ezért a párisi csőcseléktől meg
félemlített konvent 21 girondéi társával együtt 
kirekesztette kebeléből (1793 jún. 2.). Ezután le
tartóztatták és 5 hónapi fogság után a forradalmi 
törvényszék társaival együtt vérpadra küldte. 
V. ö. Vatel, Recherches historiques sur les Giron-
dins: V., manuscrits, lettresete. (Paris 1873,2 
köt.). Életrajzát megírták: Lafotte (1848) és Ver
diére (1866). 

Vergognosa di Pisa, Benozzo Gozzolinak a 
pisai Camposantóban levő falfestményén, amely 
Noé ittasságát ábrázolja, az egyik női alak, 
amely arcát kezével eltakarja, de ujjai közül a 
fetrengő Noéra néz. A hamis szemérmeskedés 
megjelölésére szokták emlegetni. 

Verhaeren (ejtsd: f erháren), Emilé, belga költő, 
szül. St. Amandban (Anvers mellett) 1855 máj. 21., 
agyongázolta a vasúti vonat Rouenban 1916 nov. 
26. Jogot tanult, Brüsszelben és Löwenben vé
gezte tanulmányait, ügyvéd lett, de miután már 
jogászkorában lapot szerkesztett, az ügyvédi pá
lyát hamar odahagyta. Költeményei, amelyekben 
a kötött formákat a vers libre váltotta fel, nagy 
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•erőről s mély érzelmekről tanúskodnak. Maeter-
linck mellett a belgák legnagyobb költőjüknek 
tekintették. Sokat tartózkodott Parisban. A világ
háború elején, Belgium megszállásakor elhagyta 
hazáját s Franciaországban írta a németeket át
kozó verseit. Költemény-kötetei: Les Plamandes 
(1883); Les moines (1885); Les soirs (1887); Les 
débáeles (1888); Les flambeaux noirs (1889); Au 
bord de la route (1890); Les apparus dans mes che-
mins (1891); Les campagnes hallucinées (1893); 
Les villages illusoires (1895); Les villes tenta-
•culaires (1895); Les bieures claires (1896); Les 
visages de la vie (1899); Poémes (1895—1899, 3 
sorozatban az előbbi kötetek gyűjteménye); Les 
petites légendes (1901); Les forees tumnltueuses 
{1902); Toute la Plandre (1904—1907,4 sorozat); 
Les heures d'aprés-midi (1905); La multiple splen-
deur (1906); Les rythmes souverains (1910); Les 
blés inouvants (1912). Színmüvei: Les aubes(1898); 
Lecloitre(1900); Phüippe II. (1901); Hélene de 
Sparte (1912). Prózái: Les contes de minuit 
(1885); James Ensor (1908); Eubens (1908). Ma
gyarul megjelent: Rembrandt van Ryn. (Ford. 
Aranyossy Pál, Békéscsaba 1914). V. Versei, 
ford. Peterdi Andor (1917). Összes művei Oeuvres 
címen 2 kötetben jelentek meg 1912. és 1914. 
V. ö. Gauches, Émile V. (Bruxelles, 1908); Sfihél-
lenberg, Émiíe V. (Leipzig 1911); Ztveig, Émile 
V. (2. kiad. u. o. 1913). 

Vérhányás (hematemezis), vérnek kiürülése 
hányás útján. Az ilyen vér rendesen csomós, 
feketésbarnás színű, gyakran kávéaljszerű. Leg
gyakrabban gyomorfekély és gyomorrák okozza, 
de lehet más oka is. Előfordul, hogy lenyelt vér 
ürül ki hányás útján. így pl. orrvérzés, tüdővérzés 
után. Kezelése abszolút nyugalom, mesterséges 
táplálás, vérzéscsillapító szerek. (L. Gyomor
vérzés.) A közönség gyakran a tömegesebb vér 
köpését is V.-nak nevezi. 

Vérhas, Jan, belga festő, szül. Termondeban 
1834 jan. 9., megh. Schaerbeeckben 1896 okt. 31. 
Antwerpenben Nicaise de Keyser tanítványa volt. 
Legnagyobb sikereit gyermekképeivel aratta, 
amelyekben a plein-airnek mind következetesebb 
alkalmazója lett. Különösen híres Az iskolák fel
vonulása a belga királyi pár ezüstlakodalma al
kalmából (1880, brüsszeli múzeum). A budapesti 
Szépművészeti Múzeumban van Egyedül e. képe. 

Vérhas (iysenteria), fertőző betegség, amely
nek jellemző tünete a vastagbél és vékonybél alsó 
részének gyuladásos, esetleg fekélyképződéssel 
járó bántalma. Nem egységes okból származik. 
Okozója lehet a Shiga-Kruse vagy a Plexner-féle 
V.-bacillus és ezek néhány rokona, valamint az 
amőba histolytíka, mely különösen a súlyos, gyak
ran májtályogokkal komplikált trópusi V. oko
zója. A V. tünetei: hasmenés, nagy erőltetés, vé
res, genyes, nyálkás szók, szabálytalan láz, nagy 
gyöngeség. A visszaesés nem ritka. Tartam: 1—2 
hét. Lassú lábbadozás. Halálozás 2—20%. A fer
tőzés a víz, a legyek, a fertőzött ételnemüek és a 
tisztátalanság útján terjed. Lappangási idő: 8—10 
nap. Gyógyítás: fehér agyag, faszén, csersav
készítmények, ipekakuanha stb. belsőleg, szérum, 
diéta. 

Vérhasgyökér (nSr.), 1. Potentilla. 

Verh-Isszeck (Isszetszh), falu Perm orosz ke
rületben, az Ural K.-i lábánál, az Isszet folyó 
mellett. Eredetileg Steenbock-Fermor gróf vas
gyára. 

Verhne-Dnyeprovszk, orosz város Ukrajná
ban, Jekaterinoszlavtól Ny.-ra, a Dnyepr közelé
ben, mintegy 8000 lak. 

Verh-Neivinszk, gyártelep Perm orosz tarto
mányban, az Ural K.-i lábánál, a Nejva patak 
mellett, 300 lak. Nagy vaskohója a Steenbock-
Fermor grófoké volt. 

Verhne-Udinszk, 1. Transzbajkália szibíriai 
orosz tartomány egyik kerülete a Bajkál-tó K.-i 
partján. Területe 72,000 km2, lakosainak száma 
mintegy 160—170,000. Részben oroszok, részben 
burját-mongolok. — 2. V. kerület székhelye a 
Szelena folyó partján, nem messze a Bajkál-tóba 
való torkolásától. Lakosainak száma mintegy 
5—6000, de van fiú- és leánygimnáziuma, könyv
tára ; itt ágazik ki a transz-szibíriai vasútból a 
mongol pusztákon át Kína felé tartó vasútvonal. 

Verhne-Uralszk (Verho-Uralszk), orosz város 
Orenburg volt kormányzóságban, az Ural folyó" 
balpartján, mintegy 12,000 lak. Több bőrgyára 
van. Az Ural K.-i lábánál a város környékén sok 
vasolvasztó és aranymosó van. 

Verhoeff, Kari Wilhelm, német zoológus, 
szül. Soestben (Westphalen) 1867 nov. 25. Mint 
magántudös Pasingban (München mellett) él. 
Nagyszámú művei rovarokról és százlábúakról 
szólnak. 

Verhojani-hegysóg, 1420m.-ig emelkedő plató
perem Jakuck orosz-szibíriai kormányzóságban, 
a Sztanovoj-hegysóg Ny.-i folytatása, É.-i lejtőin 
ered a Jana-folyó. A hegységen át Jakuckból 
Verhojanszkba öszvérekkel járható út vezet. D.-i 
oldalán erdők, É.-i oldalán kopár területek van
nak a nagy hideg miatt. 

Verhojanszk, járás székhelye Szibiria Jakuck 
kormányzóságában, a Jana folyó mellett, az B.-i 
szélesség 67°34'-én a Greenwichtől számított K.-i 
hosszúság 133°51'-e alatt. Csak néhány száz lak. 
van. Nevezetessé teszi meteorológiai állomása, 
mert a pontos följegyzések szerint ezen a helyen 
észlelték eddig a legalacsonyabb hőmérsékleteket 
az egész Föld kerekségén. Itt ugyanis már né
hányszor —68-5°-re sülyedt le a hőmérő, sőt 
egyetlen egjrszer 69,8°-ra. A januárius közép
hőmérséklete —51-2°, a júliusé 15°, tehát a kö
zepes évi ingadozás 66°-on felül van és legnagyobb 
az egész Földön. 

Vérhólyag. Népies kifejezés, számos oly jelen
séget ölel fel, amelyek valamennyien szövetron-
csolás és az így támadt üregben vérzés által kelet
keznek ; úgy a fejlődési eltéréseken alapuló töm
lők, mint a daganatok, szétesésekből származó 
üregek, lobos érfalroncsolások, vizenyők, erő
művi-, hő- és fagyási behatások stb. után kelet
kező vérzések valamennyien többé-kevésbbó ha
sonló képet adhatnak. 

Verhoturi Ural, az Urai-hegység középső ré
szének egyik lánca. 

Verhovay Gyula, hírlapíró, szül. Sátoralja
újhelyen 1848., megh. Battonyán 1906 ápr. 21. 
1875-ben az Egyetértés munkatársa lett, 1879. 
megalapította a Függetlenség c. napilapot, amely-
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nek kíméletlen támadásai miatt báró Majthényi 
Izidorral párbaja volt s ebben V. súlyosan 
megsebesült. Ennek következtében a Nemzeti Ka
szinó ellen napokig tartó véres tömegtüntetések 
voltak. 1878 -1887-ig orsz. képviselő volt. A 
tiszaeszlári per után antiszemita irányba fordult, 
de miután a csángók visszatelepítése javára tör
tént gyűjtés körül lapjánál visszaélések történ
tek, a lap is hanyatlásnak indult 8 1887. meg is 
szűnt. V. ezután visszavonult a közélettől. 

Verhovina, 1. Verchovina. 
Verhuel (ejtsd: íeriüi), Carél Henrik, Zevenaar 

grófja, hollandi, majd francia tengernagy, szül. 
Doetichemben (Geldern) 1764 febr. 11., megh. 
Parisban 1845 okt. 25. A hollandi tengerészetben 
1804. altengernagy lett s 1805 júl. 18. Grinez 
hegyfoknál győzelmesen harcolt az angolok ellen. 
1806-ban grófi rangra emelkedett és tengerészeti 
miniszter, majd párisi követ lett. Napóleon Lajos 
hollandi király nejével, Hortenzia királynéval 
bizalmas viszonyban élt. Napóleon császárnak 
mindvégig híve maradt. 1819-ben pairré nevez
ték ki. 

Varia (Verria, Karaferia), város az egykori 
Szaloniki török vilajetben, most görög nomosz-
ban, (1920) 12,542 lak. V. az antik Berrhoea, Midas 
király mitikus városa. A bizánci időben citadella 
védte, amelynek falai alatt 579. az avarok vere
séget szenvedtek. 

Verif lcat io (lat.), 1. Igazolás. 
Verinnua-olaj, 1. Guizotia. 
Veri tas (lat.) a. m. igazság. — Veritatis ex-

ceptio, 1. Exceptío. 
Veríték, 1. Verejték. 
Verítékhiány, 1. Anidrózis. 
Veriték-rendszer (sweating), 1. Kiizzasztó-

rendszer. 
Verizmus, az irodalomban, képzőművészetben, 

zenében fellépő naturalisztikus törekvések gyűjtő
neve. A XIX. sz. pozitivista és materialista filo
zófiájának természetes következménye. Ez azt 
tanította, hogy csak az érzékileg észlelhető dol
gok az igazi valóságok és a megismerés egyetlen 
eszközei. A művészetben a V. ennek megfelelően 
el akar szakadni minden idealizálástól, minden 
elvont, romantikus képzelgéstől és a valóságot úgy 
akarja adni, amint van (verus lat. a. m. való, igaz). 
A festészetben, szobrászatban a színt, formákat 
a lehetőség szerint pontosan az igazsághoz híven 
igyekeznek visszaadni, szinte másoljak a termé
szetet. Az irodalom az életet rajzolja, féltő gond
dal ügyelve rá, hogy minden apróságban hü ma
radjon hozzá. A zenében már nehezebb megvaló
sítani a V.-t, mégis megkísérelték egyesek itt is 
keresztülvinni az elvet. 

Vérizzadás v. véres izzadás, 1. Hemathidrózis. 
Vérkelés, laikus kifejezés, mely alatt fertőzött 

helyi vérzéseket értenek (1. Vérzés), máskor meg 
a közönséges, de nagyobb gyuladással járó, rossz
indulatú keléseket nevezik így. 

Vérképzés (haemotopoiezis). A V. legfontosabb 
szerve az emlősök méhen kívüli életében a vörös 
csontvelő (1. Csontvelő). Itt képződnek a vörös 
vérsejtek magtartalmú, oszlás útján szaporodó, 
vérfestéktartalmú sejtekből az ú. n. erythroblas-
tokból (normoblast). A mag eloszlásával lesz az 

erythroblastokból vörös vérsejt. Az erythroblas-
tok kétfélék, vannak a vörös vérsejtekkel azonos 
nagyságúak jellemző magszerkezettel (normo
blast) s vannak nagyobbak, melyek magszerkezete 
is más (megaloblast). Az ébrényi életben az első 
vérsejtképződés az erek fejlődésével függ össze, 
mikor is a fejlődő érnyulványok belső sejtjei 
vérsejtekké, a külsők pedig órfallá változnak. 
Később a máj, a lép és több más szerv termel 
vörös vérsejteket. Bizonyos vérbetegségekben fel
nőtteken is újra beáll az embryonalis V. A sok-
magvú eosinophil és basophil leukocyták (1. Vér) 
szintén a csontvelőben képződnek, megfelelő sej
tekből (meclocyták); a lymphocyták képződési 
helye a lép és a nyirokcsomók (1. o.). Az ébrényi 
életben és bizonyos betegségekben más szervek 
is résztvesznek a fehér vérsejtek képzésében. 

Vérkeresztség, 1. Keresztség. 
Vérkeringés. A vér az erekben (1. Vérerek) 

folytonos áramlásban van. A keringés közép
pontja és fönntartója a szív, amelynek működése 
a szívó-nyomó szivattyú működésének felel meg. 
A V. pályája voltaképen két egymást érintő kör. 
A balszívkamra a vért kinyomja a testbe elágazó 
érhálóza tba, melyből az ismét összeszedődve visz-
szafolyik, mint elhasznált, gyűjtőeres (venosus) 
vér a jobb pitvarba. Ez a nagy vérkör, amely a 
szerveknek vérrel ellátását szolgálja. A jobb pit
varból a vér a jobb szívkamrába jut, melynek 
összehúzódása belelöki a tüdő érrendszerébe, ahol 
a vér felfrissül, szénsavától megszabadul és oxi
gént kap (1. Lélegzés, Tüdő) s mint ilyen vissza
folyik a bal szívpitvarba s onnan a bal szív
gyomorba. Ez a kis vérkör, amely a vér oxigénes 
fölfrissítését szolgálja. 

Mint külön pályarész megemlítendő a kapuér 
(l.o., véna portae) vérárama, amely biztosítja, hogy 
a belekből jövő gyűjtőeres vér először átfolyik a 
máj (l.o.) hajszálerein, mielőtt a főgyüjtőérbe öm
lenek. Bizonyos fokig önálló pálya a vese (1. o.) 
V.-e is, amely a vizeletbe való anyagok kiválasz
tásával a vér megtisztítását szolgálja. 

A V. fönntartója a szív szivattyúszerű műkö
dése és az ezáltal elért nyomáskülönbség a cső
rendszer különböző pontjain. Elősegíti a V.-t a 
lélegzés (1. o.) szívó-nyomó hatása; az izmok mű
ködése, mely különösen a gyűjtőeres vér továb
bításában szerepel; az érfalak rugalmassága, ez 
az áramlás egyenletességét biztosítja. Hogy az 
erek ritmusos összehúzódása és tágulása szere
pel-e mint hajtó erő, még vitás. Az áramlás irá
nyát a szív és a gyüjtőerek billentyűi szabják 
meg. A véreloszlást az erek tágulása és szűkülése 
szabályozza. L. Érbeidegzés, Vérbőség. 

A V. ismerete szempontjából fontos a szívmű
ködés, a vérnyomás, a véráramsebesség ós a pul
zus tulajdonságainak tudása. 

Az embrió V.-e más pályákon történik (1. Mag
zati V-). Allatokon, melyek szivének beosztása 
más, pl. az alsóbbrendű gerinceseken, hol egy
séges a szívkamra, a két vérkör különválasztása 
nem ily tökéletes. 

A V. fölfedezője Harvey William 1628; modern 
kutatói: Ludwig, Weber, Marey stb. 

Vérkeringési zavarok. A szív, az erek, vagy 
az érmozgató idegek hibás működésének kqzvet-
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len következményei. Lehetnek helybeliek, mikor 
is rendesen az erek, vagy az érmozgató idegek 
beteges állapotát jelzik (1. Érelmeszesedés, üsz
kösödés, Vazoneurózisok), vagy általánosak, 
rendesen a szív hibás működése következtében. 
Ez utóbbi tünetei: nehéz lélegzés (dyspnoe), vízi-
betegség (oedema, hydrops, aseites stb.), szeder-
jesség (eyanosis), vérpangások stb. (L. Szív és a 
megfelelő eimszók alatt). 

Vérkészítés, 1. Vérképzés. 
Vérkészítmények, emlősállatok véréből ké

szült gyógyszerek, melyek hemoglobint, illetőleg 
annak bomlástermékeit tartalmazzák. Használa
tuk ugyanaz, mint a vaskészítményeké általában; 
előnyük kétes. Esetleg mint gyógytápszerek is 
szerepelhetnek. L. még Vaskészűmények. 

Vérkeveredés (lat. turbatio sanguinis) akkor 
fordul elő, ha a nő előbbi házasságának megszűn
tével új házasságot köt és a későbbi házasság 
megszűnésétől számított 10 hónap letelte előtt 
•gyermek születik, amely esetben nem lehet meg
állapítani, hogy ez a gyermek a korábbi vagy az 
új íérjtől származik-e. A "V. meggátlását célozza 
a várakozási idő házassági akadálya (1. Házas
sági jog). 

Verklarung (másként Seeprotest, ném.) a. m. 
•óvás, azaz a hajóskapitánynak és a legénység
nek hivatalosan fölvett vallomása a tengeri sze
rencsétlenség megtörténtéről. 

Verkli, 1. Kintorna. 
Vérkő a. m. vörösvasérc, 1. Hematit. 
Vérköpós (hemoptoe) alatt rendesen a köhö

gés útján kiürülő vér értendő, bár ide tartozik a 
szájból, garatból, gégéből származó vér kiköpése 
is. A tüdőből származó vér rendesen élénk piros, 
habos; csaknem mindég tuberkulózis jele, bár 
3zármazhatik más okokból is (szívbajok, tüdő
infarktus, aneurisma stb.). Néha csak vékony 
csíkok alakjában keveredik a nyálkához, máskor 
tisztán és nagy tömegben ürül. Kezelése abszolút 
nyugalom, jéglabdacsok, jegesborítás stb. (L. Vér
zés, Tüdővérzés, Tiidövész.) 

Verlaine (ejtsd: vérién), Paul, francia költő, 
szül. Metzben 1844 márc. 30., megh. Parisban 
1896 jan. 8. Bgyideig városi hivatalnok volt Paris
ban. Iszákossága és Arthur Kimbaud-val folyta
tott barátkozása lejtőre, sőt 1871. 2 évi börtönre 
is juttatták. Sokféle balul kiütött kísérletezés 
után 1886 óta ismét Parisban élt, mint a kórhá
zak állandó vendége. 1911-ben Parisban szobrot 
állítottak emlékének. Első verskötetei teljesen a 
parnassisták modorában készültek. Később egyre 
«lmélyült s főleg a vers zeneiségére vetette a 
súlyt. Ekként a dekadens költészet egyik előké
szítője lett. Verseiben érzékiség és mély vallásos
ság váltogatják egymást. Verses kötetei: Poémes 
satumiens (1865); Fetes galantes (1869); La 
bonne chanson (1870); Sagesse (1881); Jadis et 
naguere (1885); Eomances sans paroles (1887); 
ParaUélement(1889); Pemmes (1890); Bonheur 
(1890); Chansons pour elle (1891); Élógies (1893) 
Invectives (1896) stb. Prózái: Les poetes maudits 
;i884); Les mémoires d'un veuf (1887); Mes hőpi-
taux(1891); Prisons (1893); Confessions (1895) 
stb. Oeuvres complétes (1903—1907, 6 köt.). Ma
gyarul megjelent: V. válogatott versei (Budapest 

1925). V. ö. Lepelletíer, Paul V. (Paris 1907); 
Séché és Bertaut, Paul V. (u. o. 1909); Gazals 
és Le Bouge, Les derniers jours de P. V. (u. o. 
1911); Birkás, V. (Népművelés 1911. XXII. köt); 
Bittenbinder, V. (Kath. Szemle 1911); Szabó, 
V. (Nyugat 1911. II. köt.). 

Verlat (ejtsd: feriat), Charles, belga festő, szül. 
Antwerpenben 1824 nov. 25., megh. u. o. 1890 
okt. 24. Antwerpenben Nicaise de Keyser, Paris
ban Courbet tanítványa. A weimari műv. iskolá
nak, majd az antwerpeni akadémiának volt ta
nára. A belga történeti iskola modorában festett 
nagy kompozícióinál (pl. Bouillon Gottfried el
foglalja Jeruzsálemet, brüsszeli múzeum) jelen
tékenyebbek erőteljes állatképei, pl. Bivaly és 
oroszlán tusája (antwerpeni múzeum), Juhász
kutyával viaskodó sas (brüsszeli múzeum). Wei
mari idejében festette meg Liszt Ferenc arcképét. 

Vérlemezke, 1. Vér. 
Vérlepóny (placenta sanguinis), 1. Vérmeg

alvadás. 
Vérliszt, fehérjedús kereskedelmi takarmány, 

amelyet a közvágóhidakon összegyűlő vér szárí
tása által nyernek. Nálunk a Lucullus nevű 
V.-takarmány van forgalomban, ez V.-ből és 
takarmánylisztből készül. 

Vórlúgsók. l.Sárga\vérlúgsó, ferrociankálitun, 
K4Fe(CN)6, manapság a gáztisztítómasszából állít
ják elő, melyből előbb a ferrocyancalciumot s 
ebből a sárga vérlúgsót nyerik. Nem mérges anyag, 
a festékipar s robbantószeripar alkalmazza. — 
2. Vörös vérlúgsó KsFe(CN)6, kaliumíerricyanid, 
ma elektrolitikus úton, a sárga vérlúgsóból nye
rik. Mérges, a festékipar alkalmazza. 

T e r m . v. Vt, Vermont északamerikai állam 
nevének rövidítése. 

Ver m a o a c q n e és ver m o y o c u ü (állat), a 
Dermatobia cyaniventris Macqu. nevű és Közép-
és Dél-Amerikában honos légynek lárvái, melyek 
az ember és különböző házi emlősállatok (szarvas
marha, kecske, disznó, öszvér, kutya) bőrébe fura
kodnak be és ott élősködnek. 

Vermandois (ejtsd: vermaidoa), egykori francia 
grófság Picardiában Saint-Quentm székhellyel. 
Nevét a vermandui kelte törzstől kapta. Első 
grófja V. Hugó, I. Fülöp francia kitály testvér
öccse volt, az első ker. háború egyik vezére (megh. 
1102). Ennek unokájában, II. Raoulban 1167. 
kihalt a V.-család s a grófság visszaszállott a 
francia koronára. XIV. Lajos Lavalliére Lujzától 
született természetes fiának, Lajosnak (megh. 
1683) a V. hercegi címet ajándékozta. 

Vermeer, Jan, hollandi festő, 1. Meer. 
Vérmegállás (stasis), a vérpangás olyan foka, 

melyben a vér az erekben már nem mozog. A szö 
vetek táplálkozása V. következtében nagyon szen
ved. V. fejlődhetik ki körülírt területen gyuladáe, 
megfagyás, megégés stb. következtében. 

Vérmegalvadás. Az erekből kibocsátott vér, 
— de kivételesen az erekben levő vér is — vegy
tani és fizikai átalakuláson megy át, melynek 
folytán a vérből fonalas szálas szerkezettel a 
rostanyag (fíbrin) válik ki. E folyamatnak nagy 
jelentősége van a vérzések csillapodásában ós 
bizonyos betegségek (embolia, infarktus, trom
bózis) keletkezésében. A megalvadás lényege 
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a következő: A vérlemezkók szétesnek és belőlük 
egy anyag, a thrombokinase szabadul ki, mely a 
vérnedvben levő thrombogén (= prothrombin)-re 
hatva mészsók közreműködésével a thrombin 
nevű fermentumot hozza létre, mely a flbrmo-
gónre hatva előidézi a flbrin kiválását. Az ekkor 
keletkező übringlobulin oldatban marad. A vér 
megalvadási sebessége állatfajonkint különböző 
(leggyorsabban alvad meg a galamb vére, leglas
sabban a lóé) és fligg a hőmérséklettől, a vérrel 
érintkező anyagok minőségétől és íölszinétől. 
Mészsókra mulbatlanul szükség van, miért is a 
mészsók kiválasztása (sóska-eitromsawal) a V.-t 
megakadályozza. Vannak anyagok, amelyek más 
úton tudják a V.-t megakadályozni, így különö
sen a pióca nyálmirigyéból előállítható hirudin, 
a cobraméreg, a pepton stb. 

A megalvadt vér rostanyaghálózata zsugoro
dik és így különválik egymástól a vórsavó (serum 
sanguinis) és a vérlepény (placenta sanguinis). 
Ha a megalvadás lassan történik, a vérlepény 
tetején fehéres réteg (crusta phlogistica) képző
dik, mely túlnyomóan fehérvérsejtekből áll. Ha 
a kibocsátott vért vesszővel csapkodjuk v. üveg
söréttel összerázzuk, a flbrin e szilárd testekre 
rakódva válik ki, míg a vérsejtek a vérsavóban 
lebegve maradnak és lassan leülepednek (deflbri-
nált vér). A V. sebességének mérésére különböző 
orvosi készülékek vannak alkalmazásban. 

Vermei ! , drágakő, burgundi vörös almandin, 
1. Gránát. 

Vermejo, délamerikai folyó, 1. Bermejo. 
Vermelles, község Pas-de-Calais francia depar-

tementben, Arrastól É.-ra Loos mellett, (i9ii) 3704 
lak. Az 1914—18-iki világháborúban itt a néme
tek a szövetséges francia ós angol csapatokkal 
többször összecsaptak ós V. ismételten gazdát 
cserélt. 

Vórmenyegző, 1. Bertalan-éj. 
Vórmérgek, oly mérgek, melyek a vér szabá

lyos élettani összetételének, alkotásának meg
változtatása által már kis dózisokban az egész
ségnek erős megzavarását, sőt halált képesek 
előidézni. így pl. vannak olyan V., melyek a 
vérnek alvadó képességét erősen fokozzák, pl.: 
kaleiuinsók, a ricinusmagvak erjesztő mérge, a 
ricin; a jequiritymagvak toxalbuminja, az abrin. 
Más V. azáltal hatnak, hogy a vörös vérsejteket 
feloldják; ezek is többnyire nem jól ismert kon-
Btitueiójú szerves vegyületek, mint a fallin, a 
helvellasav; a szaponinanyagok általában, a szo-
lanin, az epesavak stb. A V. egy másik csoportja 
a vér hemoglobinjából az élet fentartására nem 
alkalmas methemoglobint alkot, olykor szintén a 
vörös vérsejtek oldásával kapcsolatban; ilyen a 
klórsavas káli, a pirogallol, a hidrazin, hidroxila-
min, nitrobenzol (mirbánolaj), a nitritek általában, 
az anilin és vegyületei, a pikrinsav, a kéksav. 
V.-nek tekinthető a kénhidrogén és szénoxidgáz 
(széngáz) is, melyek a vér festenyének állandó 
megbontása által már kis mennyiségben súlyos 
mérgezést képesek előidézni. 

Vérmérgezés (sepsis), találó népies kifejezés, 
amely alatt mindazokat a kóralakokat értik, 
amelyeknél valamely helyi vagy zárt fertőzés, 
genyes folyamatból az- egész szervezetre kiter

jedő fertőzés lesz. A V. forrása lehet bármilyen 
fertőzött seb (leggyakrabban a gyermekágyas 
méh), kelés (furunoulus, carbunculus), tályog, 
rossz fog, a húgy- és nemi szervek fertőzéses fo
lyamatai, középfülgyuladás, orbánc stb. De V. 
keletkezhet anélkül is, hogy a fertőzés kapuját 
ki tudnánk mutatni; ilyenkor a fertőzés valószínű
leg a mandulákon, esetlegabélcsatornánkeresztül 
történik. A legkülönbözőbb baktériumok okozhat
nak V.-t, néha többfajta együtt (vegyes fertőzés); 
leggyakrabban a streptokokkusz (legsúlyosabbak 
egyike), stafllokokkusz, koli-bacillus, gonokok-
kusz, pneumokokkusz, lépfene stb. A háború 
okozta súlyos sérülések kapcsán sok olyan seb
fertőzés és abból kiinduló V. fordult elő, amely 
azelőtt ritkább volt (anaörob sebfertőzés, gáz-
phlegmone). 

A fertőzés a szervezetre különbözőképen ter
jedhet ki. Előfordulhat, hogy a baktériumok hely
ben maradnak s csak mérgükkel árasztják el a 
szervezetet, ez a toxicaemia. Ha a baktériumok 
is a vérbe kerülnek, esetleg abból kitenyészthetek, 
bakteriaemiáról beszélünk. Ez következmények
ben nem azonos mindig a V.-sel; az újabb vizsgá
latok mind több és több fertőző betegségről ki
mutatják, hogy a betegség bizonyos stádiumában 
(generalizációs stádium) a baktériumok a vérben 
keringenek, sőt sok esetben másodlagosan kerül
nek arra a helyre, ahol az elváltozásjjkat okoz
zák. Ha a bakteriaemia V. jele, úgy a vérben 
levő baktériumok az egész szervezetet, annak 
úgyszólván minden szervét megtámadják. Mind
azonáltal éles határt vonni a helybeli fertőzések 
és a V. között nem lehet; a különbség inkább 
gyakorlati irányú és következményeiben bír 
nagy jelentőséggel. 

A bakteriaemiával járó V.-nek is különböző 
alakja lehet. Előfordul, hogy a baktóriumok nin
csenek állandóan a vérben, hanem időnként áraszt
ják el azt; a baktériumok aztán más szervekben 
letelepedve ott genyedést, tályogot okoznak. 
Ez a genyvérűség, pyaemia. Az attakokat hosz-
szabb-rövidebb (esetleg csak órákig) tartó hideg
rázás jelzi; a közti időben esetleg a beteg lázta-
lan is lehet. A genyvérüséget a legtöbb esetben a 
primer góc környékén keletkező thrombophlebitis 
okozza; a genyesen ellágyult thrombusból sza
kadnak le újabb és újabb részek. Előfordul azon
ban, hogy a szervezet állandóan el van árasztva 
baktériumokkal s a V. halálra vezethet anélkül, 
hogy a szervezetben máshol genyes góc fejlőd
nék ki; a beteg hőmérséklete állandóan magas, 
időnként hidegrázásokkal, elgyengltő izz.idások-
kal stb. Ez a septicaemia, mely vagy a fertőzés
nek a véráramba való áttörése vagy a ayirok-
erek révén fejlődik ki. Természetesen ?. V. ezen 
két alakja között számtalan átmenet van (septi-
copyaemia). 

A V.-ben szenvedő beteg sorsa egyrészt a szer
vezet ellenálló képességétől, mászrészt a bakté
riumok virulentiájától függ. Igen sokszor halá
los elsősorban a szív kimerülése folytán $ néha a 
V. tünetei elmúlnak, de a baktériumok nem pusz
tultak el, hanem megbékélt alakban eltokolód-
nak valahol, hogy aztán adott alkalommal újra 
megtámadják a szervezetet. Máskor a pyaemiá-
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val kapcsolatban keletkezett másodlagos gócok 
pusztítják el a szervezetet esetleg évekig tartó 
kínlódás után. Teljes gyógyulás esetén is mara
dandó elváltozások maradhatnak vissza a szerve
zetben (billentyöhibák), amelyek az élettartamot 
erősen korlátozhatják. 

Még legjobbak a kilátások az olyan V.-nél, 
ahol a kiinduló góc jól elérhető. Ennek kitakarí
tása, esetleg a megtámadott vérér (thrombophle-
bitis) lekötése legtöbb eredményre vezet, de nem 
mindig alkalmazható. A kezelés ezenkívül a szer
vezet erejének fokozása, antisepticumok befecs
kendezése a vérbe (elektrargol stb.) s tüneti lehet. 

Vérmérséklet, véralkat (temperamentum), a 
régi orvosok a kedélynek különböző megnyilat
kozásait értették rajta, amelyek a szövetnedvek 
bizonyos keveredése által jönnének létre. A vö
rös vér, a fekete és sárga epe és a nyiroknedv 
képezték a régi tan szerint a test fő nedveit, 
amelyek egyikének vagy másikának túlsúlya 
szerint megkülönböztettek vérmes (szangvinikus), 
méla (melankolikus), epés (kolerikus) és nyálkás 
'flegmatikus) temperamentumot. A vérmes egyé
nek élénk szellemű, izgékony, érzékeny, vidám 
6a változó hangulatúak. A méla emberek lassúak, 
de szívósak. Áz epés temperamentumot érzékeny, 
tartósan haragos hangulat jellegzi.A flegmatikus 
emberek nehezen ingerelhetők, hiányos érzékkel 
bírnak a saját, valamint mások szenvedései iránt. 
Természetes, hogy eme fölfogását a régi orvo
soknak a modern tudomány nem fogadta el, de 
azért fenti kifejezések mint oly jelzők, amelyekkel 
az idegrendszer egyéni reakcióit röviden fel lehet 
tüntetni,aközhasználatbanfenntartottákmagukat 

Vermes ( Vermes),Isták. Besztercze-Naszód vm. 
besenvői j.-ban, (1910) 798 német, román és cigány 
lak. (Tr. E.) 

Vermes (állat), 1. Férgek. 
Vérmesség. Szervezeti alkati állapot jellemzé

sérehasznált kifejezés, amelyet rendesen a zömök, 
jól táplált, piros arcú — rendesen érelmeszese
désre és gutaütésre hajlamos emberek jellemzé
sére használunk. Megkülönböztetendő a vérbőség
től és a polycythaemiától (1. o.). L. Vérmérséklet. 

Vermetus (féregcsiga, áiiat), 1. Féregcsiga. 
Vermeyen, Jan öornelisz, németalföldi festő, 

szül. Beverwijekben 1500., megh. Brüsszelben 
1559. V. Károly császár szolgálatába lépett és 
elkísérte 1535. évi tuniszi hadjáratára. Ekkor ké
szített akvarelljei után (bécsi művészettört, mn-
7,sum) kárpitokat szőttek (Madrid és Schönbrunn). 

Vérmező, Budapest jobbparti részében, a Krisz
tinavárosban, a Várhegy Ny.-i oldalán hosszan 
végignyúló térség, rajta most kisebb katonai 
gyakorlatokat tartanak. Nevét a Martinovics-féle 
jsszeesküvésben bűnösöknek kimondott Martino
vics és társainak ottan történt kivégzésétől vette. 
— V., bibliai, 1. Hakeldama. 

Vermicell i , 1. Velencei csipke. 
Vermicuíaris (lat.) a. m. féregformájú. 
Vermifaga a. m. féregűző szerek (1. o.). 
Vermigli (ejtsd: vermilyi), Pietro Martire (Pet-

rns Martyr Vermilius), reformátort szellemű 
nlasz teológus, szüLFirenzében 1500 szept 8., megh. 
Zürichben 1562 nov. 12.1516 óta ágostonrendi ba
rát s mint ilyen 1541 után Nápolyban és Luccában 

reformátort eszmékkel lépett föl; 1542. Svájcba 
menekült, majd Strassburgban tanár, 1547. oxfordi 
tanító lett, honnan újra Strassburgba és Zürichbe 
menekült Az ó- és líjtestamentomikönyvekhez írott 
kommentárjain kívül nevezetesebb Loci communes 

! theologici c. (London 1575 és többször) müve. V. ö. 
K. Schmidt, Péter Martyr V. (Elberfeld 1858). 

Vermikulit (ásv.), mállott flogopitcsülám, amely 
hevítéskor féregszerűen csavarodott oszloppánvti-
lik meg, ill. fúvódik fel. 

Vermi l ia (állat), a soksertéjü sertelábú férgek 
(Ghaetopoda, Polychaeta) csoportjába tartozó 
gyűrűsféreg-nem. Számos faja van, melyek közül 
leggyakoribb a Földközi-tengerben élő V. multi-
varicosa Mörch. Kopoltyúi fehérek, vörös sávok
kal ; kerek átmérőjű csövei fehérek. 

Vermi l inguiae (állat), 1. Féregnyelvűek. 
Vermi l inm Amer icanum (aöv.), 1. Pig-

nonia. 
Vermi l lon (franc, ejtsa: -permiiyoF, cinnabaris 

praeparata), a nedves úton előállított finom, 
ólénkvörös cinnóber. A V. mérges, igen sok anyag
gal hamisítják; a V. teljesen elillan, a hamisítvá
nyok nem illannak el. Főleg festők használják. 

Vérmirigyek, a belső elválasztásos, k' /ezető-
cső nélküli mirigyek elavult elnevezése. 

Vermis (állat), 1. Férgek. 
•Veirmis, 1. Agyvelő. 
Vermont (ejtsd: vCrmont), az Északamerikai 

Egyesült-Államok egyike, Kanada, New-Hamp-
shire, Massachusetts és New-York közt. Területe 
24,770 km*, (1920) 352,421 lak. (1621 néger, 632 
magyar). A Green Mountains (a. m. Zöld-hegység) 
vonul rajta végig és síkvidóke csak a Champlain-
tó körül van. Legnagyobb vizei K.-en a Connec
ticut, Ny.-on a Champlain-tó, utóbbi 2/3 részében 
V.-hoz,tartozik. Éghajlata bár szélsőséges, egész
séges. É.-on nagy kiterjedésű erdők borítják. Föld-
mívelés (1910) csak 1.633,965 acre területen fo
lyik, az állattenyésztés jóval jelentősebb. Igen 
jelentős márványbányászata (Eutland, Suther-
land, Falls) és egyéb kőfejtése. Ipara 1958 gyár
telepen 68 millió dollár értékű árút termelt (már
ványfeldolgozás, faipar, vasöntés, papiros- és 
nemezgyártás). Vasutainak hossza 1714 km. V. 
14 eountyra oszlik, fővárosa. Montpellier. Törvény
hozó testülete 30 szenátor és 246 képviselőből áll, 
akiketakormányzóval együtt 2évenként választa
nak. A kongresszusba két szenátort és két képvi
selőt küld. 1609-ben Champlain fedezte fel. Eleinte 
Massachusetts, New-Hampshire és New-York ve
télkedtek érte, 1764. utóbbi nyerte el. 1770-ben 
önálló állammá nyilvánította magát és az Unióba 
1790. vették fel. V. ö. Gonant, V., geography, his-
tory etc. (Rutland 1890); Gollins, A history of V. 
(Boston 1903). 

Ver moyocu i l (áiiat), 1. Ver macacque. 
Vera. , latin állatnevek után Philippe Edouard 

de Verneuil (1805—73) francia geológus és 
palaeontológus nevének rövidítése. 

Vernacolo (olasz, ejtsd: —nátoio) a. m. táj
vidéki ; lingita vcrnacola: tájszólás, nyelvjárás. 

Vernagtíerner (Grosser és Kleiner V.), az 
Ötztali-Alpok 17"1 km2 területű gleccsere; néha 
nagyon előrenyílik s akkor a Eofener Ache pata
kot tóváduzzasz.tja föl (Bofener Eissee)s ie a glecs-



Vernár — 168 — V e r n i s Mart in 

cser jegén a víz áttörve mellette hirtelen lefolyik 
ós igen nagy áradásokat okoz. 

Vernár, kisk. Gömör vrn. garamvölgyi j.-ban, 
(1910) 673 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Vérnász, 1. Bertalan-éj. 
Vernat io (lat.) a. m. ttlremlés (1. o. ós Rügy). 
Verne (ejtsd: vern), Jules, francia író, szül. 

Nantesban 1828 febr. 8., megh. Amiensban 1905 
niárc. 24. Igen termékeny s roppant népszerű 
regényíró, aki jobbára kalandos utazásokat dol
gozott fel, amelyeket természettudományi problé
mákkal fűszerezett. Ekként egy új műfaj, a ter
mészettudományos-fantasztikus regény megterem
tője lett. Főbb művei: Cinq semaines en ballon 
(1863); Vingt mille lieues sous la mer (1869); 
Les enfants du eapitaine Grant (1870); Voyage 
autour du monde en 80 jours (1872); Michel Stro-
goff (1875); ün eapitaine de 15 ans (1875); Ma-
thias Sándori (1887); Le cháteau des Carpathes 
(1892), ez utóbbi kettő magyar vonatkozású, stb. 
Műveit, kevés kivétellel, több izben is lefordítot
ták magyarra; összes müveinek magyar fordítása 
megjelent 53 kötetben. 

Vérnedv, 1. Vér. 
Verner (olaszosan Guarnerio, Urslingeni), 

zsoldos esapatvezér, I. Lajos királyunk az első 
nápolyi hadjárat idején 1347. zsoldjába fogadta 
és Aquila őrizetét bízta rá, de hűtlenség gyanúja 
miatt elbocsátotta, 1348 őszén tehát az ellenségnek, 
Tarentói Lajosnak szolgálatába állott. De Laekfy 
István 1349 jan. végén Cornetóban csapatát meg
lepte, V.-t fogságba vetette és kényszerítette, hogy 
újra magyar szolgálatba álljon. A zsold elmara
dása miatt négy hónap múlva megint kilépett a 
szolgálatból és visszament Németországba. 

Verner, ITaW, dán mdogermanista, szül. Aar hús
ban 1846 máre. 7., megh. Kopenhágában 1896. 
V. híressé vált a Kuhn-féle Zeitschrift für ver-
gleichende Sprachforschung 1875. évf. megjelent 
Eine Ausnahme der ersten Lautvórschiebung c. ér
tekezésével, amelyben megmagyarázta azt, hogy 
az indogermán ősnyelv hangsúlya az oka annak, 
hogy az indogermán p, t, k néha zöngétlen, máskor 
zöngés spiránssá válik. E magyarázaton alapszik 
az ú. n. újgrammatikus iskolának a hangváltozás 
törvényszerűségéről szóló tana, amely az újabb 
nyelvtudomány legfontosabb tétele. Y.ö.Hermann 
Paul, Prinzipien der Sprachgeschichte c. müvét. 

Vernerfia László a XIV. sz. elején budavári 
bíró; mint I. Károly párthívét 1304 jún.-ban Vencel 
cseh király elfogatta és Csehországba vitte. Fog
ságából 1307 elején szabadult meg. 1307 jún. 1. 
Budavárát I. Károly részére csellel elfoglalta és 
kát vetélytársát lófarkra köttette. 

V e m e t (V. les Bains, ejtsd: verné 18 ben), falu 
Pyrénées-Orientales francia départementban, 620 
in. magasan a Riou-Majou patak mellett, (1911) 
1325 lak., kénes hőforrásokkal (35—61°), fürdő-
intézetekkel, vasórctelepekkel. 

Vemet (ejtsd: vemé), francia festőcsalád. Tag
jai: 1. Glatde-Joseph F.,szül. Avignonban 1714 
aug. 14., megh. Parisban 1789 dec. 3. Apjának, 
Antoine V. festőnek (1689—1753), majd Rómában 
Manglardnak tanítványa volt. A Claude Lorrainre 
visszamenő ideális-dekorativ tájképfestés jel-
ainző képviselője kinek a francia kikötőket 

ábrázoló híres sorozata a párisi Louvreban, egy 
várromos tájképe a budapesti Szépművészeti 
Múzeumban van. 

2. Antoine-Charles-Horace (Carle) V., az 
előbbinek fia, szül. Bordeauxban 1758 aug. 14., 
megh. Parisban 1836 nov. 17. Apjának volt tanít
ványa, Rómában is tanult. Mint Napóleon csatái
nak megörökitője és lófestő a maga korában 
nagy tekintélynek örvendett. 

3. Horace V., az előbbinek fia, szül. Parisban 
1789 jún. 30., megh. u. o. 1860 jan. 17., a család 
leghíresebb tagja. Apjának, Chalgrin építésznek és 
Vincent festőnek tanítványa volt. Már fiatalkorá
ban elnyerte a császári udvar kegyét és még a csá
szárság bukása után is a klasszicisták idealizálása 
helyett tárgyiasan ós' ha nem is különös festői 
ós drámai mélységgel, de érdekfeszítően és hatá
sosan festette meg a napóleoni háborúk számos 
epizódját. Utóbb X. Károly király számára dol
gozott és mint a római francia akadémia igazga
tója 1828—35-ig Rómában ólt, ahol az olasz 
mesterek hatása alatt festett (pl. Raffael és Michel
angelo a Vatikánban, Paris, Louvre). Hazatérése 
után ismét a napóleoni idők felé fordult (a fried-
landi, wagrami, jenai és fontenoy-i csaták nagy 
képei a versaillesi múzeumban), majd Lajos Fü
löp király megbízásából Észak-Afrikába utazik 
és ottani tanulmányainak eredményeképen meg
festi a franciák gyarmati háborújából merített 
képek egész sorát (Versailles), de amellett a Kelet 
életének megvilágításában bibliai képeket is fest 
és keleti genreképekkel is sikereket arat. Miután 
időközben Oroszországban is járt, egy újabb al
gíri utazása után megfesti Abd el Káder légy őze-
tósének óriási kópét (Versailles). Mint képmás-
festő is rendkívül termékeny volt és I. Napóleon
tól III. Napóleonig az uralkodók, tábornokok 
stb. hosszú sorát örökítette meg. V. ö. Durande, 
Joseph, Carle et Horace V. (Paris 1865); Davoí, 
Les V. (u. o. 1898); Blanc, Les trois V. (u. o. 1907). 

Vemeuil (ejtsd.- vemSj), város Eure francia dé
partementban, az Avre és vasutak mellett, (wii) 
4546 lak., vas- és acélöntéssel, gépgyártással, kő
fejtéssel, XII. sz.-beli templom- éa várostorony-
nyal. Közelében az etoni iskola (1. Eton) mintájára 
E. Demolins létesítette École des Boches. 1424 
aug. 17. itt Bedford herceg csapatai győztek az 
Alenconi herceg seregein. 

Vemeuil, P. E. de, 1. Vern. 
Vernier (ejtsd: versié), Pierre, francia mate

matikus, szül. Ornansban (Franche-Comté) 1580., 
megh. u. o. 1637 szept. 14. La construction, 
l'usage et les propriétés du quadrant de uiathó-
matique (Brüsszel 1631) c. munkájában találjuk 
annak a készüléknek leírását, amelyet rendesen, 
de helytelenül, noniusnak (1. Noniusz) szoktunk 
nevezni Pedro Nunez neve után. 

Vemij, orosz város, 1. Vjernyi. 
Vernis Martin, meubles en V. (franc), a 

lakkművek egy nemét jelölik e névvel. Francia
országban már XIV. Lajos uralkodása kezdetén 
is próbálták a kínai lakkot utánozni. Pradel 
Livro commode c. 1692. megjelent művében szá
mos mestert sorol föl, aki kitűnően utánozza a 
kínai lakkot. Ennek sajátságait megközelíteni 
azonban némileg csak a Martin testvéreknek si-
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terült. Közülük a legkiválóbb Róbert volt (1706— 
1765), aki találmányát önállóan, kora szellemé
ben használta föl. Fekete alapon virágokkal, táj
képekkel díszített, itt-ott megaranyozott v. bronz
díszítéssel ellátott bútorai nagy számban marad
tak fönn. V. ö. Ráth Gy., Az Iparművészet könyve 
II. k. Budapest 1906. 

Vemis m o u (franc), a rézmetszésben a XIX. 
sz.-ban feltalált s főleg Ropstél használt eljárás. 
A rézlemezt lágy ílrniszréteggel, majd érdes papi
rossal vonják be. Ha az utóbbira rajzolt kép kész, 
a papirost lehúzzák, miközben a ceruzavonások 
nyomán a flrnisz is reátapad. A lemezt erre a 
rézkarchoz hasonlóan maratják. 

Vernissag© (franc, ejtsd: verniszázs), a. m. fir-
niszelés; a műkiállítások megnyitását megelőző 
nap elnevezése, amelyen a festők képeiket firni-
szelik s a tárlatot még csak meghívott vendégek 
tekintik meg. Ujabban a műkiállítások ünnepélyes 
megnyitását is V.-nak nevezik. 

Vernix cascosi i (magzatfaggyú), kenőcs-
szerű anyag, amely az újszülött testet vonja be. A 
faggyúmirigyek váladékából és elmállott bőrhám
ból áll. Anyagai: zsírok, sók, fehérjenyomok, víz. 

Vernon, 1. Frédéric-Charles- Victor ífe,francia 
tnédailleur, szül. Parisban 1858., megh. u. o. 1912 
okt. 28., Chaplain és Tassét tanítványa, a felvirág
zott új francia éremmüvészet egyik nagy mestere, 
aki kivált a festői hatásokat kedvelte. Jellemző 
némely kompozíciójában az alakok aránylag igen 
nagy száma. Ó készítette Dorottya főhercegnő és 
Fülöp orléansi herceg eljegyzésének emlékérmét. 
Különösen arcképplakettjei finomak. 

2. V., Louis de, Louis Énault (1. o.) francia 
író álneve. 

3. V., Thíbavd de, 1. Elek (szent). 
Vérnyomás az a nyomás, feszültség, mely 

alatt a vér az erekben áll, amelynek különbsége 
a véráramlás oka. (L. Vérkeringés.) A V. a verő
erekben a legnagyobb; emberen a nagy erekben 
1Í0—160 mm. higanyoszlop nyomásával egyenlő ; 
a hajszálerekben 20—60 mm. a nyomás; a nagy 
gyüjtőerekben 3—4 mm., sőt a szív közelében 
negatív értékű a nyomás, vagyis szívó hatás ér
vényesül. A V. különösen a verőerekben állan
dóan ingadozik a szívműködés (pulzus) és a léleg
zés szerint. Befolyással van a V.-ra a vér meny-
nyisége, az erek szűkülése és tágulása s minden 
ami a véráramlást elősegíti vagy gátolja. A V. 
mérésére különböző élettani és klinikai vizsgáló 
eszközök szolgálnak. Az előbbiekből megemlí
tendő a Poiseuilles-féle haemodynamometer, a 
Ludwig és a Pick-féle kymographium, a Hürthle-
féle V.-író. A klinikai vizsgáló eszközök közül, 
amelyek igen nagy jelentőségre emelkedtek, meg
említendő a Baseh-féle sphygmomanometer, a 
<Jaertner-féle tonometer, a Riva-Rocci- és a Reck-
linghausen-fóle sphygmotonometer. 

Vérnyomásmérő, 1. Vérnyomás. 
Vérnyomok a bűnügyi nyomozás során jutnak 

jelentőséghez, mint indiciumok. Újabban elég pon
tossággal sikerül már megállapítani, vájjon a 
V. emberi vagy állati vértől erednek-e. 

Veroli, város és püspöki székhely Roma olasz 
tartományban, a Sabini hegység D.-i lejtőjón, (191D 
13,974 lak. V. az ókori Verulae. 

Verona, 1. olasz tartományTvento, Vicenza, Ro-
vigo, Mantova és a Garda-tó között, területe 3071 
km2, (192D 517,468 lak. (1 kms-re 155), 11 járása van. 

2. V, fővárosa V. olasz tartománynak, püs
pöki székhely és elsőrendű erősség az Adige mel
lett, (i92i) 92,413 lak. Iparilag fejlett város, főbb 
iparágai: pamutfonás, gyufa- és bőrgyártás, kötél
verés, vasúti műhelyek, katonai arzenál; jelenté
keny gabona-, bor-, selyem- ós vaskereskedelme 
van. Az Adige két egyenlőtlen részre osztja, a 
kisebb balparti az ú. n. Veronetta. Erődítményei 
Sanmichelétől erednek; az osztrákok kibővítették 
és a híres várnógyszög (V., Peschiera, Mantova, 
Legnago) egyik főerődltményóvó tették. Körf alarn 
hat kapu vezet át, ezek közül a Porta del Palio 
és a Porta Nuova a legszebbek. Legszebb útvonalai 
a Corso Cavour, a Sant'Anastasia templomtól a 
del Palio kapuig a Castel Vecchio előtt vezet el, 
és a Corso di Porta Nuova, a Piazza Vittorio Ema-
nueletől, V. legnagyobb terétől a Porta Nuováighu-
zódik; kedvelt sétahely. Legdíszesebb tere a Piazza 
d'Erbe, itt vannak: a Can Signorio által épített 
torony, a Mária-szoborral díszített Casa dei Mer-
canti (Kereskedelmi csarnok). V. legszebb szobrai 
Dante, Vittorio Emanuele, Paolo Veronese, Aleardi, 
Garibaldi, Cavour, I. Umberto emlékét hirdetik; 
nevezetes egy szimbolikus szobrokkal díszített 
ókori kút. Legkiválóbb épületei és emlékei: a 
székesegyház (X. sz.), oszlopai mögött Roland és 
Olivier szobraival; belseje szép lombard stílusban 
épült, itt van a Sanmichelétől való korinthusi 
oszlopokon nyugvó szószék, bronz Krisztussal 
díszített főoltár, egy mellékoltár Tizian képével; 
a püspöki palota értékes kéziratgyujteménnyel 
és könyvtárral; a XIII. sz.-beli Sant' Anastasia 
templom; a lombard stílusú San Zeno bazi
lika ; a San Bernardino templom, mellette a Pel-
legrini kápolna, Samnichele egyik mestermüve, 
a Perenc-rendiek zárdájának udvarában van Júlia 
(Capuletti) állítólagos sírja és Shakespeare mell
szobra ; a XIV. sz.-ból való a San Permo Maggiore 
templom; V. római amfiteátruma (Kr. u. 290.1 
egyike a legjobban fenntartott arénáknak, 22,000 
néző fért el benne; az Antoniusok korabeli Porta 
Borsari diadalkapu; a Castello Vecchio, a Scali-
gerek régi lakóháza, ma arzenál; szép a Palazzo 
del Cerviglio; a Scaglierek öt mauzóleuma; a 
Sanmichele építette Pompei palota és a Museo 
Civico V.-i mesterek képeivel, érem- és termé
szetrajzi tárgyak gyűjteményével; a Museo Lapi-
dario régiségtárával. V.-ban festő- és szobrász
akadémia, királyi ós püspöki líceum, szeminá
rium, műszaki intézet és több szakiskola van. 

V.-t Kr. e. a 4. v. 5. sz.-ban valószínűleg az 
euganeusok, az etruszkok rokonai alapították. 46. 
római municipium lett. Attila 452. elpusztította. 
Theodorik 489. itt győzte le Odoakert. 1201-ben 
független köztársaság és a lombard városszövet
séghez csatlakozott. Később a Scalák, Viscontik és 
Carrarák uralma alatt állott. 1405-ben Velence 
hatalmába kerülve, annak sorsában osztozott, vele 
együtt osztrák uralom alá került. 1822. a szent
szövetség egyik európai kongresszusának szín
helye volt, itt nyert Franciaország megbízást 
a spanyolországi fölkelések leverésére. 1866-ban 
olasz birtok lett. A világháború alatt 1915. és 
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1916. több ízben osztrák-magyar repülők bombáz
ták. 1922-ben a nagyhatalmak képviselői és 
Ausztria kormánya közt itt folyt le a konferencia 
Ausztria pénzügyi helyreállítása dolgában. V. ö. 
Perini, Storia di V. dal 1790—1822 (5. kiad., V. 
1881, 2 köt.); Cipolla, Compendio della storia 
politica di V. (u. o. 1899); Biadego, V. (Itália artis-
tica, Bergamo 1909); Boermann, V. (Berühmte 
Kunststatten 23. köt., Leipzig 1904). 

Verona (voltaképen Da V.), Guido, olasz re
gényíró, szüL a modenai Saliceto Panaróban 1881 
szept. 7. Regényeit az érzékiségnek túlságba vitt 
kiszinezése jellemzi. 1902-től kezdve jelentek meg: 
I frammenti d'un poéma, Immortaliamo la vita, 
L'amore che torna, Con tutte le vele, Colui, che 
non si deve amare, La vita comincia domani, II 
cavaliere dello Spirito Santo, Mimi Bluette (1916), 
II libro del mio sogno errante (1919), Seiogli la 
treccia (1920). Magyarul megjelentek: Akit nem 
szabad szeretni, ford. Fábri Rezső (2. kiad. 1924); 
Aki a szerelmet kitalálta, ford. .Honfi Rezső(1921); 
Visszatérő szerelem, ford. u. a. (1922); Holnap kez
dődik az élet és Mimi Bluette, ford. Komor Z. 
(1924); Yvelise, ford. Éber L. (1925). 

Veronai föld, 1. Zöld föld. 
Veronai sárga, kasszeli sárga, PbCl3 + 7 PbO; 

Igen szépen kristályosodó sárga anyag. 
Veronál, diaethylbarbitursav, diaethylmalo-

nylhugyany: CjHsXp/CO.NHX,™ 
C 2 H 6 / ^ \ C O . N H / 

Színtelen, keserű ízű kristálylemezkék. 191°-on 
olvad. Hideg víz kevéssé, forró víz, szesz, éter, 
lúgok bőségesen oldják. Vizes oldata savanyú. 
Előállítható a diaethylmalonsav aethylesteréból 
ureummal való kondenzáció útján. A V. aránylag 
nem veszélyes hipnotikum. Egyszerű álmatlan
ságnál 0'3—0-5 gr.-os adagokban alkalmazzák. 
Nagyobb mennyiségben alkalmazva halált okozó 
méreg. A V. mononatrium-sója a Medinai, amely 
vízben bőségesen oldható. A V. homológja a Pro
ponál vagy dipropylbarbitursav. Színtelen, le
mezes kristálykák. Oldékonysága a V.-éhez ha
sonló. Hipnotikum. 

Veronese, 1. Bonifazio, 1. Bonifazio Vero-
nese. 

2. V., Paolo (tkp. Paolo Caliari), olasz festő
szül. Veronában 1528., megh. Velencében 1588 
ápr. 19. Szülővárosában nagybátyjának és később 
apósának, Antonio Badile festőnek volt tanít
ványa és az ötvenej évek közepéig otthon ma
radt, azután állandóan Velencében telepedett le, 
ahol az ő pompás, termékeny művészete, a vele 
sok tekintetben poláris ellentétben levő Tinto-
retto művészetével egyidőben, a késő renaissance 
virágját jelenti. 1555-ben festette Velencében 
első műveit: 9 mennyezetképet a doge-palotában 
és a S. Sebastiano-templom mennyezetképét. Ré
szint a doge-palota, részint Velence templomai 
maradtak művészetének színhelyei mindvégig. 
Többnyire nagyméretű festmények hatalmas so
rával díszítette a palota termeit, a templomokat. 
Egyházi és világi tárgyú festmények megkülön
böztetés nélkül kerültek ki ecsetje alól, Tiziano 
megkapó mélysége, Tintoretto magával sodró 
heve nélkül, a maguk kiegyensúlyozott, tündök
lően dekoratív szenvtelenségében, ragyogó szi-

nességükben, amelyet a veronai eredetű ezüst
szürke tónus foglal egységbe. A pompás külső
ségek minden eszközét felhasználja: háttérül 
klasszikus stílusú oszlopcsarnokokat, csillogó 
selyembe, bársonyba bujtatott alakokat, minde
nüvé pazarul szórt díszítő részleteket, az ábrá
zolt jelenetek mélyébe való behatolás nélkül, de 
mindig komolyan és valami különös grandezzá-
val, még akkor is, ha kutyákat is szerepeltet 
akár szenttörténeti képein, amiért különben az 
inkvizícióval gyűlt meg a baja. Tintoretto drámai
sága val szemben V. a nyugodt, derült létezés tol
mácsolásának nagy mestere. Művészete legtisz
tábban a sokalakos nagy képekben érvényesül 
és jellemző, hogy ezek közt is a lakomaképek 
állnak első helyen, így: Lakoma Simon házában 
(torinói képtár), a Kánai menyegző (1563, drezdai 
képtár), Krisztus Emauszban (Paris, Louvre), 
Lakoma Lévi házában (Velence, Akadémia, 1. a ftep-
mellékletet) és ismételten Lakoma Simon házában 
(Milano, Brera és Louvre). Mitológiai tárgy áképek-
kel díszíti a Palladio által épített Villa Masér-t 
(Asolo mellett), a doge-palota különböző helyisé
geit pedig oly mennyezetképekkel, amelyek alle
góriái tartalma alig érezhető a kimondhatatlanul 
megkapó érzéki szépség mögül. A Sala del Collegio 
festményei közül a trónoló Veneziának hódoló 
Béke és Igazságosság mennyezetképe válik ki, 
a Sala del Maggior Consiglióban van Velence 
apoteózisának nagy mennyezetképe, amelyet a 
világ legszebb allegorikus mennyezetképónek ne
veztek el, a Sala deU'Anticollegióban Európa el
rablásának ellenállhatatlanul lebilincselő képe. 
Oltárképei közül különösen kiemelendő Szent 
Sebestyén vértanusága a S. Sebastiano templom
ban. V. művészete, képeinek dekoratív pompájá
val, finom szürkeségével, a mennyezetkópek op
tikai előfeltételeinek hangsúlyozásával a velencei 
festészet oly elemévé vált, amely 200 évvel utóbb 
Tiepolo művészetében lobbant újra lángra és az 
egész európai barokkfestészetet megterméke
nyítette. A budapesti Szépművészeti Múzeumban 
feltételesen V.-nek tulajdonított képek közül leg
közelebb áll hozzá a pompás Velence allegóriája. 

Veromica L. (veronika, n6v.), a forrtszirmú 
kétszikűek génusza a Scrophulariaceae család
ban. Füvek, cserjók, vagy fák 4—5 tagú csészé
vel és pártával, két, hosszúszálú porzóval. Mint
egy 200 fajjal, a mérsékelt ós a hidegebb tájakon. 
Néhány faj mezőinken igen közönséges. 

Veronika, szent, a hagyomány szerint az a 
jeruzsálemi jámbor nő, aki Krisztusnak a Golgo
tára vezető úton fátyolát (kendőjét) nyújtotta át 
verejtékének letörlésére és midőn azt vissza
kapta, tövissel megkoronázott fejének képe ma
radt rajta. A V.-kóp, mely a római Szt. Péter
templomban van, állítólag már 705 körül került 
oda. 1011-ben oltárt emeltek tiszteletére, amely
ben az ereklyét őrzik. Különben Milano és Jaen 
városok is dicsekednek ilyennel. Az általános,. 
Mabillon és Papenbroek által védett vélemény 
szerint, a V. név csak tévedésből keletkezett, 
amennyiben e szavakat vera icon (stxJ>v) egy szóba 
foglalták és belőle V.-t csináltak., És tényleg a 
középkori írók nem említenek semmiféle szent 
V.-t, hanem magát a képet nevezik így, pl. Gervas. 
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Tilberiensis 1210 körül: de figura Domini, quae 
Veronica dicitur. Est ergo Veronica pietura Do
mini vera; Matth. Paris (1216): effigies vultus 
Domini quae Veronica dicitur, és mások. Grimm 
a görög ABgar-monda átidomításának állítja a 
V. legendáját. V. ö. Wetzer-Wélte, Kirchen-
lexikonának Christusbilder c. cikkét, ahol az ide
vágó irodalom is fel van sorolva. 

Vérontó kevólyfü (nűv.), 1. Fmbervérűfii. 
Vérontó pimpó (nflv.), 1. Potentilla. 
Verő, 1. György, családi nevén Sauer Hugó, 

író és zeneszerző, szül. Igaion (Somogy vm.) 
1857 márc. 31. A jogot Pécsett végezte s ifjúkora 
óta képezte magát a zenében. 1880-ban színész 
lett, majd mint karmester és rendező működött 
vidéken és a Népszínháznál, 1892 óta a főváros
ban irodalmi munkásságának él. Eleinte drámá
kat írt, később többizben az operett felé fordult 
8 e téren több müvével szép sikert aratott. Az 
előbbiek sora a következő: Fiatál asszony, kinek 
vén leánya van (vígjáték, Pécs 1877); Prolog 
(Miskolcz 1882); A műkedvelők (vígj., u.o. 1883); 
Már késő (vígj., Debreczen 1888); 1000 év (lát
ványos szinmü, a Népszínházban 1896. százhetven 
előadást ért); Hadak útja (népszínmű, u. o. 1898) ; 
Kain (dráma, Nemzeti Színház, 1902); Menyecskék 
(népszínmű, Népszínház, 1903); A nép (dráma, 
Nemzeti Színház 1907); Göre Gábor Budapestön 
(látványos darab, Király Színház, 1907); Leány
néző (vígj., Magyar Színház, 1908); A nagy Én 
(dráma, 1911); Az ellenség (dráma, Vígszínház, 
1915). Operettjei és énekes vígjátékai, amelyeknek 
szövegét is maga írta: A szultán (Népszínház, 
1892); Virágcsata (u. o., 1894); Der Löivenjager 
(csak a zenei rész, Bécs, Theater an der Wien, 
1896); Kleopátra (Magy. Szinh., 1900); A bajusz; 
Doktor'kisasszonyok (u. o., 1903); Leányka (Nép
színház 1906); Falusi Madonna (Király Színház, 
1907). Darabjai közül több megjelent könyvalakban 
is, egy részüket német színpadon is előadták. A 
székesfőváros megbízásából megírta a Népszínház 
történetét: A Népszínház Budapest sziniéletében 
(1925).—Neje Margó Célia, (l.o.), operett-énekesnő. 

2. V. László, szobrász, szül. 1872., megh. Nagy
kőrösön 1915 dec. 3. Tanulmányait Budapesten 
végezte. Legismertebb műve Lendvay Márton 
szobra, amelyet 1900. lepleztek le Nagybányán. 

Verőceérrendszer (portális érrendszer), a 
nagy vérkör érrendszerébe iktatott mellék-érrend
szer. A hasi zsigerekben összegyűlő gyűjtőeres 
vér ugyanis nem jut közvetlenül vissza a szív
hez, hanem a verőce-v. kapuérbe (véna portae) 
szedődve a májba ömlik, ott újból hajszálerekre 
oszlik, hogy aztán a máj-gyüjtőerelft>e össze
gyűjtve az alsó üres v. törzsgyüjtőérbe (véna 
eava inf.) jusson. A V. berendezése folytán a máj 
mintegy megszűri a haszsigerekből jövő vért, 
r\mely a felszívódott emésztési termékeket is tar
talmazza ; egyes anyagokat visszatart, elraktá
roz. L. még Máj. 

Verőcze (Yirovitica), vármegye Horvát-Szla-
vonorszáa'ban a Dráva mentén, ennek D.-i partján 
íerül el. Az ^ábbiakban a vármegyének a trianoni 
békekötés előtti állapotát ismertetjük: 

Határai: É.-on Somogy és Baranya vm., K.-en 
Bács-Bodrog, DK.-en Szerem, D.-en Szerem és 

Pozsega, Ny.-on Pozsega és Belovár-Körös vár
megye. 

Te rü le t e 4810 km2. Felszíne legnagyobbrészt 
rónaság, D.-i és DNy.-i része azonban hegyes; itt 
emelkedik a Papuk (953 m.) és a Djel hegység 
(423 m.), mindannyi erdős és nehezen járható 
középhegy, túlnyomói ag dolomit- s gnájsz-kőze-
tekkel. A Dráva mellékén az almási és erdődi 
bortermő hegyek emelkednek; a vármegye DK.-i 
része a Száva lapályába olvad bele, de ebből ide 
csak csekély rész tartozik. 

Vízben a vm. eléggé bővelkedik; legfontosabb 
folyója a Dráva (az K.-i határon) s egy darabon 
(a K.-i csúcs határán) a Duna; ezeken kívül sok 
patakja van főleg a Dráva lapályának. Tavai 
nincsenek, mocsarai közül legnagyobb a Palaca 
mocsár Eszéktől D.-re ós a Dombé mocsár ugyan
attól Ny.-ra. 

Éghajlata kellemes, mérsékelt, sokszor igen 
forró nyarakkal; levegője a mocsaras vidékek 
kivételével egészséges. 

Földje általában termékeny, kivéve a DNy.-i 
hegyes vidéket, hol a talaj köves és sovány. 
Termőterületéből a szántóföld 210,179, a szőllő 
3956 és az erdő 182,505 ha. Főbb termékei: búza, 
kukorica, továbbá kétszeres, rozs, zab, árpa, 
repce, köles, hajdina, lencse, zöldségfélék, len, 
kender, bor (leghíresebb az erdődi és trnavai 
vörös bor), igen sok gyümölcs, kivált alma, 
szilva, dió, gesztenye (néhol erdőszámra), roppant 
sok fa és makk, amennyiben a hegyeket mind 
erdő (cser, tölgy, bükk) borítja, sok nád, gyé
kény és takarmánynövények stb. Az állattenyész
tés fejlődőben van, kivált a sertéstenyésztés, 
az állatlétszám 105,126 drb szarvasmarha, 56,257 
ló, 114 szamár, 11 öszvér, 168,745 sertés, 57,225 
juh és 3161 kecske. Közönséges vadakban az er
dők s halakban a vizek eléggé bővelkednek. A 
méhészet elég jelentékeny. A selyemtenyésztést 
is sokfelé űzik. Az ásványország csupán termés
követ ós ásványos vizeket szo'gáltat. 

A lakosság száma 1869-ben 186,035 volt, 
1910-ben 241,042 lélek, ebből 348 katona. Egy 
km2-re 50-1 lélek esett. A lakosok közt volt 33,927 
magyar, 29,497 német, 3583 tót, 124,769 horvát 
és 43,769 szerb. Hitfelekezet szerint volt 186,230 
r. kat., 45,051 gör. kel., 1791 ág. evang., 4518 
ev. ref. és 2859 izr. Fő foglalkozásuk a földmí-
velés és állattenyésztés; az ipar az erdei faiparra 
(nagy gőzfűrészek) és malomiparra szorítkozik, 
van tanningyár, falepároló gyár és vaggongyár 
(Valpó) és szövőgyár (Vocin). A vm. kereskedelme 
majdnem kizárólag a nyers termékekre szorít
kozik ; legtöbbet ad kivitelre haszonra való fát, 
sertést, aszaltszilvát, pálinkát és gabonaneműeket. 
A forgalom főbb erei a Dráva és Duna, továbbá 
a vasutak, amelyeknek hossza 500 km.; van 215 
km. állami, 391 km. tartományi és 1948 községi 
útja, de az utóbbiból 1228 km. kiépítetlen. A ke
reskedelem és közgazdaság támogatására fennál
lott 12 bank és takarékpénztár ós 108 szövetke
zet. A népnevelés hiányos, a 6 éven felüli népes
ségnek csak 57-8%-a tudott írni és olvasni. A 
vm.-ben csak 226 iskola volt és pedig 1 hittani 
intézet (Diakovár), 4 polgári, 3 iparostanonc-, 215 
elemi népiskola és 3 kisdedóvó. 



Veröcze 172 — Veroerek 
Közigazgatás. V. vármegye 6 járásra oszlott 

és volt benne 719 község, u. m.: 

J á r á s 

Alsómiholjaci 
Diakovár i — 
Eszéki . . . . . . 
Nasici 
•Slatrinai . . . 
Veröczei 

Összesen 

Népesség 

1910 

24,427 
47,188 
52,748 
39,304 
37,805 
39,570 

241,042 

EDböl 

maftyar 

3,371 
3,524 
7,146 
4,455 
5,781 
9,650 

33,927 

német horr&t 

1,386 
9,454 
9,408 
3,133 
2,842 
3,274 

29,497 

17,524 
27,180 
23,401 
22,221 
13,029 
21,414 

124,769 

Merb 

1,734 
4,337 

11,467 
6,681 

15,157 
4,393 

43,769 

H á z a k 
szama 

4,372 
8,865 
9,727 
6,308 
6,246 
5,812 

41,330 

Székhelye Eszék (Ossiek). 
Tör téne te . V. nevére a régi okiratokban elő

ször 1234. akadunk, midőn II. Endre fia, Kálmán 
Szlavónia hercege különböző szabadalmakat ád 
a V.-i jövevényeknek (hospites). V. István halála 
után belvlllongások dúltak a vm.-ben, amely a 
kölcsönös pusztítások miatt annyira elszegénye
dett, hogy a zágrábi püspöknek nem volt képes 
a tizedet fizetni, ami hosszas harcokat idézett elő. 
A török hordák már a szerencsétlen nikápolyi ütkö
zet után betörtek a vm.-be (1396) s azután is igen 
gyakran, kivált 1477 után. A mohácsi vész után a 
vm. nagy része török járom alá jutott. Katzianer 
János vezérlete alatt 1537. nagy sereg indult a tö
rök kiszorítására, azonban eredmény nélkül. Csak 
V. vára tartotta magát 1547-ig, mert Bánffy István 
főispán vitézül védelmezte, de akkor ez is török 
kézbe került. A török uralom alatt V. a pozsegai 
szandzsák alá tartozott. A leigázott fegyverfog
ható nép, hogy a szörnyű jármot lerázza, hajducsa-
patokká szerveződött és a hegyekbe és erdőkbe 
vonult s ott leste az alkalmat: mikor és hol üt
het rajt a törökökön. A leghíresebb hajduvezérek 
Kovácsevies Vid (1596), Ilics Ferenc, Szencsevics 
Lukács (1599), Lapsanovics Márk és Máté (1600), 
akik rendszeres irtó háborúkat folytattak a török 
ellen. Híres és szerencsés vezérre találtak Imbri-
simovics Lukács ferencrendi szerzetesben (1683). 
1684-ben a keresztény hadak bevették V. erős várát 
s 1687. Szlavonianagy része megszabadultatörök-
től, de lakói sokat szenvedtek a garázda német kato
naságtól. A király, hogy a- katonai visszaélések
nek véget vessen, Ivánovics Ferencet kinevezte 
V. és Pozsega vm. főispánjává és rábízta nemcsak 
a polgári ügyek vezetését, hanem a hadi ügye
ket is (1688). 1690-ben a vm. nagy része egy 
pár vár kivételével ismét török kézre került; elért 
sikerüknek azonban hamar vége szakadt, mert a 
szalánkameni diadal után (1691 aug. 18.) V. és 
egész Szlavónia végleg megszabadult tőlük. V. 
ismét katonai uralom alá került és vele egész 
Szlavónia; de ez a gazdálkodás oly szörnyűséges 
volt, hogy a lakosság ezer számra vándorolt ki 
Boszniába a tűrhetőbb török uralom alá. Ez vitte rá 
I. Lipótot, hogy 1697 nov. 15. visszaállította a vár
megyei kormányzatot. 1700—45. a katonai kor
mány újra érvényesült Szlavóniában, míg végre a 
katonai uralom ellen kitört szlavóniai nagy láza
dás folytán Mária Terézia a katonai kormányzatot 
megszüntette é3 Szlavóniát Horvátországgal egye
sítette. 1755-ben aV.-i, szerémi és pozsegai várme
gyéket kivették a horvát bán joghatósága alól és 
a nádoré alá helyezték, ami ellen a horvát rendek 
erősen tiltakoztak. 1848-ban V. Szallopek Lajos al

ispán buzgólkodása folytán az Eszéken tartott vár
megyegyűlésen a magyarok mellett nyilatkozott 
és a zágrábi bizottságot, melynek élén Jellachich 
állott, törvénytelennek nyilvánította. Ennek elle
nében a horvát párt 1848 szept. 4. Jellachich 
elnöklete alatt rendkívüli vármegyegyűlést tar
tott, amely a magyar országgyűlést ellenségnek 
nyilvánította, kimondotta a Horvátországhoz való 
csatlakozást és követeket küldött a zágrábi gyű
lésre. A magyar kormány nagy súlyt fektetett 
Eszékre, melynek lakossága megoszlott a két 
küzdő fél között: a vár és felső város a magyar 
párton, az alsó város az illir párton volt. 1848 
okt. 22. gr. Batthyány Kázmér kormánybiztos 
honvédéivel bevonult Eszék várába s így Eszék 
teljesen magyar kézre került. Eder generális a 
még ingadozó német katonasággal Batthyány 
minden intézkedésétmegakaszto tta. A granicsárok 
mindinkább közeledtek Eszékhez s Batthyány a 
honvédekkel ellenök Csepin felé vonult, Eder a 
császári katonákkal a várban maradt. A honvéd
ség parancsnoka, a vitéz Vásárhelyi az ütközet
ben elesett s a honvédség visszavonult. Eszéket 
1849 jan. 30. megostromolta Trebersburg báró s 
noha a várban 6000 ember volt, aki kész volt azt 
az utolsó csepp vérig védelmezni, a hadi szerek 
és ágyúk hiánya miatt Batthyány febr. 4. kivo
nult a várból és Eszék febr. 13. megadta magát. 
1850 jún. 12. az abszolutizmus lépett érvénybe. 
1855. Zágrábban szervezték a helytartótanácsot 
(Statthalterei) és a hivatalos nyelv a német lett. Az 
1860-iki októberi diploma véget vetett a korlátlan 
uralomnak és az 1868-iki magyar-horvát kiegye
zés széles körű önkormányzatot biztosított Horvát-
és Szlavonországnak, melynek körén belül anyagi, 
szellemi téren a közélet nagy fejlődésnek indult. 
Khuen-Héderváry bán 1886. újjászervezte a hor
vát vármegyéket s ekkor került a vm. élére, mint 
főispán, gr. Pejacsevich Tivadar. Ő íratta meg 
Sisics Nándorral a magyar ezredévi kiállításra a 
vármegye monográfiáját. Az 1920.-Í trianoni béke
szerződés a vármegyét a Szerb-Horvát-Szlovén 
királysághoz csatolta. 

Verőcze (Virovitica), politikai község V. vm. 
V.-ij.-ban, (1910) 8140 horvát, magyar és német 
lak. Állapota az 1920-iki trianoni békeszerződés 
előtt: a járási szolgabírói hivatal széke, járás
bírósággal, közjegyzőséggel, Ferenc-rehdi kolos
torral (alapíttatott 1280), gimnáziummal, takarék
pénztárral. Határában sok az erdő, bor és gyü
mölcs. V. a római Sesta, a magyarok alatt az Aba 
nembeli Nekcseiek alapítása, a XIII. sz.-ban a 
királynék vára, V. István alatt a horvát-szlavón 
királyi péazverőintézet székhelye. 1553—1684-ben 
a törökök bírták, azután a katonai végvidékhez 
tartozott s 1746. csatoltatott mint megyei szék
hely Szlavóniához. (Tr. SzHSz.) 

Verődók. 1. Lángreakció. 
Verőerek vagy ütőerek (artériáé). A szívből a 

vért az egész testbe elvezető ereket V.-nek azért ne
vezik, mert lüktetésüket a bőrön több helyen ujjal 
érezni lehet. A szívből való kimenetelüknél a leg-
tágabbak s f alzatuk is legerősebb; de folyton ága-
zódva mindinkább vékonyabbak lesznek, míg végül 
szabad szemre láthatatlan apró átmeneti erekké 
válnak s ezek ú. n. hajszálerekké vékonyodnak. 



Verőérelkeményedés — 173 — Verrocchlo 
Az ereknek saját tápláló vérereik (vasa vasorum) 
és idegeik vannak. L. Érbeidegzés és Vérerek. 

Verőérelkeményedés, 1. Érelmeszesedés. 
Verőérelmeszesedós, 1. Érelmeszesedés. 
Verőérgyuladás, 1. Vérérbetegségek. 
Verőértágulás, 1. Aneurizma. 
Verőgép, e néven igen különböző rendszerű 

gépeket értenek, 1. Cölöp. — A pamutfonásnál ez 
alatt a csomóbontó és a magrészeket eltávolító 
gépet értik (1. Pamut), a gyapjuiparban pedig a 
porrészeket eltávolító gépet (1. Gyapjú), végre a 
paszományiparban a zsinórkészítő gépet is zsinór-
V.-nek nevezik. 

Verőhangszer, 1. Ütőhangszerek. 
Vérömlés, 1. Vérzés-
Vérömléses septicaemia, 1. Vadvész. 
Verőmü, 1. Ora. 
Verpa Sio. (n5v.), 1. Kucsmagombafélék. 
Vérpad, az'az állvány, amelyen a lefejezés által 

való halálbüntetésre ítélteken a büntetést végre
hajtják. 

Vérpangás, 1. Vérbőség. 
Vérparaziták, vérélösködök, vérélösdiek 

(Haematoparasita, áiiat), mindazok a növényi és 
állati élősködő szervezetek, melyek állatok véré
vel táplálkoznak. Belső vérparaziták azok, 
amelyek a vérben és pedig vagy a vérsejtben 
(pl. a maláriát okozó Plasmodium), vagy a vér 
folyadékában, az úgynevezett vérplazmában él
nek (pl. Trypanosoma); külső. V. pedig azok, 
amelyek az állatok külsején élnek és sebejtés 
és szívás útján jutnak a vérhez (pl. vérszívó 
rovarok, pióca stb.). E két csoporton kívül van
nak még bélben és más szervekben élő paraziták 
is, melyek szintén a nyálkahártya megszúrása 
útján jutnak vérhez (pl. vérszívó férgek: bánya
féreg, ostorféreg stb.). Az állatok sorában V. van
nak a Véglények (Protozoa), Férgek (Vermes) 
és az ízeltlábúak (Arthropoda) körében. 

Verpelét, nk. Heves vni. egri j.-ban, (1920) 3930 
magyar lak., vasúti állomással, telefon- állomás
sal. Környékén terem a V.-ről nevezett jó dohány. 

Vérpipacs (növ.). 1. Sanguinaria. 
Vérplazma, 1. Vér. 
Vérpók, a lovak lábain, nevezetesen a esánko-

kon és a hátulsó lábak bokaizületei fölött előfor
duló vívőértágulat (varix, phlebektasia), amely 
puha, hullámzó tapintatú, nem fájdalmas, egészen 
galambtojásnagyságú daganat alakjában jelent
kezik. Nem okoz munkazavart, de ha a felszín 
fölé kiemelkedő daganat megsérül, vérzés támad. 
A gyógyítás a vívóér előzetes lekötésében és a 
betegesen tágult érrészlet kiirtásában áll. 

Verr., latin állatnevek után Jules Verreaux 
francia természettudós nevének rövidítése. 

Vérre de Muscovie, 1. Csillám. 
Verres, Gaius (Cornelius?), egy római szená

tor romlott lelkű fia, Kr. e. 74. római prétor, 73. 
Sieilia kormányzójaként oly gyalázatos zsarolás
sal sanyargatta a lakosokat, hogy ezek Rómában 
bevádolták és Cicerót kérték fel ügyvédjük gya
nánt. Ez a terhelő adatokat gyorsan egybegyűjt
vén, oly erős támadást intézett ellene, hogy V. már 
az első tárgyalás után (70.) elhagyta Rómát és 
számkivetésben halt meg 43. A törvényszék 40 
millió sestertius (körülbelül 9 millió korona) kár

pótlásra ítélte. Cicerótól hat ily Verrina maradt 
reánk, de belőlük csak két beszédet mondott el a 
bíróság előtt, a többit az egybegyűjtött adatok 
alapján már V. számkivetésének kimondása után 
dolgozta ki (1. Dolabella). 

Vérre t re n i p é , 1. jjveg (kemény üveg). 
Verria, város, 1. Veria. 
Verr i l l on , 8—10 ivópohárból álló, vízzel 

hangolt üvegharangjáték; a poharakat nemezzel 
bevont kis fakalapáccsal ütik. 

Verrius Flaccus, római grammatikus, Augus-
tus libertinusa és unokáinak nevelője. Kr. u. 14-ben 
halt meg. A szók jelentéséről (De verborum signi-
flcatu) írt, 20 könyvre terjedő nagy műve elveszett, 
csak a Festus (1. o.) által készített kivonat egy 
része s Festus kivonatának Paulus Diaconus 
(1. o.) által készített kivonata maradt reánk. írt egy 
ünnepi kalendáriumot is, melynek Praenestében 
felállított, márványba vésett példányából töredé
kek maradtak (kiadta Mommsen a Corpus Inserip-
tionum Latinarum I. köt.). 

Verrocchio (ejtsd: — okkió, Andrea dél, tkp. An
drea di Michéle Cione), olasz szobrász és festő, 
szül. Firenzében 1436., megh. Velencében 1488. 
Giulio de'Verrocchi tanítványa, a XV. sz. máso
dik felében a firenzei szobrászat, nevezetesen a 
bronzszobrászat legjellemzőbb képviselője, aki
nek műveiben megkapóan. tükröződik az a vál
tozás, amely ezekben az évtizedekben a quattro
cento első felével szemben beteljesedett. Erről 
tanúskodik az 1465 körül elkészült bronz Dávid
szobor (firenzei Museo Nazionale), amely Dona
tello keresetlenül, kissé nyersen természetes 
bronz Dávidjához képest egyrészt a realizmusnak 
részletességbe való átmenetéről, másrészt bizo
nyos finomkodásról, szinte kényeskedésre hajló 
ízlésről tanúskodik, oly vonzó báj kifejezése mel
lett, amely a század első felétől idegen volt. 
Ugyanígy új szellemet árul el V. leghatalmasabb, 
leghíresebb müve, Colleoni nagyszerű lovas
szobra Velencében, amely Donatello Gattame-
lata-szobrával szemben formákban és kifejezés
ben céltudatos fokozást jelent. Közbül esnek V. 
egyéb művei: a firenzei Palazzo Veechio udvará
nak kútját díszítő delfines puttó, a firenzei Orsan-
michele-templom egyik külső fülkéjét díszítő 
bronzcsoport, amely Krisztust és Tamás apostolt 
ábrázolja (1483) és mind az ábrázolás, mind a 
pszichológiai kifejezés tekintetében a firenzei 
plasztika egyik tetőpontja, a V.-nek tulajdonított 
mellszobrok, Pietro és Giovanni de'Medicinek a 
firenzei 8. Lorenzo-templom régi sekrestyéjében 
levő síremléke, amely a firenzei síremlékművé
szet uralkodó típusával szemben V. művészeté
nek az ötvösségből való kiemelkedésére emlé
keztet. Kiterjedt szobrászi és ötvös-tevékenysége 
mellett V. festészettel is foglalkozott és műhelyé
ből — segédek közreműködésével — elsősorban 
oltárképek kerülhettek ki. V. legnagyobb tanít
ványa, Leonardo da Vinci is dolgozott a Krisztus 
megkeresztelését ábrázoló képen (Firenze, Gall. 
antica e moderna), amely olyannyira elárulja az 
ötvöseredetü szobrász kezét és amelynek egyik 
angyalalakját Leonardónak tulajdonítják. V. mű
helyéből került ki A fiatal Tóbiás utazása (u. o.) és 
különböző muzeumokban levő Madonnaképek kis-
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csoportja. Az ö műhelyéből való a budapesti Szép
művészeti Múzeumban levő oltárkép is, amely a 
trónoló Madonnát 5 szent közepette ábrázolja. 
V. ö. Mackovszky, V. (Bielefeld—Leipzig 1901). 

Vérrokonság, 1. Cognatio, Rokonság és Ro
konok közötti házasság. 

Vérrostanyag a. m. flbrin, 1. Vér. 
Verroterie(franc, ejtsd: verotrí), az üveggyár

tásnak apróbb, finomabb munkák, pl. gyöngyök 
előállításával foglalkozó ága. L. még Gloisonné. 

Verruca, szemölcs, lencse- babszemnagyságú, 
egyenetlen felszínű kemény képletek a bőrön, lé
nyegében a bőrszemölcsök (papillák) körülírt túl-
tengéseiből állanak. Ártatlan képződmények, ame
lyek rendszerint maguktól is megszűnnek. Ezen, 
ú. n. V. simplex v. juvenüis-től megkülönbözte-
tendő a V. senilis, idős embereknél fellépő, gyak
ran barna v. fekete, zsírosan degenerált szemöl
csök. Gyakran bőrrák kiinduló pontjai. 

Verraga pcruviana (Garrion-féle beteg
ség), az Andesekben előforduló fertőző, gyakran 
halálos bőrbetegség. Lehet, hogy azonos a Fram-
boeziával (1. o.). 

Verrukáno, az Alpok és Kárpátok különböző 
vidékéről és különböző geológiai korszakból való 
olyan konglomerát, amelyben szericites kötőanyag 
különfélo nagyságú és szinű kvarc-, kvarcporflr-, 
porfir-, melafir- stb. darabokat tart össze. Helyen-
kint, miként pl. Mehádia körül, kizárólag vörös-
porfir konglomerátum az anyaga. (V. ö. Milch, 
Beitrage zur Kenntniss der V., Leipzig 1892—96., 
2 rész; Schafarzik F., Pöldt. felvételek Krassó-
Szörényben, Budapest 1884—lyOO.) 

Vers (lat. versus a. m. fordulat, visszatérés), a 
folyó beszéddel ellentétben a szabályszerűen is
métlődő formába öntött beszéd. Fő tényezői a rit
mus ós a rím; a ritmus a beszéd mozgásának pe
riodikus szabályossága, a rím pedig a beszéd bizo
nyos anyagi elemének periodikus ismétlődése. 
Általánosabb és szükségképen versalkotó tényező 
a ritmus, úgy hogy röviden szólva vers a. m. rit
musos, azaz ütemszerű beszéd. Ritmusos formát 
rendszerint az oly beszéd vesz föl, amely kiemelke
dik a köznapi beszédből és szabályosabb, eszmé
nyibb, tökéletesebb beszéd kíván lenni, t. i. költői 
beszéd. Nemcsak kristályosabb azonban a vers a 
folyó beszédnél, hanem egyúttal érzelmesebb is, 
mert a ritmus ugyanaz benne, mint a zenében, 
mely a hangulatok kifejezője. Bár a vers csak 
ú. n. formai eleme a költeménynek, mégis igen 
nagy része van a költői remekművek hatásában ; 
ha egy kis dalt prózára oldunk fel, a költemény
nek mintegy elszáll az illata. A vers szerkezetét 
tekintve, alapegységül a sort (rendet) tekinthetni, 
mely ütemekre tagolódik; legalább két ütem van 
egy sorban. A sor alkot önállóan is verset, az 
ütem nem; hiszen hogy az ütemszerűség benyo
mását nyerjük, ahhoz legalább egy ismétlődésre, 
azaz két ütemre (1. o.) van szükség. A szerkezeti | 
alanegységetmetrumnak (versmértéknek) is neve
zik. A verssoroknak sokféle fajtája van, vannak 
két, három, négy stb. üteműek, e mindegyik a kü
lönféle aprózású ütemek ösazeíétele szerint ismét 
sokféle (1. Sor). Legnagyobb egység a versszak 
(strófa), amely ismét több periódusból állhat; itt 
több periódus egyesül egy közös ritmikai gondolat 
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kifejezésére (pl. a Balassi-versszak három periódus 
stb.). A versszak is szabályszerűen ismétlődik. 
A görög karénekekben a kar egyik fele énekelt egy 
versszakot és erre a kar másik fele énekelte ;tz 
ellenversszakot (antistrófa), mely épen oly mér
tékű volt, mint a versszak s tartalmilag is vagy 
ellentétesen vagy kiegészítőlég megfelelt neki; 
esetleg mindakettőt bezárta egy (már eltérő szer
kezetű) harmadik versszak, az epodos. A közönsé
ges (egyéni) dal- és ódaköltésben használt versek 
elejétől végig ugyanazon strófában mennek. A 
strófák alkata rendkívül sokféle. Az antik strófák 
közül ismertebbek az alkaiosi, sapphói, az askls-
piadesi; a közép- és újabbkori strófák közül az 
ottave rime, a terzina, szonett, nibelungi strófa; a 
hazaiak közül a Balassi-strófa, Himfy-strófa stb. 
Minden népnek nyelve és zenéje természetéhez 
képest saját versrendszere fejlődik, ennek tehát 
nemzeti vonásai vannak. Azonban át is veheti 
egyik nép a másiknak versrendszerét. így átvették 
a rómaiak a görög versrendszert, a rómaiaktól 
pedig a renaissance óta újabb népek is, németek, 
magyarok stb. A mi költészetünkben három vers
rendszer van, t. i. a nemzeti, az antik és a nyugat
európai. A két utóbbit sajátos verselő eljárással 
(1. Prozódia) alkotjuk. Nemzeti versformáinknak 
legnagyobb művésze és fejlesztője Arany János. 

A költői műnek verses beszédben megformálása 
a verselés. Ez a technikai részéhez tartozik a 
költészetnek s a költő ritmusérzékétől, nyelv-
geniejétől és ízlésétől függ. A verseknek afféle 
osztályozása, hogy egyik vers időmértőkes, másik 
hangsúlyos, félreértésen alapul és elvetendő. 
Minden vers taktusokból áll, ahhoz pedig három 
szükséges: a taktusok egyenlősége, a taktusok 
részarányos tagolódása és minden taktushoz ener
gia ; a két első időmérték, az utóbbi pedig a hang 
súlya. Csak a verselő eljárást nevezhetni időmér
tékesnek, illetőleg hangsúlyosnak, t. i. a nyelv 
természetes tulajdonait hogyan használjuk fel a 
versalkotásban: arra ügyelünk-e, hogy a beszéd 
hangsúlyaiból teljenek ki a vers ütemeinek ener
giái, vagy arra, hogy a vers ütemeinek hosszabb 
és rövidebb idejű mozzanatait fejezzük ki meg
felelő szótagokkal. A szótagok ily megkülönböz
tetése a szótagmérték, amit szintén mondanak 
versmértéknek is. Valamely nép versformáit, azaz 
versrendszerét leírja és a verselés szabályait 
ismerteti a verstan. V. ö. Arany János, A magyar 
nemzeti versidomról, Prózai dolgozatai; Négyesy 
László, Magyar verstan (2. kiad. Budapest 1898); 
u. a., A magyar vers (Eger 1887); u. a., A mértékes 
magyar verselés története (Budapest 1892); u. a. 
Ritmuskincs és verstechnika (Budapesti Szemle 
1924); Horváth János, Magyar ritmus, jövevény 
versidom (Olcsó Könyvtár, Budapest 1922). Az 
egyetemes verstan gazdag irodalmából. GÍírist, 
Metrik der Griechen u. Römer; Wilamowitz-
Möllendorf, Griechische Verskunst; Sarán, Der 
Rhytmusdesfranzösischen Verses; u. a.,Deutsche 
Verslehre; Minor, Neuhoehdeutsche Metrik; 
Süvers, Studien zur hebraischen Metrik stb. 

Ver sacrum (lat., szó szerint: szent tavasz), 
rendkívüli ókori áldozat, amelyet a rómaiak ís 
italikusok nagy veszély idején fogadtak meg Jup-
piternek s amely abból állott, hogy előre felaján-
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lottak neki minden élő lényt, amely a következő év 
bizonyos szakában születni fog, különösen kecské
ket, sertéseket, birkákat ós szarvasmarhákat. Az 

Versailles (ejtsd: verszáiy), fővárosa Seine-et-
Oise francia départementnak, egykor XIV., XV. 
és XVI. Lajos francia királyoknak és jelenleg 

őskorban lígyanígy felajánlották az istennek a va
lamely évben születendő gyermekeket, akik aztán 
ha felnőttek, kivándoroltak és gyarmatot alapítot
tak, mint az a szabinoknál is szokásban volt. 

püspökségnek székhelye, 17 km. DNy.-ra Paristól, 
(i92i) 64,752 lak., szerszám- és műszergyártással, 
szeszfinomítással, vegyszergyártással, nagy keres
kedelmi kertészettel. Az egykori királyi kastély 
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előtti térről, a Place d'Armesról kiinduló és le
gyezőalakban szétágazó három fő utcája négy-
városrészre osztja. Fő templomai a Notre Dame 
(1684—86) ós a Saint-Louis püspöki székesegyház. 
Lyceuma, tanító- és tanítónőképzője, kertészeti 
tanintézete, ipariskolája, kereskedelmi és föld-
mívelő-kamarája van. A régi királyi kastély 
udvarán áll XIV. Lajos lovasszobra. Legfőbb 
ékessége a 415 m. hosszú, 1672-ben királyi szék
hellyé lett kastély. A XVI. sz. végén még kis falu 
volt, amelynél IV. Henrik és XIII. Lajos egy 
vadászkastélyt építtetett; XIV. Lajos ezt szár
nyakkal ós melléképületekkel látta el, azután pe
dig Le Nótre tervei szerint gyönyörű parkot ké
szíttetett, összesen 1 milliárd frank költséggel. 
Épílőmesterei Levau és Mansart Hardouin voltak. 
Az udvar odaköltözése után V. népes várossá lett 
és XIV. Lajos halálakor mintegy 100,000 lakost 
számlált. A középső épület a régi vadászkastély, 
ehhez csatlakoznak a márványudvart körülfogó 
mellékszárnyak, amelyek egy-egy pavillonban 
végződnek. A bét pavillon közt van a Cour Eoyale, 
amelyet a Place d'Armes felől vasrács zár el. 
A XV. Lajos pavillonja mellett É. felől van a 
gazdagon díszített kápolna (1699—1710) és rajta 
túl az egykori udvari színház, amelyben 1871— 
1879 eleinte a nemzetgyűlés, majd a szenátus 
tartotta üléseit. Ezt a részt képgyűjtemények és 
faragványok díszítik. A középső épület földszint
jón Franciaország nagy hadvezéreinek képgyűjte
ménye van; az első emeleten XIV. Lajos szobái, 
aminők életében voltak, a többi közt hálószobája is, 
amelyben meghalt. Történelmileg legnevezetesebb 
a nagy tükörterem (Galerié des glaces), amely 73 
m. hosszú, IQ m. széles, XIV. Lajos tetteit ábrá
zoló nagy festményekkel. A kastély Ny.-i részén a 
kertek eredeti állapotukban máig is láthatók; híre
sok a szökőkútjai, amelyek csak bizonyos időkben 
játszanak. A kastélyból D. felé két 20 m. széles 
márványlépcső vezet le a narancsligetbe, továbbá 
a vízmedencéhez; ligetek, fasorok, egyes alak
csoportok díszítik a park különböző részeit. Az 
É.-i oldalon van a XIV. és XV. Lajos által épített 
két Trianon. A nagy francia forradalom idejében 
kastély és kert el voltak hanyagolva. I. Napóleon 
fenntartotta, Lajos Fülöp mindent újra restaurálta
tott és a gyűjteményeket szaporította. 1756 máj. 
1. Franciaország és Ausztria itt kötött egyezségtik
ben a hétéves háborúban egymás szövetségeseivé 
lettek. 1783 szept. 3. a végleges békét itt kötötték 
meg Anglia, Észak-Amerika, Spanyol- és Francia
ország, kimondva az Egyesült-Államok független
ségét. 1789máj. ö.itt gyűlt össze azÉtatsgénéraux 
és a Salle des Menus-ben tartotta üléseit okt. 6-ig. 
A labdajátékház, amelyben a híres esküt mondták, 
nyújt hajlékot a forradalmi kis múzeumnak. 
1870 szept. 19. megszállották a németek és 1871 
jan. 18. a nagy tükörteremben proklamálták I. 
Vilmost német császárrá; febr. 26. pedig megkö
tötték az előleges békét a franciákkal. Máre. a 
németek elhagyták V.-t, ahová Thiers elnök át
tette székhelyét és a francia nemzetgyűlés is itt 
ülésezett. 1879 őszéig a francia köztársasági elnök 
székhelye maradt. Az alkotmánymódosító nemzet
gyűlés, valamint az elnökválasztó nemzetgyűlés 
azóta Is V.-ben tartja üléseit. Itt kötötték meg 

Németországgal a békét 1919 jún. 28.; ugyanitt 
írták alá a Magyarországgal kötött trianoni béke
szerződést 1920 jún. 4. (L. Világháború). 

Irodalom. Gavard, Galeries hist. de V., 13 köt., 1838-
1843; Laliorde, V. ancien et moderné, 1S40; Dussieux, La 
ch&teau de V., 1887 ; Desjardins, Le Petit-Trianon, 1887; 
Soulie, V. Manuel-guide 1889; Megyery J., V.-i tértek, 
Budapest 1894 ; Pérasé, V., Paris 1904, németül: «Beriihmte 
Knnststatten» 34., Leipzig 1906; Bei-lrand, V., Paris 1906; 
Gille, V. et les denx Trianon, Tours 1908. 

Versaillesi békekötés 1919., 1. Versailles, 
Világháború és Németország (története, a pót
kötetben). 

Versalak, 1. általában a verses külső, szemben 
a költemény tartalmával; 2. valamely határozott 
egyes versfaj, sor- vagy strófa-képlet, pl. alexan-
drin, Himfy-szak stb. L. Vers. 

Versal ia (a latin versus szótól, magyarban. 
verzális-nak vagy verzál betűnek is mondják), a 
nagybetűk neve; ellentétbe vele: kurrens betű 
a. m. kisbetű. 

Versat i l i s (lat.) a. m. forgatható, változó; 
versatilitas, mozgékonyság; versatus, gyakor
lott, ügyes. 

Vérsavó, 1. Vér. 
Vérsavóterápia, 1. Immunitás. 
Vers Mancs , a franciában a. in. rimteleit 

versek. L. Blank verse és Versi sciolti. 
Verse, 1. Varsa. — V.-baba, bogra kötött oly. 

nádüstök, amelyekre a V.-ket szárítás végett bo
rítják. 

Verse an t l i em, a XVII. sz. második felének 
kantátája Angliában, túlnyomórészben monodizáló 
szólókkal és duettekkel. 

Versecz,az 1920.-Í trianoni békeszerződésig tör
vényhatósági joggal felruházott város, Temes-
vm. D.-i részében, a Kudrici hegycsoport Ny.-i 
tövében, közel a V.-i vagy Terézia-csatornához. 
Az alábbiakban a városnak a trianoni békeszer
ződés előtti állapotát ismertetjük: V. központja 
a Városház-tér, amelyen a városháza.nagy épület
tömbje áil, ehhez egyrészt a tág Ferenc Jó
zsef-tér (Vásár-tér), másrészt az Andrássy-téi 
csatlakozik, utóbbi a honvédemlékkel (1892). A 
közeli csinos Fehértemplomi-utcában van a díszei 
róm. kath. templom (1863), a szép Városliget-
utcában az értékes városi múzeum és könyvtár. 
A pályaudvar felé vezető Székház-utcában van a 
gör. kel. püspöki székház és székesegyház (1785). 
A szép fekvésű temető mellett van a díszes Város
liget (Lenau mellszobrával) és a Sanitas-gyógy-
intézet. A város felett emelkedő Várhegy (407 m.] 
tetején áll a Zsigmond király idejében épü1* 
hegyvárból fennmaradt hatalmas torony. Szék
helye egy görög keleti püspöknek (1690 óta), szent
széknek és esperességnek, székhelye volt a V.-i 
járás szolgabírói hivatalának, járásbíróságnak, 
közjegyzőségnek, tanfelügyelősógnek, -selyem-
tenyésztési felügyelőségnek; volt m. kir. állami 
főreáliskolája, közs. polg. fiú- és leányiskolája* 
2 kórháza, szerb menedékháza, több kisdedóvója, 
és egyesülete, hitelbankja, takarékpénztára, adó
hivatala, vasúti állomása, posta- és táviróhivatala 
és telefonállomása. V. jelentékeny vasúti csomó
pont, elágazással Torontálszécsány, Kevevára és 
Lúgos felé. Jelentékeny ipartelepei voltak: gép 
gyár, téglagyár, bútorgyár, fűrésztelep, gőzmalom, 
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keményítőgyár, sörgyár és vili. árainf ejlesztőtelep; 
volt továbbá inénteleposztálya, élénk marhavá
sára és jeles bortermelése (vörös és fehér). Selyem
tenyésztése és kereskedelme élénk. Lakóinak 
száma 1850-ben 17,244, 1910-ben 27,370 volt 
(közte 429 katona), ebből 3890 magyar, 13,556 
német, 127 tót, 879 román és 8602 szerb; hitfele
kezet szerint 16,336 r. k., 9544 görög keleti, 333 
ág. evang., 314 ref. és 743 izraelita. 1921-ben 
33,000 lakosa volt. Határa 19,700 ha. V.-t a XIV. 
sz.-ban építették szerb menekülők, első ok
leveles nyoma 1439-ből való. 1459. és 1481-ben 
új szerb telepesek költöztek be, 1552—1716 török 
kézen volt. V. ezután kerületi székhellyé lett s 
1733. a szerb község mellett német falu is kelet
kezett, amely 1795. egyesült a szerbbel. 1751-ben 
kamarai uralom alá került, 1775-ben ismét kerü
leti főhely s 1778. a Bánsággal együtt az ország
hoz visszacsatoltatván, Temes vm.-be kebelezte-
tett. 1804. szab. mezőváros lett, 1861. sz. kir. 
város és 1871.önálló törvényhatóság. Az 1920-iki 
békeszerződés a Szerb-Horvát-Szlovón királyság
nak ítélte oda. V. ö. Halaváts Gy., V. vidékének 
földtani térképe; Milleker B., V. szab. kir. város 
története (Budapest 1877, 2 köt.). 

Verseczvát(Vatina), kisk. Temes vm. verseczi 
j.-ban, (i9io) 647 szerb, magyar és német lak. (Tr. 
SzHSz.) 

Verség, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 
aszódi j.-ban, (1920) 2599 magyar lak. 

Verseghy Ferenc, író, szül. Szolnokon 1757 
ápr. 3., inegh. Budán 1822 dec. 15. Pesten, Nagy
szombatban és Budán elvégezvén a teológiát, mint 
a pálos szerzet tagja nagyhírű szónoklatokat tar
tott rendje pesti templomában. Szabad élete és 
szabadelvű tudományos nézetei miatt sok kelle
metlensége volt az egyházi hatóságokkal; szer
zete eltörlése után (1786) tábori pap lett, de meg
betegedvén a török háborúk idején, lemondott 
állásáról és csekély nyugdíjából egészen az iroda
lomnak élt. Mint a Martinovics-társaság tagját 
1794. elfogták, 1795. halálra ítélték, de bünteté
sét a király bizonytalan ideig szóló fogságra vál
toztatta. Nyolc évet szenvedett Kufstein, Graz és 
Brünn börtöneiben. 1803-ban kiszabadulván, fő
úri házaknál nevelősködött s a nádornak is ma
gyar nyelvmestere lett. A nyelvújítás ellenzője 
lévén, az új Írói nemzedék félretolta az útból s 
betegségtől kínozva csöndes visszavonultságban, 
szinte teljesen elfelejtve élte utolsó éveit. V. rend
kívül sokat és sokfélét dolgozott, költő és tudós 
egy személyben, de önállósága csekély s a nyel
vészet terén kívül igazán eredetit nem alkotott. 
Mint költőnek főként lírája nevezetes. Dalokat és 
ódákat írt, amelyek 1787 óta jelentek meg folyó
iratokban vagy egyéb művei függelékeként (össze
gyűjtve csak 1806. Magyar Aglája c. alatt); az 
utóbbiakat Horatius hatása alatt és antik versfor
mákban, a dalszerű verseket német stílben, a né
met Anakreon-utánzók nyomán rendszerint maga
készítette dallamokra s e zengzetes, könnyed, 
bájos versekkel új műdal-stílt honosított meg 
költészetünkben. Elbeszélő költeményei versbe 
foglalt novellák, e műfaj első példái, a legsike
rültebb, Szentesiné, Voltaire egy regényrészletét 
értékesiti; sokat emlegették Rikóti Mátyás c. 

Verseny 

(1804) komiko-szatirikus eposzát. Drámái fordí
tások voltak Kotzebue műveiből a zsendülő ma
gyar színészet számára s Aischylos Lebilincse-
zett Prometheusának verses átültetése (1792), 
regényei (Gróf Kaczaifalvi László 1808., újra 
1911.; Báró Külnéki Gilméta 1808; Vak Béla, 
Almarék 1812) szintén német regényeknek, hol 
szabad, hol szószerinti átültetései, de első igazi re
gényeink közé tartoznak s ennyiben van jelentőse
gük. Tudományos müvei közül a történetiek s az 
esztétikaiak (Analytica, 1816—17) puszta kom-
pilációk, az utóbbiak Suízer müve alapján és csak 
verselméleti dolgozataiban van eredetiség, ezek
ben a német versformák elsőbbségét vitatta a 
verselés hagyományos magyar módjával szem
ben. Mint tudós csak a nyelvészet terén vált ki s 
Révai után legkiválóbb nyelvtudósunk. Elméletét 
Révai nyelvtörténeti irányával szemben az élő 
nyelvre, a nyelvszokásra alapította (Tiszta ma
gyarság, 1805; A philosophiának talpigazsá
gaira épített felelet, 1818; Magyar gramma
tika, 1817) s noha a helytartótanács az ő pártjára 
állt, az íróvilág, valamint az Akadémia is ellene 
nyilatkozott. Zeneszerzeményei (a maga dalaira) 
jobbára német melódiák átvételei. Hátrahagyott 
munkáit Sághy Ferenc adta ki 1825. V. F. ma
radványai c. (ugyanott első életrajza); költemé
nyeiből szemelvényeket Toldy Ferenc (1865) és 
Madarász Flóris (1901) adott, összes kisebb köl
teményeit kritikai kiadásban Császár Elemér és 
Madarász Flóris a Régi Magyar Könyvtár 24. 
kötetében; Egy természetes ember c. regénye a 
Magyar regényírók képes kiadásában jelent meg. 
V. ö. Riedl F., V. mint nyelvész (Nyelvőr); Né-
gyesy László, V. mint versújító; u. a., A mértékes 
magyar verselés története; Császár Elemér, V. F. 
élete és müvei (1903). 

Verseháló a. m. szárnyas varsa (1. o.). 
Vórsejt, 1. Vér. 
Verselés, 1. Vers. 
Versend, kisk. Baranya vm. mohácsi j.-ban, 

(1920) 1399 német, sokác és cigány lak. 
Verseny a különböző testnevelési ágakat űzők 

azon találkozó helye, ahol tudásukat, illetve 
erejüket összemérik. Vannak házi és nyilvános 
V.-ek. Utóbbiak lehetnek kerületi, országos és 
nemzetközi jellegűek. A házi V.-eket az egyesüle
tek kizárólag a saját V.-zőiknek, a nyilvános 
V.-eket az egyes sportszövetségek kötelékébe 
tartozó egyesületek vagy maguk az egyes sport
szövetségek rendezik. Vannak szenior-, junior-, 
ifjúsági, újonc-, kezdő-, I. osztályú és II. osztályú 
V.-ek. Az összes V.-ek vagy zárt vagy nyilt 
V.-ek. A zárt V.-ben csak bizonyos kategóriába 
tartozó V.-zők, a nyilt V.-en minden kikötés nél
kül indulhat minden V.-ző. Ezeken kívül vannak 
a bajnoki V.-ek. E V.-ek lehetnek házi, kerületi, 
országos és világbajnokságok. Vannak még vá
logatott V.-ek, ezek lehetnek kerületiek, városok 
közöttiek és nemzetek közötti V.-ek. Hazánkban 
1925 év óta vannak még középiskolai házi, kerü
leti, országos bajnokságok, melyeken csak a 
magyarországi középfokú iskolák tanulói ver
senyezhetnek. E V.-eket a Középfokú Iskolák 
Sportkörei Országos Szövetsége (KISOSz) i'endez-
teti, illetve rendezi. (L. még Ágon és Lóverseny.) 
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Verseny — 178 — VersenyidS 

Verseny (concurrentia), gazdasági értelemben 
az ármes-íllapításnál a vevőknek és eladóknak 
az a törekvése, hogy a legelőnyösebb ár mellett 
köthessék meg ügyleteiket. Az eladók az árak 
felhajtására törekesznek ugyan, de azért, hogy 
vevőre találjanak, a piacon időről-időre jelent
kező legalacsonyabb.eladási árhoz alkalmazkod
nak ; a vevők ellenben csökkenteni szeretnék az 
árakat, de hogy vásárolhassanak, kénytelenek az 
eladók ármegállapodásaihoz alkalmazkodni. A V. 
(szabad verseny) a mai gazdasági élet legfonto
sabb ármegállapitó működése, amely a vevőknek 
és eladóknak maguk közötti és egymás elleni 
küzdelmében áll és amelyet csak kivételesen kor
látoznak törvényes rendelkezések (hatósági ár
szabás, iparengedély stb.). A vétel természetesen 
csak akkor jöhet létre, ha a V.-ben működő ellen
tétes törekvések, egy bizonyos árban megállapod
nak. L. még Ár, Kartel, Kereslet, Kínálat, 
Tisztességtelen verseny. 

Versenybíró, az az egyén, aki a versenyek 
-eredményét megállapítja. Versenyfutásoknál a 
célkarika előtt foglal helyet. 

Versenydíj, az a pénzösszeg, kitüntetés vagy 
jutalom, amely a versenyföltételek értelmében a 
győztesek részére biztosítva van. A V.-ak között 
a legkiválóbb szerepet a ló-V.-ak játszszák. E cí
men nemcsak Európa valamennyi országában, de 
a többi négy világrészben is évenkint milliókat 
osztanak ki. 

Versenyérték az az összeg, amelyet valamely 
lóverseny győztese az illető versenyre lefizetett 
tét (1. o.) levonásával, tisztán (nettó) nyert. Ez a 
V. szolgál a ló későbbi pályafutásánál a pönali-
tások (1. o.) kiszámításának alapjául. 

Versenyév, március 15-től december l-ig ter
jedő 9Va hónap. Ez időszak előtt vagy után a 
versenyszabályok értelmében futtatásokat ren
dezni nem szabad. 

Versenyevezés, 1. Evezés. 
Versenyfeltételek, ang. Proposition (ejtsd: 

propozisn), valamely sportküzdelemnek, viadalnak, 
lóversenynek nyilvános kiírása, amely ezekre vo
natkozólag minden szükséges tudnivalót elmond. 
A V.-nek pl. a lófuttatásoknál tartalmazniok kell: 
•a verseny helyét és idejét, a díj, a tét, a bánat
pénz összegét, a távolságot, továbbá, hogy mi
csoda lovak vehetnek részt benne, mennyi súlyt 
kell vinniök, végül pedig, hogy a nevezéseket, 
bánatot, téteket hol és mikor kell jelenteni, ille
tőleg befizetni. 

Versenyfutás célja, hogy e sportot űzők el
döntsék, ki tud bizonyos távolságot rövidebb idő 
alatt megfutni. A V. vagy egyéni, vagy csapatver
seny. A csapatversenyben bizonyos számú ver
senyző egyéni teljesítményeiből kialakuló össz
munka dönti el, hogy az egymással küzdő csapa
tok közül melyik a győztes. A V. az atlétikának 
egyik legfontosabb ága. A sportegyesületek V.-t 
rendeznek rövid (60—400 m.-ig), közép (400— 
1000 m.-ig) és hosszú (1000 m.-től fölfelé) tá
vokra. A V.-hoz tartoznak a mezei futóversenyek 
(táv: 3—15 km.), a marathoni futás, a leghosz-
szabb távfutóverseny (40,200 m.) és a staféta
verseny. A mezei futóversenyt szabad terepen 
(erdőn, mezőn) rendezik, az útirányt papirszele-

tekkel vagy más szembetűnő jelzéssel jelzik. 
A mezei futóversenyben, bár csapatverseny, az 
egyes futók egyéni teljesítményeit is külön el
bírálják. A marafhoni futást az első modern 
olimpiász (Athén 1896) alkalmával iktatták be 
az atlétikai versenyágak közé. 

A V.-ok idejét a Magyar Atlétikai Szövetség 
(MASz) hitelesíti. 

A staféta-futóverseny abból áll, hogy a ki
sebb darabokra felosztott távolság egymásután 
következő részeit a csapatok tagjai egymást fel
váltva futják meg. Az a staféta győz, akinek 
egymást felváltó futói közül az utolsó előbb ér 
a célhoz, mint a többi staféta utolsó tagja. A 
stafétafutásnál a futók egy rövid botot (staféta
bot) adnak át egymásnak és az utolsónak ezzel 
a bottal kell befutnia a célba. Amíg a staféta-tag 
el nem érte a neki kiosztott távrészt (váltóhelyf, 
addig a rá várakozó társának nem szabad in
dulnia. 

A váltás álló- vagy repülőváltással történik. 
Előbbi esetben a staféta a váltóhelyen állva 
várja társát, utóbbiban a váltóhely előtt és után 
10—10 m.-es térköz van kijelölve és ezen belül 
a társ futva veheti át társától a botot. Nálunk a 
következő staféta-futóversenyek vannak divat
ban : 4X100, 4X200, 4X400, 4X1500, 4X5000, 
100+200+300+400 (svédstaféta) és 100+200+ 
400+800 méter (olimpiai staféta). 

A futás egyik kedvelt faja a gátfutás, mely
ben a pályán meghatározott távolságban felállí
tott egyenlő magasságú gátakon át kell a futó
nak a célt elérni. A 110 m.-es gátfutásnál 10 
106 cm.-es magas gát van, e gátak egymástól 
9"14 m. távolságnyira állanak; a 200 m.-es gát
futás 10 gátja (75 cm. magas) 18'2Sm.-nyire van 
egymástól, míg a 400 m.-es gátfutó a 10 gátat 
(75 cm. magas, 35 in. távolságban egymástól) át
ugorva futja végig a távot. 

Versényi György, író, szül. Szucságon (Kolozs 
vm.) 1852 febr. 2., mogh. Kolozsvárott 1918 jún. 
20. Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte 
és itt tanári és doktori oklevelet szerzett. Lőcsén, 
Körmöczbányán, majd Kolozsvárott volt tanár, 
ez utóbbi helyen az Erdélyi irodalmi társaság 
főtitkára. 1906-ban nyugalomba vonult és 1917-ig 
Budapesten élt. Napilapokban, folyóiratokban 
számos költeménye, elbeszélése, irodalmi és 
etnográfiai dolgozata jelent meg és munkatársa 
volt e Lexikonnak is. Ifjúsági müvein, tan
könyvein kívül önálló munkái: Az aesthetika 
hazánkban (1874); Bodor Lajos (1894); Hory' 
Farkas (1896) c. tanulmányok'; a Szíveket újító 
bokréta e. XVIII. sz.-i versgyűjtemény kiadása 
és a következő költői művek: Havasi rózsák 
(versek, 1877); Képes könyv,(humoros versek, 
1880); Költemények (1888); Újabb költemények 
(1890); Gyopárok (versek, 1892); S á r a (versek, 
1893); Kis pokol (költői elb., 1896); Száll az 
ének (versek, 1899); Tetemrehívás (operaszöveg, 
1900); Jubiláris gondolatok (1905). 

Versenyidény, 1. Versenyév. 
Versenyidő, az az idő, amely a verseny kezde

tétől annak befejezéséig lefolyik. A legtöbb ver
senyben igen fontos szerepe van. A V. a galopp-
versenyekben ugyan kevésbbé érvényesül, de már 
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az Ügető, az evezős, a kerékpárversenyekben, sőt 
még az atlétikai küzdelmeknél is a V.-nek pon
tos meghatározása el nem mulasztható. A V.-nek 
megállapítása ugyanis az egyedüli biztos mérték 
az elért eredmények összehasonlítására. L. Record. 

Versenyistálló, 1. Istálló 2. 
Versenyistálló-tulajdonos, 1. Istálló-tulaj

donos. 
Versenyképes (versenykész, ang. fit), mint 

sportkifejezés azt az állapotot jelzi, amely képessé 
teszi a versenyzőt, legyen az akár ember, akár 
ló, arra, hogy a versenyekben sikerrel részt ve
hessen. L. Training. 

Versenylovak azok a lovak, amelyek arra van
nak tenyésztve, nevelve és trenírozva, hogy ver
senyekben (sík-, gát-, akadály- vagy ügetőver-
senyben) részt vehessenek. Elsősorban az angol 
telivért és az amerikai ügetőlovat értik V. alatt. 
Híres magyar versenylovak voltak: 

Kisbér, az egyetlen magyar ló, amely meg
szerezte a magyar telivértenyésztésnek a legna
gyobb turfdiesöséget, az angol derbygyőzelmet. 
Kisbér a kisbéri m. kir. állami ménesben 1873. 
elletett. Apja az Angliából hozott Buccaneer, 
anyja, Mineral volt. Egyéves korában a Baltazzi-
testvérek tulajdonába került, akik Angliába vitték 
s ott idomíttatták. Váratlanul 1876. favoritja lett 
a derbynek. Kevéssel ezután Franciaország leg
nagyobb versenydíjáért, a Grand Prix de Paris-ért 
pályázott s abból is nagy fölénnyel került ki 
győztesnek. 

Kincsem, világhírű versenyló, a magyar ló
tenyésztés legnagyobb büszkesége. Négy évig tar
tott versenykarrierje alatt 54 győzelmet aratott 
s egyetlen egyszer sem győzték le. Nemcsak Ma
gyarországon diadalmaskodott minden ellenfelén, 
hanem Németországban, Franciaországban és 
Angolországban is. Kincsem a szívósságnak, acé
losságnak és a kitartásnak olyan példaképe volt, 
amilyen sem azelőtt, sem azóta nem akadt. Kin-
«sem Blaskovits Ernő tápiószentmártoni ménesé
ben elletett 1874 márc. 17. Apja Cambuscan, 
anyja Waternymph volt. Megnyerte egyebek 
közt: az osztrák derbyt, a baden-badeni nagy
díjat (ismételten), a Goodwood-Oupot (Angliá
ban), a Prix de Deauvillet (Franciaországban). 
1880-ban befejezte pályafutását és ménesbe ke
rült. Mindössze öt ivadéka maradt, ezek közül 
egy sem örökölte fenomenális képességeit, de 
Budagyöngye és Olyan nincs meglehetős jól 
örökítették tovább csodás vérét. 

Tokió, a maga idejében legjobb lovunk és nálunk 
talán minden idők legnépszerűbb versenylova volt. 
Angliában azonban sikertelen maradt a próbálko
zása. A tenyésztésben mérsékelten vált be. L. még 
Tokió. 

Bascal az újabb idők legjobb magyar verseny
lova, háromszor nyerte meg a Király-díjat, 
azonkívül a bécsi derbyben és minden más nagy 
magyar és osztrák versenyben is győzött. Ménesbe 
kerülve, Reaburn és Kikelet fia egyike lett leg
jobb telivércsődörünknek, amelynek ivadékai mind 
versenyképesek, részben, sőt nagy részben első
rendű versenylovak. 

Fardon híres belföldi telivérió. 1899-ben meg
nyerte a budapesti Király-díjat és a bécsi Derbyt. 

Sokan tartják a legjobb lónak, amely nálunk va
laha futott. A versenypályán kb. 200,000 koronát 
nyert. Korán letört és a kisbéri ménesbe került 
mint apamén. Ivadékai 1915-ig körülbelül 3 mil
liót nyertek. Legjobbak voltak: Rother Stadl 
(Király-díj), Keringő (Erzsébet királyné-díj), Frau 
Godl (St. Leger), Kottingbrunn stb. Pardont eleinte 
Petőfl-nek hívták. Mikor először futott, a sajtó 
ezt az elnevezést kegyeletsértőnek találta. Tulaj
donosa, báró Königswarter Hermán ekkor adta 
neki a bocsánatkérő új nevet. 

Versenymű, (zene), 1. Koncert. 
Versenypálya a különböző versenyek rende

zésére szolgáló hely. A versenypályák úgy van
nak berendezve, hogy azokon a futball-, atlétikai, 
bicikli- és tornaversenyeket sportszerűenlebonyo
líthassák. A versenypályák területe rendesen 
ellipszis alakú, melyen a futópálya körönkint 400 
m. hosszú. Ebből 100—100 m. egyenes, a másik 
100 m. a fordulóban van. A 400 m.-en tál levő 
távoknál a lefutott m.-ek számát körönkint jelzik. 
A marathoni futásnak az első és utolsó 400 m.-es 
szakaszát szintén a versenypályán kell a futónak 
lefutnia. Az eddig megtartott olimpiászok váro
saiban vannak a legnagyobb és legszebb verseny
pályák (stadionok). Kies fekvésű és igen cél
szerű mintául szolgáló pálya a stockholmi stadion, 
melyet Torbengrut építész épített. Ennek a hossza 
210 m., szélessége 135 m. A befogadó képessége 
25,000 ember. Hazánkban a legnagyobb befogadó 
képességű pályák a Ferencvárosi Torna Club 
(FTC), a Magyar Testgyakoriók Köre (MTK), 
legszebb fekvésű, de kisebb a Magyar Atlétikai 
Club (MAC) versenypályája. 

Lóversenypályáknál a síkfutamokra a puha, 
ruganyos, gyeppel borított talaj a legalkalma
sabb, mely szorgalmas gondozást kíván, hogy a 
gyakori használat a gyepet el ne pusztítsa, nyá
ron pedig a hőség túlságos keménnyé ne tegye. 
E gyepes futópálya mellett szokott lenni rende
sen a training- vagy galopp-pálya is, amelynek 
talaja legtöbbnyire már inkább homokos szokott 
lenni s a lovak előzetes munkáira, vagyis az ú. n. 
előkészítésre használják. Az akadáty-V.-n termé
szetes vagy mesterséges akadályoknak kell lenni, 
mely célra gátak, sövények, vízárkok, falak, völ
gyek szolgálnak s általában a nem egyenletes 
fölületű talaj a megfelelő. Az tigető-V. jól alapo
zott kemény műút szokott lenni, amelynek lehető
leg rugalmas a felülete, hogy a ló bizjos ügetést 
tudjon produkálni s emellett lábszárait, csontjait 
kímélhesse s patáira a túlságos keménység kávos 
befolyást ne gyakoroljon, végül pedig, hogy a 
versenykocsi rajta könnyen gördülhessen. A jó sík
versenypályának legalább 2000 m. hosszúnak kell 
lenni, ha azonban 2400 m. vagy ennél is hosszabb, 
annál megfelelőbb. Szélessége a 12—25 m. között 
váltakozik s rendesen mindkét oldalról feltűnő 
színű korlátok veszik körül, míg az akadály-V. 
legtöbbnyire a különböző távolságok szerint csak 
ki van cövekezve s jelző oszlopokkal ellátva. Az 
Ugető-V. akkor a legalkalmasabb, ha egy angol 
mérföld (1609 m.) hosszúságú. A lóversenypályák
nál erős éleknek, hirtelen görbületeknek, ki-
szögeléseknek ós kanyarulatoknak előfordulni 
ném szabad. Az egyes távolságokat a futópálya 
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mentén felírással ellátott cölöpök vagy póznák 
jelzik. 

Nevezetesebb lóversenypályák Magyarország
ban : az 1925-ben megnyílt magyar lovaregyleti 
V. Budapesten a Kerepesi-út mentén, továbbá a 
káposztásmegyeri V., amely a Pestvidéki verseny
egylet tulajdona, ezen azonban az Úrlovasok 
Szövetkezete is lebonyolítja versenyeit. Siófokon 
is szép fekvésű V. van. Ügetőpálya Magyar
országon csak Budapesten az Erzsébet királyné-
útján van. 

Versenyszabadság, 1. Verseny. 
Versenyszabály, mindama határozmányok 

összessége, amelyek a nyilvános versenyek le
folyását előírják. Lóversenyeknél V. alatt kizáró
lag a lovaregyleteknek versenyekre vonatkozó 
határozmányait kell érteni. Magyarországban a 
magyar lovaregylet V.-ai az irányadók, nemcsak 
a budapesti, hanem az összes magyarországi ver
senypályákon is. A külföldi V.-ok között a német, 
francia és az angol a legnevezetesebb. Úgyszólván 
több-kevesebb eltéréssel valamennyinek az angol 
Rules of Racing az alapja. Az ügetőversenyek 
szabályai amerikai mintára készültek. 

Versenyszín, 1. Dress-
Versenytárgyalás valamely munkával vagy 

szállítással megbízás a jelentkezők írásbeli aján
lattétele alapján. A közmunkákat és a közszállítá
sokat rendszerint V. útján adják ki, aminek az az 
előnye, hogy egyrészt a vállalkozóknak módjá
ban áll a közmunkákhoz és szállításokhoz hozzá
jutni, másrészt a munkaadó állam vagy község a 
verseny által leszorított olcsó munkához vagy 
szállításhoz jut. Ebben van azonban a V. hátránya 
is, mert a nagyvállalkozó alacsony egységáraival 
a tőkeszegény és ezért csak nagyobb haszonra 
dolgozó kisipart a versenyből kiszorítja ós mert 
az egységárak leszorítása könnyen a szállított 
anyag silányságára vagy a munkabéreknek köz
gazdasági szempontból káros leszorítására vezet
het. Az állami beszerzéseknél megtartandó V. 
szabályaitaKözszállításiSzabályzatállapitjameg. 

Versenytilalom, üzletátvevővel vagy üzletből 
kilépő kereskedő vagy iparossegéddel szemben 
kikötött oly tilalom, mely szerint az átruházó 
vagy a kilépő hasonló üzletet nem nyithat vagy 
hasonló üzletben szolgálatot nem vállalhat. Az 
ily kikötést csak annyiban lehet bíróság előtt 
érvényesíteni, amennyiben a kötelezett életfen-
tartását méltánytalanul nem nehezíti meg és a 
szabad versenyt nem teszi a közérdek kárára lehe
tetlenné, tehát csak helybeli és időbeli korlátok 
között ismerik el érvényesnek. 

Versenytorna a tornászóknak azon mérkőzése, 
amelyen az arra képesített bírók az erőt, ügyes
séget, plasztikus formát számításba véve, kellő 
összehasonlítás után, pontok alapján elbírálják az 
egyes tornászokat. A versenytorna lehet egyéni 
és csapattorna. E testnevelési ágnál is vannak 
házi, kerületi, országos és világbajnokságok az 
egyes szereken. L. Verseny. 

Versenyúszás az úszásnak azon sportszerű 
flzése, amikor az úszók a versenyfeltételeknek 
megfelelően eldöntik az elsőséget egymás ,között 
megfelelő versenybizottság előtt. Versenyúszást 
rendeznek rövid és hosszú távokra. Ezeken kívül 

vannak az úszóstafétaversenyek. Ezek kétfélék: 
vagy olyanok, hogy a staféta valamennyi tagja 
ugyanoly úszásnemben versenyez (pl. 3X100 mé
teres mellúszóstaféta), vagy olyanok, hogy a 
stafétatagok mindegyike más-más úszónenmiel 
úszik. Ezek a vegyes staf etaversenyek, amelyek
nél az első úszó oldalúszással, a második mell
úszással, a harmadik hátúszással, a negyedik 
gyorsúszással ússza végig az 50—100 méteres 
távot. A versenyúszásnál is vannak házi, orszá
gos és világbajnokságok. L. Verseny. 

Versesztetika, az egyes versformák esztétikai 
jellemzése és egyes költők verselő művészeté
nek tudományos vizsgálata. A V. újabb időben 
nagyobb lendületet vett. Nálunk Négyesy L. 
törekedett a versformák szerkezetéből és ritmu
sos mozgásából a versformák jellemét megálla
pítani (Magyar Verstan, 2. kiad., A mértékes m. 
verselés tört. 1892.). Beöthy Zsolt is sürgette aa 
ily vizsgálatokat előadásaiban; idevágó dolgoza
tot írt Láng Margit. Legújabban Horváth János 
ád alapos V.-i elemzéseket (Verstörténeti tanul
mányaiban, Petőfi könyvében stb.). 

Versforma a. m. versalak. L. Vers-
Versidom, Arany János szóhasználata szerint 

(A magyar nemzeti versidomról) első sorban a 
költői beszéd ritmikai szerkezete, azonkívül még 
prozódikai (azaz verselési) képe. A ritmus szerinte 
az egész beszéd ritmusa, tehát a gondolat- ós a 
hangritmus együttesen. A magyar nemzeti V. 
neve alatt tárgyalja a gondolatritmus fajtáit, a 
költői beszéd jelentésbeli részének ritmikus tago
lódását, a hangritmus formációit, általán a sorok, 
a versszakok és az ütemek külső és belső ritmusát, 
végül az ütemek szótagmórtékeit. V. nagyjában 
egyjelentésü a versalak szóval, de a versrendszer
rel is, pl. klasszikus V., nyugateurópai, magyar V. 
Némelyek a V.-ot a verselésre, illetőleg a vers-
alkotására értik. V. ö. Horváth J., Magyar ritmus,, 
jövevény versidom (1922); Négyest) L., Ritmus-
kincs és verstechnika (Budapesti Szemle 1924). 

Versif icat io (lat.) a. m. verselés, versbe-
szedós; versifex rimkovács. 

Versio (lat.) a. m. fordítás, fordulás Í vala
mely elbeszélés, vagy tudósítás foglalatja, áttétel, 
átfordítás. 

Versio in r e m . A római jogban a más csa
ládi hatalma alá vetett személynek (persona 
alieni iuris) ténykedései kötelező (obligativ) 
hatással nem jártak; sem ők maguk, sem a 
családapa (paterf amilias) tekintetében. Ezt az ervet 
törte át a praetor eredetileg két kivételes esetre 
nézve, a tengeri és belföldi kereskedelmi üzemekre 
vonatkozóan az exercitoria (1. o.) ós institoria 
akció útján (1. Institor), úgyszintén a jussion 
(1. Jussus) esetében, mikor is a megkötött ügylet 
alapján a paterfamilias-t perelni lehetett. Ha 
ezek az esetek nem forognak fenn, a klasszikus 
római jog szerint a paterfamiliast csupán ama 
haszon, jövedelemtöbblet erejéig lehet pereim, 
amely rá nézve az illető ügyletből származott'; 
ez a V.; a kereset neve: actio de in rem verso-

Vers ipe l l i s (lat.), 1. Váltott gyermek. 
Vers i sc io l t i (olasz, ejtsd: verzi soltí, frane. 

vers Mancs, ang. blank verse), a rímtelen ötlábú 
jambusi verssorok. 
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Versláb, 1. Láb. 
Yers lifores (fr., ejtsd; .ver libr a. m. szabad 

tersek), vegyes hosszúságú és szabályos vers-
Szakokba nem csoportosuló verssorok, amelyek a 
költő tetszése, sőt szeszélye szerint következnek 
egymásra s rímjök elhelyezése is egészen szabad. 
V.-ben vannak írva pl. Lafontaine meséi és 
Moliére Amphitryonja. V. ö. Comte Ch., Les 
etances libres dans Moliére (Versailles 1893). 
Nálunk ilyenek Petőfi Bolond Istókja, Arany : 
A bajusz, A fülemile stb. Újabb lírikusoknál, így 
a francia és belga szimbolistáknál és dekadensek-
nél, továbbá német és magyar követőiknél még 
gyakoribb a V., sőt a ritmus is gyakran feloldódik 
a versekben. V. ö. Horváth János, Magyar ritmus, 
jövevény versidom (Olcsó Könyvtár 1922). 

Versluys, Jan, zoológus, szül. Groningenben 
(Hollandia) 1873 szept. 1. Tanulmányai végezté
vel a giesseni egyetemen magántanár, majd rend
kívüli tanár lett. 1925-ben a bécsi egyetem hívta 
meg a zoológia rendes tanárának. 

Versmérték, a) szótagok mértéke a versben, 
b) bizonyos mértékek rendszeréből álló verssor 
vagy szerkezet. L. Vers. 

Vers m e s u r é s (ejtsd: vsr mSzüré), ugyanaz a 
fogalom a francia irodalomban, amit nálunk mér
tékes verselésnek mondunk; oly versek, melyek 
az antik versformákat (hexameter, distichon stb.) 
utánozzák, még pedig a szótagok időmértékét 
(quantitását) véve alapul. A V.-t főleg csak a 
XVI. sz.-ban használták, amikor a klasszikus vers
formákat quantitásos prozódiájukkái együtt akar
ták meghonosítani; mivel e kísérlet a francia 
nyelv hangviszonyai miatt nem sikerülhetett, 
hamar felhagytak vele. V. ö. Müller Eduárd, 
Über accentuierend-metrische Verse in der fran-
zösischen Spraehe (Bonn 1892). 

Versok, orosz hüvelyk = 44 mm.; 16 V. = 
1 arsin (1. o.) orosz rőf = 28 angol hüvelyk = 
0-711 m. 

Versszak, 1. Vers. 
Verstan, a vers leíró elmélete. Foglalkozik a 

költői beszéd összes versalkotó elemeivel, ú. m. a 
ritmussal, még pedig a jelentésbeli (gondolat-) és 
a hangritmussal, a metrikai szerkezetekkel: sor
alakokkal, Utemformákkal, rendekkel, periódusok
kal, strófákkal, továbbá a rímekkel, asszonáncok-
kal és az alliteráeióval; azonkívül beletartozik a 
prozódiá is, vagyis a verselés módszerének: 
a szótagmérték és a hangsúly verselésbeli érté
kesítésének tárgyalása. L. még Vers, továbbá az 
itt érintett műszavaknál. 

Versns (lat.), a vers. — V. cancrinus a. m. 
«rákvers», oly vers, mely visszafelé olvasva is 
ugyanazon szöveget adja, 1. Palindrom. — 
V. memoriales, 1. Emlékversek. — V. Phalae-
citts, 1. Falékoszi vers. — V. Pherecrateus, 
1. Ferekrateszi vers stb. — V. Saturnius, 1. 
Saturnusi vers. 

Vérsülyedés, 1. Hiposztázis. 
Vérszegénység (anaemia), lehet helybeli és 

általános. A helybeli V. (ischaemia) oka a vér 
odafolyásának akadályozottságában van (verő
erek görcse, eldugulása v. műtéti lekötése stb.). 
Az általános V. olyan beteges állapotokat jelent, 
melyeknél a vér hemoglobintartalma csökkent 

(oligochromaemia), tekintet nélkül a vörös vérsej
tek számára. Klinikai szempontból két alakját 
különböztetik meg: az egyszerű és a vészes V.-et. 

Az egyszerű V. leggyakoribb és legmegmagya-
rázhatöbb alakja a másodlagos V., mely vérvesz
teségek folytán következik be. Ha a vérveszteség 
nem volt halálos (1. Elvérzés), úgy a szövetekből 
csakhamar folyadék áramlik át a vérbe s mennyi
ségét nagyjából kiegészíti; az ilyen vizes vér 
szárazanyagtartalma, fajsúlya, vérsejt- és hemo-
globin-tartalma kisebb a normálisnál (hydraemia). 
Ugyanakkor a vérsejtek regenerációja is meg
indul a csontvelőben; de nagy, életveszélyes sérü
léseknél legalább 3 hét telik el, amíg a vér össze
tétele normális lesz. Ha kisebb vérveszteségek 
gyakrabban ismétlödnek (gyomor-, bélfekélyek, 
méhvérzések, aranyér stb.), az állapot úgyszól
ván állandósul; idővel a csontvelő regeneráló 
képessége is kimerül és — különösen ankylost-
omiasisnál (1. o.) — lassanként a vészes V. képe 
jelenik meg. 

A gyakran ismétlődő kis vérzésekkel azonos 
eredményre vezetnek bizonyos mérgek, króni
kus lefolyású fertőző betegségek,, rosszindulatú 
daganatok, visszamaradt anyagforgalmi végter
mékek (vesebajnál), amelyek mind a vörös vér
sejtek fokozott pusztulásával járnak. Az egy
szerű V. legnagyobb részét azonban a ki nem 
elégítő táplálkozás, friss levegő, napfény hiánya, 
egészségtelen környezet, túlerőltető munka, a 
gondok stb. okozzák. Ezek a viszonyok ugyan 
nem járnak a vérsejtek fokozott pusztulásával, 
hanem a vörös csontvelő regeneráló erejét csök
kentik. 

A V. legszembeötlőbb tünete a bőr és a nyálka
hártyák halványsága. A betegek hamar kifárad
nak, álmosak, izmaik, főleg a lábszáron, fájnak, 
fázékonyak, kezeik, lábaik hidegek, gyakran szív-
dobogásuk van, szédülnek stb. Eendesen étvágy
talanok, főleg a hústól undorodnak, bélmüködé-
sük renyhe. Emellett a test tápláltsága igen kü
lönböző lehet, vannak kövér vérszegények is. 
A vér hemoglobintartalma csökkent (70—50%-ra) 
(oligochromaemia), rendesen a vérsejtek száma is 
(oligocytaemia). Vannak ugyan betegek, kiknél a 
V. minden tünete feltalálható s vérük hemoglobin-
és vérsejttartalma normális: ezeknél a vér egész 
mennyisége kisebbedett meg (oligaemia). 

A V. kezelésénél első és legfontosabb teendő 
a kiváltó ok felismerése és megszüntetése. Nagy 
súlyt kell fektetni a bélsár vizsgálatára (bélfér
gek). A beteg táplálkozása előmozdítandó, pihe
nés, környezetváltozás (magaslati kúra), vlzkúra 
igen jó hatással van; gyógyszerek közül a vaa 
és arzén használatosak. 

A vészes V. (anaemia perniciosa) lényegére 
nézve még ma is eltérők a vélemények. Egyesek 
(Ehrlich) szerint bizonyos speciális, a vérben ke
ringő mérgek okozzák, amelyek egyrészt a vörös 
vértesteket elpusztítják, másrészt a csontvelő mű
ködését embrionális állapotára fejlesztik vissza. 
Ezzel szemben mások az egész kórképet a csont
velő kimerülésével magyarázzák. A vészes V.-nél 
a csöves csontok sárga csontvelője is vérképző 
vörös csontvelővé alakul és egész málnapiros 
lesz. A vérképzésben kimerült csontvelő már nem 
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képes a vörös vérsejteket megérlelni, lianem 
éretlen fejlődési alakok lepik el a vért, ezen
kívül degenerációs forrnák. A vérsejtek száma 
nagy mértékben csökken, 1 mms-ben a rendes 5 
millióról súlyos esetekben 1 millióra; amellett a 
vérsejtek festéktartalma aránylag magas. 

A vészes V. oka gyakran az ankylostomum 
duodenaleval (1. o.) való fertőzés, más bélférgek 
(bothriocephalus) is hasonló betegséget okozhat
nak, továbbá gyakori vérveszteségek, rosszindu
latú daganatok, tuberkulózis, tertiár szifllis stb. is. 
Kezdetben tünetei fokozott mértékben ugyan
azok, mint az egyszerű V.-é; a gyengeség rend
kívül feltűnő, a szív petyhüdt, tágult és oly ki
merült, hogy sok beteg az ágyat el sem hagy
hatja. Étvágy alig van, a has puffadt, az emésztés 
rossz. A beteg nyugtalan, főleg éjjel; idegbénu
lások léphetnek fel. Gyakori a beteg vérzékeny
sége ; feltűnő, hogy néha a háj egyáltalában nem 
kevesbedik meg a bőr alatt, ellenben az izomzat 
egészen elsorvad. 

A betegség tartama néhány hónap és néhány 
év között változik; gyakoriak a látszólagos javu
lások, de hacsak a betegség oka biztonsággal 
meg nem szüntethető, a beteg menthetetlen. 
A szokott gyógyszerek csak tünetileg használnak; 
újabban vérátömlesztéssel kísérleteznek. L. még 
CMoroanaemia. 

Vérszerződés, Magyarországnak legrégibb, de 
csakkrónikákbanfenmaradt alapszerződése. Midőn 
ugyanis a magyarok Lebediából Etelközbe indul
tak, a hót vezér a hagyományok szerint (Névtelen 
Jegyző, 6. fej.) «saját verőket pogány szokás sze
rint egy edénybe bocsátva», a következőkre eskü
dött meg: 1. míg életük tart, mind_maguknak, 
mind maradékaiknak vezére mindig Álmos nem
zetségéből legyen; 2. valami jót munkájukkal 
szerezhetnek, abból közülük senki se legyen ki
zárva ; 3. azokat a fejedelmi személyeket, akik 
Álmost szabad akaratukból választották urukká, 
se magukat, se fiaikat sohase rekesszék ki a 
vezér tanácsából ós az ország tisztjéből; 4. ha 
utódaik közül valaki hütelen lenne a vezér sze
mélye iránt, a vétkesnek vérét ontsák, miként az 
ő vérük omlott abban az esküben,, amelyet Álmos 
vezérnek tettek; 5. ha valaki Almos és a többi 
fejedelmi személyek utódaiból esküjök állapotát 
meg akarná szegni, átok alá legyen vet^e mind
örökké. V. ö. Mátyás FI., Pogány szokások 
őseinknél. (Akad. Értek. 1897). L. még Álmos, 
Árpád, Véráldomás, Vérbosszú. 

Vérszopó denevérek (állat). Igazi V. csak a 
Hártyásorrú denevérek (Phyllostoniatidae) csa
ládjában vannak. Jellemző reájuk, hogy ajkuk, 
fogazatuk és belük e célra sajátszerüen módosult. 
Állukon és alsó ajkukon mély V-alakú barázda 
van s ajkaik vékonyszélüek ós előre nyújthatók. 
Felső metszőfogaik igen nagyok és két éles 
és széles gyalukéshez hasonlítanak; záp fogaik 
aprók. Nyelőcsövük (oesophagus), valamint a 
gyomruk nagyon szűk (nyelőcsövük átmérője pl. 
alig nagyobb valamely nagyobb vérerüknél); a 
gyomron azonkívül egy hosszú, tágulékony vak-
bólszerü függelékük van. Belük tehát csak folyé
kony vér felvételére alkalmas. A V.-nek csupán 
két nemét (Diphylla és Desmodus) ismerjük, 

melyek Mexikóban, Közép-Amerikában és Dél-
Amerika É.-i részében élnek. Mindkét nemnek 
mindössze két-két faját ismerjük, melyek közül leg
gyakoribbak : 1. Kis vérszopó denevér (Diphylla 
ecaudata Spix). Csak Braziliában található. 
2. Nagy vérszopó denevér (Desmodus rotunda-
tus E. Geoffr.). Bundája felül vörhenyesbarna,, 
alul sárgásbarna. Teste 7-5 cm. hosszú; kiterjesz
tett szárnyaival 37 cm. széles. Mexikótól Bolíviáig, 
és Paraguayban honos. 

Verszt, az orosz mérföld = 500 szas. 3500 láb 
van benne és = 1066-781 m., úgy hogy 15 V. = 
16 km., 100 V. pedig kb. egy középgeográfíai fok. 
1 négyzet-V.= 1-138 km2; 1 km2 = 0-9374 négy-
zet-V. 

Vert . , a latin vertatur rövidítése. 
Vért és páncél szavakat rendesen egyenlő érte

lemben használják, de helyesebben vérten az egész 
testet betakaró vasöltözetet, páncélon pedig csak 
a felső és alsó testet védő részeket érteni. A V. 
egyes részei a különféle korszakokban és az egyes 
népeknél soknemü változáson mentek át. Különö
sen eltérő az északi és a keleti népek vértezető 
egymástól, de e két nagy csoportban is megint 
sok eltérés fordul elő az illető nép többé vagy 
kevésbbé előhaladott műveltségi foka szerint. 
Egyes időkben csak a fejet és felső testet, később 
a kart, a combot és a lábszárt is védőmezbe (bőr, 
vas) burkolták. Megkülönböztetünk főkép gyűrűs, 
pikkelyes és lemezvérteket. A normannok sajátos 
gyűrűs páncélját Haubertnak nevezték. A lemez
vértek különösen Miksa császár idejében voltak 
elterjedve (Miksa-vértek). Fel- és alátolható, egy
mást részben fedező sínszerű vaslemezek alkot
ták az ú, n. lemezvérteket és ennek fő részét a 
mellvérteket (1. o.). Ez a fedezésnek ama neme, 
amelyet a Crustaceáknál (rákok) találunk, s hogy 
a régi mesterek szeme előtt is ez lebegett, az 
mutatja, hogy ilyen egymásba tolt melldarabokat 
ráknak (Krebse) neveztek. Egy darabból tolt 
mellvasak 1430 körül még a lemezvért feltalá
lási és továbbfejlesztési helyén, Olaszorsi ágban 
is ritkák voltak. A sima gömbmellekkel egy
idejűleg lépnek fel a Miksa császár utasításai 
után készült bordázott (gerippt, geriffelt) mell
vértek. Már 1400 körül léteztek olasz mellvértek 
(vasak), amelyek vízszintesen rendezett, felfelé tolt 
sínekből állanak. Ez a szerkezet igaz, hogy vise
lőjének nagyobb mozgási szabadságot engedett, de 
mindig saját biztonságának rovására, mert ilyen 
mellvérteknek csekélyebb ellenálló erejük voltl 
Talán ez okból történt, hogy nem alkalmazták az 
ilyen mellvasakat általánosan és csak 1520 kö
rül használták előszeretettel könnyű lovasoknál. 
Ezeket a mellvérteket, akár Olasz-, akár Német
országban készítették volt, mindig magyarnak 
nevezték, mert leginkább itt viselték. L. még 
Páncél és Hajóvért. 

Vértagadás (proditio fraterni sanguinis), 
Verbőczy Hármaskönyvének I. r. 39. c. szerint az 
a magánjogi bántalom, aamikor az egyik testvér 
a másikat az ő törvényes jogaitól ravaszul, 
alattomosan és ármányosan megfosztja és az 
örökségből kitudja». A V. büntetése az volt, hogy 
az elitélt vértagadó minden fekvő jószágától és 
örökségétől örök időre elesik és azok a jószágo1. 
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és örökségek mind arra a testvérre szállnak át, 
akit megrövidíteni s törvényes jogaitól megfosz
tani törekedett, de viszont a megtagadót holta 
napjáig élelmezni és ruházni volt köteles. V. volt 
az is, midőn a nemes ember felesége vagy leánya 
csak azért flusíttatta magát, hogy nemzetségének 
többi nőtagját a jószágoktól megfossza. A V. 
intézménye már elavult. 

Vértanú (lat. és gör. mártír), azok neve, akik 
a keresztény hit megvallásáért erőszakos halállal 
multak ki. Tágabb értelemben V.-k azok is, aki
ket kínoztak vagy bántalmaztak, nehéz munkára 
kényszerítettek vagy száműztek keresztény hi
tük miatt. Az első értelemben vett V.-kat, mint 
szenteket, tiszteletben részesiti az egyház. Kez
detben a V.-k halálát a püspöknek jelentették be, 
ki megvizsgálta, vájjon az illető valóban V.-nak 
tekintendő és tiszteletben részesítendő-e; ez elis
merés (canonisatio) folytán martyr vindicatus 
lett. B vizsgálatnak tudandó be az a körülmény, 
hogy a martir cím a katakombák felirataiban 
igen ritkán fordul elő. A IV., még inkább a XII. 
sz.-tól kezdve ez a pápáknak fenntartott jogai közé 
tartozik. (L. Boldoggá avatás és Szentté avatás). 
A történelem tanúsága szerint a kereszténység 
első századaiban a V.-k száma felette nagy volt. 
A római martirologium szerint csak Rómára kö
rülbelül 14,000 V. esik. (L. Martyrologium.) Leg
általánosabb értelemben V.-nak nevezik mind
azokat, akik közeszméért küzdve haltak meg. L. 
Aradi vértanúk. 

Vértanuk emlékiratai (lat. Acta Martyrum), 
neve szűkebb értelemben a törvényszéki jegyző
könyveknek a keresztény vértanuk kihallgatásá
ról, elítéléséről és szenvedéseiről; tágabb érte
lemben mindazok az iratok, melyek életükről és 
szenvedéseikről feljegyzéseket tartalmaznak. Első 
ilynemű gyűjtemények a szíriai Szt. Ignácé, Szt. 
Polykarpé és különösen az Busebius egyháztörté
nelme. Később 1525. Paber Jakab adta ki a január 
hó vértanúi emlékiratait e cím alatt: Martyrum 
agones antiquis ex monumentis genuine descrip-
tos; teljes kiadását 1689. Ruinart eszközölte, 
melyet később mások is kiadtak. L. még Acta 
Sanctorum. 

Vert árú, a zsinórverőgépen készült árú. Ilyen 
a csipke (1. o.) és a zsinór (1. o.). 

Vertatur (lat.) a. m. megfordíttassék. A könyv-
uyomtatói korrektúrákban a fortított betűk he
lyes fektetésére utasító jel (v1). 

Vert csipke, 1. Csipke. 
Vert de m e r , 1. Márvány. 
Vert d e s Alpes (franc.), díszítőkő; sötét zöld 

onkalcit világos erezettel. Départ. Basses Alpes. 
Vert de vess ie (nőv.), 1. Benge. 
Vert de Vieniie , 1. Mitisz-zöld. 
Verte ! (lat., rövid, v.) a. m. fordíts! 
Vertefora (lat.), 1. Csigolya. 
Yertebraea (Prospondylus, Osgerinces-

allat, inat), Haeckel Ernő e névvel jelölte azt a 
iándzsahalhoz (Armphioxus = Branchiostoma) 
nagyon hasonló szervezetű, föltevéses ősgerinces-
állatot, melyből az összes ma élő gerincesállatok 
származtak le. 

Vertebralis , bonctani nevekben a. m. «a csi
golyához tartozón. 

Vertebrar inm a. m. gerincoszlop. 
Vertebrata (áuat), 1. Gerincesek. 
Vértejelés vagy vér fej és, a tőgynek az a kóros 

állapota, midőn a fejt tej több-kevesebb vért tar
talmaz. Néha azonban az ellős után néhány napig 
véres a tej anélkül, hogy a tőgy beteg volna s 
ilyenkor a V. 14 napon belül magától megszűnik. 
Vér keveredik a tejhez terpentintartalmú anyagok 
fogyasztása után vagy ha a tőgyet ért zúzódások 
benne érrepedést okoznak, nemkülönben nagyf okú 
hurutos tőgygyuladás vagy tőgysebzés eseteiben. 
A vér a tejet vörösre festi vagy benne alvadékok
ban kiválik. Megfelelő táplálással és a tőgy hely
beli gyógyításával mindenkor gyógyulás érhető el. 

Vértelen áldozat, 1. Áldozat. 
Vértelenség, valamely tagnak vagy testrész

nek vérhiányos állapota. A sebészetben nagy je
lentőségű a mesterséges V-, melyet a tagok lekö
tésével (Esmarch) vagy adrenalin (1. o.) alkalma
zásával idéznek elő. L. Csonkítás. 

Vértes, nagyk. Bihar vm. székelyhídi j.-ban, 
(1920) 2651 magyar lat. 

Vértes, 1. József, tanár és író, szül. Ipolyságon 
1861 jún. 14. Felsőiskolai tanulmányait Bécsben, 
Münchenben s a budapesti műegyetemen elvégez
vén, 1890. a tanári pályára lépett; több helyen mű
ködött, 1894 óta Székesfehérvárt, ahol a felső ke
reskedelmi iskola h.-igazgatója lett. Fiatal korá
ban hírlapiróskodott s több lapot szerkesztett. E 
korból való szépirodalmi müvei: Ha a nő. nem 
szeret, Arany penész (1888), Élő halottak, Össze
kuszált fonalak és A divat bolondjai (1889) regé
nyek, valamint Asszonyháború (1891) elbeszélés-
gyűjteménye s több színmű. Azontúl főleg szak
irodalommal foglalkozik. Megjelent tőle: A vegyi 
elemzés alapvonalai (1895) és Arúismeret (1898). 
Ő volt az első, aki hazánkban az acetilénnel fog
lalkozott (Acetilén-világítás, 1899) és azt bemu
tatta. Újabb művei: Kétszáz esztendő, Napóleon, 
Zrinyi Ilona ura (történeti regény 1922); Petőfi 
(1923); Erzsébet királyné (1924); Az utolsó ma
gyar nádorispánok (1925). 

2. V. Oszkár, orvos-író, szül. Budapesten 1876 
nov. 23. Mint orvosdoktor előbb Kézsinárszky 
klinikáján, majd Tübingenben a nőgyógyászati 
klinikán mőködött; hazatérvén, Kolozsvárott a 
szülészeti klinikán lett tanársegéd, 1914. egyet, 
magántanári képesítést nyert. Szülészeti és nő
gyógyászati tárgyú dolgozatai magyar és német 
orvosi folyóiratokban jelentek meg. 

Vértesacsa, nagyk. Fejér vm. váli j.-ban, (1920)' 
2749 német és magyar lak. 

Vértesboglár, nagyk. Fejér vm. váli j.-ban, 
(1920) 1295 német és magyar lak. 

Vértes cirkálók, 1. Cirkálók. 
Vértesdoboz, nagyk. Fejér vm. váli j.-ban, 

(1920) 468 magyar lak. 
Vértesekvagy Mrasszirok{fra,nc.cuirassiers), 

a mellvértet viselő nehéz lovasok. A XV. sz. vége 
felé keletkeztek az állandó hadseregekben. Fegy
verzetük és felszerelésük még a válogatott nehéz 
fajú lovakat is felette megterhelte. Ember és l'ó 
vaslemezekkel volt befedve és a dárda meg a szé
les vérteskard voltak támadó fegyvereik. Tisztek 
és altisztek (Rottmeister) az elegáns, de kevésbbé 
használható lovascsákányt (Reiterhammer, franc. 
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marteau d'arrnes de cavalier, ang. horsinan-harn-
mer) viselték; az ezredesek az ezredpálcát (Regi-
mentsstab). A XVI. sz.-ban, úgy 1550 körül, a vér
tezetet harcban már nem igen bordják, a vassaru 
helyett vértessarut használnak és a lábszárakról 
is elmarad a vértezet. A XVll.-ban még könnyebbé 
teszik a vértes felszerelését, mig a legújabb idők
ben (nálunk 1860.) a V. a legtöbb hadseregben 
megszűntek. 

Vértes hajó vagy páncélos hajó (ném. Pan-
zerschiff, ol. nave corazzata, franc, vaisseau 
cuirassé, ang. iron-clad), oly hadihajó, amelynek 
oldalfalazata, részben keresztfalai és fedélzete, 
valamint egyes fontos részei — mint löveg- és pa
rancsnoki tornyai— az ellenséges lövedékek ellen, 
újabban pedig valamely belső feneke is a tenger
alatti fegyverek (akna, torpedó) hatása ellen vas-
v. acéllemezekkel vannak védve. Ez a hajóvért. 

A XII. sz.-ban a normannok hajóik vizvonalát 
vaspántozattal látták el, mely a hajó elején hegyes, 
kiálló csúcsban (sarkantyú, döfőkos) végződött, 
hasonlatosan az attikai tríerákhoz és a római 
liburnákhoz (Hajók I. képt. 7. és 10. sz. ábrái), 
melyek a későbbi koshajók (ném. Ramm- oder 
Widderschiffe) ősei. A fedélzeten harcolók fede
zése céljából a pajzsokat úgy, mint a babyloni 
hajókon (Hajók I. 5. sz. ábra) az oldalfalazat 
fölé állították, amely intézkedés a későbbi idők
ben keletkezett sáncburkolat első kísérleteinek 
tekinthető. Aragóniái Péter 1354. hajóit bőrrel 
vonatta be, Doria Andrásnak egynéhány hajója 
pedig 1535., V. Károlynak Tunisz ellen intézett 
expedíciója alkalmával, ólomlemezekkel volt bo
rítva. A későbbi időben tett ama kísérletek, hogy 
a hajók oldalfalazatát fapárnákkal, vastag köte
lekkel és láncokkal stb. burkolják, nemkülönben 
a d'Arpon lovag által 1782. épített úszó ütegek 
vértezető, amely T80 m. vastag fapalánkokból, 
vasrudakból, parafából és bőrből állott, a V.-k 
építését nem siettették, sőt Pultonnak a XIX. sz. 
elején e tekintetben kifejtett fáradozása is siker
telen maradt. Midőn azonban Paixhans bomba-
ágyúinak robbanó lövedékei ellen fából épült hajók 
védteleneknek bizonyultak, Franciaországban a 
V.-k építésének kérdését ismét felszínre hozták 
és a legkülönfélébb szerkezetű, vaslemezekből ké
szült vértek ellen évtizedeken át tartó lövőkisér-
leteket végeztek. E kísérletek alapján 1854. a 
krimi háború kitörésekor III. Napóleon Dupuy de 
Lömé hajóépítő mérnököt megbízta azzal, hogy 
5 vértezett úszó üteget építsen, 110 mm. vastag 
vérttel és 20 cm. vastag tölgyfa-aljazattal. Ezek az 
ütegek Kinburn bombázásánál fényesen beváltak. 
Köviddel rá, 1858-ban felépült a francia Gloire 
(szintén Dupuy de Lőnie műve) vértes fregattá, 
az első tulajdonképeni V. A Gloire fából épült 
csavargőzös volt; agyúi úgy, mint a többi fregat
tákon, a hajó két oldalát elfoglaló ütegekben 
állottak. Az 1—2 m. szélességben a vízvonal men
tén felette és alatta húzódó 120 mm. vastag vért 
az akkori időben ismert 68 fontos, legsúlyosabb 
lövedékeknek ellentállott. Hasonló tervezet szerint 
építették 1859. az angolok a Warrior nevű első 
V.-jukat, azzal a különbséggel, hogy a 114 mm. 
erős vértezetet csupán a hajónak azon a részén 
alkalmazták, ahol az ütegek voltak elhelyezve 

(az oldalak közepén). Labrousse tengernagy indít
ványára, az 1859. építés alá vett Magenta és 
Solferino francia vértes fregatták homlokzatá
nak víz alatti részén egy több méter hosszú, tövis
alakú sarkantyút (koshajók) alkalmaztak, amely 
eredetileg a régi római hadi járómüvek rostrumá-
hoz hasonlított, később azonban tompa csúccsal 
ellátott ívalakba ment át. 1860-ban Coles angol 
kapitány indítványt tett, hogy a V.-kon páncél
lemezekkel vértezett, kupolaalakú forgatható tor
nyok alkalmaztassanak, amelyek a feiső fedélzet
ből kiemelkedve két nagy űrméretű löveggel sze
reltessenek fel. A következő évben Ericson, Coles 
indítványának megvalósításával megépítette a 
Monitort, az első tornyos hajót az Egyesült-
Államok északi államai számára. E hajó oldal
fal azatátés fedélzetét pálcéllemezekkel borították. 
A fedélzet, amelyen nem volt árboc, hogy az 
ellenségnek lehetőleg csekély céltárgyat nyújtson, 
csak 60—80 cm.-nyire volt a víz felszíne felett, 
a rajta levő tornyok pedig körbe forgathatók lé
vén, a torony lövegei a szemhatár minden pontja 
felé voltak irányíthatók. Az első ilyen hajó neve 
után ezt a tipust monitornak nevezték el; ezek 
a folyamokon kitűnőknek bizonyultak ugyan, de 
a sík tengeren, főleg stabilitásuknak hiányossága 
miatt, nem váltak be és most már csak mint fo
lyami hadihajók és kis tengerészetek (Holland, 
Svédország) partvédő hajói szerepelnek. 

Az első csata V.-k között a lissai csata volt 
1866 júl. 20-án, midőn 7 osztrák vértes fregattá 
megütközött 10 olasszal. Tegetthoff tengernagy, 
az osztrák flotta vezére, tekintve tüzérségi fel
szerelésének inferioritását, főleg oldalbadöféssel 
akarta leküzdeni ellenfelét. Sikerült is ekkép a 
Béd'Italia olasz V.-t elsülyesztenie. Ez a siker 
jó ideig nagy befolyással volt a harcászatra, 
amennyiben uralkodóvá vált a döfés taktikája. 
Ez viszont a hajóépítést irányította: minden V. 
döfőorrtkapott (L Hajóíl. képtábla 26. sz. ábrát), 
azonkívül a hajó orra és fara felé irányított löveg
tűz és viszont az ezen irányokból jövő tüz elleni 
védelem fontosnak látszott. így keletkeztek a 
kazamáta-hajók, ahol a nagy űrméretű lövegek, 
egy vagy 2 emeletben, egy kazamatában s főleg 
annak sarkpontjain vannak egyesítve, amelyet 
a magasan vértezett hajóoldalfalak és vértezett 
harántfalak alkotnak. Az osztr.-magy. flottába 
tartoztak az awult Custozza és IAssa V.-k (1. 
Hajóépítés képtábla 3. sz. ábráját). Ugyanekkor 
egyesítették ezt a tiszta kazamátahajótipust a 
monitortípus főkellékével: a forgó lövegtornyok
kal, amilyen többnyire 2 volt. — 1 elől és 1 
hátul — alkalmazva minden V.-n. E tornyokban 
voltak felállítva, többnyire párosan, a legnagyobb 
űrméretű ágyúk. Csakhamar a barbette v. melí-
védes tornyok alakultak ki, amelyek egy szilár
dan a hajóba épített hengeralakú, felül nyitott, erő
sen vértezett mellvédből állanak, amelyben a löve
gek egy forgó lövegpadon vannak elhelyezve; ké
sőbb a lövegeket szintén befödték egy kupolaszerű 
vértes födéllel, amely a lövegekkel együtt forog. 
A kazamatába, vagy a hasonló, de kisebb terje
delmű citadellába: citadellás hajók, a közép
kaliberű lövegek kerültek, amelyeknek hivatása 
az ellenséges hajók nem, vagy kevéssé vértezett 
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részei ellen működni; a hajó párkánya mentén és 
később, midőn a vitorlázat megszűnt, a csata-
árbocok árbockosaraiban (1. Árboc) a nagyszámú 
gyorstüzelésű, kiskaliberű ágyúkat állították fel 
védelniül a 70-es években fellépő torpedónaszá
dok ellen. Ezen idő óta tulajdonképen minden V. 
tornyos hajó. 

A lövegek hatóképességének rohamos fejlődése 
a döfés lehetőségét egy rendezett csatában csak
hamar problematikussá tette. Döfőorral ugyan 
még most is ellátják a legtöbb tengerészetben a 
V.-kat, azonban szükségesnek mutatkozott a 10veg-
tüz ellen hathatósabban, vagyis vastagabb vért 
által védekezni. Eleinte, nehogy a hajók méretét 
szökelésszerűen növelni kelljen, mire az akkori 
hajóépítészet még képtelen volt s egyébként is 
hátrányosnak mutatkozott, a vértezet kiterjedését 
korlátozták, övvért és oldalvért csak a hajó kö
zépső részén volt. Ezt kiegészítendő, a hajónak 
különben védtelen részeit némi védelemmel ellá
tandó, a gépezetet és kazánokat befödték, általá
ban a hajó vízalatti részét egy vértezett födél-
cettel, továbbá a hajó vizvonalát a vértes födél-
zet felett apró vízálló rekeszekkel vették körül, 
amelyek parafával voltak megtöltve avégből, hogy 
lövedék, tehát víz behatolása esetén a magát víz
zel tele szívó parafa a lékeket bedugja. Ugyanúgy 
helyezték el a szén egy részét a hajó vízvonala 
mentén futó rekeszszerű szénraktárakba. A tüzér
ségi lövedékek, torpedók és aknák okozta viz-
beömlések elleni további védelem céljából kettős, 
később hármas fenékkel látták el a V.-kat, a köz
tük levő tirt pedig vízálló rekeszekre v. cellákra 
(1. Cellarendszer) osztották fel; a hajó belsejé
nek alsó részét pedig részben vértezett haránt- és 
hosszfalakkal nagyobb szakaszokra osztották, 
amelyek közt a közlekedés vízálló, vértezett ajtó
kon át történik. 

Ezen lényeges újítás után alakult ki az a nem
zetközinek mondható V.-tipus, amely 1906-ig a 
Dreadnought nevű angol V. vizrebocsátásáig 
uralkodó volt; ez tulajdonképen egy tornyos kaza-
máta-hajó volt, elől és hátul egy-egy barbette-
toronnyal, amelyben a nagykaliberü ágyúk for
gathatóan, körülbelől 270 foknyi kilövési szöggel 
voltak felállítva; a hajó két oldala mentén közép-
kaliberű ágyúk ütegei egy gyöngébben vértezett 
kazamatában elhelyezve, a hajó orra döfőkos-
szerüen alakítva, vértezett parancsnoki tornyok 
és többnyire 2 csataárboe gyorstüzelő ágyúkkal, 
gépfegyverekkel és fényszórókkal, ezek voltak a 
V. fő jellegzetes vonásai. Ez általános típuson 
belül megkülönböztetendők a csatahajók (1. o.), a 
vértes és védett cirkálók (1. Cirkálók), a csata
hajóknál kisebb értékű vértes partvédő hajók és 
a folyami hadihajók, többnyire a monitor-tipus 
szerint szerkesztve. A csatahajók és vértes cir
kálók több mint 2 lövegtoronnyal birnak, ame
lyek a legkülönbözőkép vannak a felső fedélzeten 
elhelyezve, hogy mennél hatásosabb tüzet fejtse
nek ki a fő lőirányokban. 

A V.-k további fejlődésének jellemző vonásai: 
az ágyúk kaliberének és számának, a sebességnek 
és a hajó tonnatartalmának fokozatos, némely 
tengerészeinél szökelésszerű növekedése. E növe
kedést főleg a hajólövegek (1. o.) gyártása terén 

tett nagy és gyors haladás idézte elő, valamint az a 
hadászati és harcászati előny, amely a nagy se
bességben mutatkozott. Hogy mennél több és na
gyobb ágyút, mennél erősebb gépeket és az ellen
séges ágyúk mindinkább fokozódó átcBapó és 
robbantó erejét lehetőleg paralizáló vérteket le
hessen alkalmazni, ehhez a hajó horderejét, tehát 
nagyságát megfelelőleg növelni kellett. 

Ilyen típusú hajók vívták meg 1905 máj. 28. 
(orosz-japán háború) a cu-simai csatát. A japánok 
itt fölényesen kiképzett tüzérségüket kihasználva 
már nagy (körülbelül 5000 m.) távolságról össze
lőtték a legerősebb orosz V.-kat is, miután azokon 
középkaliberü tüzérségükkel nagymérvű rombo
lást és demoralizációt idéztek elő. Közel feküdt 
tehát e csata tanulságai után annak az előnynek 
felismerése, mely mennél több nagykaliberü ágyú 
felállításában van, mert ilyenekkel már nagy 
távolságról átüthető minden hajóvért; de hogy 
valamely flotta e távolságra tarthassa is magát 
ellenfelétől és vele szemben állásbeli előnyöket 
is elérhessen (Togo tengernagy T-állása 1. Ten
geri harcászat), ehhez nagy, az eddigieknél jóval 
nagyobb hajók kellettek. Ebből az eszmemenetből 
született meg a Dreadnought (1. o.) tipus gondo
lata. E hajó 1906-ban nagy újítás volt, 17,900 
tonnájával nagyobb volt minden egykorú V.-nál és 
középkaliberü ágyúval egyáltalán nem, hanem 
eltekintve a torpedónaszádok elleni kis kaliberek
től, csakis nagy kaliberű ágyúkkal bírt, neveze
tesen 10 drb 30-5 gyorstöltésű 45 kaliber hosszú 
ágyúval, párosával 5 lövegtoronyban elhelyezve, 
ebből 3 a hajó hossztengelye mentén felállítva; 
39 km.-nyi sebessége is nagy haladás volt. E tiszta 
Dreadnought-tipus azonban nem maradt fenn, 
amennyiben a legtöbb flotta ily típusú hajóin csak
hamar középkaliberü ágyúk is szerepeltek. A 
dreadnoughtok egy alfaját a dreadnought-cirká
lók vagy csatacirkálók képezik. Ezek nagyság
ban sokszor felülmúlják a csatahajókat, de ke-
vésbbé erős vérttel és viszonylag gyengébb tüzér
séggel, viszont nagyobb sebességgel bírnak, mint 
amazok. Ilyen pl. az 1915 jan. 24. a Dogger-záto-
nyok és Helgoland közt német és angol cirkálók 
és torpedónaszádok közt vívott ütközetben elme
rült angol 30,000 tonnás Tiger. 

Úgy látszik, hogy ez a V.-k jövendő tipusa, ha 
ugyan a V. általában fennmaradhat. Mert úgy 
ez az ütközet, mint a Skagerrak előtti nagy-
tengeri csata (1916 máj. 31., 1. Tengeri 
harcászat) eseményei azt mutatják, hogy még a 
legnagyobb modern V. sincs megvédve a tüzér
ségi tűz, még kevésbbé torpedó és akna ellen. Leg
veszedelmesebb ellensége a V.-nak a láthatatlan 
tengeralattjáró naszád, amellyel szemben a V.-nak 
más fegyvere nincs, mint fölényes sebessége, 
amit azonban a tengeralattjárók sebességének 
fejlesztése szintén kérdésessé tehet. 

Az osztr.-magy. flottában a Dreadnought-tipust 
a 4 drb 20,300 tonnás Viribus Mmíts-tipusú hajó 
képviselte 12 drb 30"5 és 12 drb 15 cm.-es ágyú
val (1. Hajó II. képtábla 27.sz. ábráját; modern 
csatahajó keresztmetszetét 1. Hajóépítés kép
tábla 4. sz. ábráján). 

Vórteshalak (Ganoidei, ínat), a Halak (Pisces) 
osztályának egyik rendje. Az ide tartozó halak 
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összekötő kapcsot alkotnak az Őshalak (Selachii) 
és a Csontoshalak (Teleostei) között, mert egye-
Bítik magukban e két csoport több jellemző bélye
gét. Egy részüknek porcogós, más részüknek cson
tos belváza van, a porcogós vázúakban a gerinc
húr (chorda dorsalis) is megvan. Legnagyobb 
részüknek testét ganoiriból álló, zománccal bevont 
pikkelyek fedik, ezért Zománcpikkelyű halak
nak is nevezik. Belső szervezetük bélyegei közül 
fontos, hogy belükön megvan az Oshalakra jel
lemző spirális billentyű, de megvannak a Csontos
halakra jellegzetes gyomorcsukói függelékek 
(appendices pylorici) is, azonfelül szívük üteres 
gumóval (conús arteriosus) van ellátva, melyben 
számos billentyüsor foglal helyet, Uszóhólyagjuk 
szintén van s ennek vezetéke a nyelőcsőbe nyílik. 
A most élő, csekély fajszámú (mindössze 32 faj) 
vérteshal csak kicsiny maradványa a Föld régibb 
korszakaiban élő rendkívül gazdag és változatos 
vérteshal-faunának. Fajaikat két alrendre ta
goljuk : 

1. alrend: Porcogós V. (Chondrostei). Vázuk 
egészen vagy részben porcogós. Bőrük csupasz 
vagy egyes sorokban álló csontos vértek fedik. 
Farkúszójuk részaránytalan: felső karélya na
gyobb és hosszabb az alsónál. Ide tartoznak a Tok
félék (Acipenseridae) és a Sokfog'úak (Polyo-
dontidae). 

2. alrend: Csontos V. (Holostei). Vázuk cson
tos. Bőrüket rhombusalakú, zománcos (ganoinos) 
csontlemezkék vagy símaszélű rendes pikkelyek 
fedik. Ide tartoznak a Sokszárnyú halak (Polyp-
teridae), a Csontos csukák I' Lepidosteidae) és 
az Iszaphal-félék (Amiidae). Az újabb rend
szerekben a V. csoportja mint egységes csoport 
már nem szerepel, hanem ehelyett a V.-at négy 
rendbe osztva mint a Csontoshalak (Osteichthyes) 
alosztályának rendjeit találjuk meg a modern 
rendszerekben. E négy rend a következő: 1. rend: 
Sokszárnyú halak v. Sokszárnyú csukák (Po-
h/pterini). Ide tartozik a bischir (Polypterus 
bichir Geoffr.). 2. rend: Tokszerüek (Chon
drostei). Ide tartoznak a Sokfogúak (Polyodon-
tidae) és a Tok-félék (Acipenseridae). 3. rend: 
Iszaphalak (Amioidei). Legnevezetesebb faj: az 
iszaphal (Amia calva L.). 4. rend: Csontos 
csukák v. Kajmánhalak (Lepidosteoidei). Pl. 
Csontos csuka v. hosszúcsörü kajmánhal (Lepi-
dosteus osseus L.). 

Vértes harcsa (állat), 1. Ghaetostomus. 
Vértes-hegység. A Magyar Középhegység egy-

része, a móri völgy a Bakonytól és a bicskei törés 
a Dunazúg-hegységtől választja el, legmaga
sabb csúcsa a Csókahegy Mór fölött (479 m.), főb
bek: a Csákivár (422 m.), Körtvélyes (481 m.), 
Táborhegy (448 m.) és a Vitányi-hegy (460 m.). 
30 km hosszú, DNy.—ÉK.-i irányú, 10—15 km. 
széles platós jellegű hegység, triász és rhaetiumi 
rétegekből áll. Lábain szőllők, oldalain bükkerdők 
terülnek el, északi oldalán van a Tatai-hegység 
(294 m.) Tatától DNy.-ra, D.-i részén pedig a 
Yelenczei-hegység (Meleghegy, 352 m.) a Velenczei 
tóig. A Tatai hegység sok szenet tartalmaz, erő
sen bányásszák. Az egyes csúcsokon régi várak 
romjai láthatók: Csókakő, Gerencsér, Csákivár, 
Szentkereszt, Gesztes, Vitány. Csákvárnál 1925.1 

nagyobb cseppkőbarlangot tártak föl, őskori áDa-
tok maradványaival. 

Vértesi, 1. Arnold, író, szül. Egerben 1836 
aug. 16., megh. Budapesten 1911 aug. 1. A sza
badságharc alatt mint 13 éves gyermek beállt a 
honvédek közé s részt vett a temesvári csatában. 
Az 50-es években jogot hallgatott, de Mór király 
c. elbeszélése a Hölgyfutárban tetszést aratván, 
egészen az irodalomnak élt. Elbeszélései csak
hamar népszerűvé tették nevét s Arany figyelmét 
is felkeltették. Jóformán minden napi- és szépiro
dalmi lapnak munkatársa volt, maga is több szép
irodalmi és élclapot indított, így a Képes Világot. 
Szerkesztette egy ideig a Magyarország és Nagy
világot is. 1878-ban Debreczenbo költözött, hol a 
Debreczeni Ellenőrt szerkesztette 1893-ig, ekkor 
újra a fővárosba tette át lakását. V. igen termé
keny író volt, sok kisebb-nagyobb regényen kívül 
ezernél jóval több novellát írt; mélyre nem igen 
hatolt, de mindig ízléssel és vonzóan beszélte 
el történeteit. Kezdetben idegen világokba kalan
dozott, azután magyar történeti tárgyakat dolgo
zott föl s a mindennapi élet kisebb-nagyobb össze-
ütközéseit,különös kedvvel a magyar vidéki életet. 
A Petőfi-Társaság alakulásakor (1876), a Kis-
faludy-Társaság 1887. tagjai közé választotta. 
Novellás kötetei: Történeti beszélyek (1859); 
Tiz beszély (1868); A dicsőség tengeréből (1869); 
Viláq folyása (1870); Beszélyek (1874); öngyil
kosok (1882); A kuruc világból (1885); Páriák 
(1885); Kisvárosi történetek (1897); Innen-on
nan (1903). Nagyobb elbeszélései és regényei: 
Eltévesztett utak (1877); A nyomorúság iskolája 
(1878); Fényes házasság (1878); A jegyző kis
asszony (1885); A debreczeni diák (1885); Csiri-
csáry Bertalan (1887); A bojár leánya (1888): 
Afecskefészek(mO); Fiirdön(l89b); Mézeshetek 
(1895); Mindhiába(1896); Az ugaros-karádi köz
birtokosság (1896); A királyi ianácsosék (1897) ; 
Előre (1899); Kadocsa Ákos (1900); A szerencse 
fia (1901); Istenért és szabadságért (1901); 
Varga Imre (1903); Fölfelé (1908). Megindította 
1888. összegyűjtött müveinek kiadását is, de 
1891-ig V. A. Összes munkái c. alatt csak 15 
kötet jelent meg. Megpróbálkozott a drámaírással 
is: Az áruló c. színműve Kolozsvárt, az Irma 
úrfi c. vígjáték Debreczenben és Budán (1886) 
került színre, a Báthori Gábor c. tragédia nyom
tatásban jelent meg (1900). V.ö. Császár Elemér
nek a Kisfaludy-Társaságban V. fölött tartott 
emlékbeszédét (Kisfaludy-Társaság Évk. 1913). 

2. V. Károly, utirajzíró, szül. Zomborban 1843 
okt. 22., megh. Budapesten 1917 febr. 22. Gim
náziumi tanulmányait Baján és Pécsett, a jogot 
Pesten végezte. Ugyanitt ügyvédi oklevelet sze
rezvén, felváltva Zomborban és a fővárosban ügy
védi gyakorlatot folytatott. Bejárta egész Európát 
és a Földközi-tenger partvidékét, járt Amerikában 
is és útjairól élénk tárcákat írt, amelyek később 
kötet alakjában is megjelentek. Ezek: Az Alpe-
sek közt {1878); Utiképek Olaszországból (1880); 
Több országból (1888); Keleti ég alatt (Egyip
tomban 1898; Palesztinában 1900); A zombori 
felső keresk. iskola tanulmányútja (Bosznia, 
Hercegovina, Dalmácia, Montenegró 1903); Há
rom főváros (Berlin, Kopenhága, Drezda, 1903); 
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Az éj féli nap országában (1904); Spanyolország, 
Portugália(í906); Körutazás Amerikában(t908). 
E<<yéb művei: Ködképek a múltból (rajzok, 1896); 
Ujabb beszédek (1904); Legújabb beszédek (1908); 
Hattyúdalok (beszédek, 1911). Megalapította 1905. 
a Bács-Bodrog megyei irodalmi társulatot s annak 
elnöke volt. 

Vértesi csata, 1051. történt. I. András király 
vezére, Béla herceg olyan teljes győzelmet ara
tott III. Henrik hadain, hogy a németek a Bodóhát 
alját vértjeikkel teleszórták, miért is, néphagyo
mány szerint, a Bodóhátat utóbb Vértesnek 
nevezték. 

Vértes kesztyű, a teljes vértesfelszereléshez 
tartozott, a lovagok viselték. Eleinte bőrkesztyűt 
hordtak, amelyre később pikkely szerűen vaslemez
darabokat erősítettek. Idővel teljes vaskesztyűt 
is viseltek, amelyből mind az öt ujj különvált. 
Később csak a hüvelykujj volt külön, a többi négy 
ujj pedig egy közös fedezet alatt (ném. Hentzen, 
fran. mitons). A XVI. sz.-ban megint a régi alakú 
kesztyűre tértek vissza, csakhogy tökéletesebbek 
voltak és az ujjak szabadabban mozoghattak. 

Vérteskethely, nagyk. Komárom vm. gesztesi 
j.-ban, (i92o) 845 magyar lak. 

Vérteskozma, kisk. Fejér vm. móri j.-ban, 
H920) 438 német és magyar lak. 

Vértes kölönte (állat), 1. Agonus cataphractus. 
Vértes lövedékek (ném. Panzer-, Stáhl- oder 

Hartguss- und Sprenggeschosse), oly lövedékek, 
amelyeket vértezett vagy igen nagy ellenálló ké
pességgel biró tárgyak ellen alkalmaznak. A löve
dék fala kemény öntvényből vagy merev acélból 
készül. Az erősebben lobbanó töltet alkalmazása 
újabb keletű és célja a szilárd tárgyakban elérendő 
nagyobb robbantó hatás. 

Vértes lövegtalp, vértezett mozsaraknál alkal
mazzák. Fő alkotó része a falazaton nyugvó vas 
.".lépítmény, melyen a vértezett kupola forgatható. 
.Minden V.-at magassági irányzó készülékkel és 
fordító szerkezettel látnak el. Eme fordító szer
kezet a kupolának a csővel együtt vízszintes 
irányban való fordítására szolgál. Ily V.-akat a 
vártüzérség hajító lövegeinél alkalmaznak. 

Vértes rákok (Palinuridae s. Loricata, állat), 
a Hosszúfarkú tízlábú rákok (Decapoda, Mao
riira) csoportjába tartozó rákcsalád. Jellemző 
reájuk igen vastag, kemény páncéljuk. Tor
lábaik mind hegyesek s nem ollósak. Nemeik 
közül említésre méltó a Palinurus-neva, ahová 
a közönséges languszta (P. vulgáris Latr.) tar
tozik és a Scyllarus-nem, amelynek legneve
zetesebb fajai a kis medverák (Se. arctus Fabr.) 
és a nagy medverák (Se. latus Latr.); az előbbi 
barnaszínü s potrohán vörös haránt gyűrűk van
nak, hossza 8—10 cm., a Földközi-tengerben 
honos, eszik; a másik sötétbarna színű, hossza 
40—45 cm. s szintén a Földközi-tengerben honos, 
azonban az előbbinél ritkább. L. még Langusta. 

Vértessomló, kisk. Komárom vm. tatai j.-ban, 
(1920) 1102 német és mag5'ar lak. 

Vértesszőllős, nagyk. Komárom vm. tatai 
j.-ban, (1920) 1500 tót és magyar lak. 

Vértestecske, 1. Vér. 
Vértestolna, kisk. Komárom vm. tatai j.-ban, 

(1920) 634 német és magyar lak. 

Vértesy, 1. Dezső, klassz, filológus, tanár, mű
fordító, szül. Pásztón (Heves m.) 1881 jún. 24.,. 
megh. Budapesten 1917 júl. 12. A budapesti ág. 
ev. főgimnáziumban, majd a makói és losonczi áll., 
főgimnáziumban, a budapesti III. ker. áll. főgim
náziumban tanárkodott, 1913. a tanárképző gyak.. 
főgimnázium tanára lett. Tanulmányutakat tett. 
Görög- ós Olaszországban. A lapokban és folyó
iratokban számos cikke, bírálata és műfordítása, 
jelent meg. Önálló művei: A Peleus-1 hetis 
mythus változatainak fejlődése (Budapest 1902); 
Sávitri a Mahabharatából (Makó 1904); The-
okritos költeményei (Budapest 1904); A Szerelem 
abc-je. Görög dalok (u. o. 190b'); A Hitopadesá-
ból (Losoncz 1906); Anthologia az újkori görög 
nép költészetéből (Budapest 1913). 

2. V. Gyula, tanfelügyelő, költő, szül. Balassa
gyarmaton 1866 szept. 22., megh. Budapesten 
1925 jún. 10. Középiskolai tanulmányait be
fejezve hírlapíróvá lett s előbb Debreczenben, 
1889 óta a fővárosban működött, egyideig mint 
a Fővárosi Lapok segédszerkesztője, majd mint 
a Nemzet munkatársa és később szerkesztője. 
1899-ben megszerezvén a jogi doktorátust, szakí
tott a hírlapírással, Budapesten segédtanfelügyelő, 
majd Nagyszebenben ós Temesvárt, később Vesz
prémben tanfelügyelő lett. 1922-ben miniszteri 
tanácsosi rangnak megfelelő rangosztályba ne
vezték ki. A szépirodalmat azonban továbbra is 
nagy becsvággyal művelte, versei és elbeszélései 
sűrűn jelentek meg majd minden fővárosi lapban. 
Verseit szelíd, bánatos merengés jellemzi, novel
láit erős, de nem bántó realizmus; kedvvel fordul 
az élet szomorú jelenségei felé. Önállóan meg
jelent müvei: Tárcák (1888); Az élet bajai 
(elbeszélések, 1890); Sebek (elbeszélések 1893); 
Elbeszélések (1895); A kis doktor története 
(regény, 1897); Falusi történetek (1902); Az 
élet, Szürke ég alatt (elbeszélések, 1908); Rab
szolgák (elbeszélések, 1909); Szomorúság tarló
ján (versek, 1909); A vér (elbeszélések(1914). A 
Petőfi-Társaság 1906. tagjává választotta, több
költeményével nyert a társulatnál jutalomdíjat. 

3. V. János, XVI. sz.-beli magyar humanista, 
akinek nevét az egykorúak Janus Vyrthesi Pan-
noniusnak is írták és akit ezen a néven Ábel Jenő-
kutatásai előtt az összes írók összetévesztettek 
ifj. Vitéz Jánossal. V. a Vértesy- (másképen. 
Virtessy de Baszte) családból származott, anyja, 
részéről unokaöccse volt Bakóc Tamás magyar 
prímásnak és 1513. Velencébe ment, hogy az. 
ottan 1509 óta tanító Musurnsnak a görög nyelv
ből tartott előadásait hallgassa. Görög tanulmá
nyaiban annyira kitűnt, hogy Aldus Manutius, a 
nagy hellenista, neki ajánlotta Athenaeus editio-
princepsét (Velence 1514). Későbbi sorsáról mit 
sem tudunk. V. ö. Ábel Jenő, Magyarországi hu
manisták és a dunai tudós társaság (akad. értek., 
Budapest 1880, 109., 110. old.) c. müvét. 

4. V. Jenő író, múzeumi igazgató őr, V. Arnold 
író fia, szül. Budapesten, 1877 jún. 30., megh. u. o. 
1916 jún. 18. A budapesti egyetemen doktori okle
velet nyervén, a nemzeti múzeumi könyvtár tiszt
viselője, majd igazgató őre lett. Lapokban és 
folyóiratokban nagy munkásságot fejtett ki az 
irodalomtörténet és kritika, valamint a szépiroda-
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lom és műfordítás terén. 1914-ben a magyar iro
dalomtörténet egyetemi magántanára lett. Munkái: 
Czakó Zs. (Budapest 1899); Költemények (u. o. 
1905); Kölcsey F. (1906); Homeros Ódysseiája 
(1909); A kar A, Hugó V. költ. (1910); A magyar 
románt, dráma (1913); Homeros Iliásza (1913); 
Macbeth Rómában (1914); III. Edward király 
(Al-shaksperei dráma ford. 1914); Merlin szüle-
táse(szmtén,1915>1916banmegnyerteaKisfaludy-
Társaságnak Szigligeti életrajzára kitűzött pálya
díját. Munkatársa volt e Lexikonnak is. 

Vértettí. (Scliizonenra lanigera Hausm., állat). 
A Levéltetvek (1. o.) családjába tartozó, 2 mm. 
hosszú, barnásveres színű, fehér gyapjas rovar, 
az almafának leghirhedtebb ellensége. Ritkán 
akad a körtefán, birsfán és galagonyabokron is. 
Rendszerint a fa sebeiben telepszik meg s a friss 
forradáson szívogat. Ezáltal a seb begyógyulását 
megakadályozza, ez egyre nagyobb lesz («rákos» 
seb). A fiatalabb gallyakon és hajtásokon szívo-
gatása helyén dudorodások, görcsök keletkeznek. 
Kedvvel lepi meg a gyökérből előtörő víz- vagy 
fattyúhajtásokat s ezeken levándorol a gyökér
nyakra és gyökerekre is, hol szívása nyomán 
szintén sebek támadnak. A fiatalabb fát néhány 
év alatt teljesen elpusztítja. Tavasztól őszig egyre 
szaporít. Egy nemzedék két hét alatt teljesen ki
fejlődik, így egy év alatt számtalan nemzedék 
követi egymást. Elhanyagolt almafákon nyáron 
már messziről szembetűnnek a V. fehér gyapjas 
telepei. Ilyen telepen százszámra szoronganak 
egymás mellett a vértetvek. Ha ujjunkkal ott 
végigdörzsölünk, pirosas nedv marad azon, innen 
kapta az állat nevét. 

Irtását a törvény követeli. Legcélszerűbb irtási 
mód: a sebek kitisztogatása, simára metszése, 
utána szabad tűzön 2—3 óráig főzött fa- vagy 
kőszénkátránnyal bekenése. A kátrány bevonja a 
sebet, a beforradást biztosítja, újabb tetűtelepe-
désnek útját zárja. így orvosolják a gyökér sebeit 
is. Ez esetben előbb a fa tövét ki kell bontani s 
ha a kátrány megszáradt, a föld helyére vissza
húzható. A forradásos, görcsös gallyakat le kell 
vágni s a támadt sebet szintén bekátrányozni. 
E munkának ideje a tél. Nyáron a törzsön és vas
tagabb ágakon kátrányozással, a zöld hajtásokon 
zsíros, olajos anyagokkal történő beecseteléssel 
irtjuk a V.-t. Mivel az egész ország fertőzött, így 
az újabb betelepedés állandó, e munkát évről-évre, 
rendszeresen kell elvégezni. Főszabályul tartsuk, 
hogy sehol sebet, származzék az törés, metszés, 
rovarrágás stb. útján, az almaf án meg ne tűrjünk, 
hanem azonnal bekátrányozzuk. 

V e r t e x fejtetőpont, a koponyatető legmaga
sabb pontja a német vízszintesben mérve. L. Ko
ponyamérés. 
• Vértezet, 1. Y-ért. 
, Vértezett erőd, 1. Erőd. 

Vert fal. Deszka szádfalak közé bunkóval, réte
gekben csömöszölt, pelyvával kevert agyagos föld
ből épített fal. A munka előrehaladtával a szádfala
kat is mindinkább emelik. Olcsóbb mint a vályog
fal, egyéb tulajdonságaira nézve azzal egyezik. 

Vert ica l i s (lat.) &. m. függőleges, f ttggőirá-
nyos. — V. kör, 1. Ég. — V. tüzelés, Carnottól 
származó kifejezés, amely általában olyan hajitó-

tUzet jelent, amelynél azt akarják, hogy a löve
dék a célt inkább felülről találja, illetőleg a tála
lási helyen maradjon. 

Vert ic ibasa l i tas (uBv.), a. m. bipolaritás, 
vagyis a növényi test szár és gyökér pólusa. 
L. még Polaritás. 

V e r t i c i l l a s t e r (lat.), 1. Álörv. 
V e r t i c i l l a t a e (n5v.), a szabadszirmú két

szikűek első sorozata, amelynek jellemző saját
sága, hogy magkezdeményében 20 és több embrió
zsák van. Egyetlen génusza a Gasuarina, 1. Ca-
suarinaceae. 

Vert ic i l lus (lat.) a. m. levélörv, 1. Levélállás. 
Verticordia (szivek fordítója), Venus egyik 

mellékneve, később külön istenalakká fejlődött s 
külön temploma is volt Rómában. 

V e r t i g o (lat), 1. Szédülés. 
Vertikális (lat.) a. m. függőleges, 1. o. 
Vertikális kör vagy magassági kör a csilla

gászatban oly legnagyobb kör az éggömbön, amely 
átmegy a zeniten és nadiron, amely tehát merő
leges a horizonra. A V. és a meridián közti szög 
az azimut. A V.-nek a horizontól a csillagig ter
jedő íve a csillag magassága. A keleti és nyugati 
ponton átmenő V. az ú. n. első V. 

Vertikálteleméter, 1. Távolságmérő. 
Vértisztító szerek (depuraniia, haematoca-

thartica), az orvostudományok elavult múltjából 
származó hibás és ma már értelmetlen elnevezés, 
mely csupán akkor bírt jogosultsággal, amikor 
még a betegségek közös okát a vérnek hibás ve
gyületében keresték. A név különben ma is forog, 
de nem a tudományban, hanem a titkos szerek 
piacán. 

Vert j u s (franc, ejtsd: ver zsft, a. m. zöld lé), 
szörpsűrűségűrebepároltfehérszőllőmust,amelyet 
főleg Franciaországban silány mustok javítására 
s bizonyos sauceok készítésére használnak. Igen 
édes, emellett savanykás ízű szörp, sok cukrot és 
borkövet tartalmaz. 

V e r t I n m i é r e (franc), 1. Jódzöld. 
Vert mezőny, turfkifejezés: a győztes és a 

helyezett lovak után célhoz ért többi részvevő 
együttesen. 

Vert mű, nyújtható fémlemezekből kalapács, 
poncoló vagy dúcok segítségével alakított szobor, 
dombormű, edény stb. A V. technikája, amelyet a 
német Treiben után trébelésnek is neveznek, már 
az ókorban is ösmerotes. Rómában s Bizáncban 
fából faragott minták segítségével készült a vert 
művű edény, amelyeket hátulról a fémlemezbe 
vertek. Theophilus Presbiter és Benvenuto Cellini 
részletesen leírja a középkori és a renaissance V. 
technikáját, amelyet napjaikban nagyobb méretű 
szobrok előállításánál is felkaroltak. V. ö. Trauth, 
Werkzeuglehre und die Bearbeitung der Metalle 
(3. kiad. Kriens-Luzern 1900). 

Vértódulás (congestio), bizonyos érszakaszok 
vérrel való telődése, amely lehet az érmozgató 
idegek működésének eredménye, avagy gyuladás 
következménye. A közönséges nyelvhasználatban 
V.-on rendesen az agyvelő aktiv artériás vérbősé
gét értjük, mely gyakran szédüléssel jár s érelme
szesedésben szenvedő egyéneknél könnyen guta
ütésre vezethet. Gyakori a V. klimaktériumban 
levő nőknél. 
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Vértorony, 1. Héttorony. 
Vértő (növ.), 1. Onosma. 
Vértrágya, a vágóhídaknál és a gyepmesteri 

tereken összegyűjtött állati vérből készül. A V. 
készítéséhez a vért vízgőzzel megalvasztják, az 
alvadékot megszárítják s aztán megőrlik. Az 
így nyert termék (vérliszt) sötétbarna, finom 
szemcséjű por, vagy tisztán, vagy más trágya
szerekkel, leginkább szuperfoszfáttal keverve 
kerül a forgalomba. A tiszta vérlisztben mintegy 
120/,, nitrogén van könnyen bomló fejérjeanyagok 
alakjában és 1% foszforsav. A gazdaságban kike
rülő állati vért a komposzt-trágyához lehet cél
szerűen felhasználni. 

Vertumnus vagy Vortumnus (verto=l ordítok, 
változtatok), az etruszk Volsiniiből Rómába telepí
tett istenség, általában a változások, nev. a ter
més, gyümölcs, a változó évszakok, továbbá a 
kereskedés, üzlet istene, akinek a virágok és gyü
mölcsök zsengéjét áldozták. Ősszel ülték tisztele
tére a Veriumnaliát. Szép ifjúnak ábrázolták, 
fején kalászkoszorú vagy zöld lomb; kezében bő
ségszaru. Felesége Pomona, a gyümölcsáldás 
istennője. Kettejüknek egy papjuk (fiamén) volt. 

Vérújítás v. vérfelfrisstíés, tenyésztő eljárás. 
A hosszú ideig folytatott beltenyésztés és rokon
tenyésztés folytán az állatok termékenysége és élet
energiája csökken, a szervezet elfinomodik vagyis 
degenerálódik, e káros következmények elkerülése 
végett V.-t alkalmaznak idegenből hozott, az anya-
állatokkal lehetőleg rokonságban nem állótenyész-
hímekkel. Külföldi fajták sikeres tenyésztése időn
ként szintén szükségessé teszi a V.-t. 

Verulami Bacon, 1. Bacon, 1. 
Verulamium, 1. Saint-Alhans. 
Verus, IMCÍUS, Marcus Aurelius uralkodótársa, 

a Hadrianustól örökbefogadott Lucius V.-nak 130. 
született fia, akit viszont Hadrianus kívánságára 
Antoninns Pius fogadott fiává. A parthus háború
ban (162—166) V. volt a fővezér, de;az időt Antio-
chiában tétlenül és dorbézolásokkal fecsérelte el 
s így élt tovább Rómában is. Meghalt 169. a ve-
netiai Altinumban, 39 éves korában. 

Vérvád, szokásos elnevezése annak a zsidók 
ellen emelt vádnak, hogy keresztény gyermekek 
vérét a páska (macesz, macra) sütéséhez felhasz
nálják. Tudományosan jelenti mindazokat a vá
dakat, melyeket néha babonaságból, de legtöbb-
nyire rosszhiszemű tendenciával vallásfelekezetek 
ellen emeltek annak a híresztelésével, hogy val
lásos babonáiknál más vallásfelekezetüek vérét 
használják. A római birodalomban azt terjesz
tették, hogy minden, a kereszténységbe felveendő 
neofita egy az áldozati liszt alá elrejtett gyerme
ket tőrével átszúr és azután a jelenlevőkkel együtt 
megisszák a kifolyt vért és megeszik a megölt 
testet. Az egyházatyák (Justinus Martyr, Tertul-
lianus, Minucius Félix stb.) hiába harcoltak az 
ilyen legtöbbnyire rosszhiszeműséggel csinált 
hírek ellen, a nép zöme elhitte és ezek a hírek 
voltak okozói a keresztényüldözéseknek mind
addig, amig a keresztény vallás nem lett állam
vallássá. A középkor óta a zsidók ellen izgatnak 
azzal, hogy keresztény vért használnak a páska
sütéshez. Legelőször lép fel ez a vád Francia-

"an, ahonnan II. Fülöp uralkodása alatt 

(1180—1223) a zsidók kiűzetnek. Azóta a vád 
számtalanszor ismétlődött. A keresztény nép hiszé-
kenységét nagyban növelte az a tény is, hogy az 
egyház két, állítólag a zsidók vérszükségletének 
áldozatul esett keresztényt a szentek sorába ikta
tott, így a trienti Szt. Simont (1475), Szt.Vencelt, 
akinek tiszteletére több kápolnát emeltek a Rajna, 
mentén, ámbár viszont maga az egyház több izben,. 
legelőször IV. Ince pápa 1427. és egyéb egyház-
nagyok, későbben Luther is alaptalannak nyilvá
nították a V.-at. A középkorban sok egyes egyénen 
kívül egész zsidó községek, amelyeket kifosztottak 
és lemészároltak, estek a V. áldozatául. A modern; 
antiszemitizmus is több izben felkarolta és szította, 
a népnek ideirányuló hiszékenységét. Hazánk
ban az első V., amelyről tudomásunk van, a nagy
szombati volt 1494., ez alkalommal az ottani 
zsidókat máglyán elégették. Ezt követte II. Lajos, 
alatt a budai, amelyet a zsidó származású Szeren
csés Imre meghiúsított, 1529. a bazini, 1539^ 
ismét egy nagyszombati. A XVIII. sz.-ban a sárosi 
követelt véráldozatot. Felmentéssel végződött 
1741. a csengeri és 1888. a tiszaeszlári. A leg
újabb és felmentéssel végződött per (1913) Orosz
országban folyt le. A V.-ból kifolyólag nagy iro
dalom is keletkezett. V. ö.: Christ. Zeugnisse gegen 
die Blutbeechuldigung der Juden (Berlin 1882); 
Struck, Das Blut im Glauben und Aberglauben-
der Menschheit (München 1900) és Ghvoolson, Die-
Blutanklage der Juden (Frankfurt 1901). L. még 
Rituális gyilkosság. 

Verve (franc, ejtsd: verv) a. m. művészi lelke
sedés, tűz, lendület. 

Vervet (állat), a Cercopithéctis pygerythrm 
F. Cuv. (lalandei) nevű cerkófmajom. 

Verviers (ejtsd: vendé), az ugyanily nevű járáa 
székhelye Liége belga tartományban, (1920) 44,118 
lak., igen jelentékeny posztóiparral, bőrgyártás
sal, malmokkal, kalapkészítéssel, cink- és ólom-
öntéssel; különböző szakiskolákkal. A Gileppe 
vize, hatalmas töltések segítségével összeszorítva* 
szolgáltatja számos gyárnak a mozgató erőt V. 
szülővárosa Vieuxtemps hegedűművésznek. 

Vervins (ejtsd: vervsn), város Aisne francia dé-
partementban, (191D 3206 lak., szövőiparral, XV. 
sz.-beli templommal, várfalak maradványaival. 
1598 máj. 2. itt kötötték meg IV. Henrik francia 
és H. Fülöp spanyol király a békét. 

Vérvirág (növ.), 1. Haemanthus. 
Vérvizelés, 1. Hemahiria. 
Vérvizsgálat. Az orvosi V. többféle lehet. A 

vérnek mint testszövetnek tulajdonságait meg
állapítandó, vizsgálni szokás a vér fajsúlyát, meg
állapítván, hogy mily fajsúlyú benzol és kloro
form keverékben marad lebegve valamely vér-
csepp; vizsgálják a vér hemoglobin-tartalmát 
(1. Hemoglobinométer, Hemométer), megállapít
ják továbbá a vörösvérsejtek és fehérvérsejtek 
számát. Ez úgy történik, hogy a vérnek ismert 
kis mennyiségét vörösvérsejt-számláláskor száz
szorosra, fehérvérsejt-számláláskor tízszeresre, 
hígítjuk s a keverék egy cseppjében megfelelő 
vérsejtszámláló készülékben mikroszkóp alatt 
megolvassuk a vérsejtek számát. Ebből kiszámít
ható a vérsejtek száma 1 mm' vérben. Különösen 
a Thoma-Zeiss és a Bürker-féle vérsejtszámlálá 
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készülékek használatosak. Mikroszkópi készítmé
nyeket megfelelő festéssel előállítva, képet nye
rünk a vérsejtek alaki és vegytani viszonyairól, 
különös tekintettel a fehérvérsejtek különböző 
fajainak számarányára. 

Adott esetekben meghatározzák a vérsejtek 
térfogatát hajszálcsőben centrifugálással külön
választva a vérnedvtől (hematokrit). Használatos 
& vér viszkozitásának (viszkoziméter) és meg-
.alvadóképességének (thrombométer, thrombosz-
kóp) s a vérsejtek sülyedési sebességének meghatá
rozása is. Klinikai fontosságú a vér fagyáspontjá
nak meghatározása (Korányi). A vér gázainak, 
.továbbá cukor, húgysav és más anyagainak meg
határozására is vannak klinikai eljárások, ame
lyekhez legtöbbször 1 — 2 csöpp vér elég. Másnemű 
vérvizsgálatok a vérben keringő baktériumok 
.(tífusz, genyesztők) kitenyésztésével, ismét mások 
.a vér immuntesteinek kimutatásával foglalkoznak. 
Ii. Szerumdiagnosztika, Wassermanii-reakció. 

A törvényszéki orvosi V. megállapítja, hogy va
lamely folt vérfolt-e, továbbá hogy ha vér, milyen 
.-állattól származó. L. Biológiai vérkimutatás. 

Várvölgy (Verve ghiu), kisközség Szilágy vm. 
zsibói j.-ban, (1910) 602 magyar lak. (Tr. R.) 

Verwey, Albert, németalföldi költő, szül. Am
sterdamban 1865 máj. 15. Modern írótársaival 
-együtt alapította a Nieuwe Gids (Új kalauz, 1885) 
-c. folyóiratot; 1894 óta a Tweemaandelijkseh 
"Tijdschrift (Kéthavi folyóirat) szerkesztője Am-
^sterdamban. V. Urai költeményei: Verzamelde 
-gedichten (Összegyűjtött költemények, u. o. 1889); 
•drámái: Johan van Oldenbarneveldt (u. 0. 1895) 
-és Jacoba van Beieren (u. 0. 1902). 

Verwirkungst l i eor ie (ném.) a. m. jogelját-
szási elmélet, a Schmerling államminisztersége 
alatt osztrák részről hivatalosan is vallott az a 
felfogás, hogy Magyarország alkotmányára való 
történeti jogait a szabadságharc folytán elját
szotta s ezért az egységes birodalmi alkotmány
nak ráoktrojálása ellen jogos kifogást nem emel
het. Ezt áz elméletet Deák cáfolta meg az ú. n. 
jogfolytonossági elméletének felállításával és bi-
.zonyításával. 
• Verworn, Max, német fiziológus, szül. Berlin
ben 1863 nov. 4., megh. Bonnban 1921 nov. 23. 
1891-ben a jenai élettani intézet tanársegéde lett 
s az ottani egyetemen magántanár, 1895. rend
kívüli tanár, 1901. rendes tanár Göttingenben, 
1910. Bonnban, ahol a fiziológiai intézetnek is 
Vezetője volt. Fő műve: Allgemeine Physiologie 
(Jena 1895,2. kiad. 1897). Egyéb munkái: Psycho-
physiologische Protistenstudien (Jena 1889); Die 
physiologisehe Bedeutung des Zellkerns (Bonn 
1891); Die Bewegung der lebendigen Substanz 
(Jena 1892); Beitrage zur Physiologie des Zentral-
nervensystems (u.o. 1898); Das Neuron in Anatomie 
und Physiologie (1800); Physiologisches Prakti
kum für Mediziner (1907); Mechanik des Geistes-
lebens (1907); DieEntwickelung des menschliehen 
Geistes (1912). V. ö. Madarász István, V. Miksa 
pszichomonizmusa (Budapest 1919). 

Verzális, 1. Versalia. 
Vérzápor (nBv.), 1. Saematococcus. 
Verzár,!. Frigyes orvos, egyetemi tanár, szül. 

iBudapesten 1886 szept. 18. Orvosi tanulmányait 

Vérzés 

Budapesten végezvén, 1913. a budapesti egye
temen magántanár, 1918. a debreczeni egyetemen 
ny. r. tanár lett; 1921—22-ig az orvosi kar 
dékánja. A vezetése alatt álló élettani intézetnek 
közleményei fóleg a Pflügers Archívban és a 
Biochemische Zeitschriftben jelennek meg. Ön
állóan megjelent művei: Der Gaswechsel des 
Muskels (1914); Ergebnisse der Physiologie; 
Orvosi laboratóriumi munkálatok (1920). 

2. V. G-yula, orvos-író, szül. Gyulafehérváron 
1886 márc. 22. Orvosi tanulmányait Budapesten 
végezvén, Krepuska tanársegéde volt; 1922. a 
budapesti tud. egyetemen a fülbetegségek kór- és 
gyógytanából magántanári képesítést nyert. Iro
dalmilag folyóiratokban pathológiai és fülsebé
szeti kérdésekkel foglalkozik. 

Verzasca, a Lago-Maggiore egyik forrásfolyója 
Tessin svájci kantonban. 

Vérzékenység (hemofilia), veleszületett, a női 
ágon át a fiúkra öröklődő beteges állapot, mely 
vérzésre hajlamosságban nyilvánul. Nemcsak 
minden kis sebzés vérzik veszedelmes erősséggel 
és tartóssággal, hanem látszólag maguktól is 
támadnak tüdő-, bél- stb. vérzések. Jelentéktelen 
ütésektől nagy bőralatti vérzések keletkeznek; 
az izületek egészen megtelhetnek vérrel (hemar-
trosz). Vannak betegségek is, melyek folyamán 
vérzésre hajlamosság fejlődik ki, pl. skorbut, 
Werlhof-félo betegség stb. 

Vérzés (haemorrhagia) alatt értjük a vala
mely okból megnyitott vérerekből a vérnek ki-
ömlését akár a test külső felszínére, akár vala
mely belső üreg felé, akár pedig a szövetekbe. 
A vérzések okai négy nagy csoportra oszthatók: 

a) az egyik esetben az egyébként ép vérér vala
mely külső behatásra, legyen az sebzés, zúzódás 
vagy erős összenyomatás, megreped (sérüléses, 
traumás V.) ; 

b) a másik esetben a beteg érfalat repeszti meg 
a normális vagy felfokozott vérnyomás (önkéntes, 
spontán V.); 

c) a harmadik lehetőség az, hogy a vérnyomás 
fokozódik az erekben, illetve az erek körüli nyo
más csökken az erek szomszédságában annyira, 
hogy a vérerek megrepednek. Az utóbbi lehető
ségre példa a léghajósoknál nagy magasságban 
meginduló orr- vagy fül-V.; az előbbire példa: 
igen erős köhögési roham kapcsán bekövetkező 
apró V.-ek; 

d) a negyedik lehetőség az, hogy a vér minő
ségében, illetőleg az egész szervezet alkatában 
rejlik annak az oka, hogy az egyén kimutatható 
külső okok nélkül is könnyen és erősen vérzik 
(V.-es hajlam, haemophilia, haemorrhagiás dia-
tesis). Ilyetén vérzékeny hajlamot okozhat bizo
nyos betegségeknek kiállása, így a tífusz, himlő, 
vörheny, skorbut és mások. 

A seb-V.-eknél a megnyitott vérerek minősége 
szerint verőeres, gyűjtőeres és hajszáleres V.-t 
szokás megkülönböztetni, amelyek közül az elsőt 
az élénk piros vér lüktetése, a gyűjtőereset a sötét
vörös vér egyenletes előbuggyanása, a hajszál
eres (parenchymás) vérzést pedig a sok pontból 
történő szivárgás jellemzi. Az olyan szervek, 
amelyeket igen bő érrendszer ágaz be (csontvelő, 
lép, máj) mindig sokkal erősebben vérzenek, mint 
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u vérszegény heges kötőszövet. Lobos területek, 
működésben lévő szervek V.-e is mindig jelenté
kenyebb. 

A közvetlen V. nehezebben áll meg az élesen 
metszett, tátongó, mint a keskeny szúrt vagy 
erősen zúzott sebekből. Ha valamely vérér telje
sen át van metszve, könnyebben visszaugorhat a 
szövetek közé és akkor belőle a V. hamarabb eláll, 
mintha az érfal csak meg van metszve. Hogy az 
elveszített vér mennyisége mikor jelent a szerve
zetre nézve általában veszedelmet, nehéz a szer
vezet állapotán és egyéb tényezőn kívül eldön
teni ; függ a vérveszteség sebességétől; nők job
ban tűrik mint férfiak. Általában a vérmennyiség 
</8 részének elvesztése még nem jár következmé
nyekkel ; Vs rész elvesztése halálos lehet, il1 el
vesztése feltótlenül halálos. 

Az üregi V.-eket, vagyis a test belső üregeinek 
felszíne felé (bél, húgyhólyag, hasüreg, mellüreg, 
légcső stb.) történő V.-t értjük általánosságban 
belső V. alatt. Az ilyen V.-ek ugyanis a kifelé 
történő V.-ekhez hasonló tünetekkel járnak, anél
kül, hogy kifelé a vér, legalább is kezdetben, meg
jelennék. Nagy üregek felé történő V. éppúgy 
lehet életveszélyes, sőt halálos, mint a külső vagy 
seb-V. Az utóbbira példa a méhen kívüli terhes
ség repedése folytán bekövetkező halál, mely a 
hasüreg felé történő elvérzés következménye. 

A külső vagy belső V. első általános jele a bőr 
é3 nyálkahártyának egyre fokozódó halványsága, 
amely élénk ellentétben áll kezdetben a sérült jó 
közérzésével; ezt azonban csakhamar fáradtság, 
gyengeség érzése váltja fel, a vérző egyén szédül, 
émelyeg, ájuldozik; egész testében fázik, remeg. 
Miközben a végtagok kihűlnek, a szemek beesnek, 
egyre szaporább, kisebb hullámú, elnyomhatóbb 
lesz az érlökés, felületessé és szaporává a légzés. 
A vérző egyén ásít, homályosan lát, fülei zúgnak, 
az eszmélet megzavarodik, esetleg görcsök jelent
keznek és a tünetek fokozódása közben beállhat 
a halál. 

A szöveti V. legismertebb példája a bőr-V.-ek 
változatos képe. A bőr-V. nagysága szerint vér
pontokat (echimosis), véraláfutást (suffusio) és 
vérömlenyt (haematoma) szokás megkülönböz
tetni. A bőr-V.-ek eltűnése a vér felszívódása 
által történik, aminek első kifejezett jele a V. 
körül létrejövő vérfesték beivódása, amely a ver
desték bomlása folytán az eredeti kékes-vörös 
"zínámyalatból sötétkék, kékeszöld, zöldessárga, 

ajd narancssárga színbe megy át. A belső szer
vek szöveti V.-e közül pedig legvégzetesebb az 

y-V. (gutaütés, apoplexia), amely mindenkor 
» megfelelő agyrészlet roncsolásávai s éppen ezért 
izonyos agyműködések kiesésével jár; az életre 

'nézve nélkülözhetetlenül szükséges agyrészletek 
Roncsolása azonnali halálnak lehet okozója. 

A V.-csillapítás csakis a külső és belső V.-ekro 
nézve jöhet tekintetbe, míg a szöveti V.-ekkel 
szemben voltaképpen tehetetlen az orvos. Az utób
biakra legfeljebb közvetve, nyugalom létesítése, 
vérnyomás-csökkentés által hathatunk. 

A belső V.-ek egy része, pl. tüdő-V., gyomor-, 
tél-V., ugyancsak közvetve, tehát belgyógyá-
zati úton is megközelíthető. Más részénél (gyo-

mor-V., hasüri V., hólyag-V.) sebészi beavatko

zásra lehet szükség, amely a V. helyének felke
resésében, esetleg a vérző szerv kiirtásában állhat. 

A seb-V.-nél á külső V. csillapításának feladata 
a vérző ér nyílásának elzárása. Ezt elérhetjük 
vagy közvetlenül a seben alkalmazott eljárások
kal, vagy oly módon, hogy a sebtől távolabb avat
kozunk be a vér kifolyásának meggátlására. 

A közvetett eljárásokhoz tartozik a vérerek 
összenyomatása, a sérülés helyétől távolabb, meg
felelő gummipólyával (Bsmarch-pólya), szükség 
esetén a gyakorlati életben bármilyen erősebb kö
telékkel (nadrágtartó, összehajtott kendő, erősebb 
kötelék) végezhetjük. Az ilyen ideiglenes V.-csil
lapítás csupán addig alkalmazandó, míg a sérült 
oly helyre szállíttatik, ahol a végleges V.-csilla-
pításhoz szükséges műtét rajta elvégezhető. A vég
tagok leszorítását csakis súlyos, verőeres V.-nél 
szabad és kell végezni. A lekötést a combra avagy 
a felkarra alkalmazzuk. Ezen a téren igen sok 
visszaélés történik; a V.-ek nagyobb része gyűjtő
eres, a gyűjtőeres V. pedig a rendesen tökéletlen 
leszorítás következtében még sokkal erősebb lesz. 

Súlyosabb külső és belső V. esetén fontos a ki
vérzett beteg rendes vérkeringésének, a vérnyo
másnak helyreállítása. A végtagok felemelése és 
a végeiktől tövük felé irányított szoros bepó-
lyázása által a végtagokban levő vért a szív felé 
nyomhatjuk. A beteg fejét, kivált fenyegető agy-
vérszegénység esetén, mélyebbre fektetjük, meleg
veszteségét felmelegített takarókkal kisebbít
jük. Ha a sérült eszméletén van és nyelését 
nem zavarja a hányás, forró kávéval, teával a 
gyomron át, lassan benyomott konyhasós vízzel 
a végbélen át juttathatunk folyadékot a kerin
gésbe". Súlyos esetben folyadékot, nevezetesen 
0'9%-os konyhasóoldatot (még inkább Ringer-
oldatot) ömleszthetünk a sérült bőre alá, esetleg 
valamely gyűjtőérbe is, esetleg egészséges vérnek 
átömlesztése más egyénből is szóba jöhet. 

Vérzés (növ.), l. Könnyezés. 
Vérzéscsillapító szerek (styptica; Jiaemo-

styptica), a vérzés elállását elősegítő orvosságok. 
Ilyenek pl. a vaschloridos vatta, az anyarozs és 
készítményei, az adrenalin, továbbá gelatina, 
kalciumsók, coagulen (Kocher-Fonio) stb. Részben 
helyben hatnak, ha a vérző területre aplikáljuk, 
részben a véráramba kerülve vagy a vér alvadé-
konyságát növelik, részben (mint az anyarozs
készítmények a méhen) a vérző szerv összehúzó
dása által az erek elzáródását eredményezik. Van
nak köztük elavult gyógyszerek s gyakran ész
szerűtlenül is használják őket. 

Vérző tarjag, 1. Werlhof-féle betegség. 
Verzsbolovo, város, 1. WirbaUen. 
VesaAivLs,Andreas, belga anatómus, szül. Brüsz-

szelben 1514 dec. 31., megh. Zante szigetén 1564 
okt. 15. 1543-tól felváltva hol Bolognában, hol 
Pisában tanított; előbb V. Károly német császár, 
1555. II. Fülöp spanyol király udvari orvosa. Az 
inquizició mint varázslót halálra ítélte, II. Fülöp 
azonban megkegyelmezett neki, de csak oly fel
tétel alatt, ha zarándokutat tesz a Szentföldre. 
V. a tudományos boncolástan megalapítója. Műveit 
kiadták : Boerhave és Albin (2 köt., Leiden 1725). 
V. ö. Weynants, Andreas V. (Löwen1846); Rótt, 
A. V. (Basel 1886). 



Vesanla — 192 — Vesebetegségek 

V e s a n i a (lat.), 1. Téboly odottság. 
Vesdre (ejtsd: védr), az Ourthe (Maas-vizrend-

szer) jobboldali mellékfolyója. A német Hohes 
Veim hegységben ered és 71 km. hosszú folyás 
után Lüttiehtől DK.-re torkollik. Gileppe nevű 
mellékvize 80 ha. felületű tóvá duzzasztva Ver-
viers várost látja el vízzel. 

Vese (ren, nephros). Az ember veséje bab alakú, 
10—12 cm. hosszú, 5—7 cm. széles, 35—4 -5 
cm. vastag, 120—170 gr. súlyú mirigyes szerv. 
Mindkettő a gerincoszlop mellett az ágyéktájon, 
a hashártya mögött laza zsírszövetbe ágyazva 
fekszik, a jobb valamivel mélyebben, mint a bal. 
Keresztmetszetén a vesét borító erős rostos hár
tyán (vesetok, capsula) belül két réteget lehet 
megkülönböztetni, ú. m. kéregállományt és velő
állományt. Ez utóbbi kúpalakú kiemelkedésekkel 
(papiili renales, Malpighi) nyúlik a vese homorú 
oldalán levő üreges részbe, a vesemedeneébe (pel-
vis renalis), melynek a kiemelkedések közé nyúló 
részei a vesekelyhek (calyces renales), más olda
lon pedig közvetlenül folytatódik a húgyvezetőbe 
(1. o.). A vese bemélyedését, melyből a húgyvezető 
ered s melyben a vese erei elvesznek, veseköldök
nek (hilus renalis) hívjuk. A vese szöveti szerke
zete igen bonyolult. A kéregállomány hámsej
tekkel bélelt húgycsatomácskák tömkelegéből áll. 
Az ily csatornácskák zárt végén az üregbe egy 
gömbalakú képződmény domborodik be, az ú. n. 
Malpighi-féle testecske (corpusculum renis glo-
merulu8), melyeta csövecske elvékonyodott hámja 
tokszerüen borít (Bowman-féle tok). Az egész át
mérője 0-l—0-2 mm. Innen a húgycsatornácska 
kanyargósán, majd egyenes vonalú hurkot képezve 
(Henle-féle hurok) halad, majd néhány kanyarulat 
után egy kivezető csövecskébe torkol, mely csövek 
egyenes vonalban haladva, egyre számosabban 
egyesülnek a velőállományban apró nyílásokkal 
végződve a szemölcsök tetején. Ez amirigyes rend
szer áll a kiválasztás szolgálatában, eltávolítva a 
vérből a kiválasztandó anyagot. A működés lényege 
még ismeretlen, de bizonyos, hogy a Malpighi-féle 
testeeskóknek és a kanyarulatos csatornáknak 
(canaliculi contorti) jut leglényegesebb szerep. 
Erre vall a vese különös vérkeringése is. A vese
ütőér ugyanis apró ágakra oszolva a Malpighi-féle 
testekben a csodareeére (rete mirabile) oszlik, mely
nek elvezető csöve még keskenyebb, mint az oda
vezető, minek folytán e csomócskában kétségtele
nül igen nagy vérnyomás van. Valószinü.hogy leg
alább jórészben itt választatik ki a víz, míg a ka
nyarulatos csatornákban a sók és a többi anyagok. 
A kiválasztás művelete nem pusztán fizikai folya
mat, hanem a sejtek életműködésének eredménye. 

•» , Ha a kiválasztás elégtelen, úgy húgyvórüsóg (l.o.), 

vlzibetegsóg (1. o.) stb. fejlődik ki. (L. Vesebeteg
ségek, Húgy, Vizeletvizsgálat stb.) Ha a vizelet 
lefolyása akadályozva van (vese-, illetőleg ureter-
kő), a vesemedence s a bevezető csatornák a vese
állomány rovására kitágulnak (hydronephrosis). 
Ez a tágulás néha óriási méreteket ölthet (1. még 
Vesebetegségek). A vese fejlődése igen bonyolult. 
A fejlődés menetén később egészen elpusztuló vagy 
más szervekké átalakuló szervek felelnek meg a 
V.-nek. A végleg kifejlődő vese voltaképen a har
madik képződmény (metanephros). 

Vese, kisk. Somogy vm. marczali j.-ban, (i920> 
1683 magyar lak. 

Vesebajok, 1. Vesebetegségek. 
Vesebetegségek. A vese éppen mint kiválasztó 

szerv gyakran van megbetegedés veszedelmében, 
mert a kiválasztásra kerülő mérgek és baktérium
termékek közvetlenül veszélyeztetik. Ujabban 
megkülönböztetik a kanyarulatos csatornák el
fajulásával járó megbetegedéseket (nephrosis) a 
glomerulusok megbetegedésétől, mely elsősorban 
gyuladásos eredésünek tekinthető. Gyuladásos-
eredésűek a kötőszövetes zsugorodásra vezető 
nephrosklerosisok is, melyeknek egyik alakja a 
granularatrophia. Gyakori azonban e folyamatok 
kombinációja. Az ily V. rendesen mérgezések — 
szublimát, krómsav stb. — nyomán támadnak 
vagy fertőző betegségekhez — vörheny, difteria, 
kolera, torokgyuladások stb. — társulnak. A V. 
jellemző tünetei, hogy a vizeletben fehérje, vér s 
bizonyos húgycsatornákból származó hengeralakú 
képletek, ú. n. cilinderek jelennek meg. A vizsgá
latok kimutatják, hogy a vese vizet, sókat és bizo
nyos szervezetbeli próbaanyagokat nem olyan idő 
alatt, nem olyan mennyiségben és nem olyan 
koncentrációban választ ki, mint a normális vese. 
A vérben visszatartott víz, sók és egyéb bomlás
anyagok húgyvérüségre, vízibetegségre, stb. ve-
zetnek.Különösenavese zsugorodásával járó beteg
ségeit gyakran kiséri a vérnyomás jelentékeny 
emelkedése és a szív balfelének kitágulása. 

A vese ilynemű megbetegedéseinél igen fontos a 
diéta, mégpedig különösen a viz és sófogyasztás 
szabályozása, a lehűlések gondos elkerülése stb. 
Minden egyes eset alapos vizsgálatot és gondos mér
legelést kíván, sematikus rendelések, pl. tejkúrák 
adása, teljesen idejüket múlták. (L. AlbuminuriaT 
Húgyvérűség, Eklampszia-) A heveny vesegyula-
dás megfelelő kezeléssel teljesen gyógyulhat, az 
idősült folyamatok kórjóslata rossz, bár a modern 
gyógykezelés az életet jelentékenyen meghosszab
bítja. Megemlíthető a vese amiloid elfajulása (1. o.), 
a vese pangásos megbetegedése, mely más vér
keringési zavarokat okozó bajokhoz társul, s a vese 
infarktusa (1. o.), melyekben a vese ereinek teljes 
vagy részleges eldugulása okozza a hirtelen fel
lépő fájdalmat és véres vizelési (1. Embolia); a 
vese hólyagos elfajulása, a vese rákos vagy más 
természetű daganatai, a vese-echinokokkusz stb. 
Fejlődhetik genyes, tályogképződésre vezető gyu-
ladás a vesében, akár a véráram útján oda
került fertőző anyagtól, akár a hólyag és húgy
vezetéknek a vesemedencére s magára a vesére 
átterjedő gyuladásából. Nem nagyon ritka meg
betegedés a vesetuberkulózis, amely, ha csak egyik 
beteg, a vese eltávolítását teszi szükségessé. 

A vesekövek a vesemedencében keletkezett, ren
desen húgysavas vagy foszforsavas sókból, ritkán 
más anyagból álló szilárd testek, melyek a nyálka
hártya izgatásával és megsértésével kólikaszerü 
fájdalmakat (vesekólika), véres vizelési ós számos 
reflexjelenséget — ájulás, hányás stb. — okoz
hatnak. Ha a húgyvezetőn keresztül maguktól' 
eltávozni nem tudnak, sebészeti eltávolításuk 
válik szükségessé (1. Húgykő). 

Ha a húgyvezető vesekőtől vagy más okbóí 
(daganat) elzáródik, a kiválasztott vizelet hatal-
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mas daganattá, duzzasztja a vesét (hydronephro-
ais). Ha geny gyűlik igy meg, pyonephrosisról 
szólunk. Gyógykezelése és jóslata az előidéző ok
tól függ. 

A vesemedence gyuladása leggyakrabban a 
hólyaghurut fölterjedéséből támad. Igen gyakori 
állapot a vándorvesének (1. o., ren migrans) mon
dott betegség. Nem túlságosan ritkák a vese fejlő
dési rendellenességei, igy a patkóvese, vagyis a 
két vese alsó végeinek összenövése, az egyik 
vese veleszületett hiánya stb. 

Vesedió (növ.), 1. Anacardium. 
Veseérc, héjas szerkezetű limonit-konkréció. 
Vesefa (növ), 1. Anacardium. 
Vesegyuladás, 1. Vesebetegségek. 
Veseinfarktus. Ha a veseverőér valamely 

ágát a véráram által odasodort embolus elzárja, 
avagy ami ritkább, az érben a vér megalvad 
(thrombus), az ér elágazási területének megfelelő 
veseezövet elhal. A veaeverőerek ugyanis egy
mással nem közlekednek és így a szövet a szom
széderekből vért nem kaphat. Rendesen szívbeteg
ségek és érelmeszesedés kapcsán keletkeznek. 
Kisebb (borsónagyságú) V.-ok tünetnélküliek; a 
nagyobbak igen heves vesekólikás fájdalommal és 
vérvizeléssel járnak. A vesén magán az infarktus 
a hegyével a vesekapu felé fordított sárgásfehér 
vagy szürkéssárga kúp alakjában (keresztmetszet
ben ékalakú) jelenik meg. A V. gyógyítása érdeké
ben semmit sem tehetünk; az alapbaj gyógyí
tandó s legfeljebb vizeletdezinflcienseket ajánlatos 
szedni. 

Vesekólika, 1. Vesebetegségek. 
Vesekő, 1. Vesebetegségek. 
Vesekő (ásv.) a. m. nefrit. 
Veselény (Bicenice), kisk. Trenesén vm. ki-

sznczaújhelyi j.-ban, (1910) 827 szlovák lak. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Veselke (növ.), 1. Chrysosplenium. 
Vesemedence-gyuladáa (pyelitis), leggyak

rabban húgyhólyaggyuladás következménye, 
amennyiben a fertőzés a hólyagból a húgyveze
tőkön keresztül a vesemedenoóbe jut. Minden 
momentum, amely a vizelet kiürítését megnehe
zíti, kedvez a V. létrejöttének. Ennél az ú. n. fel
hágó infekciónál jóval ritkább a leszálló fertőzés, 
amikor a vesemedenee a vesén keresztül fertőző
dik, s ez a fertőzés jut le a hólyagba (pL tuber
kulózis). A V. különböző fokú lehet, enyhe alakjai 
úgyszólván tünet nélkül folyhatnak le; gyakoribb 
azonban a lázzal, sőt hidegrázással járó V. A V. 
sokkal gyakoribb nőknél, mint férfiaknál; arány
lag csekély helyi tünetei és rendetlen hőemel-
kedései,a szabálytalan hidegrázások miatt sokszor 
más betegség képét utánozhatja; biztos diagnó
zisra vezet a vesemedence katéterezése. Elha
nyagolt V. a vesegenyedést (pyelonephritis), az 
egész vese pusztulását okozhatja úgy, hogy csak 
az egész vese kiirtása mentheti meg a beteget a 
vérmérgezéstől (sepsis). 

Vese-metszés, 1. Vese-műtét. 
Vese-műtét alatt értjük a vesén különböző 

okokból végrehajtott különböző beavatkozásokat. 
A fontoeabb V.-ek a következők: 

1. A vese-metszés (nephrotomia), a vese ketté-
metszése domborulatának megfelelően, hogy a 

nyilason át a vese állományába, illetőleg a vese
medencébe behatolhassunk. A vesében fejlődött 
kóros gócok felnyitására v. eltávolítására, továbbá 
a vese-kehelyben székelő kövek kiemelésére vé
gezzük. Az utóbbiak eltávolítása történhetik a 
vese-medencének felnyitásával is(pyelotomia), ha 
a kehely hozzáférhető s benne a kő kitapintható. 
Mindez esetekben a vesét, illetőleg a kelyhet újból 
összevarrjuk. 

2. Vese-szájadék-képzés (nephrostomia), a fel
metszett vese állandó nyitvatartása oly célból, 
hogy a vese váladéka, illetőleg a vesének vala
mely beteg góca a bőr felszíne felé levezet
tessék. 

3. Vese-kimetszés (nephrectomia), az egyik vese 
eltávolítása gyuladás v. daganat képződése miatt. 
A kiirtás vonatkozhatík a vese egyes részleteire 
(nephrectomia partialis v. vese-resectio), vagy az 
egész vesére. Feltétele, hogy a másik vese oly 
állapotban legyen, hogy a szervezetre nézve fon
tos vese-működést egymagában átvehesse. Ellen
kező esetben a vizelet-alkatrészeknek a szervezet
ben való visszamaradása hamarosan halált okoz. 
E feltétel megállapítása az utóbbi időkben hasz
nálatos vesevizsgálati módszerekkel (uréter-katé
terezés) nagy tökélyre emelkedett. A vese ki
irtása történhetik az ágyék-tájról a hashártya 
megnyitása nélkül (nephrectomia lumbalis), vagy 
a hasüreg felől a hashártya megnyitása után (ne
phrectomia transperitonealis). 

á. A vese-felvarrás (nephropexia), a vándor
vese, vagyis af elfüggesztő szalagok lazulása foly
tán helyéből kimozdult vesének visszavarrása. 

Vesepecsenye, a marhának a vese tájéka fölött 
fekvő húsából készített sült. Két részből áll: az 
ú. n. V., mely hosszúkás, és a lapos, kiszélesedő 
felső rész, az ú. n. pacsni. A V. sok csont, bőr, 
zsír és kötszövet közé van ágyalva. Ettől meg
tisztítva, finom porhanyós húsát sütve v. párolva 
készítik. A pacsniból rendesen gulyást főznek. 

Vésés, az ipar és az iparművészet számos ágá
nak technikája, mely mélyített v. kidomborodó 
és sokszorosításra v. díszítésre szolgáló képek, 
jelek, betűk előállítása végett vésővel v. géppel 
távolít el az alapból megfelelő anyagrészeket. A 
V. főbb technikái a drágakő-V., a bélyegző-V., 
a betü-V., a pecsótnyomó-V., továbbá a fa-és réz
metszés. V. ö. Hauff, Anleitung zur Gravierkunst 
(Leipzig 1896). 

Vesesipoly, 1. Húgysipóly. 
Vésettajkú paduc (illat), 1. Paduc. 
Vésett kövek, 1. Gliptika és Gemma-
Vesevérzés (nephroraghia) különböző vese

betegségek tünete lehet: vesegyuladás, vese
tuberkulózis, vesekő, vesedaganatok, veseinfark
tus, mind V.-sel járnak. Tünete a vizeletben meg
jelenő vér; hogy a vér tényleg a veséből s nem 
a húgyhólyagból jön, uréterkatéterrel dönthető 
el, amely mindjárt megmutatja azt is, hogy a 
két vese közül melyik a beteg. 

Vesezsugorodás, 1. Vesebetegségek. 
Vesica(lat.)a.m.hólyag; V.fellea, epehólyag; 

V. urinaria, húgyhólyag. 
V e s i c a n t i a (áiiat), 1. Hólyaghúzó bogarak. 
V e s i c a n t í a (orv.), 1. Hólyaghúzó szerek. 
Ves ica tor ia , 1. Hólyaghúzó szerek. 
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Ves l cu la a. m. hólyagocska. V. germinativa, 
a petesejt magva. V. prostatica a. m. utricnlus 
(1. o.) maseulinus. V. seminalis : ondóhólyag (1. o.). 

Vesicularis lélegzés a. m. sejtes légzés. Or
vosi megnevezése az egészséges tlidők fölött hall
ható lélegzési zörejnek. L. még AuszkuUáció. 

Veskócz (Yieskovce), kisk. Ung vármegye 
nagykaposi járásában, (Í9ÍO) 368 magyar lakossal. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Vesle (ejtsd: vél), az Aisne egyik mellékfolyója 
Franciaországban, ered Chálons-sur-Marnetól 
K.-re 18 km.-re és Soissons fölött torkollik. A 
világháborúban jelentékeny harcok színhelye volt, 
1914 szept. 2-án az előnyomuló német hadsere
gek átkeltek rajta, de a marnei vesztes csata után 
a visszavonuláskor föl kellett adniok. A V.-vona-
lat másodszor 1918 máj. 30-án foglalták el a né
metek. Mikor az új francia offenzívakor ismét el 
kellett hagyniok az elfoglalt területet, a német 
7. hadsereg aug. 4-től szept. 3-ig harcolt ós fedezte 
a visszavonulást. 

Vésnie, Milenko, szerb államférfi, szül. Duni-
szicsiban (Ó-szerbia) 1863 febr. 25., megh. Paris
ban 1921 máj. 28. Németország több egyetemén, 
Parisban és Londonban tanult jogot; majd diplo
máciai pályán működött, 1893. tanár lettabelgrádi 
egyetemen, rövid idő múlva közoktatásügyi mi
niszter, 1900. római, azután párisi követ, 1906. 
visszahívták igazságügyminiszternek, de egy év 
múlva ismét Parisba ment s a világháború alatt 
is ott képviselte Szerbiát. 1920-ban rövid időre 
a szerb parlamenti válság alatt kétszer is átvette 
a kormányelnökséget, de azután ismét föleserélte 
azt a párisi követséggel. Több büntetőjogi és nem
zetközi jogi munkát is írt, ezek közt: Le droit 
international dans les rapports des slaves méri-
dionaux au moyen age (Paris 1896). 

Vesontio, Besangon (1. o.) régi neve. 
Vesoul (ejtsd: v5zui), székhelye Haute-Saőne 

francia départementnak, (i9ii) 10,579 lak., nagy 
szőllőkkel, szerszám- és tésztagyártással; mú
zeuma, könyvtára, lyceuma és tanítékópzöje van. 
V. az ókori Yesulum. 

Véső, vas-, kő- stb. ipari acél-szerszám. Élét 
két köszörült sik alkotja. Teteje rendszerint sik 
lap formájú és kalapácsütések felfogására szolgál. 
A V.-t rendesen balkézben illesztik a vésendő 
tárgyra, míg a jobb kézzel kalapáccsal ütnek rája. 

Vésőgép, 1. Gyalugép. 
Vésőszájú ha i vagy Pillangóhal (Pántodon 

buchholzi Pet., áiiat), 1. Pillangóitól. 
Vespa (állat), 1. Darazsák. 
Vespasianus, Titus Flavius, római császár, 

szül. Reate mellett egyszerű családból Kr. e. 9., 
megh. 79 jún. 23. Sokszor kitüntette magát a had
seregben, 51. konzuli rangot kapott, 66. Nero a 
zsidó háború fővezérletóvel bízta meg s 67—69. 
Jeruzsálem kivételével egész Palesztinát meg
hódította. Nero bukása után légiói császárrá kiál
tották ki, hozzájárultak ehhez az egyiptomi, szíriai 
és a dunai légiók is. A V. és Mucianus közt kötött 
megegyezés értelmében Titusnak, a császár fiá
nak kellett Jeruzsálem ostromát folytatni, V. 
Egyiptomba sietett e termékeny provincia bizto
sítása végett, Mucianusnak pedig Szíriából száraz
földi úton Pannóniába kellett sietnie a dunai lé

giók átvételére, de őt a nyugtalan Antonius Pri-
mus a pannóniai és moesiai légiókkal megelőzte, 
Vitelliust és híveit Cremonánál megverte (e csa
tában Vitellius el is esett) s igya tengeren vissza
térő V. Róma kapuit nyitva találta, ahol távol
létében Mucianus vitte a kormányt. V. mint csá
szár ép oly egyszerű, természetes és igénytelen 
maradt, mint mikor magánember volt. Szigorú 
lelkiismeretességgel ápolta hadseregében a fegyel
met, ügyelt a becsületes közigazgatásra és jog
szolgáltatásra, gyógyítani igyekezett a pénzügy 
sebeit, amelyeket a polgárháború okozott. Ezért 
uralma alatt majdnem az egész birodalomban béke 
honolt, csak Britanniába, a Civilis alatt fellázadt 
batávusok és a szarmaták ellen keltett légiókat 
küldeni. Takarékossága mellett nagy építkezése
ket rendelt e l ; helyreállította a Capitoliumot, fel
építette a béke templomát (templum Pacis) és a 
híres Amphitheatrum Plaviumot, amelyet később 
Colosseumnak neveztek. 

Vesper , Yesperugo (lat.) a. m. est, estve és 
az esthajnali csillag (Venus) megszemélyesítése. 
L. Phosphoros. — V. a kathoíikus egyházban 
a. m. vecsernye. 

V e s p e r t i l i o (állat), a Simaorrú denevérek 
(Vespertilionidae) egyik neme, melyet kétszínű 
vagy szélesarcú denevéreknek neveznek. Közép
termetű, zömöktestü denevérek. Fejük vaskos, 
arcorruk rövid és széles, pofamirigyeik erősen 
kiduzzadnak. Fülük széles, kerekded háromszögű 
s vége legfeljebb az orr csúcsát éri el. Fülfedőjük 
szélességénél alig másfélszer hosszabb. Szárnyuk 
meglehetősen hosszú. Alsó karjuk hossza legfel
jebb 45 mm. Szőreik kétféle színűek: tövük feke-
tósbarna, csúcsa fehér vagy sárga. A hegyvidék 
erdőségeinek lakói; repülésük kitartó, gyors és 
magas. Esténkint mindjárt napnyugta után jelen
nek meg. A palaearktikus régió északi és középső 
részeiben honosak s egyik fajuk (V. borealis) 
egészen a sarkkörig hatol fel. Hazánkban két faja 
él: az északi denevér (Y. borealis Nilss.) és a 
fehértorkú denevér (V. murinus L.). E két fajt 
könnyű megkülönböztetni a következő bélyegek 
alapján: A fehórtorkú denevér farkvitorlájának 
töve sűrű szőrökkel borított; első felső metsző
foga elülről tekintve kéthegyű, hátulról nézve 
háromhegyű s kétszer olyan hosszú és jóval vas
tagabb a másodiknál; fülének külső széle a szájrés 
vonalán alul, a szájzug közvetlen közelében ered; 
alsó karjának hossza 41—45 mm.; teljes test
hossza 91—99 mm., miből farkára 35—43 mm. 
jut; kiterjesztett szárnyainak hossza 277—310 
mm. Az északi denevér farkvitorlája közepéig 
sűrű szőrökkel borított; első metszőfoga kéthegyű 
és majdnem akkora, mint a második; fülének 
külső széle a szájrés vonalában, a szájzug közelé
ben ered; alsó karjának hossza 36—40 mm.; 
teljes testhossza 82—101 mm., miből 34—46 mm. 
jut a farkára; kiterjesztett szárnyainak hossza 
252—270 mm. — Az irodalmunkban a homoród-
almási barlangból származó és Daday Jenő által 
Yesperus siculus Daday néven leírt denevérről 
Méhely Lajos kimutatta, hogy az nem új faj, 
hanem a fehértorkú denevér típusos öreg példánya. 

V e s p e r t i l i o n i d a e (állat), 1. Símaorrú dene
vérek. 
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Vesperngo (áiiat), a Símaorrú denevérek ( Ves-

pertilionidae) egyik neme, mely azonban az újabb 
rendszerekben már nem szerepel, mert fajait más 
nemekbe osztották. így pl. a V. serotinus Keys. 
«t Blas. = Eptesicus serotinus Sehreb. (kései 
denevér); V. borealis Dobson = Vespertilio bo-
realis Nilss. (északi denevér); V. discolor Keys. 
et Blas. = Vespertilio murinus L. (fehértorkú 
denevér); V. noctula Keys. et Blas. = Nyctálus 
noctula Sehreb., vagy régibb néven: Pterygistes 
noctula Sehreb. (korai denevér); V. Leisleri 
Keys. et Blas. = Nyctálus leisleri Kuni., régibb 
néven: Petrygistes Leisleri Kuhl. (szőröskarú 
denevér); V. pipistrellus Keys. et Blas. = Pipis
trellus pipistrelus Sehreb. (törpe denevér); V. 
Nathimi Keys. et Blas. = Pipistrellus Nathusii 
Keys. et Blas. (durvavitorlájú denevér). 

Vesperus s icn lus Daday (áiiat), 1. Vesper
tilio. 

Vespidae (állat), 1. Darazsak. 
Vespucci (ejtsd: veszpuccsi), Amerigo, olasz ten

gerész, szül. Firenzében 1451 márc. 9., megh. 
Sevillában 1512 febr, 22. Mint kereskedő 1490. 
Sevillába ment; ti-99—1500. résztvett Hojeda 
első délamerikai 'éírié-ban. 1500 végén portugál 
hajónl még két utalási tett az új kontinensre. 
Első útján fedezték fel a Roque-fokot (1501 aug. 
17.), Rio San-Franciscót (okt. 4.) és Rio de Ja-
neirót (1502 jan. 1.). Második útján Coelto admi
rális alatt 1503—4 Brazilia partjain a 25° D.-i 
szélességig jutott. Ez utazásain V. főkép mint 
képzett kozmográf us és kormányos szerepelt. Ko-
lambus ajánlatára V. 1505. újból spanyol szolgá
latba lépett; 1508. az indiai utakra főkormányos-
nak nevezték ki. Utazásairól leveleiben számol 
be; utait tartalmazza a Vicenzában megjelent hat 
könyve is : Paesi novamente retrovati ed Nuovo 
Mondó da Alberti Vesputio Florentino intitulato, 
amelyek Alessandro Zozzi veneziai kozmográfns 
és térképrajzolótól valók. Ezt adta ki Ruchamer 
Jobst nürnbergi orvos 1508. német és du Redoues 
1515. francia nyelven. így V. neve ismert és nép
szerű lett, Kolumbuszról pedig már életében meg
feledkeztek, aminek következménye, hogy az új
világot nem felfedezőjéről nevezték el. Az ajánlat, 
hogy az újvilágot Amerikának, azaz V. földjének 
nevezzék, Waldseemüller német nyomdásztól ered, 
aki St. Dié lotaringiai városban 1507. V. utazásait 
lefordította és Cosmographiae introduetio címen, 
Hylaconiylus álnév alatt kiadta. A könyv négy 
kiadást ért és 1509. újból kinyomatták Strass-
burgban. Waldseemüller ajánlatára nevezték el 
az új kontinenst V. tiszteletére Amerikának. V. ö. j 
Bandini, Vita e lettére di A. V. (Firenze 1898); 
Varrihagen, A. V. Son caractére, ses éerits, sa 
vie et ses navigations (London 1869); TJzielli, 
Les voyages et les éerits d'Am. V. (Firenze 1893, 
2 kötet); Markham, The lettres of A. V. and 
other documents illustraíí ve of his career (London 
1894); Ober, Amerigo V. (New York 1907). . 

Vessző (virga, virguia, vlmen v. vimentum, 
»5Y.), a fáknak vékony, hoR3zü, kevésbbé ágas, 
merev vagy hajlékony, ekkor csüngő és suhogó 
levelétől fosztott ága, különösen a fűzfáké, azért 
a V.-s fűzekből kosarat, kast, kerítést stb. szoktak 
fonni. 

Vessző (gör. kommá), az írásban a legkisebb 
szünetet jelző írásjel, részint egyenrangú mondat
részek, részint apróbb összetartozó mondatok el
választására ; rendszerint V. van a fő- és a mellék
mondat között. 

Vesszőbárka, fűzvesszőből kötött haltartó. 
Vessződ (Vesaud), kisk. Nagy-Küküllő vm. 

szentágotai j.-ban, (1910) 578 német és román lak. 
(TT. R.) 

Vesszőfutás, katonai fenyítés volt rendfokozat 
nélküli legénység számára. Végrehajtásánál a 
derékig meztelen fenyített a bajtársaiból alakított 
kettős sor között, elől összekötött kézzel, lassú 
ütemben végigment s minden katona egy fűzfa
vesszővel a hátára ütött. A végrehajtó sorok, 
az elkövetett cselekmény súlyosságához képest, 
100—300 emberből állottak. A fenyítést, amelyet 
haditörvényszék v. rögtönitélő bíróság szabott ki, 
még a múlt század elején is alkalmazták. 

Vesszős (zselizi). A Becse-Gregor-nemzetségből 
származott Báthmonostori-család egyik mellék
ága, mely néhány ízen át virágzott. Alapította 
Becsei Imre fia V. (megh. 1364.), barsi, pilisi és 
zólyomi főispán s lévai, saskői és visegrádi vár
nagy. 

Vesszőshajtáa v. vízhajtás, a hosszúhajtások 
fajtája, amely rendes rügyből keletkezik, de kü
lönösen kedvező táplálkozásbeli viszonyok közé 
jutva a többi hajtást növekedésében felülmúlja. 

Vesszőspala, 1. Agyagpala. 
Vesszőzés, 1. Botbüntetés és Vesszőfutás. 
Vesta, a görög Hestiával (1. o.) azonosított 

itáliai, főleg latin istennő, a házi tűzhelynek, élés
tárnak gondviselője, kinek segítségét az állam is 
mindenkor, minden fontos ügyben kérte (V. pub-
lica populi Romani Quiritiurn) s ép ezért V. kul
tusza a Hestiáénál is fontosabb. Tiszteletét a ha
gyomány szerint Nurna telepítette Rómába Lavi-
niumból, hova őt Aeneas hozta volt Trójából a 
szent tűzzel. Állami szent helye a fórumon, a régi 
Regia (királyi lak) mellett, tehát a város kellő 
közepén levő kis kerek templom volt a hat V.-
szűz gondozása alatt, kik a templom mellett levő 
Átrium Vestaeben laktak. Abban volt V. tűzhelye 
(szobra nem volt) az örök tűzzel, melyet minden 
márc. l-jén megújítottak. Ha valamely V.-szüz 
gondatlansága miatt előbb kialudt, nagy vesze
delem jele volt s a V.-szűzet a pontifex maximus 
megkorbácsolta. Űjra meggyújtása csak gyü
mölcstermő fa darabjainak összedörzsölésével v. 
gyújtótükörrel történhetett. Idegennek ide be
lépnie tilos volt; a templomba is csak jún. 7—15. 
közt mehettek be a templomtisztítás ünnepén. A 
templom belsejében volt V. penus-a, (tárháza), 
benne őrizték a trójai Palládiumot. Nagy ünnepét, 
a Vestaliát jún. 9.-ikén tartották; a matrónák 
ekkor mezítláb zarándokoltak templomához, ál
dást kérve háztartásukra és cserépedényben étel
áldozatokat vive. E napot a molnárok és pékek 
is megünnepelték. A V.-szűzeket 6—10 éves leá
nyokból választotta ki a pontifex maximus, még 
pedig 20 közül sorshúzás útján. Kezdetben csak 
patrícius, később már plebejus szülők leányai kö
zül is. A kijelölés elfogadása kötelező volt. A leá
nyok 30 évig voltak szolgálatban, 10 évig tanul
tak, 10 évig hivataloskodtak, 10 évig tanítottak. 
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Ez idő leteltével férjhez mehettek. Ha valamelyik 
megszegte szüzességét, élve befalazták, csábító
ját halálra vesszőzték. Nagy tekintélyük volt 
Rómában; a város kocsiján mehettek s előttük 
lictor járt. Ha útközben egy elitélt bűntettessel 
találkoztak, annak megkegyelmezhettek. V. tisz
telete csaknem a pogányság végéig fennállott; 
Gratianus császár szüntette meg 382. Ábrázolták 
ugyan szobrokban is, de az sem egészen bizonyos, 
vájjon az ú. n. Hestia Giustiniani (a Museo Tor-
Ioniában, Rómában) Hestiát, ill. V.-t ábrázolja-e. 
V. ö. Preuner, Hestia V. (Tübingen 1864). 

Vesta-szíizek, 1. Vesta. 
T e s t e s s a c r a e (lat.) a. ni. szent ruhák, 1. Pa-

ramenta. 
Vestibularis készülék, a belső fül azon része, 

mely nem a hallással, hanem a helyzetérzéssel, 
izomérzésekkel stb. van összefüggésben, tehát az 
otolit-apparátus és az ívjáratok (1. o.). A VIII. 
agyvelő-idegnek a velük összefüggésben levő 
részét nervus vestibularis-nak. nevezik. 

V e s t l b u l u m (lat., franc, vestibule) a. m. elő
tér ; valamely épületbe bemenet található többé-
kevésbbé tágas helyiség, belőle többféle, külön
böző rendeltetésű helyiségekbe — főleg azonban 
a lépcsőházba, folyosóra, udvarra, esetleg szo
bákba — van kijárás ; népiesen pitvar. L. még 
Előcsarnok. 

Yest ig ia (lat. többesszám), a. m. nyomok, láb
nyomok. V. terrent: «a nyomok visszariasztanak ». 
Horatiusnál (Epist. I. 1, 74) célzás arra az aeso-
pusimesére,amelyben a róka nemakarjaelfogadni 
az oroszlán meghívását, mivel ijesztik azok a 
nyomok, amelyek mind befelé irányulnak az orosz
lán barlangjába, kifelé egy sem. 

Vest i s (lat,) a. m. ruha, köntös, öltözet. — V. 
non facit monachum, nem a esuha teszi a barátot. 

Ves t i tura (lat.), 1. Investitura. 
Ve§tnik, 1. Vjesztnyik. 
Vestris ( Vestri), Olaszországból származó tánc-

müvészesalád. V. Gaetano Apollino Baldasarre, 
szül. Firenzében 1729 ápr. 18-án, megh. 1808 
szept. 27. Mint Duprez tanítványa, 1748. lépett 
először a színpadra Parisban, ahol egész 1781-ig 
működött 8 a párisi opera büszkesége volt. Tanít
ványa s később felesége Heinéi-V. Anna Fri
derika, szül. Bayrenthben 1752 dec. 28., megh. 
1808 szept. 27. 1768-ban lett mint ballettáncosnő 
a párisi nagy opera tagja s nagy feltűnést keltett 
tökéletes művészetével. V. Marié Auguste, az 
előbbinek és Allard táncosnőnek (ezért néhaV.-
Allard néven is említik) fia, szül. Parisban 1760 
mára 27., megh. u. o. 1842 dec. 6.1772-ben lépett 
föl először a párisi nagy operában, zajos tetszést 
aratva. O a piruettek feltalálója. V. Gaetano fivé
rének Angiolónak felesége Gourgaud-Dugason 
Marié Franqoise Rose, szül. Marseilleben 1743 
ápr. 7., megh. Parisban 1804 okt. 5., 1768-ban lett 
a Théátre Francais tagja s 1803-ig az intézet leg
kiválóbb tragikai színésznője volt. 

Vestvali, Felicita, voltaképen StegemannAima 
Marié, énekesnő és drámai színésznő, szül. Stettin-
ben 1828 febr. 23., megh. Varsóban 1880 febr. 3. 
Tizenötéves korában lépett színpadra. Parisba, 
majd Olaszországba került s mint olasz énekesnő 
a milanói Scala tagja lett. Később New-Yorkban 

mint angol tragikai színésznő férfiszerepeket 
(Romeo, Hamlet) játszott. 

Vesul, a Silvretta-Alpok 3095 m. magas csúcsa 
Graubunden svájci kantonban. 

Vesnvin , 1. Bisniarckbama. 
Vész, általában veszedelmes járványos fertőző 

betegség. 
Vész, 1. Béla, mérnök, vasútigazgató, szül. 

Budapesten 1862 jún. 12. Műegyetemi tanulmá
nyait Budapesten végezvén, a m. kir. államvasu
tak szolgálatába lépett s működését különösen 
a vasúti felépítmény tökéletesítésére fordította. A 
vasúti felépítmény megerősítéséről írt munkája 
kormányelismerésben részesült. 1923-ban kor
mányfőtanácsosi címmel tüntették ki. Munkatársa 
e Lexikonnak is. 

2. V., János Ármin, matematikus, szül. Sze
geden 1826 ápr. 7., megh. u. o. 1882 jún. 29. 
1848-ban mérnöki oklevelet nyert és a szabadság
harc ideje alatt a magyar kormány megbízásából 
a debreczen—szatmári vasúti vonal előmunkála
taival foglalkozott. 1849 elején kezdte meg tanári 
működését az egyetemen mint Petzval Ottó se
gédje, 1857. lett az akkor szervezett József-mű
egyetemen a felsőbb mennyiségtan és leirati mér
tan rendes tanára. V. 1858. lett az Akadémia 
levelező és 1864. rendes tagja, 1861. megjelent fel
sőbb mennyiségtanával pedig az akadémiai nagy 
jutalmat nyerte. Nevezetesebb művei ezenkívül 
A hároméi leirati feloldása (1858); Leirati mér
tan (1865); Biztosítási kölcsön (1868); A leg
kisebb négyzetek elmélete (1869); Legrövidebb 
távolok a körkúpon (1869); Adalékok a vissza
futó sorok elméletéhez (1874). 

Vészalja (Vassaia), kisk. Arad vm. boros-
sebesi j.-ban, (i9io) 833 román lak. (Tr. R.) 

Veszekedő sárfutó (állat), 1. Sárfutó, 8. 
Veszele (Veséié), kisk. Árva vm. námesztói 

j.-ban, (i9io) 1818 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Vészeiéi Károly, költő. szül. Veszprémben 

1867 ápr. 30., megh. Dombóváron 1902 ápr. 11. 
Mint középiskolai tanuló súlyos betegségbe esett, 
amelyből nem gyógyult ki. önmagára utalva iro
dalmi tanulmányoknak élt, szenvedése, világfáj
dalma lírai költeményeiben nyilatkozott meg. Ele
tében megjelent kötetei: Hervadás regéi (1892); 
Fel a szívekkel (1897). Hátrahagyott verseit 
Hajdú Miklós rendezte sajtó alá Melódiák címen 
(1903). Lakóházát dombóvári tisztelői emléktáb
lával jelölték meg. 

Veszelin Pál (kismarjai), ref. hittanár és lel
kész. Előneve szerint szül. Kismarján. A keleti 
nyelvek tanára a debreczeni kollégiumban 1612-től 
1629-ig, ettől kezdve debreczeni lelkipásztor. 
Megh. 1645. Müvei: Kegyes és istenes beszélge
tések (Debreczen 1633); Oktató és vigasztaló 
prédikációk (u. o. 1641); Brevis institutio ad 
cognitionem Lingvae Hebreae (Praneker 1643). 
A héber nyelvtan első művelője s Komáromi Csip
kés György előfutára. 

Veszelinovics, Jankó, szerb író, szüL Glogo-
vácon (Szerbia egyik kisebb inaesói községében) 
1862 máj. 1. 1893-ig több helyen, főleg Szerbia 
belsejében tanító és középisk. tanár volt, azután 
Belgrádban a hivatalos közlöny szerkesztője, 
végül több éven át a szerb Nemzeti Színház 



VeszelovszkIJ — 197 — Veszet t ség 

| mübirálója. írói pályáján előbb elbeszélésekkel, 
utóbb színdarabokkal és regényekkel tűnt fel; a 
cselekvény hátterében mennél szélesebb és eleve
nebb képet igyekezett rajzolni a szerb nép 
életéről, amelynek kitűnő megfigyelője volt. El
beszéléseinek gyűjteményes kiadásai: Poljsko 
cvece (Mezei virágok, Belgrád 1890—91); Rajske 

t<luse (Angyali lelkek, u. o. 1893); Od srca sreu 
[̂ Szívből szívhez, u. o. 1893) ós íőleg Slike iz seos-
:kog zivota (Képek a falusi életről, u. o. 1896—99) 
-fitb. Legjobb színdarabja a Gjido (A gonosz, u. o. 
1892). Legismertebb regénye Hajdúk Stanko 
(Sztanko a hajdú), 1896 óta számos kiadást ért. 

, Veszelovszkij, Alexandr Nikolajevics, orosz 
tfrodalomtörténetíró, szül. Moszkvában 1838 febr. 
[-20. (8.), megh. Szt.-Péterváron 1906 okt. 23. (10.). 
A szentpétervári egyetemen az egyetemes iroda
lomtörténet tanára s az Akadémia r. tagja volt. 

ilgen becsesek az orosz hősköltészetre vonatkozó 
^kutatásai. 

Veszelszki Antal, hazánknak XVIII. sz.-beli 
jeles botanikusa, életéről alig tudunk valamit. 
.Nyelvezete szerin túl a Dunán, hihetőleg Sop
ronban, a XVTII. század harmincas esztendeiben 
született és a XIX. sz. elején Váczon halt meg. Itt 
gazdatiszt volt, de az ország különböző helyein 
vizsgálódott s ífövevény-plánták országából való 
erdei és mezei gyűjteménye (Pest 1798) floriszti-
kailag, valamint a botanikai nyelvet tekintve is 
nevezetes. Más munkája a Százesztendős kalen
dárium (u. o. 1799), sőt Flatt (Pótfüzet 1894, 
133. old.) szerint a névtelenül megjelent Huszonöt 
'esztendőre szegődött házi és mezei szolga (Vácz 
1797), amelyet Szinnyei Szeitz Leónak tulajdonít, 
]A magyarországi méhtartás rövid tudománya 
(u. o. 1782,1795) és a Házi orvosságok (u. o. 18Ó1) 
«. munkák is V. termékei. 
' Veszély (a véletlen kár veszélye). Ha a jog
viszony tárgyát alkotó dologban oly kár esik, 
'amely egyik félnek sem róható fel (véletlen kár), 
a kárt a dolog szolgáltatására kötelezettnek kell 
viselnie, az őt éri, hacsak a kárveszély a kár be
következtének időpontját megelőzően már nem 
szállott volt át a másik félre. Kétoldalú szerző
désnél a kárveszély jogunk szerint a teljesítés 
megtörténtéig általában a dolog szolgáltatására 
"kötelezettet terheli és ha a dolog véletlen folytán 
jnegsemmisül azalatt, amíg ő viselte a kárveszélyt, 
16 szabadul ugyan a szolgáltatás kötelezettsége 
alól, de viszont elveszti a másik fél részéről való 
viszontszolgáltatáshoz való jogát. Ha pedig a kár
veszély a kar bekövetkeztét megelőzőleg már át
szállott volt a másik félre, ez azt jelenti, hogy ez 
utóbbi — a kapott dolog véletlen megsemmisü
lése dacára — a másik félnek a kötelezett ellen
szolgáltatassal tartozik. Adásvételi szerződésnél 
a karveszély a dolog átadásával száll át a vevőre. 
A véletlen kár, amely a dolgot fuvarozás közben 

! •éri, rendszerint szintén a vevőt éri. kivévs ha a 
[ hely, ahová a fuvarozásnak történnie kell0 as el
adóra nézve a teljesítés helye. Egyoldalii szerző
déseknél a véletlen kár veszélye kezdettál fogva 
azt a felet terheli, aki a szerződés (pl. ajándék) 
folytán vagyoni előnyhöz jut. A kárvesaély át
szállására azonban a jog egyik-másik esatre vo
natkozólag a fentiektől eltérőleg rendelkezik. 

A követelés veszélyeztetése bizonyos esetekben 
biztosíték követelésére, biztosítási végrehajtásra 
ad okot. 

Veszélyes cselekmények és mulasztások, 
1. Közveszélyű cselekmények és Erdei ki
hágások. 

Veszélyes fenyegetés, 1. Fenyegetés. 
Veszelyit (ásv.), a cink- és réznek arzenátja és 

foszfátja, valószínűleg 7(Cu,Zn)0.(P,A8)206-t-9H30. 
Zöldeskék háromhajlású kristálykák, többnyire 
csak bekérgezések a gránátszirten és limoniton. 
Egyetlen lelőhelye Vaskő, Krassó-Szörény vm.-
ben. Schrauf bécsi mineralogus Veszély bánya
mérnök után nevezte el. 

Veszettség, ebdüh, víziszony (rabies, lyssa, 
hydrophobia stb.), rendszerint halálosan végződő 
fertőző betegség, fő székhelye a középponti ideg
rendszer. Oka mindenkor fertőzés, önmagától 
sohasem támad. Nem áll, hogy az ebek a nagy 
hőségtől, hidegtől, forró ételtől vagy a nemi ösz
tön ki nem elégítése miatt kapják meg a V.-et. A 
fertőzés leggyakoribb formája az, hogy a veszett 
állat marás által nyálával oltja be áldozatába a 
V. fertőző anyagát (vírusát). Más módon ritkáb
ban jut a vírus a szervezetbe: így a bőr vala
mely kis sebével érintkezhetik a fertőző nyál, 
ha a veszett állat megnyalja a sebet (még ép 
nyálkahártyáról is felszívódhatik a reá jutott ví
rus) ; veszett állat boncolása közben a boncoló 
fertőzhe'ti megsértett kezét; veszett állat karmo-
lása is ragályozhat, mert körme nyálas lehet. A 
V. fő terjesztői a kutyák (átlag 90%-ban), azután 
a macskák (6—8%), majd sorrend szerint leg
gyakrabban fertőztetnek a marhák, sertések, lo
vak, juhok és egyéb emlősök, kivételesen mada
rak (baromfiak) is. A V. kórokozója az ú. n. szűr
hető mikroorganizmusok közé tartozik és az 
idegsejtekben jellemző sejtzárványoknak, a Negri-
testeknek képződését idézi elő. Veszett eb nyála 
már 3—8 nappal a betegség jellegző tüne
teinek fellépte előtt fertőző lehet. Veszett állat 
vére csak kivételesen fertőz; teje tartalmazhatja 
a vírust. Az agyvelő fertőző képessége, ha ned
ves állapotban levegőtől és fénytől megóvjuk, 
szohai hőmérsékleten és nagy hidegben is hóna
pokon át megmarad, magasabb hőmérséken gyor
san megszűnik (45 C-on 24, 50 C°-on 1 óra alatt). 
A rothadás is csak hetek múlva (Bátz szerint 
14—24 nap múlva) teszi tönkre. 70%-nál erősebb 
alkohol és fertőtlenítő szerek percek v. órák alatt 
tönkre teszik. 

A V. a kutyán rendszerint a marás utáni 3—8. 
héten tör ki (a legrövidebb időköz 1 hét, a leg
hosszabb kb. 2 év. Általában két fő alakját külön
böztetjük meg: a dühös és a csendes (bénulásos) 
V.-et. A bevezető szák '/»—3 napig tart. A kutya 
ijedező, nyugtalan, helyét gyakran változtatja, 
bujkál; néha feltűnően szomorú vagy igen'hízeleg, 
játékos, pajtásait nyalogatja, de könnyen össze
vesz velük s marja őket. Rendes étele helyett 
emészthetetlen tárgyakat fal (fát, szemetet, földet, 
saját bélsarát). Sokszor nemi ösztöne fokozott, tes
tének hátulsó része remeg, marása helyét nyalja, 
sőt rágja, szeme piros, szembogara tág. A tulaj-
donképenl dühösség szakában az előbbi jelensé
gek mellett jellegzők: a kóborlási hajlam, nagy 
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harapási vágy (sokszor önmagát is összemarja), 
vontatott, üvöltésszerü ugatás, gyors soványo-
dás; később nehezen nyel s azért már nem fal, de 
vizet iszik. Nem áll, hogy a veszett eb folyton 
tajtékzik s farkát behúzva mindig egyenesen fut. 
A bénulás szaka 3—4 nap múlva áll be; az eb 
teljesen elgyengül, alsó állkapcsa lelóg, nyelve 
kilóg, álla, feje, farka lelóg, lábai alig bírják, 
harapni már nem tud, lélegzése nehéz, hangja 
halk, _ rekedt, teste olykor rángatódzik. A halál 
rendesen a betegség 5—7. napján áll be, ritkán 
egy-két nappal előbb vagy később. Veszett ebnek 
gyógyulását csak kivételesen észlelhetni. A csen
des V.-nél, amely ritkább, a dühösségi stádium 
hiányzik és a halál rendszerint már 3—í nap 
alatt következik be. Más állatok V.-énél a főbb 
tünetek: a magaviselet megváltozása, izgatott
ság, bőgés, nyerítés, öklelőzés, marásvágy és vé
gül bénulás. Lovak és szarvasmarhák leggyak
rabban a marás után 1—3 hónap (kivételesen 
csak 1—2 év) múlva betegednek meg; sertések
nél a lappangási idő rövidebb. 

Az embernél is különböző a V. lappangási ideje 
és lefolyása. Amíg a marás helyén a testbe jutott 
méreg az idegek útján felterjed az agyvelőbe, 
átlag 18—60 nap telik el. Legtöbbször a 20—40. 
napon tör ki a V. (az első 2 héten belül igen rit
kán, valamint ritkán a 6. hónapon túl is). A kitört 
V.-nek az embernél is 3 szakát különböztetjük 
meg: A prodromális szakban lehangoltság vagy 
izgatottság, álmatlanság, rossz étvágy, mérsékelt 
láz nyugtalanítják a beteget; olykor csapongó jó
kedv és a sebhely zsibongása, fájdalmassága is 
mutatkozik. Ez állapot 2—8 napig tarthat, de hiá-
nyozhatik is, úgy hogy azonnal az izgatottság sza
kának jelenségei lépnek előtérbe. Ezek: a lélegzet 
gyakori elakadása, nyelési görcsök (különösen 
nyelési kísérletekkor): Erősebb fény, hang vagy a 
beteg arcába fúvás fájdalmas lélegzési és nyelési 
görcsöket vált ki. Később ezek önként is és mind 
sűrűbben jelentkeznek, megfuladással fenyegetve 
a beteget. Ugyané szakban gyakoriak az őrjön-
gési rohamok, ezek csillapodtával a tiszta ön
tudat visszatér. E szak 1—3 napig tart s vége 
felé a láz folyton magasabb, a beteg állapota 
egyre kétségbeejtóbb, remeg, sokat nyálazik, köp. 
A bénulás szaka 2—18 óráig tar t ; az izgatottság 
szűnik, a görcsök elmúlnak, a nyelés javul, de a 
gyöngeség fokozódik, a tagok bénulnak, az esz
mélet elvész s a halál beáll. Sokszor már a 2. 
szakban szenved ki a beteg, fuladás következté
ben. A csendes V. embernél ritka. Nincs biztos 
adatunk arra, hogy az ember kitört V.-e meg
gyógyult volna. 

A V. elleni védekezés szempontjából fontosak 
mindenekelőtt a fertőzés ellen való óvóintézkedé
sek, amelyeket részben az állategészségügy ren
dezéséről szóló 1888. VII. t.-c. és a földmívelési 
miniszternek 1888-iki 40,000. sz. rendelete, rész
ben az egyes törvényhatóságok ebtartási szabály
zatai állapítanak meg. Az ebadó igen hatásos a V. 
ellen, mert lényegesen csökkenti az ebek számát. 
A szájkosárkényszer is igen hasznos intézkedés, 
mivel a marás esélyeit csökkenti. Mindenütt, ahol 
az óvóintézkedéseket szigorúan végrehajtják, lé
nyegesen ritkul a V. 

A veszett állat okozta sebet legcélszerűbb azon
nal fertőtlenító szerekkel ( 1 % 0 szublimát, -4—5% 
karból, klórvlz, 1% kálium hipermang.) mosni, 
étetőszerekkel (maró savak, lúgok, lápisz) kezelni 
vagy tüzes vassal kiégetni. Ezeket részben házi
szerek is pótolhatják, mint a konyhasó tömör 
oldata, erős eeet, alkohol stb.; ha más nincs kéz
nél, vízzel való bő kimosás is jó. Nem ajánlatos 
a seb kiszopása vagy kiszopatása, mert az ajkon 
lehet valami csekély lehámlás, másrészt a V. ví
rusa ép nyálkahártyáról is felszívódhatik. Állat
kísérletek szerint a seb alapos fertőtlenítése által, 
ha ez a marás utáni 5—15 pere múlva történt, 
a V. virusa gyakran megsemmisíthető, a később 
végrehajtott fertőtlenítés, égetés már eredmény
telen, mert a vírusnak már ideje volt felszívódni. 
Minden esetben szükséges a V. kitörésének meg-
gátlása végett a megmart egyént védőoltásban 
részesíteni a betegség lappangási idejében, mert 
ha a V. egyszer kitört, akkor a védőoltás már 
nem használ s az egész gyógyítás csak csillapító-
szerek (klorálhidrát, morfium, ópium) nyújtásá
ból és a beteg nyugalmának lehető biztosításából 
áll. V. ö. Hőgyes Endre monográfiáját a Bel
gyógyászat kézikönyvében 1894. és a Nothnagel-
féle nagy belgyógyászatban. 

Vészfék, 1. Fék. 
Vészhal (állat), a vágó tok (Acipenser Gülden-

stadtii Brandt) népies neve. 
Vészi, 1. József, hírlapíró, ny. min. tanácsos, 

szül. Aradon 1858 nov. 6. Egyetemi tanulmányait 
Budapesten végezte. Már 1877. hírlapíró lett, dol
gozott német és magyar lapokba. 189í-ben főszer
kesztője lett a Pesti Naplónak, 1896. megalapí
totta a Budapesti Napló napilapot, amelynek főszer
kesztője volt. 1899-ben országgyűlési képviselőnek 
választották, majd ismét 1904. ós 1905. Elnöke 
volt a Budapesti Újságírók Egyesületének; 1905. 
a sajtóiroda főnökének és min. tanácsosnak ne
vezték ki. 1906 áprilisában, amikor a koalíciós 
kormány alakult, állásától visszalépve, Berlinbe 
költözött, ott a Jungungarn folyóiratot szer
kesztette és a magyar lapok levelezője volt. 
1911-ben visszatért Budapestre és a Budapester 
Presse szerkesztője lett, de 1913. meghívták a 
Pester Lloyd főszerkesztőjének, amely lapnak 
korábban is munkatársa volt. Számos politikai 
és társadalmi cikket írt, nagyrészt névtelenül. 
Ifjúkorában a szépirodalom terén is jó nevet 
szerzett. Önállóan megjelent müvei: A bánat 
dalaiból (1879); Traviata (dalok, 1881); Mese a 
boldog munkásról (1900); Hiénák Jókai sírján 
(1904). Lefordította németre Katona Bánk bánját s 
Berlinben az ő fordításában mutatták be. 

2. V. Margit, írónő, V. 1. leánya, szül. Buda
pesten 1889 ápr. 27. Festőművésznek készült s 
kiállított Budapesten, Parisban, Berlinben, Lon
donban, karrikaturákat rajzolt különböző lapokba, 
majd újságíró lett, beutazta Európát Az Est és a 
Pester Lloyd megbízásából, ugyanakkor német és 
olasz lapoknak is levelezője volt; a világháború
ban mint haditudósító is működött valamennyi 
fronton, járt repülőgépen és tengeralattjáró 
naszádon is. Első férje Molnár Ferenc volt, a má
sodik Mantica Pál báró. Számos cikkén kívül 
önállóan megjelent a világháborúról két könyvei: 
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Az égő Európa (1915) és Útközben (1918), továbbá 
egy elbeszéléskötete: Éjféli mese (1923). 

Vászjelek v. vészjelzések oly nemzetközileg 
megállapított hajójelzések (1. o.), melyeket hajók 
vósz esetén használhatnak, hogy a figyelmet ma
gukra felhívják és segítséget kapjanak. 
~ Vészjelző, 1. Jelzés, Jelző készülékek, Hely
hez kötött jelzők, Vasúti jelzések. 

Veszka, Hnesca (1. o.) arab neve. 
Vészka (Vieska pri Holici), kisk. Nyitra vm. 

szakolczai j.-ban, (i9io) 425 szlovák lak. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Veszkény, kisk. Sopron vm. kapuvári j.-han, 
(i9«o) 1264 magyar lak. 

Vészkijárat, oly, rendszerint a közönség által 
nem használt lejárat színházakban, gyárakban, 
középületben stb.,' amely tűzriadó esetén a kö
zönség több irányban való gyors kijutását kí
vánja elősegíteni. Ezt a célt szolgálják az épület 
külső falán, az ablakok mentén alkalmazott 
állandó vaslétrák is. 

Vészlés, vesszőből való sövény, melynek célja 
a folyó elrekesztése, hogy a hal el ne menekül
hessen. 

Vészlövés, az a lövés, melyet veszélybe jutott 
hajók adnak a célból, hogy a figyelmet magukra 
felhívják és segítséget kapjanak. 

Vészmadarak (Puffintis, ánat), 1. Hojszafélék. 
Vesznémet lett a neve Kézai szerint a ménfői 

csatatérnek, hol 1044 júl. 5. Aba Sámuel csatát 
vesztett, de igen sok németet vágatott le. 

Vesznics, Milenko, 1. Vésnie. 
Veszprém, vármegye hazánk dunántúli ré

szében ; határai É.-on Sopron, Győr és Komárom, 
K.-en Fejér és Tolna,D.-en Somogy és Zala,Ny.-on 

Vas vm. Területe 3957 
km». A vmegye közepe 
táján a Bakony (1. o.) vo
nul végig. Legnagyobb 
emelkedése É.-on a Kő
röshegy (713 m.), Som
hegy (653 m.), középső 
szakaszában a Fekete
hegy (648 m.) és Papod
hegy (646 m.), déli sza
kaszában a Kabhegy 
(601 m.). Ezt a hegysé
get túlnyomóan bükk-
erdők borítják. A Ba-

konytól Ny.-ra a Marczal folyó felé tágas róna 
terül el, amelynek hullámos keleti szegélye csak
hamar átmegy a kis magyar alföld alacsony (140 
m.) rónájába. E róna déli részében a boráról híres 
Somlyó magányos kúpja (435 m.) emelkedik fel. 
A vármegye DK.-i része a Balatonon túl ismét 
hullámos lapály. Vizei közül a Balaton tó csak 
É.-i részével nyúlik be V. vármegye területére és 
kifolyása a Sió, Somogy vármegye felé a határt 
képezi. A Bakonyban számos kisebb folyócska 
ered; így a Bittva, Tapolcza és Gerencze, Czuha, 
Gaja, Séd és Eger. Mocsarai csekély kiterjedésüek, 
leginkább a Marczal mentén. 

Éghajlata mérsékelt, csapadékban gazdag. Az 
évi közepes hőmérséklet a síkságon fekvő Pápán 
10-1, a hegyek övezte Veszprém városában 9-8, 
a Bakony mélyében épült Bakonybélben 8-3°; a 

Veszprém vármegye címere. 

csapadék évi mennyisége Pápán 597, Bakonybél
ben 729 mm. 

Terményel az ásványországból barnaszénen 
(Ajka, Szápár, Várpalota) és mészkövön kívül alig 
vannak. Talaja, mely a sík és dombos vidéken 
agyagos, a Bakonyban többnyire meszes, egész
ben véve elég termékeny; a termőterületből (1922) 
szántóföld 212,825, kert 3549, rét 22,765, legelő 
41,094, szőllő 3500 és erdő 84,990 ha. Legfőbb ter
ményei: abúza (1922-ben 423,574q.), rozs (347,226 
q.), árpa (240,561 q.), zab 120,792 q.), tengeri 
297,555 q.), burgonya (901,818 q.), továbbá cukor
répa (212,749 q.). Gyümölcse, bora bőven van, leg
jobb bora a Somlyón terem. Erdőségei igen ki
terjedtek, túlnyomó részben bükkösök, kevesebb 
a tölgyes és csak igen kevés a fenyves; az erdők 
nagy mennyiségű fát szolgáltatnak. Az állat
tenyésztés fejlett; a vármegyében van az 1911-iki 
összeírás szerint 101,416 drb szarvasmarha, 22,800 
ló, 144,750 sertés és 81,026 juh. A baromfitenyész
tés is gyakori. A méhészettel is sok helyen fog
lalkoznak. 

A lakosság száma 1869-ben 201,431 volt, 
1920-ban 232,554. Egy km2-re 58-8 lakó esik és 
így V. a kisebb sűrűségű vármegyék közé tarto
zik. Alakosok közt van 204,839 magyar (88-1 <>/„), 
26,239 német (ll-3°/0)és 730 tót. A magyarság az 
utolsó évtizedben 5776 lélekkel (2-9%) gyarapo
dott. A nem magyar anyanyelvűek közül 20,044 
(72-3%) beszéli a magyar nyelvet Hitfelekezet 
szerint van 156,577 r. kat. (67-3%), 24,463 ág. 
evang. (10-5%), 43,474 ref. (18-7°/0) és 7312 izr. 
(3'2%). Foglalkozásra nézve ekként oszlik meg a 
kereső népesség (1920): őstermelés 81,240, bányá
szat 957, ipar 14,942, kereskedelem és hitel 2530, 
közlekedés 1916, közszolgálat és szabad foglal
kozások 3343, véderő 4857, napszámos részlete
zés nélkül 1035, nvugdíjas, tőkepénzes stb. 2805, 
házi cseléd 3661, egyéb foglalkozású és foglal
kozás nélküli 860. A lakosság fő foglalkozása a 
földmívelés, szőllő- és gyümölcstermelés és állat
tenyésztés. Az ipar még kevéssé fejlett, de emel
kedőben van; nagyobb iparvállalatai az ajkai és 
várpalotai kőszénbányán kívül a herendi híres 
porcellángyár, a pápai dohánygyár és textilgyár, 
a veszprémi posztó-, valamint faárugyár, a he
rendi üveggyár, több szeszgyár, téglagyár stb. A 
Bakony német ajkú parasztsága (Zircz vidékén) je
lentékeny házi faipart űz, a régi elterjedt csutorás-
ipar majdnem teljesen megszűnt. Sokfelé foglal
koznak faszénkészltéssel, valamint kendertüolás-
sal és fonással. Ahiteligények kielégítésére fennáll 
18 bank és takarékpénztár és 51 szövetkezet. Köz
lekedési hálózata: 336 km. vasút, 51 km. állami, 
585 km. törvényhatósági és 258 km. községi út. 

Közművelődés tekintetébenV. vármegyehely
zete meglehetős kedvező; a 6 éven felüli lakos
ságnak 88'4%-a tud írni-olvasni. A vármegyé
ben mindössze 378 tanintézetvan,ú.m. 2hittani in
tézet (Pápa, V.), 3 gimnázium (Pápán ref. fő- és kat. 
algimnázium, V.-ben kir. főgimnázium), 1 gazda
sági tanintézet (Pápa), 2 kereskedelmi iskola, 1 
tanító- és 3 tanítónőképző intézet, 8 polgári, 17 
gazdasági ismétlő és 315 elemi népiskola, 18 kis
dedóvó és 1 fogháziskola. A szellemi élet Pápán 
és V.-ben összpontosul. 
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Közigazgatás. V. vármegye 5 iái rásr a, és 2 
rendezett tanácsú városra oszlik, ú. m.: 

Járás, város 

Devecseri járás 
Enyingi « 
Pápai « 
Veszprémi « 
Zirczi « 
Pápa rtv. 
Veszprém « 

Összesen 

° ecf II i i á m a 
E b b ő l 

í «ii 19S0 (magyar 

II í 43 39,5381 35,584 
IS 31,316 
50l 47,631 
35| 38,596 
371 40,63a 
1 19,255! 

30,789 
40,696 
30,757 
33,160 
18,830 

1 15,586;| 15,023 
18^32,554: 204,839 

nemet 

3,793 
361 

6,613 
7,685 
7,005 

335 
447 

26,239 

88 
9( 

1 
1Házak 

6,840 
5,126 

34jj 7,664 
39 7,274 

413Ü 6,306 
33!j 2,084 
33 1,782 

73o| 87,076 

A vármegyében a két városon kivtil 47 nagy és 
135 kisközség van. A községek általában véve 
középnagyságuak, 2000-nél több lakosa 19-nek 
van. A városok után legnépesebb község Várpalota 
4964 lakossal. Székhelye V. Az országgyűlésbe 
V. vármegye 7 képviselőt küld. 

Tör téne te . A vármegye őstörténetéről a vár
megye területén talált kőkorszaki, bronzkori és 
római régiségek beszélnek. A magyarok bejövetele 
előtt, miként helynevei mutatják, szlávok is lak
tak e vidéken; ilyen nevek: Tapoleza, Czuha, Csesz
nek, Gerencsér s maga a Balaton. 

V. a magyarok jöttekor Pannónia egyik része, 
római birtok volt s lakói már ekkor is kereszté
nyek voltak. V. város falai alatt rakták le őseink 
alapkövét a keresztény Magyarországnak, mikor 
Koppány somogyi vezér hadait a Csatár nevű 
hegyen tönkreverték. Szt. István korában e vár
megye első volt Magyarország vármegyéinek so
rában. A vármegye székhelyét Gizella királyné 
állandó lakhelyéül választotta. V. város vidéké
nek lakóit kir. udvarnokokká tette a király, igy a 
szentgáliak kir. vadászok lettek, kik még a ké
sőbbi időkben is a nagy vadakat szállították a 
királyi udvar számára; a szentkirályszabadiak 
kir. kanászok lettek; Teleki pedig a királyi sza
kácsok telepévé nőtte ki magát. Maga V. város 
püspökséget nyert és püspöke a királyné koroná-
zója lett, kinek koronáját a Gizella királynétól 
épített Szt. György-kápolna őrizte. A V.-i püspök 
mellé a király káptalant is rendelt s egy felsőbb 
iskolát is emelt, mely fennállott 1276-ig, amikor 
Csák Máté feldúlta. 

Szt. László király neje Adelhaid, kinek hamvai 
a székesegyház alatt nyugosznak, újabb adomá
nyokkal gyarapította a veszprémi püspökséget. 
Szt. László emlékét őrzi a Bakony sűrűjében 
Bakonyszentlászló község, amely ekkor sertés-
szállás (villa poreerum) volt a királyi udvar szá
mára. 

IV. Béla Somlyó-Vásárhelyt a Nyulak szige
tén lakó apácáknak adományozta; majd Somló-
Vásárhelyen is létesült egy apáca-zárda, amely 
azonban a Dózsa-féle zendülés idején 1514. meg
szűnt. IV. (Kun) Lászlóról tudjuk, hogy 1275. a 
Bakonyban vadászván, meglátogatta a V.-völgyi 
apáca-zárdát. A V. városi levéltár IL Endre nejé
nek, Jolánta királynénak 1224-iki, IV. Béla király 
1254-iki adományleveleit őrzi. Egy év múlva ala
pította a dúsgazdag Gyulaffy nemzetség a rátóti 
prépostságot. Róbert Károly király idejéből érte
sülünk a Bakony sűrűjébe rejtett cseszneki vár
ról (1. Csesznek). Ezt 1314. Garai Zsigmond 

építette; később a vár Verbőczyre, azután az 
enyingi Török-családra, így a Hosszutóti s végre 
az Esterházy grófi családra szállt. Nagy Lajostól 
a V.-i városi levéltár 1382-ből, Erzsébet királyné
tól 1383-ból őriz adományleveleket. Város-
Lőd szintén I. (Nagy) Lajostól veszi eredetét, 
ki ott a karthausiak zárdáját alapította, amely 
azután 1552. a török hódoltság terjeszkedésekor 
pusztult el. Zsigmond király korában építtette a 
Garay-család a csatái pálos-kolostort és Pápa 
várát. 

A Hunyadiak korából tűnik fel Essegvár, 
Enying és Nagy-Vázsony, mint Kinizsi Pál bir
toka s ezért a nép ma is Kinizsi-várnak nevezi a 
vár romjait. 

A Habsburg-ház trónraléptével egymásután ke
rültek a török kezére a vármegye különböző he
lyei, v. vívtak erős küzdelmet íenmaradásukért. 
Ezek sorát V. nyitja meg, mely 1552 jún. 1. két 
heti ostrom után Ali budai pasa kezére került, 
miután parancsnoka Paxy János már az ellenség 
közeledtének hírére Ausztriába menekült. V.-et 
ettől kezdve IS évig birta a török. Zirez is ez év
ben került zárdá-jával együtt török uralom alá. 
Pápa várát azonban úgy 1543., mint 1555. is siker
rel védte meg Mártonfalvay Imre deák. A török 
hódoltság különben létre hozta a vármegyében a 
különböző rablóvárakat, így keletkeztek Ugod, 
Banka és Tevel várak a Bakonyban. 

1554 mind V.-re, mind Pápára szerencsét
lenséget hozott; a harcias agg vezér Szinán fog
lalta el mindegyiket. De már 1579. Pápát Miksa 
főherceg, V.-et Pálffy és Schwarzenberg hadai 
visszafoglalták. 

A Rákóczi-szabadságharc idején Pápa város 
földesura gr. Esterházy Antal, Rákóczi generá
lisa volt; ezért Pápa a dunántúli hadaknak fő
hadiszállása lett. Itt még a Ferenc-rendi atyákat 
is akuruc-barátoknaka nevezték, a fegyverfog
ható lakosság meg mind Rákóczi hadába állott. 
1704 máj. V.-et bevette Heister Sigbert, 1707 aug. 
14. Pálffy (császári) Pápát felgyújtatta. A török 
hódoltság idején kipusztult helyekre III. Károly 
uralkodása idején tót telepítvényesek jöttek Szá-
pár, Csernye, Jásd, SUT, Öskü,Tótvázsony falukba, 
németek a Bakony szegényebb vidékeire: Város-
lőd, Ganna és Jákóra. 

A török hódoltság korában virágzott fel a vár
megye területén egy különös intézmény, a ma is 
élénk emlékezetben álló Vecse-Szék, egy kis külön 
vármegye a vármegyében. Ez úgy keletkezett, hogy 
a győri püspök V. vármegye területén lakó jobbá
gyai közül Tapolczaf ő, Kis-Jenő és Veese községek 
lakosait felszabadította és helyi nemesi előjogok
kal ruházta fel. Ezek azután a püspöknek más vár
megyebeli ilyen felszabadított nemeseivel együtt 
Vecse-Szék (Sedes Vecseiana) néven egy külön 
kis vármegyét alkottak. Volt ennek külön tábla
bírói kara, törvényszéke, külön alispánja; fő
ispánjuk mindenkor a győri püspök volt. Az 
országgyűlésre külön képviselőt természetesen 
nem küldtek. A szék nemesei a vármegyei gyűlé
sekre is bejártak, de maga Vecse-Szék is tartott 
tisztújító gyűléseket; az utolsót 1846. tartották, 
amikor táblabíró ka?ukat az ország előkelőségei
ből egészítették ki. Mikor azután a nemesi kivált-
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ságok ideje lejárt, 1848. az egész nemes Veese-
Szék mindenestől megszűnt. 

Közben a vallási villongásokból is kivette ré
szét V. vármegye. Ebben is a két vezető város, 
V. és Pápa jártak elől, de a balatomnelléki ev. ref. 
egyházak is sokat szenvedtek. V.-ben III. Károly 
1716 nov. 14., Pápán Mária Terézia 1752 máj. 8. 
tiltotta el az ev. ref. vallásnak szabad vallásgya
korlatát és II. József türelmi rendeletének kihirde
téséig ezen az állapoton változtatni nem lehetett. 
Maga a pápai ev. ref. főiskola 31 éven keresztül 
száműzve a városból Adásztevelen vonult meg. 
A főiskolai nyomda, mely már 1576 előtt állítta
tott fel és így első volt e vármegyében, csak 1838. 
kelt ismét új életre. 

Az XIX. sz. kezdetét a Napóleon ellen folyt har
cok töltik be. 1807-ben V. vármegyéből kelt szárnyra 
a felszólítás a szomszéd vármegyékhez a magyar 
nyelvnek hivatalos ügyekben való alkalmazása 
iránt. 1848-ban az országgyűlés fegyverre hívó sza
vára újabb meg újabb-csapatokban tódultak a vár
megye ifjai a honvédség zászlói alá; mások nemzet
őrök lettek, v. a Bakony guerilla-csapataiközéirat
koztak be. A pápai ev. ref. főiskola tanulói közül 
harmincan Győrffy Endre vezetése alatt indultak 
Pestre és gr. Batthyány Lajos miniszterelnöktől 
honvédzászlóaljba soroztatásukat s a rácok ellen 
küldetésüket kérték. A vármegyéből toborzott 
honvédek meg a Dráva mentén tették kockára az 
életüket a hazáért, számosan Komáromnak, a 
szabadságharc ezen utolsó bástyájának védelmé
ben segédkeztek. 1849 jún. 27. a Pápával szom
szédos Ihászi pusztán Kmety György 5700 embe
rével feltartóztatta br. Schütte osztrák altábor
nagyot ; alig múlt el dél, mikor a küzdő felek 
közt megindult heves ágyúharcban Schütte hadai 
szenvedtek nagyobb veszteséget. A vármegye 
hazafias lakossága egy Pápán felállított csinos 
emlékszoborral rótta le az ihászii csata hősei iránt 
érzett kegyeletét. 

Irodalom. Győri Tört. és Rég. Füzetek I., II., III. köte
tek; Martonfaívay Imre deák emlékiratai: Momim. II. 31. 
Mt., Eómer FI., A Bakony; Véghely D., Emléklapok V. 
közigazgatási életéből, 1886. A V.-i püspökség oklevéltára, 
Hornig báró püspök megbízásából, I. köt. 1103—1267, 1896, 
O. köt. 1415-ig, 1898. 

Veszprém, rend. tan. város V. vm.-ben, 4 dom
bon (Temetőhegy, Cserhát, Jeruzsálemhegy és 
Várhegy a Szt. Benedekheggyel) és az ezek közti 
Séd-völgyben, felette sziklás talajon épült. Köz
pontja a Vár, a hajdani erősség, bástyái részben 
maisfennállanak, a Várban van a tűztorony (haj
dan török minaret), a törvényszék, a kegyesren
diek főgimnáziuma, a barokkstilű püspöki palota 
(1773) a XU-ik sz.-ból való Gizella-kápolnával 
(XIII. sz.-beli farfestményekkel), a Ferenciek-
temploma és az eredetileg románstilben épült Szt. 
Mihály székesegyház. Az eredeti templom elpusz
tult, helyébe a XVIII. sz.-ban barokk-templomot 
emeltek; ezt br. Hornig Károly püspök Aigner 
Sándor tervei szerint 1907—10. az eredetinek meg
felelőien újjáépíttette; (szentélye eredeti csúcs
íves alakjában maradt meg, alatta a kriptának 
használt altemplom). A székesegyházon túl van-
aak a kanonokok házai és a papnevelő-intézet, 
azontúl a Séd pataktól körülfolyt dolomit-sziklás 
Szt. Benedekhegy, mely alatt Szt. Katalin-templom 

Veszprém Táros pecsétje. 

és domonkos apácakolostor csekély romjai van
nak (1240-ben itt nevelkedett IV. Béla leánya, 
Margit 4—10 éves korában). A Vártól D. felé a 
tágas Rákóczi-tér terül el, a város legforgalma
sabb és építészetileg legérdekesebb része. Odább a 
Szabadság-tér van, mellette a szállodával össze
függő színház áll, Med-
gyaszay István magyar 
izléslű sikerült alkotása 
(1909), ettől D.-re a szép 
püspöki-kert, továbbá a 
püspöki kormányzói pa-, 
lota szép épülete, a ma
gyaros stilű ipariskola 
és a postapalota, a park 
hátterében az angol kis
asszonyok gótstílű ko
lostor-épülete. A Sza
badság-térről nyíló Me
gyeház-utcában van az impozáns megyeház, mö
götte az Erzsébet-tér a királyné bronzszobrává! 
(Zala Györgytől 1901) és az árnyas Plosser-sétány, 
ugyanitt az 1925. felavatott díszes múzeumépület, 
a külső püspöki kertből kiszakított területen az 
állami gyermekmenedókhely. A Rákóczi-tér felől 
a Hosszú-utcába s innen a Jeruzsálemhegyre ju
tunk, rajta ref. templom áll, az Esterházy-utcá-
ban a Davidikum flárvaház (1812), a Temető
hegyen a Szt. László-templom. A Séd-patak festői 
völgye (benne malmok) megkerüli a Szt. Benedek
hegyet és a Csapószer városrész felé, meg a Buhim -
völgybe vezet. A Szabadság-térről a pályaudvar 
felé a Kossuth Lajos-utca vezet, ebben Szigeti 
József és Imre színészek szülőházai, valamint az 
állami felső keresk. és polg. iskola épülete. A 
vásártérhez közel, a Kórház-téren a kupolás Feltá
madás temploma (Károly-templom) áll, amelyet 
Hornig Károly püspök 1907. emeltetett, szép poli-
chrom belső festéssel és szobrászati dísszel, utóbbi 
Csikasz Imre szobrásztól, aki Petőfi bronzplakett
jét (a Korona-szállodán) és Bacsányi János szép 
emléktábláját is (a kegyesrendi főgimnáziumon) 
készítette; emléktáblával van megjelölve az a 
már átépített ház is, amelyben Endrődi Sándor szü
letett. 

V. a vm. törvényhatóságának, a V.-i járás szol
gabírói hivatalának, kir. törvényszéknek és járás
bíróságnak, pénzügyigazgatóságnak, államépíté-
szeti hivatalnak, kir. tanfelügyelőségnek, kir. 
ügyészségnek, közjegyzőségnek, csendőrszárny
parancsnokságnak széke. Itt székel a V.-i r. kat. 
püspök, káptalannal és szentszékkel, van itt több 
kolostor, kegyesrendi főgimnázium, püspöki pap
növelde, állami polgári és felső kereskedelmi 
iskola, püspöki elemi tanítónőképző, angol-
kisaszonyok és irgalmas nővérek, valamint 
izraelita hitközség polgári leányiskolája, kór
ház, árvaház, több nevelőintézet, adóhivatal, pénz
ügyőrség, számos egyesület és társulat (közte a 
Nemzeti Kaszinó, 1838), nagy honvódlaktanya, 2 
takarékpénztár, továbbá vasúti állomás, posta- és 
táviróhivatal és telefonállomás. A városban van 
vízvezeték, csatornázás és villanyvilágítás. A la
kosság száma 1850-ben 10,468 volt, 1910-ben 
14,792,1920-ban 15,586, majdnem kizárólag ma
gyar. Hitfelekezet szerint 12,457 r. kat., 478 ág. 
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evang., 1441 ev. ref. és 1121 izr. A lakosok főfog
lalkozása a kézműipar, gabona- és baroinkeres-
kedés. A liázak száma 1799. Határa 5078 ha. 

V. helyén állott a római Cimbriana, utóbb 
Szvatopluk morva fejedelem székhelye volt s a 
honfoglalás idejében Öcsób és Öse vezérek foglal
ták el; Szent István fejedelem korában itt történt 
Kupa somogyi vezér vereBége ós halála; püspök
ségét Szent István alapította, aki a V.-i püspökök 
jogává tette a királyné koronázását és felkenését ; 
a XII., mások szerint a XI. sz.-ban már Szont 
István királyunk alatt székesegyházi iskolája 
(nem egyeteme) volt, de ez 1276. a székesegyház
zal együtt elpusztult. 1490 nov. 1. Székely Jakab 
közbenjárására a várost Miksa osztrák főherceg
nek adták át, de ez még ugyanazon évben oda
hagyta. 1552 jún. 1. a törökök árulás folytán 
elfoglalták, 1564 jún. 24. Salm gróf a törököktől 
rohammal visszafoglalta; 1594—98. ismét a törö
kök tartották megszállva, 1620. Bethlen Gábor 
erdélyi fejedelem, 1682. Thököly Imre foglalta el. 
1704 máj 31. a Eákócziaktól Heister császári 
vezér foglalta vissza, s itt kegyetlen pusztítást 
vitt végbe. 1809-ben a franciák zsákmányolták 
ki. 1875 okt. r. t. v. lett és közlekedési viszonyai
nak javulása folytán, valamint az 1895 évi óriási 
tűzvész után szépen fejlődött. 1919 nyarán rövid 
ideig szintén román megszállás alatt volt. V. ö. 
Laczkó Dezső, V. város és környékének geológiai 
leírása (V. 1909). 

Veszprémfajsz, kisk. Veszprém vm. veszprémi 
j.-ban, (1920) 281 magyar és német lak. 

Veszprémi püspökség és káptalan. Alapította 
Szt. István király 1009. és hatóságát Veszprém, 
Somogy, Zala, Fehér és Pilis vármegyékre terjesz
tette ki, úgy hogy még Budavára is ez egyház
megyéhez tartozott. Ugyanakkor épült a székes
egyház is Gizella királyné bőkezűségéből, aki azt 
dús kincsekkel és egyházi szerekkel ajándékozta 
meg, utóbb temetkezési helyül választotta. A 
veszprémi püspökök a legrégibb időtől azzal a 
kiváltsággal bírnak, hogy a magyar királynékat 
ők koronázzák és a királynék kancellárjai. Zsig
mond király, midőn ezt 1425. megerősíté, Szt. 
István királyra vezette vissza. Első püspöke 
I. István volt (1009-től). 1925-ben püspök dr. Rótt 
Nándor (1. o.). A káptalan 12 kanonokból áll. 

Veszprémpinkócz, kisk. Veszprém vm. deve-
cseri j.-ban, (1920) 207 magyar lak. 

Veszprémvarsány, kisk. Veszprém vm. zirczi 
j.-ban, (1920) 1417 magyar lak. 

Veszprémy Dezső, orvos-író, szül. Sajószent
andráson (Szolnok-Doboka vm.) 1871 márc. 1., 
megh. Szegeden 1924 máj. 13. Egyetemi tanul
mányait Kolozsvárott végezvén, 1897. tanársegéd 
lett a kolozsvári kórbonctani és kórszövettani 
intézetben, 1902. Tübingenben folytatta tanulmá
nyait, 1903. egy. magántanárrá minősítették, 1904. 
egy. r. tanár lett, az egyetemnek a románoktól 
történt elfoglalása után ő is Budapestre, majd 
Szegedre ment, ahol 1923—24-re rektorrá vá
lasztották. Hazai és külföldi szaklapokban meg
jelent tudományos dolgozatai a kórbonctan, a kór
szövettan és bakteriológia fontosabb kérdései
vel foglalkoznak; nagyobb dolgozatai jelentek 
még folyóiratokban a gümőbacillusok virulenciá-

jának kísérletes vizsgálatairól, a központi ideg
rendszer betegségeiről, az üszkös gyuladások 
bakteriológiájáról, fehérvérüségről stb. 

Vesztegetés, 1. Megvesztegetés, Etetés-ita
tás, Választói jog büntető védelme. 

Vesztegidő (hajózás), tág értelemben az az idő, 
mely alatt a hajó, bármely okból, útját fel nem 
veheti vagy nem folytathatja. Ide számítják té
vesen a hajónak rakodására szükségelt időt is, 
bár az a hajó- és árútulajdonosok között rendesen 
külön egyezmény tárgyát képezi, melynek külön 
díjazása csak az esetben esedékes, ha az előre ki
kötött rakodási idő be nem tartatott. 

Veszteglö'intézetek. Egészségügyi intézmé
nyek fertőző betegségek behurcolásának meg-
gátlására. Különösen a kolera (1. o.) és a pestis 
(1. o.) ellen állították föl. Működésüket nemzet
közi megállapodások szabályozzák. (Drezda, 1893. 
kolera; Velence, 1897. pestis). A V.-ben töltik 
kellő ellenőrzés mellett és alaposan fertőtlenítve 
a fertőzésre gyanús hajók a betegség lappangási 
idejét. A személyek megfigyelésével a V. csak 
különös esetekben foglalkoznak. 

Veszteglő-lobogó, 1. Lobogó. 
Veszteglő rag, elavult nyelvtani műszó; a 

nál, nél rag neve. 
Vesztegzár (franc. Quarantaine), pestis- vagy 

koleragyanus betegek visszatartása azon az idő
szakon át, amíg a betegség a tapasztalat szerint 
ki szokott törni (incubatio). V. ö. az 1909. XXI. 
t.-c.-be iktatott párisi egyezmény 46—82. cikkeit. 

Vesztény (Testeim, Westen), nagyk. Szeben 
vm. nagydisznód! j.-ban, (1910) 1833 román, rutén, 
német és magyar lak. (Tr. R.) 

Veszteség- és nyereségszámla. (Eredmény
számla.) Az év folyamán a különböző számlákon 
elszámolt veszteségeket és nyereségeket erre a 
számlára viszik át (a veszteségeket a tartozik, a 
nyereségeket a követel oldalra), ami által a V. 
egyenlege az évi tiszta eredményt mutatja. Ezt 
az egyenleget egyéni cégeknél azután a tőke
számlára, közkereseti és betéti társaságoknál a 
tagok tőke- vagy magánszámláira könyvelik át, 
amivel a V. teljesen kiegyenlítődik. Részvény
társaságoknál és szövetkezeteknél a V.-t mérleg
számlával zárják le és nyitják meg újból és az 
eredményt csak akkor könyvelik át más szám
lákra, amikor hovafordítása tekintetében a köz
gyűlés már döntött. A könyvekben így évente a 
folyó és az elmúlt év eredménye is szerepel és 
ezért ezeknél a vállalatoknál a V.-t évszámmal 
is ellátják. A V. tisztavagyon-számla. 

Veszteségszámla, 1. Veszteség- és nyereség
számla. 

Vesztiáliaf Westfalen), 1. a régi Szász-herceg
ségnek Ny.-i része a Rajna és a "Weser közt. A 
Szász-hercegség felbomlásakor (1180) nagyobb
részt egyházi fejedelemségekre oszlott (Münster, 
Osnábrück püspökségek), jó része a kölni érsek
séghez tartozott V.-i hercegség címén. Mikor 
I. Miksa 1512. a Német-birodalmat 10 kerületre 
osztotta, a V.-i kerület még magábafoglalta 
Minden, Paderbom és Lüttich püspökségeket, 
Jülich, Gleve, Berg és Oldenburg hercegségeket 
s Mark grófságot. Eme területekből Minden 
1648., Mark grófság 1666., Münster és Paderbom 
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1803, V.-hercegség pedig 1815. Poroszországhoz 
került s együttesen alkotják V. tartományt. 

2. V., a porosz állam egyik tartománya, Han
nover, Schaumburg-Lippe, Lippe, Braunschweig, 
Hessen, Waldeek, a Rajnai-tartomány és Német
alföldközt, 20,220 km* területtel és U9i9) 4.488,115 
lakossal. Felszíne nagyobbára hegyes-dombos; 
csak Münster kerület sík. K.-i és BK.-i részét a 
Weser-hegység, D.-i részét pedig a K.-i alsórajnai 
palahegység legészakibb része takarja. Hajózható 
folyói a Weser 114, az Ems 50, a Ruhr 24, a 
Lippe 176 és a Berkei 12 km.-nyi hosszúságban. 
Az éghajlat mérsékelt; csupán a Sauerlanban és 
Westerwaldban zord; eső bőven esik. Az egész 
terület fele szántóföld és rét s inkább az állat
tenyésztése, mint a földmlvelése virágzóbb. A tar
tomány főkincse azonban a kőszén és a vas. A 
legnagyobb széntelepek a Ruhr völgyében vannak. 
A porosz tartományok közül V. szolgáltatja a 
legtöbb vasércet, Szilézia után a legtöbb cinkércet, 
a szász tartomány után a legtöbb rézércet, to
vábbá nikkel-, ólom- és antimon-éreet; jelentékeny 
még a mész-, épületkő-, gipsz- és márványbányá
szat is. A 30 ásványvízforrás közül a legjelenté
kenyebbek : a driburg-lippspringei, mollenkotteni 
stb. Az ipar igen fejlett, leginkább a len-, gyapjú 
és pamutfonás és szövés (Bielefeld). A fémipar 
központja Iserlohn és Lüdenscheid s a többi ipar
ágak is igen jelentékenyek. A textil- és vasárúk
ban, továbbá szénben forgalma óriási nagy. Kultu
rális és emberbaráti intézmény igen sok van. 
Három kerületre oszlik. Fővárosa: Münster. 1923 
januárban egy részét, a Ruhr-vidéket, francia 
csapatok szállták meg és 1925. egyes helyei még 
megszállás alatt álltak. 

Vesztfáliai béke, a harmincéves háborút befe
jező békekötés 1648 okt. 24. Nevét onnan kapta, 
hogy III. Ferdinánd császár követei a franciákkal 
Münsterben, a svédekkel pedig Osnabrückben, 
e két vesztfáliai városban alkudoztak 1645 óta. 
A V. okmányát a münsteri városháza tanács
termében írták alá. Pontjait 1. Harmincéves há
ború alatt. 

Vesztfáliai kapa (lat Porta Vestplialica), a 
Weser-hegység É.-i szélén levő hegyszakadék 
.Mindenporoszkormányzóságikerületben.amelyen 
át a Weser egy völgyes vidékbe ömlik. A széles 
völgyet balról a Weser folyó és az országút, jobb
ról a köln—mindeni vasút töltése határolják. A 
kapufelet jobbról a 181 m. magas (a tenger felett) 
Jakab-hegy, balról a Willekind-hegy alkotják. A 
V. közelében van Hansberge városka. A szoroson 
keresztülvezető országút Minden-Herfordot köti 
össze Bielefelddel. A hegységből igen szép barna-
erű homokköveket nyernek. 

Vesztfáliai kerület, 1. Vesztfália, 1. 
Vesztfáliai királyság. Napóleon francia csá

szár alapította 1807 aug. 18. legifjabb öccse, 
Jeromos (1. Bonaparte, 4.) számára. Kezdetben a 
Poroszországtól elvett Ny.-i területekből, Braun-
schweigből és Hessen-Kasselból állott (38,000 
kms, 2 millió lakos). Székhelye Kassel volt, ahová 
1807 dec. 10. vonult be Jeromos király, miután or
szágának francia mintára alkotmányt adott. Na
póleon kíméletlenül kizsákmányolta az új orszá
got pénzben és emberekbon. 1810 jan. Hannover

rel gyarapította területét, de nemsokára elvette 
annak jó részét s a V. területe 1810 végén 
45,000 km' lett. Napóleon bukása a V.-nak is 
véget vetett. 1813 szept. 30 vonult be Csernisev 
orosz tábornok Kasselba s a V.-ot feloszlatottnak 
nyilvánította. V. ö. Kleinschmidt, Gesehichte des 
Königreichs Westfalen (Gotha 1893); Serviéres, 
LYAllemagne francaise sous Napóleon I. (Paris 
1904). 

Vesztfáliai sertés, húshasznosítású, nagy
testű, kesely színű, német lapály-sertósfajta, újab
ban hozzánk is bekerült, de nagyobb elterjedésre 
nem tudott szert tenni. 

Vesztfalit (westfalit), biztonsági robbantó
szer, bányákban használatos és ammóniumnit-
rátból, kollódiumgyapotból és gyantából készül. 

Vésztő, nagyk. Békés vm. szeghalmi j.-ban, 
(1920) 9373 magyar lak. 

Vesztőhely, ahol a halálbüntetést végrehajtják, 
L Akasztófa, Halálbüntetés. 

Vésztörvényszékek, gyors eljárások mellett, 
fokozott szigorúságú ítéletek kiszabására fel
hatalmazott kivételes bíróságok, amelyeket a 
régebbi időkben különösen felkelések, lázadások 
megtorlására állítottak fel. 

Vesztróczy Manó, festő, szül. Újpesten 1875 
jan. 17. A Mintarajziskolában 1892—96 Székely 
Bertalan volt a mestere, azután Münchenben ta
nult Herterichnél és Marrnál, végre Nagybányán 
Hollósynál. 1906-ban Báb-pirgálók c. képére meg
kapta a Rökk Szilárd-jutalmat, 1909. a Meztelen 
nő c. képére a Lipótvárosi kaszinó díját; részt 
vett a hazai kiállításokon s a velencei (1910) és 
római (1911) nemzetközi kiállításon is ; 1906. 
Milanóban aranyérmet kapott. A Székesfővárosi 
Iparrajziskola tanára. 

Vétek, vétkesség, 1. Bűn, Gondatlanság ós 
Vétség. 

Vétel (emtio, ném. Kauf, franc, ventó), magán
jogi értelemben az a szerződés, amellyel vala
mely dolog vagy jog készpénzben meghatározott 
árért másnak átengedtetik (1. Adásvétel); keres
kedelmijogi értelemben V. az a kereskedelmi ügy 
let, mellyel valamely ingóság készpénzbeli árért 
másnak átengedtetik (1875. XXXVII. t.-c. 336— 
367. §§.). A V.-t megkötöttnek tekintik, ha a felek 
a V. tárgyára és az árra nézve megegyeztek. Ha 
az ár tekintetében pénz mellett egyéb teljesítések 
is kiköttetnek, a magánjogi V. még akkor is létre 
jön, ha az egyéb teljesítés értéke a készpénzzel 
egyenlő, ellenben a kereskedelmi jogi V. csak akkor 
áll meg, ha az egyéb teljesítés értéke a készpénznél 
kevesebb; különben a szerződés nem V., hanem 
csere. Lehetséges olyan eset is, midőn a V. kü
lönböző tárgyai külön meg nem jelöltetnek, hanem 
a vovő egy nagyobb mennyiséget a maga egészé
ben részletezés nélkül egy egységesárban vásárol 
(átalány- V.). A V. lehot helyi V., ha jelenlevők 
közt köttetik, ós távollevők közti (distance-) V., 
ha eladó és vevő különböző helyeken vannak és 
az árú a vevőnek elküldendő. Ez utóbbi V.-nél, 
ha az kereskedelmi ügyletet alkot, a vevő az árút 
azonnal megvizsgálni köteles s ha az a kikötött 
vagy törvényi kellékeknek meg nem felel, azt 
vissza nem küldheti, hanem az árú megőrzésével 
az eladó rendelkezésére köteles bocsátani- Ennek 
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•elmulasztása esetén az árú nem kifogásoltnak 
tekintetik. Ha a szerződésben az árú faja és mi
nősége közelebbről meg nem határoztatott, az 
•eladó középfajú és minőségű árút köteles szolgál
tatni. Ha az árú a kikötött vagy törvényi kellé
kekkel nem bir, a vevő kárának megtérítésén 
felül vagv a V. felbontását vagy a V.-ár arány
lagos leszállítását követelheti. Ha a vevőt az át
tételben késedelem terheli, az eladó az árút lete
heti vagy eladhatja, a késedelemből eredő kárát 
követelheti: ha a vevőt fizetési késedelem terheli, 
az eladó vagy teljesítést és kártérítést követelhet, 
vagy az árút a vevő rovására eladhatja, kárté
rítést követelhet vagy a szerződéstől egyszerűen 
elállhat. Ha pedig az árú átadásával az eladó ké
sik, vagy teljesítést és kártérítést vagy a nem
teljesítés miatt kártérítést követelhet vagy egy
szerűen elállhat, de az elállanikivánó fél utólagos 
teljesítési időt köteles engedni. Záros határidőre 
szóló ú. n. fix ügylet esetében (ha t. i. a teljesítés 
ideje oly lényeges kellék, hogy elmulasztása az 
ügylet teljesítését lehetetlenné teszi, p. o. sírko
szorúkat nov. 6-án szállítanak), ez a köte
lezettség nem áll, hanem a mondott jogok tetszés 
szerint gyakorolhatók. (L. Fedezeti vétel, Adás
vétel, Szavatosság). — Remény-V., 1. Szerencse-
szerződés. 

Vételár, 1. Adásvétel, Vétel. 
Vételárelosztás, 1. Végrehajtási eljárás. 
Vételbizomány, 1. Bizományi ügylet. 
Vetélés, 1. Abortus. 
Vételi szerződés, 1. Adásvétel, Vétel. 
Vetélő, 1. Szövőszék-
Vetélő ujj, a madárlábon az az ujj, melyet az 

állat tetszése szerint majd előre, majd hátra tehet. 
A V. mindig a külső, pl. némely bagolynál. 

Vetemedés, 1. Fintorosság. 
Véter, hordóalakú kosár, amelyet vízbe sü-

lyesztve, csíkok tartására használnak. 
Vetera Castra, 1. Xanten. 
Veterán, 1. Veterani. 
V e t e r a n i (lat.), az állandó hadsereg létesítése 

után a régi római császárok alatt az evocati (1. o.) 
helyébe léptek; kiszolgált, de még el nem bocsá
tott katonák voltak, akiknek földbirtokra volt ki
látásuk. Az elbocsátásig külön zászlók (vexillum, 
vexillarii) alatt maradtak, vagy elkülönítve gyar-
matosítási célból más tartományokba osztattak 
be, minden munkától mentek voltak, csak védelmi 
harcra alkalmazták őket. A veterán, szót ma is 
használják ; a kiszolgált, öreg vagy félrokkant 
katonák elnevezése. 

Veterani Frigyes gróf, császári hadvezér, 
szül. Urbino hercegségben 1650., megh. 1695 
szept. 21. 1683-ban egy vértes ezred élén tűnt ki 
Bécs védelmében. Részt vejt az összes török had
járatokban, 1689. Nis parancsnoka lett. 1692 óta 
az erdélyi császári hadtest parancsnoka volt s 
humánus lelkületéért az erdélyiek nagyon meg
kedvelték ; 1694. tábornagy lett. Az 1695-iki had
járatban Frigyes Ágost szász választófejedelem 
és császári fővezértől cserben hagyatva, 8000 
főnyi hadtestét II. Musztafa szultán túlnyomó 
hadereje Lúgos mellett majdnem teljesen meg
semmisítette. Maga V. is súlyos sebekkel borítva 
a törökök fogságába került, akik őt kegyetlenül 

meggyilkolták. Emlékiratokat is írt az 1683— 
1694-iki hadjáratokról, megjelentek Lipcsé
ben 1771. 

Veteráni-barlang, nevezetes barlang Duna-
tölgyes (Dubova) határában, Krassó-Szörény vm. 
orsovai j.-ban, a Duna balpartján a Kazán szoros
ban, jelentékeny, a Duna felett uralkodó hadászati 
pont, 1691-ben Veterani tábornok a barlangot 
Arnan lovag vezérlete alatt 300 katonával meg-
szállatta; 45 napig védték a törökök ellen. 1788 
aug. havában is sikerrel védték a császári hadak 
a törökök ellen. 

Veter inar ius (lat.) a. m. állatorvos; medi
cina veterinaria, állatgyógyászat, állatorvostan. 

Veterna hola (FLajeczi havasok), a Kis-Tátra 
egyik hegycsoportja Trencsón, Túrócz és Nyitra 
vármegyék határán. Leginkább gránitból és kris
tályos palából áll, tehát az ÉNy-i Kárpátok külső 
kristályos vonulatába tartozik, kezdődik aPacskói 
hágónál (a Rajcsanka-Nyitra völgyei közt, 809 m.) 
ós a Vág sztrecsnói szorosánál ér hirtelen véget, 
a Vág jobbpartján folytatásában emelkedik a 
Kriván Tátra. A V. egységes gerincű, rövid ol
dalágakkal és mély patakvölgyekkel tagolt hegy
ség, főbb csúcsai a Velka luka (1477 m.),Mincsol 
(1364 m.), Klak vagy Orrkő (1353 m.) és a Hornja 
luka (1293 m.). (Tr. Cs.-Szl.) 

Veternica, adóközség Várasd vm.zlatari j.-ban, 
(i9io) 2001 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Vetero-Solium, Magyarország középkori föld
rajzában és azóta Zólyom latin neve. 

Vetés, a mezőgazdaságban a V. ideje szerint 
lehet tavaszi és őszi V.,a V. módja szerint pedig 
szórvasoros és fészkes V. A tavaszi V. alatt 
részint a tavaszi gabonaneműeket, részint és álta
lában a tavasszal eszközölt V.-eket szokás érteni, 
szemben az őszi V.-sel. A tavaszi és őszi V. közt 
fennforgó arány a bevetett területből azaz közel 
12 millió ha.-ból volt 1914. hazánkban 62-5:37-5-
höz. A szórva V.-nél a magot kézzel szórják szét. 
Ez a V.-nek legrégibb, de egyúttal legtökéletle-
nebb módja. Soros V.-nél a vetőmagot egyenlő 
távolságú sorokban helyezik el, amint ezt teszik 
a kerti és kapás növényeknél. Nagyobb elterjedést 
s általánosabb alkalmazást mezei terményeinknél 
csak a sorvetőgópek feltalálása óta nyert. Fész
kes V.-nél a vetőmagvakat egymástól nagyobb 
távolságra helyezik el, hogy azáltal a növénynek 
nagyobb tenyészterülete legyen, így pl. a tengeri, 
burgonya, tök, bab vetésnél. — V. az erdőtelepítés
nek v. az erdő mesterséges felújításának egyik 
módja, amidőn t. i. a gyűjtött erdei famagvakat 
a beerdősítendő területre erdőlétesítés céljából 
elvetik. Ma már inkább ültetéssel erdősítenek. 

Vetés (Veti§), kisk. Szatmár vm. csengeri 
j.-ban, (1910) 1771 magyar és román lak. (Tr. R.) 

Vetésáldó körmenet, köznyelven Búzaszentelő 
körmenet. L. Márk szentek, 1. 

Vetéeíehérítő bogár vagy veresnyakú árpa
bogár (Lema melanopus L. állat), 4—4-5 mm. 
hosszú, acélkék színű, csak az előtora (népiesen: 
nyaka) és lábai vörösessárgák. A földben telelt 
bogarak tavasszal az árpa-és zab vetéseken csopor
tokban gyülekeznek. A levél lemezébe keskeny, 
hosszúkás lyukakat rágnak. Páosodás után a nős
tény petéit gyöngyfüzérszerüleg a levél főerére 



Vetésforgó — 205 — Vetr» 

rakja le. A lárvák esetlenek, púpos alakúak, feke
tés, nyálkás váladékkal borítottak. Népiesen árpa
csiga, nyálkás, csupasz, kopasz csiga stb. néven is
merik. A lárvák szintén a levelet fogyasztják: a 
felső v. alsó bőrkét s a belső szövetet elpusztítják, 
de a túlsó bőrkét meghagyják, igy a levél fehér, 
hártyaszerüvé lesz. Minthogy a lárvák foltokban 
ragnak, ezek a foltok fehér színükkel a zöld ve
tésből már messziről kirínak. Máj. végén, jún. 
elején a kifejlődött lárva átalakulás végett a 
földbe vonul. Ha kedvező az időjárás, a zab és 
árpa többé-kevésbbé még helyrepótolja a szenve
dett sérülést, ellenkező esetben csak nagyon silány 
termést ad. Védekezés a bogaraknak tavaszi össze-
halózásából, később a lárvalepte-f oltóknak nikoti-
nos folyadékokkal történő megpermetezéséből áll. 
V. ö. Kadocsa, A veresnyakú árpabogár (Lema 
melanopus L.) életmódja és irtása. Kisérletügyi 
Közlemények, XVIII. (1915) köt. (109—178. lap, 
13 képpel). 

Vetésforgó, vetésforgás, forgó, forda (calca-
tura, rotatio, turnus), az a sorrend, amely szerint 
a szántóföldön termelt növények évről-évre egy
másután következnek. A V. tehát évekre előre 
megállapított vetőterv, a gazdaság kezelését 
nagyon megkönnyíti s azonkívül a termésekre, 
valamint a jövedelmi eredményekre, nemkülön
ben a munkák megoszlására nagyon lényegesen 
befoly s ezért a gazdaságok berendezésekor a V. 
okszerű megállapítására kiváló gond fordítandó. 
Első feltétel, hogy a forgóba csak oly növények 
vétessenek föl, amelyektől az adott viszonyok közt 
a legbiztosabb termés remélhelő, hogy továbbá 
minden növény oly növényre következzék, amely 
a földet megfelelő fizikai állapotban és trágya-
erőben hagyja vissza és amely után a talaj a kö
vetkező növény alá kellőképen elkészíthető és 
sem a fogatos, sem a kézi munkák nem torlód
nak össze. A trágyázást a forgóban részben 
az évi takarmánynövényekhez, részben a ka
pás és ipari növényekhez adjuk. Ilymódon a 
gabona rendszerint a trágyázás utáni második 
évben jut a földbe. Ezeket az elveket pl. a követ
kező V.-nál látjuk megvalósítva: 1. répa v. ten
geri; 2. árpa lóherrel; 3. lóher kétszer kaszálva; 
4. lóher egyszer kaszálva és fél ugar; 5. repce; 
6. búza; 7. zabos bükköny; 8. búza. A V.-ba fel
veendő növények és így a táblák vagy nyomások 
szama többféle lehet. A szokásos forgók többnyire 
csak 4—12 évre terjednek, hosszú forgókat, 16— 
20 éveseket nem célszerű beállítani. Egy-egy 
gazdaságban pedig a gazdaság kiterjedéséhez és 
a talajviszonyokhoz mérten, vagy csak egy vagy 
több forgó szerint gazdálkodnak. Közeli és jó föl
deken más V.-t kell alkalmazni, mint távoli vagy 
rossz földeken, gondoskodni kell arról, hogy a 
tábláknak jó, lehetőleg téglány vagy négyzet 
alakja legyen, mindegyikhez út vezessen, a leg
kisebb tábla egy fogat egy napi munkájának fe
leljen meg. V. ö. Sensch Á., Jószágberendezés-
és kezeléstan; Vörös Qt Gazdaságok berendezése. 
L. Gazdálkodási rendszerek. 

Vetési József, író, 1. Winkler, 2. 
Vetési bagolypille (állat), 1. Bagoly-lepkék. 
Vetési futrinka v. gabonafutrinka (Zabrus 

qibbus F., áiiat), 1. Futóbogarak. 

Vetési pattanóbogár (állat), a Pattanóbogarak 
(Elateridae) családjába tartozik. Kétféle V. van: 
a nagy V. (Selatosomus aeneus L.) és a kis K 
(Agriotes lineatus L.). Az előbbi 11—15 mm, 
hosszú, lapostestü, fekete, zöldes v. kékes fém
fényű, az utóbbi 8—9 mm. hosszú, szürke vagy 
szürkésbarna. A lisztkukachoz hasonló lárvájuk 
— köznyelven: drótféreg — több évig él a talaj
ban s a különféle gazdasági növények gyökeré
nek lerágásával nagyobb kárt tesz. Leginkább el
gyomosodott területeken jelentkeznek, tehát a vé
dekezés alapelve: tiszta, gyommentes gazdálko
dás. Kisebb területről földbe dugott burgonya
szeletekkel foghatjuk össze a drótférget. 

Vetési pocok v. mezei pocok (áiiat), l. Pocok. 
Vetési varjú (állat), 1. Varjú. 
Vetéspusztító bagolylepke (áiiat), i. Éjjeli 

lepkék. 
Vetésváltás, az a sorrend, amely szerint a szán

tóföldön termelt növények egymásra következnek. 
L. Vetésforgó és Váltógazdaság. 

Vetése-család. A Károlyi grófokkal együtt a 
Kaplyon nemből ágazott ki. Nevét a szatmárvár-
megyei Vetésről vette. Tagjai közül László 
és János 1369. részt vettek a bolgár hadjáratban; 
László fiai közül Tamás 1398—1419 nagyváradi 
nagyprépost, Jakab 1414—36 szatmárvármegyel 
főispán volt Jakab fia Albert 1459—86 Veszprém 
püspöki székén ült és Mátyás királynak kedvelt 
diplomatája volt. V. ö. Fraknái V., Mátyás király 
diplomatái III. Századok 1898 évf.; Nagy Iván,. 
Magyarország családai (XII. 167); Géresi, A gróf 
Károlyi-család oklevéltára. 

V. Lászlóbáró, előbb császári kapitány, 1704. 
II. Rákóczi Ferenchez szegődött, kinek a harc
téren is, de később különösen diplomáciai külde
tésekben, a francia, lengyel és orosz udvaroknál 
nagy szolgálatokat tett. Rákóczi 1711. gyémántjai 
és a XIV. Lajos franciakirály által küldött 200,000 
livre segélypénz eltulajdonításával vádolta. 1714-
ben Szavójai Eugén közbenjárásával a rastatti 
béke után kibékült a bécsi udvarral és előbb a. 
bajoroknál, majd a császáriaknál ezredesi rang
gal szolgálatba állott. 1735-ben tábornokká nevez
ték ki s mint ilyen részt vett az olaszországi 
hadjáratban. 1754-ben táborszernagyi rangot 
nyert. Meghalt 1756. Rákóczihoz intézett követi, 
jelentéseit a bécsi akadémia adta ki. 

Vetett árnyék, a festészetben valamely ábrá
zolt tárgy árnyéka, melynek hatása folytán az 
illető tárgy hátteréről kiemelődik, plasztikussá 
válik. 

Veth,l.Jara,hollandifestőésmüvészetiíró,szuL 
Dordrechtben 1864 máj. 18. Főleg arcképeket, 
fest. Élénk összeköttetésben van Németországgal, 
főleg Berlinnel. Irodalmi művei német nyelven, 
jelentek meg: Streifzüge eines hollandischen 
Malers in Deutschland (Berlin 1902); lm Schatten, 
altér Kunst(u. o. 1910). Kitűnő kis könyvet írt 
Rembrandtról: Rembrandts Lében und Kunst 
(Leipzig 1908). 

2. V., Pieter Joliannes, németalföldi földrajzi, 
író, etnográfus és orientalista, szül. Dordrechtben 
1814 dee. 2., megh. Arnheimban 1895 ápr. 14. 
1841-ben Franekerben, 1843. Amsterdamban az, 
egyetemen a keleti nyelvek tanára lett. 1864— 
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1885-ben a leideni indiai állami intézetben mű
ködött. A németalföldi földrajzi társulat megala
pítója. Müvei: Borneo's Wester-afdeeling, geogr., 
Btat., Mst. (Zalt-Bommel 1854—6, 2 köt.); Het 
eiland Tömör (Amsterdam 1885); Voornaa-
nist wortbrengselen van Ned. Indie (u. o. 
1860—66,4 rész); Java, geogr., ethn., hist. 
(Haarlem 1873—1882, 3 köt., 1895—1907 
átdolg. 2. kiad. 4 köt.); Uit Ost en West (Arn-
heim 1886, maláji és egyéb idegen szavak 
etimológiája); Het paard onder de volken 
van bot Maleische ras (Leiden 1894). 

Vetítés, átlátszó (diapozitív) vagy átlát
szatlan képek, kisebb tárgyak (pl. kapilláris 
csövek, elektroszkópok stb.) felfogó ernyőn 
nagyított alakban való feltüntetése, úgy, 
hogy azt egyszerre sokan láthassák. A V.-t a 
vetítőkészülékkel eszközlik (1. o.). Mivel a nappali 
fény a képeket nagyon gyengítené, a V.-t sötétí
tett szobában végzik. Legújabban De Maré belga 
mérnök eljárást gondolt ki, amellyel a V.-t vilá
gos szobában is lehet végezni. 

Vetített képek, 1. Vetítés és Vetítőkészülék. 
Vetítőkészülék. Régebben, mint bűvös lámpa 

(1. o.), kizárólag mulattatásra szolgált; később 
mint javított és nagyobbított eszközt, szkioptikon 
néven tanítási célokra is használták. Nagy jelen
tőségre a V. akkor tett szert, mikor fényforrásul 
az elektromos ívlámpát kezdték alkalmazni. A 
jelenleg használt V. rendes alakját az 1. ábra 
tünteti fel. Baloldalt, az erős falú bádogszekrény
ben van az önműködően vagy kézzel szabályoz
ható ívlámpa; jobboldalt látható a szekrény falára 
szerelt optikai berendezés, amelynek vázlatos képe 
a sugármenettel együtt a 2. ábrán látható. Itt L 
a fényforrás, A a kettős sűrítő lencse (kondenzor), 
mely az i-ből széthajlóan kiinduló sugarakat 
párhuzamosakká teszi, a a sík üveglapokkal ha
tárolt vízkamra, A' a második kondenzorlencse, 
amely a sugarakat ismét összehajlókká teszi, úgy, 
hogy a B-vel jelzett vetítendő diapozitív képet 
erősen megvilágítják. O-ban van a képet előidéző 

1. ábra. Nagyobb vetítőkészülék 

objektivlencse, amelynek távolsága I3-től valami
vel nagyobb, mint a gyujtótávola. A vetített kép 
kellő távolságban elhelyezett vertikális ernyőn 
mutatkozik. A nagyítás függ a rendelkezésre álló 

-t távolságtól, de az csak akkor használható ki kel
lőleg, ha a fényforrás elég erős. Mikroszkopikus 

készítmények vetítése céljából az objektivlencsét 
lecsavarják és helyét a 3. ábrán látható alakú 
mikroszkóp foglalja el. A kis készítményre eső 
összehajló sugarakat homorú lencsével lehet pár-

2. ábra. Vetítőkészülék optikai berendezése. 

huzamosakká tenni. A jelenleg forgalomba ko
rülő V.-ekhez igen sok mellékkészüléket lehet 
kapni, úgy, hogy a tükrözés-, törés-, színszórás, 
interferencia-, polarizációra stb. vonatkozó jelen
ségeket egyszerre nagy hallgatóságnak lehet be
mutatni. Átlátszatlan képek vetítésére alkalmas a 
Zeiss-féle berendezés, ennél az első kondenzor-
lenesén és vízkamarán átmenő fény hajlott tü
körre esik, mely azt vízszintes asztalkára veti 
s erősen megvilágítja a reá helyezett képet. E fö
lött, a szekrény tetején van elhelyezve az objektiv
lencse; az ezt elbagyó sugarak 45° alatt álló 
ezüstözött tükörre esnek, amely a képet a vertiká
lisan függő felfogóernyőre veti. A Zeiss-féle epi
diaszkóp lényegileg a leírttal egyezik, de még 
egyéb felszerelése is van. A berlini Schinidt és 
Haensch-féle gömb-episzkóp belül fehérre zomán
cozott vaspléhből készült félgömbalakú burából 
áll (4. ábra), amelybe alul belenyúlnak a fény
forrásul szolgáló fém-izzólámpák. A bura tetejére 
van szerelve az objektiv-lencse, míg a lencse tar-

3. ábra. Vetítéshez való mikroszkóp. 

tójáról kiálló két kar különböző szög alatt be
állítható fémtükröt visel. Az átlátszatlan kép a 
objektivlencsével szemben az asztalra kerül. Az 
készülék diapozitív képek vetítésére is használ
ható. B műszer előnye csekély súlya, könnyű 
és sokoldalú használhatósága és főleg az, hogy 
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kapcsolótábla és szabályozó ellenállás nélkül bár
mely elekromos világító vezetékhez kapcsolható. 
Schmidt és Dupnis sztereoszkópikus V.-et szer
kesztett. V. ö. Liesegang, Skioptikon nnd Nebel-
bilderapparat (2. kiad. Düsseldorf 1875) és Die 
Projektion für Schulen, Familien und öffentliche 
Vorstellungen (11. kiad. u. o. 1903); Stein, Die 
optische Projektion im Dienste der exakten 
Wissenschaften (Halle 1887): Neuhaus, Lehr-
buch der Projektion (u. o. 1901); Schmidt, An-
leitung zur Projektion (Berlin 1901). 

Vetítő sugár, 1. Elemi projekció-módszerek. 
Vetiver (nov.), 1. Andropogon. 
Vétkes bukás, 1. Bukás. 

4. ábra. GSmb-episzkóp. 

Vetluga, a Volga 760 kin. hosszú bal mellék
folyója a Vjatka szovjet-orosz kormányzóságban, 
tavasszal csaknem egész hosszában hajózható, 
gőzhajók járnak rajta V. városig. 

Vető (lat.), szó szerint a.m. «megtiltom». 1. A 
fj.-ban a tribunus plebis-nek az a joga, melynél 
fogva a szenátus bármely határozatát érvényte
lenné tehette; V. a neve magának a formulának 
is, mellyel ezt tette. 2. Az államjogban általában 
az a jogosultság, amely valamely állami orgánum 
tiltakozásának hasonló hatályt biztosít; a V. lehet 
abszolút vagy föltétlen avagy csupán felfüggesztő 
(suspensiv); előbbi a kérdéses állami aktust meg
semmisíti, utóbbi csupán elodázza; ilyen joga van 
pl. az Északamerikai Egyesült- Államok elnökének. 
A V. jogának legjellegzetesebb megnyilvánulását 
egyes államok uralkodóinál láthatjuk, ha t. i. az 
alkotmány az államfőnek azt a jogot adja meg, 
hogy V. útján a törvényjavaslat törvényerőre 
emelkedését megakadályozhassa. Nem szabad a 
VA & szentesítést joggal azonosítani; ez utóbbi 
azt jelenti, hogy az államfő pozitív hozzájárulása 

a törvényerőreemelkedés nélkülözhetetlen konsti
tutív alkotó eleme, míg a V.-nál a javaslatból az 
uralkodó passzív magatartása esetén törvény lesz. 
3. A V. elfajulásának elrettentő példája a lengyel 
történelemben az, hogy 1652 óta egyetlenegy 
képviselőnek V.-ja («Nye pozvolim» = «nem 
engedem») elégséges volt a határozat érvényte
lenítésére. V. ö. Goncha, Politika (2. kiad., 1907, 
I. köt. 555., 565. oldal); Lengyelországra nézve; 
Lengnich, Ius publicum Eegni Poloniae (1742) ; 
Goncha, i. h. (479—480. o.). L. mégVétó-jog. 

Vetobill v. másként parlamenti bili, áz a tör
vényjavaslat, amelyet Asquith angol miniszter
elnök 1911 febr. 21. terjesztett az angol alsóház 
elé s amely azt célozta, hogy az angol felsőház ne 
akadályozhassa meg az alsóház által célszerűnek 
tartott reformokat. 

Vétó-jog (ius exclusivae) a XVI. sz. közepe 
óta a spanyol s a francia uralkodók, valamint a 
római-német császárok s az utóbbiak helyett 1804 
óta a Habsburg-dinasztiából származó osztrák 
császárok és magyar királyok által igényelt az a 
kiváltság, hogy pápaválasztáskor mindegyikük 
meghatalmazott bíboros útján a conclavéban egy-
egy neki nem tetsző jelöltet (persona minus grata) 
nevezhet meg, illetve a bíborosi testület előtt ki
jelentheti, hogy ennek a jelöltnek megválasztását 
•ellenzi. Ha az ekkép megjelölt egyént mégis pá
pává választanák, az ellenében érvényesített vétó 
a választás jogerejét egyáltalán nem érinti. De a 
nevezett uralkodók általtett exclusióknaktényleg 
többnyire az volt a következménye, hogy a bíbo
rosi testület pártárnyalatai az excludált egyént 
elejtették s valamelyik más jelöltet választották 
pápává. A V.-nak két, történetileg fejlődött alak
zatát különböztethetjük meg, ú. m. 1. a régebben 
szokásos ú. n. szavazati vagy indirekt exclusiót, 
amely abban áll, hogy az illető államfő részéről 
arra titkos meghatalmazást nyert bíboros az ex
cludált egyénnek pápává választását a conclavé
ban kifejtett pártagitációk segélyével megaka
dályozza; 2. a formális vagy direkt vétót, ami
dőn t. i. az exclusionalis nyilatkozatot a megha
talmazott bíboros az egész választó kollégiummal 
nyilvánosan és hivatalos formában közli. X. Pius 
1904 jan. 24. kelt <tCommissitm Nobis» consti-
tuciójával a vétót egi/szerű óhajtás formájában 
is elveti s egyúttal elrendeli, hogy senki, még az 
államfők se avatkozhassanak be valamelyes ürügy 
alatt a pápaválasztás ügyébe és a pápának külö
nös módon fenntartott kiközösítés büntetése alatt 
megtiltja, hogy a bíborosok bármely állami hata
lomtól vétó előterjesztésére, még egyszerű óhajtás 
alakjában is, megbízást fogadjanak el vagy azt 
akár a bíborosok testületének, akár a bíborosok
nak külön-külön írásban vagy élő szóval, közvet
lenül vagy mások útján tudomására hozzák. 

Irodalom. Wahrmund, Das Ausschliessnngsrecht Wus 
exclusivae) der kath. Staaten Österreich, Frankreich nnd 
Spanien bei den Papstwahlen, Wien 1888; Sagmüller, Die 
Papstwahlbnllen nnd das staatliche RecM áev Exclusive, 
Tübingen 1892; Lncius Lector, Le Conclave, orig-mes, his-
toire, organisation, législation ancienne et moderné, Paris 
1894- A. Eisler, Das Vető der kath. Staaten, Wien 1907; 
Hanny, A V. a pápaválasztáson, Budapest 1904; Kérészy, 
A ius exclusivae (V.) a pápaválasztásnál, n. o. 1904. 

Vetőágyú, 1. Löveg. 
Vetődés (geol,), 1. Elvetödés. 
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Vetőfej, a gyorsvetélőnek az a része, amely 
közvetlenül a vetélövel érintkezik. L, Gfyorsvetélö 
és Szövőgép. 

Vetőgepek (1. a képmellékletet), a különféle 
növényi magvak elvetésére szolgáló, rendszerint 
fogatos erővel vontatott mezőgazdasági készülé
kek, amelyek a talaj felszínén történő tovahala-
dásuk közijén a magvakat vagy a talaj felszínén 
lehetőleg egyenletesen elosztva kiszórják (szórva-
V.), vagy párhuzamos sorokban néhány cm. mély
ségben egyenletesen elosztják (sorba-V., 1. ábra). 
Az utóbbiak használata általánosabb és növény
termesztési szempontból előnyösebb. 

Mindkét fajta vetőgép feladata az, hogy a mag
vakat a megkívánt mennyiségben minél egyenle
tesebben elosztva juttassa a talaj felszínére vagy 
az egyes sorokba. B kettős követelményt a forgó 
mozgást végző magelosztó szerkezetek valósít
ják meg. Ezek a V. legfontosabb alkotórészei és 
rendszerint a vetőmag befogadására szolgáló 
hosszúkás vetőláda v. szekrény alsó rekeszeiben 
nyernek elhelyezést, egy közös vetötengelyen, 
amelyet fogaskerék v. láneáttétel útján a vetőgép 
nagy járókerekei hajtanak. 

A magelosztó készülékek merítő rendszerűek 
(2. ábra), v. tolórendszerüek (3. ábra) lehetnek. 
Az előbbiek lényeges részét bádog-korongokra 
egyértelműen elhelyezett kis bádogkanalak v. szé
lesebb, öntöttvas korongok kerületébe vájt kanál
szerű mélyedések képezik, amelyek forgásuk köz
ben a magvakat a láda alsó részéből kimerik és 
szórva- V.-nél a láda aljához függőlegesen erő
sített szeges elosztó deszkára ejtik. Ezen való le
csúszás közben a magvak a szegekbe ütköznek és 
egyenletesen eloszlanak. Sorba- V.-nél a magvakat 
a ládához erősített egyes vetőcsövek vezetik le. 

A tolórendszerű magelosztók a vetőtengelyre 
erősített érdes, vagy bordázott felszínű forgótes
tek, amelyek a velük érintkező magvakat a súr
lódás, vagy a bordák tolóhatása folytán maguk
kal ragadják s a vetőládából eltávolítják. Szórva-
V.-nél igen jól működik a Meid-iéle csavarkoron
gos tolótárcsa. Sorba-V. tolokószülékei lehetnek 
kívül bordázott hengerek (Hoosier, 4. ábra) vagy 
belül fogazott vasgyűrűk (Kühne, Columbia). 

A sorba-V. vetőcsövei, vagy magvezető csövei 
tetszőleges irányban hajlíthatok, vagy megrövi-
dithetők és vagy láncokkal összekötött, egymásba 
nyúló tölcsérszerű részekből állanak, vagy csavar-
menetszerüen csőformába hajlított rugalmas acél
szalag képezi falukat («hydra» csövek, 5. ábra). 
A vetőcsövek alsó végein nyer elhelyezést a mag
vakat a talaj belsejébe vezető vetösaru, amely
nek főalkotórészei: a magárkot elkészítő kés
alakú vetöcsoroszlya, továbbá az ezt követő s a 
magvakat levezető vetőtölcsér, végül a magvakat 
beföldelő két magtakaró szárny, vagy lapocska. 
A vetősarukat vasrudakkal egykarú emelőszerűen 
a gép elülső keretvasához erősítik és azok a vetési 
sorok száma szerint fel- vagy leemelhetők, hátsó 
végükön pedig súlyokkal terhelhetők, a vetési 
mélység szabályozása céljából. Kanyarodás, vagy 
vándorlás alkalmával a vetősaruk egy emelő
szerkezettel egyszerre kiemelhetők. 

További lényeges alkotórésze a fogatos V.-nek 
az elől elhelyezett s a gép vezetésére és kormány

zására szolgáló kétkerekű taliga szerkezet, amely
nek kerekei egymáshoz képest távolíthatók vagy 
közelíthetők, avégből, hogy vetés alkalmával a 
taliga mellett haladó kormányos a taligakereket 
mindig vagy saját nyomában vagy a járókerék 
nyomában vezethesse, azonban úgy, hogy az egyes 
menetek szólein levő vetési sorok az előző mene
tek szélső soraitól mindig ugyanakkora távolság
ban legyenek, mint a közbenső sorok. 

A V.-nek mindig az előírt magmennyiséget kell 
kat. holdankint elvetni. Evégből a magelosztó 
készülékek merítő- vagy tolóképessége szabá
lyozható, beállítható és pedig vagy a vetőtengely 
fordulatszámának a fogaskerókáttétel útján tör
ténő változtatásával vagy a merítökanalak nagy
ságának avagy a tolófelületek és bordák mére
teinek változtatásával. Valamennyi vetőcsőnél a 
beállítás egyidejűleg történik és annak mértékét 
empirikus úton: az ú. n. forgatási próbával, vala
mint ezzel kapcsolatos egyszerű arányossági át
számítással állapítják meg. 

A fogatos V.-en kivül kisebb gazdaságokban 
használják a kézi szórva-V.-et is, a marokkal 
való tökéletlen kézi vetés kiküszöbölése céljából. 
Ezt a gépet a munkás mellére szíjazza és toló
rendszerű magelosztó készülékét kézi forgattyú-
val egyirányban, v. egy kifeszített kötéllel alter-
native forgatja. Az előbbi mód tökéletesebb. 

Különleges szerkezettel bírnak a burgonya- V., 
amelyeknek működése elvileg a gabona-V.-óvel 
megegyező, azonban magelosztószerkezetük a gu
mókhoz mérten nagyobb méretű. Működésük azon
ban csak akkor kifogástalan, ha a vetőgumók 
többszörös előzetes átrostálással egyenlő nagy-
ságúakká tétetnek, továbbá, ha a talajt vetés alá 
gondosan előkészítik. 

Egymástól nagyobb távolságra elvetendő mag
vak (pl. kukorica) számára a fészekbe- V.-et hasz
nálják, amelyek a sorba-V. elvén készülnek,'azon-
ban vagy a magelosztó készülék működik a fé
szektávolságok szerint időszakosan, vagy a foly
ton működő magelosztó által ledobott magvakat 
egy a vetősaruban levő és időszakosan nyíló záró-
ajtócska csoportosan ereszti a fészkek helyén 
a földbe. Az ajtócska nyitását vagy a járókeréken 
levő egyszerű óraszerkezet, vagy egy, a tábla hosz-
szában gondosan kifeszített lánc egyenlő távol
ságban levő ütköző bütykeinek nyomása létesiti 
(négyzetbe-V). 

Vetohá,l6,pendeí, pöndöly-, péntő-, dobó- vagy 
rókolyaháló, kerekháló, alsó inán ólomgolyókkal; 
tartókötele a háló belsejében szétágazik s így az 
emelésnél a háló körtealakra húzódik össze. L. 
még Halászat. 

Vetőkert, 1. Csemetekert. 
Vetőmag tisztasága, 1. Vetömagvizsgálás. 
Vetőmagvizsgálás. Minden vetőmaggal szem

ben szükséges felállítani ama követelményt, hogy 
a mag azonos, tiszta és csirázóképes legyen, miért 
is a vetőmagvak első sorban e szempontokból 
vizsgálandók meg. Azonos a mag akkor, ha csak
ugyan az (az a faj és varietás), aminek állíttatik, 
amely név alatt forgalombakerül; ellenkező eset
ben a mag hamis. Megállapítása magvizsgálat 
vagy termelési kísérlet útján történik. Tisztaság 
alatt az azonos és ép magvak súlyszázaléka ér-



VETŐGÉPEK. 

1. ábra. 15 soros sorbavető gép. 

2. ábra. Meritőkanalas 
magelosztó. 

3. ábra. Tolóremlszerü magelosztók. 

„Vetőgépek" cikkhez. — XIX. 

4. ábra. Hoosier-féle tolóhengeres magelosztó. 

5. ábra. „Hydra" vetőcsövek. 

RÉVAI NAOV LEXIKONA. 
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tendő. A vizsgálat abban áll, hogy az árú jó össze
keverése után belőle a magvak nagysága szerint 
megfelelő mennyiségű, pontosan lemért próbát 
vesznek, amelyből megfelelő eszközökkel szorgo
san kiválasztják: 1. az azonos és ép magvakat, 
2. a tört magvakat, polyvákat, szár- és levélrész
leteket, gyomokat és egyéb idegen anyagokat 
(szemetet) s ezeket külön-külön ismét lemérik. 
Az 1. alattiak adják meg azután súlyszázalékban 
kifejezve a mag tisztaságát. Ha árúban csak oly 

\ szemetet s gyommagvakat találunk, amelyek a 
I magvak learatásánál a termőföldről kerültek az 
t árúba, az ilyen anyagoknak, ha az árúból kitisz-
• tlthatók, a magvak értékénél nagyobb jelentőség 
í nem tulajdoníttatik, kivévén, ha káros gyomok 
I. magjai, milyen pl. a herefélékben az aranka és a 
[ kis szádorfű, ezek a vizsgálatról szóló jelen-
', tésben mindig külön megjelölendők. Ha az azonos 
' magvak között a vevők megtévesztése céljából 
t készakarva kevert, a maghoz hasonló idegen mag
vak és anyagok találtatnak, akkor az árú hami-

í sítottnak mondatik. A csirázókópességet csiráz-
I. látási próba útján (1. Gsiráztatás) állapítják meg 
' s számszerinti százalékban fejezik ki. A tisztaság
ból és a csirázóképességből szokás a vetőmagvak 

í használati értékét kiszámítani, még pedig úgy, 
' hogy a tisztasági és csirázási százalék szorzata 

100-zal elosztatik. Ha pl. valamely árúban az 
• azonos és ép magvak 80% -ot tesznek, amelyek 
' 70%-kal csiráznak, akkor ezen árú használati 
[ 80 X 70 
i értéke — J Q Q — = 56. 

Habár az azonosság, tisztaság és csirázóképes-
ség határozza meg elsősorban valamely vetőmag 

; értókét, kiváló szerepet játszik a vetőmagvak 
! fejlettsége, súlyossága is, mert általában mennél 
i súlyosabbak a magvak, annál erőteljesebb növény 
' fejlődik belőlük. A vetőmag súlyosságát vagy a 
térfogati súlyban (1 hl. vagy 1 lit. mag súlyában) 
vagy az ú. n. abszolút súlyban (1000 azonos mag 
súlya g.-okban) fejezik ki; az előbbi kevésbbó meg-

' bízható adatokat szolgáltat, mint az abszolút súly, 
1 amelynek meghatározásánál csupán az átlagpró

bákból vett, kitisztított, azonos magvak méretnek 
i- le és olvastatnak meg. Az elősorolt vizsgálatok

nál csekélyebb fontosságú a víztartalom megha
tározása, mit főleg a cukorrópamag vizsgálatá
nál alkalmaznak, s amit bizonyos súlyú magnak 
mesterséges szárítás alatti súlyveszteségéből ál
lapítanak meg. Vannak ezeken kívül egyes spe
ciális vizsgálatok, mint pl. sörárpánál a héjvas-
tagság s a lisztesség meghatározása. Hazánkban 
mindeme vizsgálatokat az állami vetőmagvizs
gáló állomások végzik. L. Mezőgazdasági tudo
mányos és kísérleti intézmények. 

Irodalom. Wittmack Ii., Gras- und Kleesamen, Berlin 1873; 
Nobbe Fr., Handtrach d. Sammenkunde, u. o. 1876; Stebler 

1 P. 8., SamenfSlschucg und Samenschntz, Bern 1878; Dio 
Iandw. SSmereien und d. Samenbau, u. o. 1892; Harz C. 
0., Landwirt. Samenkunde, 2 kötet, Berlin 1885. 

Vetőmagvizsgáló állomások, 1. Mezőgazda
sági tudományos és kísérleti intézmények. 

Vetőszántás, 1. Szántás. 
Vetőterv, rendszeresen kezelt gazdaságokban 

a megállapított vetésforgó képezi a V.-et. Külön 
földhasználati kimutatás, mint V., lesz szüksé

ges ott, ahol nem lehet rendes vetésforgót felál
lítani, pl.|rendezetlen birtokon, vagy ahol bizonyos 
akadályok, pl. árvizek, késői kiszáradás, a földek 
rendes beosztását és használatát meggátolják. 

Vetővágás, 1. Természetes felújítás. 
Vétség (ném. Vergehen, franc'délit). A bűn

cselekményeket súlyosságuk szerint három osz
tályba sorozzák: bűntett (1. o.), V. és kihágás (1. 
o.) osztályába. B hármas felosztást először az 
1791-iki francia btkv vitte keresztül s a francia, 
később a porosz törvényhozás ezt a felosztást a 
bírói hatáskör megállapításában alapul is vette. 
A Code pénal szerint (1. c. második bekezdés) V. 
az a büntetendő cselekmény, amelyet a törvény 
korrekcionális büntetéssel, vagyis (9. c.) határo
zott időtartamú fogházzal, vagy bizonyos polgári 
v. családi jogok felfüggesztésével v. pénzbünte
téssel büntet. Az 1870 máj. 31-ről kibocsátott né
met btkv szerint (1. §) V. az a cselekmény, amelyre 
a törvény öt évnél nem hosszabb tartamú állam
fogházat v. fogházat, vagy 150 márkánál nagyobb 
pénzbüntetést állapít meg. Az 1889 jún. 30-án 
szentesített új olasz btkv nem fogadta el a hár
mas felosztást, s így a V.-eket sem különíti el. 
Az angol büntető jog a «treason» ós a «felony» 
mellett megkülönbözteti a «misdemeanours»-tis, 
de a három csoport közti különbség a jelenlegi 
angol jogban már nagyrészt önkényes és lényeg
telen. Btkvünknek e kérdésre vonatkozó rend
szere jórészt az 1867 jún. 8-án kelt belga btkv 
alapján van kiépítve, amely a hármas felosztást 
(1. c.) a francia Codeból vette ugyan át, de kiegé
szítette azt a korrekcionalizáció intézményével 
(79—85. o.). 

A btkv szerint az irányadó, hogy a törvény
engedte korlátok közt szabadon mérlegelő bíró 
milyen büntetést szab ki az illető cselekményre, 
ami azért jelent lényeges eltérést pl. a német bün
tető törvénn5rel szemben, mert a magyar törvény 
megengedi a bírónak, hogy nyomatékos vagy 
nagyszámú enyhítő körülmény eseteiben külön
ben bűntettnek megállapított cselekményre bűn
tett büntetése helyett V. büntetését szabja ki, ami 
azt eredményezi, hogy az ilykópen büntetett cse
lekmény V.-gé fokozódik le és a legtöbb irányban 
V. természetét ölti fel (korrekcionalizáció). 

Bűntett és V.-nek, szemben a kihágással, álta
lában közös alkotó eleme a cselekmény szán
dékossága ; a lopás bűntetténél és V.-énél egy
aránt nélkülözhetetlen kellék a szándék. Vannak 
gondatlanságból származó V.-ek is, amilyen a 
gondatlanságból elkövetett hamis tanuzás, szak
értőinyilatkozat vagy fordítás, a gondatlanságból 
elkövetett emberölés stb. Míg a bűntett kísérlete 
mindig, a V.-ó csak a törvény különös részében 
meghatározott esetben büntetendő; ilyenek: a 
váltópénz meghamisításának, a lopás, zsarolás 
stb. V.-ének kísérletei. Különleges szabályokat 
tartalmaz még törvényünk a V.-ekre nézve a hal
mazatnál (btkv 97. §) és az elévülés ideje tekin
tetében : az eljárás megindítására nézve három 
év (btkv 106 §); a V. miatt megállapított büntetés 
esetében öt év (btkv 120. §). 

A btkv életbeléptetéséről szóló 1880. XXXVII. 
t.-c. állapította meg legelőször a bírói hatáskört 
is bűntettek és V.-ek tekintetében és pedig azon 
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az elvi alapon, hogy kivétel nélkül a királyi tör
vényszékek hatásköréhez utalta a bűntettek felett 
való Ítélkezést, a V.-ek felett való Ítélkezést pedig 
csak annyiban, amennyiben ezek, súlyosságuk ki
sebb voltára való tekintettel, a járásbíróságok ha
tásköréhez utalva nem volnának. A bűnvádi per
rendtartás életbeléptetéséről szóló 1897. XXXIV. 
t.-c. 15. és 17. §-ai szerint a bűntettek felett való 
Ítélkezés az esküdtbiróságok és a törvényszékek, 
a V.-ek elbírálása a törvényszékek és a járásbíró
ságok közt oszlik meg. A királyi járásbíróságok 
egy évnél hosszabb tartamú szabadságvesztés-
büntetést rendszerint nem állapíthatnak meg. 

V., kereskedelmi, 1. Kereskedelmi vétség. Az 
eljárást újabban a 68400/1914.1. M. sz. rend. sza
bályozza. 

Vetter Antal (doggenfeldi), 1848—49-iki hon-
vódaltábornagy, szül. Velencében 1803 júl. 3., 
megh. Budapesten 1882 júl. 26. Atyja cs. alezre
des volt só is az osztrák hadseregbe lépve, 25 
évi szolgálat után 1848 tavaszán alezredes lett a 
37. sz. (Máriássy) magyar gyalogezredben. Ezre
dének 3. zászlóaljával a szerb felkelők ellen ren
delték s ezóta nagy lelkesedéssel és kiváló katonai 
tudományával szolgálta a magyar ügyet. 1848 
szept. 2. Periasz megrohanásánál tűnt ki, azután 
mint ezredes Kiss Ernővel együtt irányította a 
bánsági hadmüveleteket. 1848 nov. tábornok és 
a vezérkar főnöke lett. Ő készítette Klapkával 
együtt a magyar seregek visszavonulásának és 
koncentrálásának tervét. 1849 jan. 2. részt vett a 
pesti nagy haditanácsban és ő intézte a Debre-
czenbe való költözést. Ezután Mészáros hadügy
minisztert helyettesítette. Dembinski lemondása 
után Kossuth, már mint altábornagyot, a Tisza 
mögött koncentrált magyar sereg fővezéróvó 
nevezte ki (1849 márc). E hivatalában összeüt
közésbe jutott Damjanich-csal s annyira felin
gerelte annak engedetlensége, hogy epelázba esett 
ekét hónapig (ápr., máj.) súlyos betegen feküdt. 
A győzelmes tavaszi hadjáratot nagyobbára az ő 
tervei szerint vezette utóda, Görgey fővezér. 1849 
jún. 14. a déli hadsereg főparancsnokává nevezték 
ki. Csakhamar visszaszorította Jellaehichot. Az 
1849 júl. 14-én kivívott hegyesi győzelem az ő 
intézkedéseinek eredménye volt. A világosi fegy
verletétel után egy ideig az országban lappangott. 
Csak 1850 sikerült kimenekülnie Hamburgba. 
Innen Parisba, majd Londonba ment, hol Kossuth
tal találkozott. Ettől kezdve állandó híve lett az 
emigrációban. 1859-ben részt vett a magyar légió 
szervezésében, 1866. pedig Klapka mellett volt 
Neisseben. 1867-ben visszatért az országba, de az 
újonnan szervezett honvédségbe a király ellen
zése miatt nem vették fel. Előbb Pozsonyban, 
majd Budapesten élt szerény viszonyok közt. Egy 
hosszabb cikksorozat jelent meg tőle: Az 1848-49. 
szerb támadás (Hazánk IV., V., VI., X. és XI. 
köt.). V. ö. Oelich Richárd, Doggenfeldi V. Antal 
m. altábornagy (Hazánk III., 1885 évf. 2—10 1.). 
— Özvegye, Kápolnai Pauer Aranka, 1899 ápr. 
12-én halt meg Budapesten. V. ö. Vasárn. Újság 
1899 évf. 18. sz. 

Vetter-tó, 1. Wettern. 
Vettonok (Vettones, Vectones), juhtenyésztő 

ibériai nép Hispániában a Durius (Duero) és Tagus 

között. Főhelyük Salmatica (Salamanca) volt. 
Nyugati szomszédaikkal, a lusitanokkal egy idő
ben lettek Róma alattvalói. 

V e t u l u s (áiiat), a cerkófmajmok (Macacus) 
egyik alneme. Ide tartozik a nagyszakállú ma-
kakó (V. silenus L.). 

V e t u l u s s i l e n u s L. (szakállas majom vagy 
nagyszakállú makakő, régibb néven: Macacus 
silenus L-, aiiat), a cerkófmajmok (Gercopiíhe-
cidae) egyik faja. A leggyönyörűbb majomfajok 
egyike. Fekete arcát sörényszerü hosszú szőr
koszorú veszi körül, melynek a fej tetején levő 
része fekete, az arca körüli része pedig fehér. 
Háta és oldalai fényes fekete és nagyon hosszú 
szőrrel vannak fedve; hasoldala világos barnás
szürke. Farka barna, hegye, valamint végtagjai
nak belső oldala fehér. Teljes hossza nem egészen 
1 m., miből a farkára 25—38 cm. jut. Elő-India 
sűrű erdőségeiben él. 

Vetus Salinae, római táborhely Pannoniában 
a Duna mellett, a mai Adony (1. o.) területén. 

Vetülék vagy bevető fonal, a szövésnél aszövet 
szélessége irányába haladó fonal, 1. Alapkötés, 
Fonál és Kelme. 

Vetülék-bársony, 1. Bársony. 
Vetület, 1. Projekció; a térképrajzolásban 1. 

Térkép. 
Vetvár, az avarok közt, a mai Magyaróvár 

helyén a IX. sz.-ban állítólag felállított püspökség 
költött neve ; a Hatto V.-i püspök nevével talált 
gyűrű hamisítás; V. püspökség soha sem volt. 

Veuillot (ejtsd: vojó), Louis, francia publicista, 
szül. Boynesben (Loiret) 1813 okt. 11., megh. 
Parisban 1883 ápr. 7. Az Universnek előbb munka
társa, majd szerkesztője lett s a pápa tévedhetet-
lensége dogmájának kitartó elő b arcosa volt. Nagy
szerű vitatkozó képességót minden f entartás nélkül 
az egyház szolgálatába állította. Regényei és el
beszélései túlnyomóan vallásos tárgyúak. Neveze
tesebbek: Pélerinages de Suisse (1838); Pierre 
Saintine (1840, vallásos regény levélalakban); 
L'honnete femme (2 köt, 1844); Les libres pen-
seurs (1848); Le parfüm de Romé (2 köt., 1861; 
Les odeurs de Paris (1866); Romependant le con-
cile (2 köt., 1871). Újságcikkei és értekezései 
összegyűjtve megjelentek e címen : Mélanges re-
ligieux, historiques, politiques et littéraires (18 
kötet, 1857—76). Levelezése: Correspondence 
(1883—92, 7 köt.). Magyarul megjelent: IX. 
Pius, ford. Mindszenty Gedeon (Eger 1864); Jézus 
Krisztus élettörténete, ford. Sebők László (u. o. 
1865). V. ö. Benaut, Louis V. (Paris 1907); Le-
cigne, Louis V. (u. o. 1913); Valiét, Louis V. 
(u. o. 1913). — Öccse: EugéneV., szül. 1818., 
megh. Parisban 1905. Az tínivers munkatársa, 
később szerkesztője volt. Művei közül legfonto
sabb s legelterjedtebb bátyja életrajza: Louis V. 
(1899—1904, 3 köt.). 

Veurne (ejtsd: Kme, Furnes), város Nyugat-
Flandria belga tartományban, (i9io) 6583 lak., len-
szövéssel, bőrcserzéssel, vaj-, gabona-, marha- és 
házinyúl-kereskedéssel. Közelében van az egykor 
híres Fúrna apátság és La Panne tengeri fürdő. 

Veveny, a posta által a felvett küldeményekről 
és táviratokról adott, a felvevő tisztviselő alá
írásával és a postahivatal bélyegzőjével ellátott 
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•elismervény, amely a küldemény adatain kívül a 
fizetett dijakat is feltünteti. Hivatalos neve «Postai 
feladóvevény*. A kézbesítésnél használt vevó-
ayek, amelyeken a címzett ismeri el az átvételt: 
átadóvevények, értesítő és elismervények, utal-
vány-elismervények. 

Vevey (ejtsd: ysvé, Viris, a rómaiak Vibiscuma), 
az ugyanily nevű járás székhelye Waadt svájci 
kantonban, (1920) 12,768 nagyobbára francia lak., 
gép-, csokoládé-, dohánygyártással, óra-, konden
zált tej-, Nestlé-féle gyermeklisztkészítéssel, mal
mokkal, sajt- és borkereskedéssel. Szép környéke 
miatt számos idegen látogatja. 

Vevő, 1. Adásvétel, Vétel. 
Vexatio (lat.) a. m. kínzás, gyötrés, gyötrő

dés, súrlódás; vexatorius, terhes, fárasztó; vexál, 
gyötör, bosszant, ingerel. 

Vexü la r i i , 1. Veterani. 
Vexülum (növ.), a. m. vitorla, 1. Vitorlás-

virág. 
Vexin (ejtsd: vekszen), Észak-Pranclaországnak 

Beauvaistól DNy.-ra eső vidéke, területe 2000 
km1. Isle de Francé egykori tartomány része volt. 

Vexirzár, 1. Vasalások. 
Vey (Váhi, ang. Vy), a mandingo-törzshöz tar

tozó szudáni néger nép Felső-Guineában és Libé
riában. Saiát abc-jük és irodalmuk van. 

Véza (Veza), kisk. Alsó-Fehér vm. balázsfalvi 
j.-ban, (i9io) 586 román lak. (Tr. R.) 

Vezeklés, illetőleg vezeklést fegyelem, a régi 
keresztény egyház eljárási módja a nagy bűnö
ket elkövetőitekkel szemben, kik ezáltal az egy
házzal való közösségre érdemetlenek lettek, de 
abba ismét felvétetni óhajtottak. A nyilvános 
V.-nek négy fokozata volt: 1. sírók (1. Mentes); 
ü. hallgatók (1. Audientes); 3. térdélők (lat. genu-
flectentes v. substrati), vezeklésük egész ideje 
alatt a templomban térdeltek és az egyházhoz 
tartozóknak tekinttettek s mint ilyenek a papok 
és hívek könyörgéseiben s jótéteményeiben része
sültek; í. együttállók (lat. consistentes), az isteni 
tiszteleten jelen lehettek, de áldozáshoz nem bo-
osáttattak. Feloldozásuk ünnepélyesen nagycsü
törtökön ment végbe. A V.-i idő az egyes foko
zatokban az ú. n. Libri poenitentiálesben (1. o.) 
volt világosan meghatározva. L. Egyházi bünte
tések és Inquizició. 

Vezeklési könyvek, 1. Libri poenitentiales. 
Vezeklők, 1. Vezeklés és Flagellánsok. 
Vezekló'rendek, közös elnevezése azoknak a 

megszűnt és még létező vallásos társaságoknak, 
amelyeknek tagjai magukat a legszigorúbb ve
zeklési cselekedetekre kötelezik vagy a bűnbe 
esett embereknek oltalmat nyújtanak és bűnbá
natra vezetik őket. Ilyen pl. nálunk a Jó pásztor 
intézet (Óbudán) stb. 

Vézelay (ejtsd: vezié), város Yonne francia dé-
partementban, (1911) 753 lak., egykori apátsági 
temploma (XII. sz.) a középkorban híres búcsú
járó hely volt. 1146-ban a második és 1190. a har
madik keresztes hadjárat egyik gyülekező helye. 

Vezend, kisközség Szatmár vármegye nagy
károlyi járásában, (1910) 991 román és magyar 
lak. (Tr. R.) 

Vezényelni (ném. commandiren), pl. egy csa
patot különféle szolgálatokra, ú. m. őrszolgá

latra stb., innen: vezénylő-lajstrom (Commandir-
liste; hadihajókon: Commandirrolle); vezénylő 
(parancsnokló) tábornok (commandirender Gene
ral) ; vezényszó (Commandowort). 

Vezénylés (zene), 1. Dirigálás. 
Vezényszó (Kommandó), rövid katonai pa

rancsszó, amelynek elhangzása után a csapatnak 
azonnal, egyöntetűen kell végrehajtani a parancs
nok által tervezett mozdulatot, változást. A V.-n 
kívül van az ú. n. «figyelmeztető*, az utána követ
kező V.-t jelzi. 

Vezér, vezénylet, 1. Hadúr és Hadvezér. 
Vezér, a jeges halászatnál az a rúd, amelyhex 

a háló kötele kötve van s amelyet lékről-lékre 
tologatva hajtanak. L. Halászat. 

Vezércikk, a hirlap élén álló, az általános po
litikai helyzettel v. valamely aktuális napi kér
déssel foglalkozó közlemény, amely a közvéle
ményt a lap álláspontjának törekszik érvelésével 
megnyerni. Politikai sajtónkban a V. megterem
tője Kossuth volt, egyik legkiválóbb képviselője 
báró Kemény Zsigmond. 

Vezére (ejtsd: vezér), a Dordogne 192 km. hosz-
szú jobb mellékfolyója Dél-Franciaországban. 
Treignacnál vízesése van (Cascade du Saillant), 
fölveszi a Corrézet, Limeuilnél torkollik. 

Vezérek kora, az Álmos választatásától Szt. 
István megkoronáztatásáig (1001) terjedő mintegy 
másfélszázados kor. V. ö. Szabó Károly, A ma
gyar V. (Budapest 1878); Pauler, A magyar nem
zet története Szent Istvánig (Budapest 1900). 

Vezeres, a jég alatt való halászatnál a vezért 
(rudat) toló halász. 

Vezérezredes. Az Osztrák-Magyar Monarchiá
ban a világháború folyamán rendszeresített új 
rendfokozat, amely egyfelől a gyalogsági (lovas
sági) tábornoki v. táborszernagyi, másfelől a tábor
nagyi rendfokozatköztvan.Eendfokozati jelvénye 
három csillag a tábornoki arany galléron s a csil
lagok körül arany szálakból szőtt koszorú. 

Vezérgörbe, 1. Henger. 
Vezérhadbíró, tábornoki rangban álló hadbíró. 
Vezér-hadbiztos (General-Intendant), lásd 

Hadbiztossági kar. 
Vezérhajó v. lobogós hajó (ném. (Flaggen-

schiff), oly hajó, amelyen tengernagyi rendfoko
zaton levő v. kommodórrá kinevezett tengerész
tiszt van, amely hajó tehát az e rangnak meg
felelő parancsnoki lobogót viseli. L. Lobogó. 

Vezórhajtás (no>.), a fa sudarának a vége, 
csupja v. nyílvesszeje. L. Fa. 

Vezérhal (állat), a ragadozó őn (Aspius rapax 
Leske) népies neve. 

Vezórhang, a zenéban az a hang, amelynek fel
oldása annyira adott, hogy kötött lépése miatt meg 
nem kettőzhető. V. pl. a szeptimhangzat terce és 
szeptimje, a dúr hármas terce, a késleltetett 
hang stb. 

Vezérigazgató, a részvénytársaságok v. szö
vetkezetek igazgatóságának az a tagja, aki a tár
saság üzemét ós ügyvitelét vezeti. 

Vezérkapitany, így nevezték a velencei köz
társaságban a legfőbb tengerészeti parancsnokot, 
a németalföldi köztársaságban a szárazföldi had
sereg legfőbb parancsnokát, Spanyolországban 
egy tartomány legfelsőbb katonai parancsnokát 

«* 
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V. (teng.), (ném. Flaggenkapitan), az a tenge
résztiszt, aki egy vezérhajó (1. o.) parancsnoka. 
Minthogy tengernagyok és kornmodórok csak 
nagy hajókon szoktak beosztva lenni, a V. min
dig törzstiszt, nagy hajókon sorhajókapitány. A 
kommodór lehet saját hajójának V.-a is. 

Vezérkar (ném. Generalstab), a háborúra vo
natkozó előmunkálatokat vezeti és végrehajtja, 
azonkívül úgy béke, mint háború idején a maga
sabb parancsnokokat hadműveleti, katonai és 
katona-közigazgatási intézkedésekben támogatja. 
Működése kiterjed: 1. a V. irodáiban és 2. a hon
védség hatóságainál és magasabb parancsnoksá
gainál teljesítendő szolgálatra; 3. különös katonai 
tudományos alkalmazásokra; 4. külföldi kikülde
tésekre. A V. élén álló tábornok a V. főnöke cí
met viseli és személyére nézve közvetlenül a hadúr 
parancsai alatt áll. 

Vezórkönyv (Partitura,Partition d'orchestre, 
Score). A zenekari — kamarazenei — szólamok 
egymásfölé helyezése, egységes áttekintés céljá
ból. A «Partitura» szó beosztást jelent, a szólamok
nak ütemekre való beosztását. A legrégibb V. Cip-
riano di Eore madrigáljaiból készült (Velence 
1577). A régi zenekari V.-ek alján a Basso con-
tinuo foglalt helyet. Fölötte a szólamokat hang
magasságuk szerint csoportosították. A XVIII. sz. 
végén a V. legtetejére az üst-dobot, trombitákat és 
kürtöket írták, alattuk következtek az ajaksípokés 
nyelvsípok, a)V. alján pedig a vonósok. Spontiiü 
ismét megkísérelte a hangszereket magasságuk 
szerint csoportosítani, elválasztván egymástól a 
fúvó- ós vonós hangszereket. Meyerbeer a vonóso
kat írja legfelül. Ma a V.-ben a következő módon 
rendezik a hangszereket (fölülről lefelé haladva): 

Puvolafélók: fuvola (Flauto), kis fuvola (Pic-
colo).—Óboafólék: oboa (Oboe), angolkürt (Corno 
inglese), hekkelfón (Heckelfon). — Klarinótfaj-
ták: klarinét (Clarinetti in Es, B, A), basszet-
kürt (Corno di bassetto), basszusklarinét (Clari-
netto basso). — Pagótok: fagót (Fagotto) és 
kontrafagót (Contrafagotto). — Kürtök (Górni 
in F), trombiták (Trombe in B, 0), puzónok 
("2Vom&om7,,basszustúba (Tuba). — Ütőhang
szerek : celesta, harangjáték, triangula, réztányér, 
tam-tam, kisdob, nagydob, üstdob (Tympani). — 
Húros hangszerek: hárfa (Árpa), hegedűk (Vio-
lini I., Violini II.), mélyhegedűk (Viole), gor
donkák (Violoncelli), gordonok (Contrabassi), 
orgona (Organo). 

Vezérkövületek, olyan kövületek, amelyek 
valamely réteget, emeletet, rétegcsoportot (sziszté
mát), avagy egész geológiai korszakot jellemez
nek. V. a növény-és az állatvilág legkülönbözőbb 
tipusából, osztályából, rendjéből kerülnek, de leg
gyakrabban mégis a molluszkumok szerepelnek 
V.-ként. Újabban inkább több jellemző kövület 
együttes fellépésére, tehát inkább vezérfaunákra 
fektetik a fősúlyt. V. ö. H. Haas, Die Leitfossilien 
(Leipz. 1887); E. Fraas, Der Petrefaktensammler 
(Stuttgart 1910). L, még Föld. 

Vezérlet, 1. Hadúr. 
Vezérmotivum (ném. Leitmotiv), dalmüvek

ben gyakran visszatérő témák, motívumok, mar
káns ritmussal v. harmonikus alátámasztással, 
hogy személyeket, helyzeteket szimbolisztikusan 

jellemezzenek velük. A V. szót Wolzogen terem
tette meg. Wagner a V.-okat formai képzésül, 
használja fel trilógiájában. Előtte azonban már 
mások is használtak fel V.-okat operáikban, így 
főként Gluck (Orpheus) és Weber (Preischütz). 

Vezérmű, 1. Kormánymű. 
Vezérőrnagy, egy dandár parancsnoka, L Tá

bornok. 
Vezérsegéd (ném. Generaladjutant), a kor

mányzó fejedelmi személyek szárnysegédei tábor
noki ranggal. Helyesebben: főhadsegéd. 

Vezérsejt, 1. Csúcssejt. 
Vezérszállás, kisk. Bereg vm. alsóvereczkei 

j.-ban, (i9io) 385 rutén lak. (Tr. Cs.-SzL) 
Vezórszin, 1. Tengelyszin. 
Vezértalp, így nevezik a mozgó kötésű vagy 

óriás tutajnál az első talpat, amely egészen feszes 
kötésű, 10/10em.-es ácsolt fából készül, hosszúsága 
5 m., szélessége azonban csak 1 m. 

Vezértest, 1. Centrosoma. 
Vezértörzs (ném. Flaggenstab), a tenger

nagyok és kornmodórok mellé beosztott tenge
rész törzskari személyek, akik a szolgálati ügyek 
ellátására hivatvák. 

Vezeték, 1. Földvezeték, Telefon, Telegráf
vezeték. 

Vezetéknév, 1. Név és Névváltoztatás. 
Vezető,az elektromosságot v.meloget jól vezetfr 

test. Vannak jó és rossz vezetők; az utóbbiak pL 
az elektromos árammal szemben nagy ellenállást 
fejtenek ki és erősen fölmelegszenek. A fémeket 
elsőrendű-, az elektrolitokat (folyadékok) másod
rendű V.-knek nevezik. L. Elektromosság. 

Vezető drót, az a fémes vezeték, mely az elek
tromos áramot az áramforrástól a felhasználás 
helyére szállítja. 

Vezető ellenállása, L Elektromos ellenállás* 
Vezető gyűrű, a tengelyek olyan kiképzése, 

amely hosszirányú elmozdulását meggátolja* 
A tengelyt a kijelölt, rendesen tetszőleges helyen 
egy kissé kiemelkedve esztergálják ki. Ez a ki
emelkedés vagy kidudorodás a csapágyba vagy 
más alkatrészbe ütközik. 

Vezetőháló, 1. Marázsaháló, Halászat. 
Vezető helyzeti energiája, 1. Elektromos "po

tenciál. 
Vezetők, 1. Vezető és Elektromosság. 
Vezetőképesség, a különböző anyagok képes

sége az elektromosság v. meleg tovaszállítására 
vagyis vezetésére. A specifikus v. fajlagos V. az. 
egy köbcentiméternyi térfogatú anyag ellenállásá
nak reciprok értéke. Molekuláris V. a fajlagos 
V. viszonya a molekuláris koncentrációhoz (a 
gramm-molekulák száma 1 literben). L. Elektro
mos ellenállás, Dielektrikum és Hővezetés. 

Vezető köteg (növ.). Megkülönböztetésül a valódi 
edénynyaláboktól (1. o.) a mohák levélereiben és-
egyes lombos mohák száracskájában levő nyalá
bot V.-nek nevezzük, mert nincsenek benne edé
nyek, hanem hosszúra nyúlt, prozenchimás, kes
keny üregű, vékony falú sejtekből áll, amely a 
tápanyagok vezetését végzi és így fiziológiailag 
ugyanazt a munkát végzi, mint az edénynyaláb* 

Vezető motívum, 1. Vezérmotivum. 
Vezetősín v. terelösin. Éles kanyarulatban 

fekvő vasúti vágányokon a kerékabroncsok ka-
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<rünái nem szolgáltatnak elegendő biztonságot a 
járómüveknek a centrifugális erő által okozható 
kisiklása ellen. Ezért a kanyarulat belső sinszála 
mellett, attól csekély távolságban, egy másik, 
ú. n. V.-t alkalmaznak, amely nem engedi, hogy 
a belső sinen futó kerekek arról leguruljanak s 
így azt sem, hogy a külső sinen futó kerekek 
karimája a sinre ra és azon áthágjon. V.-ket v. te-
relősineket alkalmaznak a vasúti keresztezések
nél, nagyobb hidakon és más vágányrészeken, 
•néha mindkét sinszál mellett is ott, ahol vonat
kisiklás ellen nagyobb biztonság kívánatos. L. 
Felépítmény. 

Vezetőszövefc (vezető-rendszer,táv-). V.mind
azon sejteknek és szöveteknek összessége, mely 
a tápanyagoknak, köztük a víznek is a vezetését 
végzi. Az alsóbbrendű növényeknél nincs külön 
V., hanem a tápanyagok osmotikus úton vándo
rolnak sejtről sejtre, ugyanígy történik a vezetés 
a magasabb rendű növények parenehimasejtjei 
között is, ahol azonban már külön szövetrendszer 
is van a tápanyagok távolabbi vezetésére, ez a 
vezetőköteg (1. o.) és edénynyaláb (1. o.). Egyes 
anyagok vezetésére azután még külön vezetékek 
is lehetnek, pl. a gyantavezetékek (1. o.) és tej
tartók (1. o.). 

Vezir, az oszmánli nyelvben a miniszter szó
nak felel meg. Ez a cím és méltóság azt a bégler-
béget vagy pasát illeti meg, aki három lófarkas 
jelvényt vitethetett maga előtt. A V. legnagyobb 
•méltóság volt a nagyvezir után és elsőrendű tagja 
volt a divánnák, vagyis országtanácsnak. 

Vezirköprü, az ókori Andrapa, városka Amázia 
szandzsákban, Kis-Ázsiában, közel a Kizil-Irmak 
völgyéhez. Mintegy 8—900 lak. van. Sok tem
ploma ós az üvöltő dervisek két kolostora van a 
városban. 

Véznaujjú maki (áiiat), 1. Chiromys. 
Veznics, Milenko, 1. Vésnie. 
Vezseny, nagyk. Jász-Nagykun-Szolnok vm. 

tiszai alsó j.-ban, (1920) 1548 magyar lak. 
Vezúv (ol. Monté Vesuvio, lat. Vesuvius v. 

Yesevus), az Apennino-hegység szabályos, kettős 
kúpalakú működő vulkánja Olaszországban, Ná
polytól 10km.-nyireD.-re. Köralakú alapja 16 km. 
fliigarú, a csúcs alakja és magassága folytonosan 
változik a kitörések miatt, néha a kiszórt kövek 
•a peremén egész kéménnyé halmozódnak föl, 
máskor meg bedől a kráter pereme s akkor tete
mesen alacsonyabb lesz. A rómaiak idejében hosz-
ezabb pihenése miatt kialudtnak gondolták, 63-ban 
Kr. u. kitört és Pompeji, Herculaneum városok 
•egy részét eltemette, 64-ben Nápolyt fenyegette 
veszéllyel, 79-ben pedig borzalmas erejű kitörés
sel tette tönkre Pompeji, Herculaneum és Stabiae 
városokat. Ekkor a légi kráterkúp teteje teljesen 
a levegőbe repült s ma ennek a csonka kúpnak a 
neve Sommá (Monté Sommá), legmagasabb része 
aPunta Nasone (1137 m.), ennek egyik oldal
ágán áll az 1847. épült és kitűnő műszerekkel föl
szerelt obszervatórium. A régi kráterben (Sommá) 
•épült föl 79-ben az új kráter, amely ma is műkö
désben van ós csaknem állandóan füstölög. A két 
kráter közt köralakú mély völgy van, ez az Atrio 
•del Cavallo, ebből emelkedik ki 490 m.-nyire 
-2800 m. átmérőjű kúppal s 30°-os lejtővel a mai 

kráter, amely vulkáni hamuval és kemény hor-
zsakő darabkákkal van borítva. Hevesebb kitö
rései voltak még 203., 472., 512., 685., 982., 1036., 
1139., ezután nagyobb szünetet tartott és a szi
lárd kéreggel bevont kráterét sűrű bozót lepte 
el, benne vaddisznók tanyáztak. 1631 végén is
mét hevesen kitört s ekkor 3000 ember vesztette 
életét s ezóta csaknem minden 10 évben kitör, 
1794. elpusztította Tőrre del Greco községet, a 
XIX. sz.-ban leghevesebb volt az 1822-iki kitö
rése, 1872.1300 m. magasra dobta fel a köveket 
s a hamut, Nápolyban napokig hamueső hullott 
s még a Napot is elhomályosította, mintegy 20 
millió m» lávát bocsájtott ki, amely 13 óra alatt 
5 km.-nyi utat tett meg lefelé. 1895-ben és 1903. 
voltak ismét kitörései, az utolsó nagy kitörése 
1906 mára végétől ápr. közepéig tartott s a krá
ter alakját lényegesen átalakította, ápr. 5—6. 
a kráter belső pereme beszakadt és mintegy 112 
m.-rel alacsonyabb lett s most 1223 m. Sok kárt 
tett az ekkor hulló forró hamueső, amelytől leg
többet természetesen a lejtőin fekvő községek 
szenvedtek, de Nápolyban is 5 cm. vastagon födött 
mindent s eljutott Benevento, Ceprano, sőt Mon
tenegró vidékeire is. DK.-i oldalán 600, 800 és 
1200 m. magasságban láva tört elő s ez elpusz
tította Boscotrecase és Tőrre Annunciata közsé
gek egy részét, ahol 150 ember halt meg, legin
kább a rombadülő házaktól. Matteucinak, az ob
szervatórium vezetőjének számítása szerint 87 
millió ms hamu és lapilli (kődarab), 10*5 millió 
m» láva került ki a V.-ból s a láva 3*5 km' 
területet födött. 1906 óta a vulkán meglehetősen 
csendben van, csak néha okozott kárt, leginkább 
nagyobb esőzések után, egyes kidobott, lazán álló 
tömegek lecsúszása folytán, az alacsonyabban 
fekvő ültetvényekben. Az állandó veszély dacára 
is a vulkán lábai sűrűn lakott községekkel van
nak körülövezve: Portiéi, Eesina, Tőrre del Greco, 
Tőrre Annunciata, Boscoreale, San Giorgio, Massa, 
San Sebastiano, Boscotrecase, Santa Anastasia, 
Sommá, Ottajano; lakóik gyümölcsöskerteket és 
szőllőket ültetnek a pompásan termő, enyhe ég
hajlatú vulkáni talajba, ezekben terem a híres 
Lacrimae Christi bor. A kerteket csak itt-ott sza
kítja meg egy-egy szakadék, amelyekben furkós, 
megszilárdult lávatömbök hevernek. A hegyoldal 
középső öve kopár, itt-ott kis kertekkel, vagy 
ahol a lávaömlés el nem pusztította, gesztenye
erdőkkel. 603 m. magasban fekszik az obszerva
tórium, meteorológiai, légköri elektromosság, 
földrengés megfigyelésére van berendezve. Ee
sina községtől országút és 7-5 km. hosszú villa
mosvasút vezet ide s innen tovább a hamukúp 
aljáig (795 m.), ahonnan drótkötélpálya visz 820 
m. úton (1906. elpusztult, de újra építették) csak
nem egészen a kráterig (1175 m.). Nápolyból 
Ottajano faluba 24 km. hosszú vasút visz (1898 
óta), ezt pedig körvasút folytatja (70 km., 1904 
dec. 27. nyilt meg) a vulkán alján körül. 

Irodalom, Eoth, Der V. und die Umgebung von Neapel, 
Berlin 1857; Eath, Der V., u. o. 1873; Palmieri, Storia 
del Vesuvio, Nápoly 1882; Furchbeim, BlbliogTafia del 
Vesuvio (a Bibliográfia della Campaniában), i. köt., Napoli 
1897; Schneer—Stein-Nordhelm, Der V. und seine öe-
schichte, 8. kiad., Karisruhe 1896; Baráttá, II Vesuvio e 
le sne eruzioni, Koma 1897; Cochia, La forma del Vesuvio, 
Napoli 1899 ; Strub, Die V.-babn, Zürich 1903. 
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Vezuvián (isv.) ós fajtái egeran, kolofonit, cip-
rin, wilnit, frugardit, a kereskedelmi forgalom
ban vezuvi drágakő, vezuvi jácint, mind 1. Ido-
krasz. 

Vezzano (ejtsd: veccáno), község a Trentinóban, 
(1910) 873 olasz lak. Közelében vannak a Terlago 
és Toblino szép alpi tavak. OlaBz birtok. 

v. g. , a latin verbi gratia (példának okáért) 
rövidítése. 

Vhirabhumi, 1. Birbum. 
v. H u m b . , természetrajzi tudományos nevek 

mellett Humboldt Sándor nevének rövidítése. 
VI (lat.) a. m. erővel. 
V i a (lat.) a. m. ú t ; Via Flaminia, 1. Flami-

nius; Via Appia, 1. Appia via; Via dolorosa, 
a kínszenvedés útja, 1. Jeruzsálem ; Via trium-
phalis, diadaluk — Leveleken via a. m. át, 
keresztül (megjelölésével az illető helynévnek). — 
A nemzetközi távirásban 1. Csatlakozás. 

V i a c r u c i s (lat.) a. m. keresztút. L. Kereszt
úti ájtatosság. 

Viadana, város Mantova olasz tartományban, 
(I9ii) 16,812 lak., selyemipar, bortermelés. 

Viadana (eredeti nevén Orossi), Lodovico, 
olasz zeneszerző, ferencrendi szerzetes, szül. Via-
danában 156*., megh. Gualtieriben 1645 máj. 2. 
Egyházi karnagy volt. Neki tulajdonították a gene
rálbasszus feltalálását, de nem joggal; az ő újítása 
csak az, hogy templomi koncertjeit mindjárt 1—4 
hangra írta s a basso continuót mint kötelező kí
séretet alkalmazta. Egyházi koncertjeinek össze
gyűjtött kiadása 1620. jelent meg Frankfurtban: 
Opera omnia sacrorum concertuum. írt számos 
canzonettát, egyházi énekeket, több misét. 

Via d o l o r o s a (lat.) a. m. fájdalmas út, Jézus 
Krisztus keresztútja. 

Viador a. m. gladiátor (L o.). 
Viadukt névvel szokás megkülönböztetni oly 

hidat, amely mély völgyet hidal át, vagy pedig 
gazdaságosság okából magas töltés helyett lété
éül. A V. épülhet kőből vagy betonból, vasból ós 
vasbetonból. Egyik jellegzetes elrendezése az, 
midőn kő- vagy betonpillórek épülnek, amelyek 
között a nyilasokat félkörű boltozat, vagy nagyobb 
nyílás esetében vasgerenda-szerkezet hidalja át. 
A V. másik alakját pedig az jellemzi, hogy a völgy 
fölött igen nagy nyílású ív emelkedik, mint pL 
a viauri V.-nál látható. L. Ivhíd. 

Viagongo-hegység, 1. Virunga. 
Via l i s (lat.) a. m. úthoz való, útra tartozó, úti; 

használják nálunk az életrevaló, erélyes értelmé
ben is, pl. viális asszony (talán joviális helyett). 

Viamala (lat. a. m. rossz út), a Hátsó-Rajna 
i—500 m. magas sziklák közt vezető szurdoka 
Graubünden svájci kantonban a Schams és Dom-
leschg völgyek közt. A római út jóval a Schams 
völgye fölött vezetett, ezt nevezték jó útnak, ezt 
használták a középkorban is, míg a lavinákkal 
veszélyeztetett utat a szurdokon át rossz (gonosz) 
útnak. A V.-n át 1470. gyalogutat, 1788. és 1739. 
két kőhidat, 1834. egy harmadikat építettek, itt 
végződik a völgy. Kezdeténél fekszik a barátságos 
schamsi völgy (Vallis sex amnes), főhelye Andeer-
Splügen község (979 m. magasban, 681 lakossal). 

Vianna, város Maranhao braziliai államban, 
11,000 lak., élénk állatkereskedelemmel. 

Vianna do Castello, város Minho portugál tar
tományban, a Santa Luzia lejtőjén, a Lima torko
lata közelében, vasút mellett, (1910) 10,486 lak., 
kikötővel, halászattal, terménykereskedelemmel. 
V. Portugália egyik legszebb városa, Castello de 
Santiago erősséggel. 

Viardot, Michelle Pauline, francia operaéne
kesnő, szül. Parisban 1821 júl. 18., megh. u. o. 
1910 máj. 18. Manuel Garciának volt a leánya és 
tanítványa. Zongorázni Liszt Ferenctől tanult. 
1837-ben lépett fel először nyilvánosan Brüsszel
ben. 1841-ben a párisi Théatoe Italien igazgatója, 
V. író vette nőül, aki az impreszáriója lett. V. 
asszony számos dalt és több operettet is irt. 
Der letzte Magyaré c. operáját 1869. mutatták 
be Weimarban. 

Viareggio (ejtsd: -riaredzso), kikötőváros Lncca 
olasz tartományban, (1911) 21,128 lak., tengeri 
fürdőkkel, görvélykóros gyermekek gyógyinté
zetével, a közelében vízbe fúlt Shelley költőnek 
emlékével. 

Viassolo, Giovanni Battista, olasz színész éa 
drámaíró, szül. Borgo Pogginolo di Garessióban 
1749 ápr. 9., megh. Torinóban 1802 dec. 23. Fe-
derici álnév alatt vígjátékokat írt, amelyek közül 
ismertebbek: L'avviso ai mariti, do scultore e il 
cieco, La bugia vive poco, Enrico IV. al passo 
della Warna. 

Viasz vagy viaszk, állati vagy növényi eredetű 
különböző anyag, mely részben a magasabb zsír
savak alkoholaiból és étereiből, részben ilyen fajta 
szabad savakból alakul. A V. közönséges levegő-
mérsékletnél szilárd, hidegen törékeny, melegen 
gyúrható, tapadós, különös fényű, víznél köny-
nyebb; vízben nem, alkoholban sem vagy alig, 
éterben azonban könnyen oldható; világító láng
gal ég, nem illékony, levegőn hevítve szerte bom
lik. AkfnaiV. a Goccus Béla nevű bogár terméke, 
fehér, fényes, kemény,szagtalan,íztelen kristályom 
tömeg. A méh- V. a méh testének terméke, mely
nek kiválasztása mindig tetemes méz- és himpor-
fogyasztással jár, miért is a modern méhészkedés 
oda törekszik, hogy különösen bő mézhordás ide
jén a V.-kiválasztást, illetve lépépítést lehetőleg 
megszoríthassa. Bár a méhek pusztán méztáplá
lék mellett is képesek egy ideig V.-t kiválasztani, 
rendszeres V.-termelésre csak úgy számithatunk, 
ha méz mellett szervképző hlmport is fogyaszta
nak. Egy kg. V.-termelés 10—15, sőt 20 kg. méi-
és himporfogyasztást igényel, miből kitetszik^ 
hogy az építkezési hajlamnak az észszerűség ha
tárain belül megszorítása a gyakorlati méhész
nek egyik fontosabb feladata (tartalóklépek fel
használása, műlépek alkalmazása, gyakori móz-
pergetés stb.). Téves az a nézet, hogy a méhek a 
V.-t hímporban és nektárban már készen behord
ják. Csak az ú. n. ragasztóY.-t (propolis) gyűjtik 
mézgát, gyantát kiválasztó fák (nyár, fűz, nyír, 
vadgesztenye) rügyeiről. A bútor-V. úgy készül, 
hogy a sárga vagy fehér V.-t mázas edényben 
gyönge tűz fölött megömlesztik és tűztől távol 
kevés tisztított terpentínolajat öntenek hozzá és 
ezzel összekavarják. Később, midőn ez a keverék 
már csak kevéssé meleg, hozzáöntenek még annyi 
terpentínolajat, hogy a V. sűrűbb péppé váljék. — 
A méh-V.-t gyakran növényi V.-szal (L o.), söt 
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eerezimiel, paraffinnal, krétával, keményítővel, 
vízzel és más hasonló anyaggal hamisítják. 
Valamennyi felsorolt V.-fajtát gyertya, flastrom, 
kenőcs, alak, virág, viaszpapiros, különböző koz
metikák készítésére, csinozásra és más effélére 
használják. 

V, növényi. Több növénynek a szárán, le
velén, termésein a méh-V.szal teljesen egyező V.-
réteg van, melyet az iparban éppen úgy felhasz
nálnak, mint a közönséges V.-t. így a earnauba-
V.-t a Copernicia cerifera (1909-ben 3042 t.), 
a pálma-V.-t a Ceroxylon andicola, , a rafia-V.-t 
&BapJiia Ruffia, a candelilla-V.-t a Pedilanthus 
Pavonis, a myrica vagy mirtusz- V.-t a különböző 
.Mórica-fajok, a japán-V.-t több Mhus-faj, a 
pisang-V.-t egy Musa-fetj, a gondang-V.-t a 
Ficus ceriflua, az okúba-V.-t szintén valamely 
Myrica-taj, a tehénfaviaszt a Brosimum galacto-
dendron szolgáltatja. A V.-t gyertyakészitéshez, 
szappangyártáshoz, V.-gyújtó készítéséhez, gram-
mofonlemez készítéséhez, carnauba-, myrica-V., 
lakkok, firniszek előállításához, villamos vezeté
kek izolálásához (candelilla-V.), padló-V., cipész-
V., pecsét-V., svédgyújtó készítéséhez használják. 
Gyümölcseink hamva (szilva) szintén V. 

Viaszalak, 1. Viaszszobrászat. 
Viaszbokor (nOv.), 1. Myricaceae. 
Viaszfáklya, 1. Fáklya. 
Viaszfestés, a festészet egyik technikája, me

lyet különösen a régi görögök használtak s mely
nek legjelentékenyebb ránk maradt emlékei a 
Kr. e. és u. I. sz.-ból való arcképek, melyeket a 
XIX. sz. végén Egyiptomban az El Fajúm melletti 
sírokban találtak s a Graff-féle gyűjtemény
ben összeállítva, Európa minden jelentékenyebb 
városában (Budapesten is) bemutattak. Űgy lát
szik, hogy a V.-nek különböző módját gyakorol
ták ; a leghasználatosabb a meleg úton eszközölt 
V(., az enkausztika (1. o.), biztos adataink csak 
erről vannak. A V. technikáját a kelet kolosto
raiban a Kr. u. VI. sz.-ig művelték (pl. Szt. Szer-
giusz ós Bacchus képe a szinai kolostorból, a kievi 
lelkészakadémiában); a középkorban feledésbe 
merült; amit újabban V.-nek neveztek, az csak a 
temperafestés egy neme, amelynél viaszt is hasz
náltak. 

Viaszformázás, 1. Öntés. 
Viaszgyertya, a méhviasz- vagy növényi viasz-

fajtákból készült gyertyák gyűjtőneve. 
Viaszhamv (pruina cerae növ.). 1. Viasz. 
Viaszhártya (ceroma), a madaraknál a csőr 

tövén és az orrnyilasok táján előforduló csupasz, 
puha, rendesen sárgás színű, igen érzékeny hár
tya. Benne sok az érzéksejt (különösen gazdag 
Qrandry-féle testecskékben). Általában tapintó 
szervnek tartják. Némely madaraknál, pl. a réce
féléknél (Anatidae), a csőrt (hegye kivételével) 
teljesen beborítja a V. 

ví&szk 1 v^iastz 
ViaMsfcábóca (Flata limbata Pb., uiat) a Vilá

gító kabócák (Fvilgoridae, 1. o.) osaládjába tartozó, 
lárva alakjában nagymennyiségű viaszt kivá
lasztó, keletázsiai kabócafaj, mely a kínai fehér 
viaszt szolgáltatja. A kínaiak más JPZoía-fajokat 
is tenyésztenek viasznyerés céljából. Az indiai 
Phromnia mar ginella Oliv. viaszát narkotikas tu

lajdonsága miatt mint élvezeti cikket Keleten 
nagyrabecsülik. 

Viaszkenőcs, viasz vagy földi viasz, zsíros olaj 
vagy vazelinolaj és kolofonium vagy vastag ter-
pentinből készült tapadós rudacska, amelyet a 
hajszálaknak bizonyos irányban való rögzítésére 
használnak. A V.-öt szagosítják és néha meg is 
festik. 

Viaszmirigyek, viaszt elválasztó bőrmirigyek, 
melyek védelem, vagy az ivadékgondozás céljá
ból viaszt termelnek. A rovaroknál, még pedig a 
Poloskák (Bhynchota), Hártyásszárnyúak (Hy-
menoptera), Szitakötők (Odonata) ős Lepkék 
(Lepidoptera) körében fordulnak elő. Legelter
jedtebbek a poloskák sorában, melyeknél rende
sen a fejen, a hátoldalon ós oldalt, továbbá a tor
kon ós potrohon vannak elhelyezve. Viaszból álló 
váladékuk a vízi poloskáknál a testet védi a víz 
káros hatása ellen, a levóltetveknél pedig ellen
ségeik ellen (főleg a Goccinella-léarvák ellen) bi«-
tosít védelmet, amennyiben a folyékony viasz 
az ellenség szájrészeit összetapasztja. A méhek 
viaszmirigyei, melyeknek váladéka az ivadék
gondozás érdekeit szolgálja, a négy utolsó potroh-
szelvóny hasoldalán, az ú. n. viasztükrök alatt 
foglalnak helyet. A királynéknak ós a heréknek 
nincsenek V.-ei. A poszméheknél (Bombus) az 
első potrohszelvény kivételével a hát- ós has
oldalon egyaránt vannak V. s itt a királynéknál 
sem hiányzanak. 

Viaszmoly (íiiat), 1. Méhmoly. 
Viaszolás (bútoré), a finom kemónyfabútornak 

viaszréteggel való csinozása. A kellően elkészí
tett viaszpépet (1. Viasz), sörteecsettel jól elken
jük a bútoron: ennek megszikkadása után, azaz 
midőn a terpentinolaj már elszállt, durva gyökér
vagy sörtekefével, esetleg posztóronggyal jól el
dörzsöljük, azaz addig, amíg a fa sírna és bágyadt 
fényt nem mutat. Ez az utánozhatatlan finom fény 
teszi a művészi bútornál a viaszolást nélkülöz
hetetlenné. Teljes sikerrel csak úgy jár a viaszo
lás, ha a fát megelőzőleg finomra csiszoljuk. 

Viaszolvasztó, üvegfedővel légmentesen elzár
ható szekrény, melynek feneke rézsútosan el
helyezett cinklemez. E fölé finom dróthálót illesz
tünk, melyre a lépdarabok elhelyeztetnek. A nap
nak kitett szekrényben kifejlődő magas hő ha
tása alatt a viasz felolvad és a szekrény alján 
összegyülemlik, míg a tisztátlanítások vissza
maradnak a dróthálón. Ezzel az aránylag olcsó 
készülékkel igen tiszta terméket nyerhetünk, 
melyet a műlép- (1. o.) készítők szívesen vásá
rolnak. 

Viaszopál, 1. Opál. 
Viaszos barchent, egyoldalasán lenolajken-

cével (flrnisszel) többszörösen mázolt s nyomta
tással mustrázott barchent (velez). 

Viaszos elfajulás, a harántcsíkos izmoknak, 
főleg az egyenes hasizmoknak Zenker által leírt 
elfajulása, mely főleg tífusz után lép fel s az 
izomzatnak homogén, üveges, viaszra emlékez
tető kinézést ad. L. még Elfajulás. 

Viaszos ír v. viasztapasz, 1. Ceratum. 
Viaszos lapok, 1. Diptichon. 
Viaszos muszlin, a legfinomabb pamutszövet

ből készült viaszosvászon (1. o.). 
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Viaszos papiros, cerat-papiros, viasszal vagy 
cereziimel impregnált papiros, amelyet a gyógy
szertárakban kenőcsök, tapaszok és könnyen nyir
kosodéi porok becsomagolására használnak. 

Viaszos táblák, 1. Diptichon. 
Viaszos vászon, lenolajkencével (flrnisszel) 

kétoldalasán mázolt vékony pamutvászon, amely 
vízálló szövet. Nyomása igen hasonló a tapéta-
nyomáshoz (1. o.). A V.-ra ugyanis domborúan 
vésett alakzatú famintákkal erősen sűrített, vas
tag olajfestőket nyomnak. A nagyobb egyszínű 
mintákat vagy számos apró mintával nyomják, 
vagy ecsettel festik. Nagyobb ügyesség kell a vá
szon márványozásához meg különböző fák ere
zeteinek utánzásához, amelyet ecset-, spongya-, 
gyapjú-pamacsok stb. segítségével szabadkézzel 
vagy olyan kis kézi géppel végeznek, amely több
nyire domborúan mintázott fahengerből áll; ezt, 
miután durva szövettel begöngyölt festékhenger
ről festéket vett fel, végigvezetik a hosszú nyomó
asztalon kiterített V.-on. Az alakzat finom részle
teit fésűkkel, teregető ecsetekkel s effélékkel dol
gozzák ki, miáltal megadják a természetes lágy
ságát. A nyomtatott vászon flrnisszel bekenve 
fényt kap. V. ö. Frecskay, Találmányok könyve. 

Viaszpálma (növ.), 1. Üeroxylon. 
Viaszpomádé, 1. Pomádé. 
Viasz-szappantempera íesték, viaszt és szap

panoldatokat tartalmaz emnlgáló anyagként. 
Viaszszón (ásv.), 1. Piropisszit. 
Viaszszobrászat, a szobrászat egyik techni

kája, mely viaszból mintázással vagy öntéssel 
készít plasztikus tárgyakat, többnyire gyümölcs-
mintákat, anatómiai preparátumokat, bábufeje
kot ós viaszalakokat, ez utóbbiak panoptikum 
vagy viaszalak-kabinet nevű gyűjteményekben 
körűinek közszemlére. A leghíresebb viaszalak
gyűjtemény madame Tussaud párisi szalonja 
volt (1780—1802). Híresek a viaszalakos nápolyi 
betlehemek a XVIII. sz.-ból. A renaissancetól 
kezdve a V.-ot művészek is felkarolták 8 több
nyire apró genrealakokat, arcképes vagy natura
lisztikus életképeket ábrázoló domborműveket 
mintáztak viaszból. A legszebb ily fajta emlék 
a lillei múzeum leányfeje, XVI. sz.-beli olasz 
munka. A mintázó viasz 4 rész viasz, 3 rész 
terpentin s kevés olaj keveréke, amelyet mi-
niummal, cinóberrel vagy bolussal vörösre fes
tenek. Szoboröntésnél a viaszt még kolofo-
niummal teszik keményebbé s fa- vagy gipsz
formába öntik. V. ö. Meisl, Die Kunst der Wachs-
arbeit (Linz 1837) és Blondel, Les modeleurs en 
ciro (1882). 

Viasztetü (állat), a hasznos pajzstetvekhez (1. o.) 
sorolt, Kínában és Japánban — de Dél-Európában 
is található — különféle fásnövényeken élő 
Ericerus pe-la Char. s a keletindiai Geroplastes 
ceriferus And. nevű faj. Mindkettő fehér viaszt 
választ ki, melyet Ázsiában viaszgyertyák és or
vosságok készítéséhez használnak. Kémiai vizs
gálat szerint a pajzstetűviasz összetétele megköze
líti a méhviaszét, de minősége állítólag jobb, a 
belőlo készült gyertya fényerőssége tízszerte na
gyobb a mi viaszgyertyánkénál. 

Viasztükör, 1. Viaszmirigyek. 
Viaszvirág (növ.), 1. Hoya. 

V i a t i c u m (lat.) a. m. úti eledel, útravaló. A 
kat. egyházban így nevezik az Oltári szentséget, 
midőn azt a veszélyes betegek veszik magukhoz, 
mint táplálékot az örök élethez vezető útra. 

V i a t o r e s , a régi rómaiaknál a főtisztviselők 
és papok mellett alkalmazott hírvivők, eljárók. 

V i a t r i u m p h a l i s (lat.), a diadalmenet útja 
a régi rómaiaknál, melyen a triumfust tartó had
vezér a Marsmezőről a Capitoliumra vonult. 

Viaud, Julién, 1. Loti Pierre. 
Viaur (ejtsd: -riór), az Aveyron 153 km. hosszú 

bal mellékfolyója Dél-Franciaországban, Lagué-
pienól torkollik. 

Vibert (ejtsd.- vfter), Jean Georges, francia festő, 
szül. Parisban 1840 szept. 30., inegh. u. o. 1902 
júl. 27. Barrias és Pieot festők tanítványa volt 
és kivált XIV. és XV. Lajos korából merített 
genreképekkel aratott sikereket. Annak idején 
híres volt az a képe, amely Coquelin színészt a 
«Préciseuses ridicules»-ben ábrázolja. Thiers 
apoteózisának nagy képe a párisi Musóe du 
Luxembourgban van. 

Viborg (Viborg, Viipuri), 1. kerület Finnor
szág DK.-i részében a Ladoga-tó és a Finn-öböl 
közt. Területe 43,175 km2, ebből 339 km s a szi
getekre, 12,587 km2 a tavakra jut. Lak. száma 
(1920) 558,000 egy km'-re 12-9 lak. jut. A kerület 
egész felülete glaciálisán lesúrolt, őskőzetekből 
álló dombvidék, a mélyedésekben temérdek 
szabálytalan alakú tó foglal helyet, legnagyobb 
köztük a Saima-tó. A jég alatt futó patakok le
rakodásai, az ózok és a vógmorónák fedik némely 
helyen a talajt. Különösen két egymással pár
huzamos, hatalmas moréna-öv, a Salpausselka 
húzódik rajta végig. A Salma-tóból kifolyó Vuoxen 
folyónak világhírű sellője az Lmatra. Az éghajlat 
zord, az évi középhőmórséklet a tengerparton 
csak 3-7°. A rossz talaj és zord éghajlat miatt a 
földmívelós kevés, termelnek rozsot, zabot, árpát, 
burgonyát, kendert ós lent. Kevés bányászata, de 
fejlett ipara van. Különösen a faipar jelentős, 
de van fém-, üveg-, porcellán- és papirosipara. 
Nagyon sok fát visznek ki. 

2. V. kerület székhelye és kikötőváros a Saima-
csatorna torkolatánál. Lakosainak száma (1922) 
31,000. Kereskedelme élénk, különösen tranzito-
f orgalma, mert itt sok fát, vajat, vasárút stb. visz
nek ki. V.-ot mint svéd határvárat az oroszok 
ellen 1293-ben építették; 1710-ben elfoglalták az 
oroszok, 1793 júl. 3. a svéd flotta itt csak nagy 
veszt aségekkel tudott megmenekülni az orosz hajó
had bekerítő törekvései elől. 

Viborg, az ugyanily nevű dán kerület (2996 
kma ter., 104,31-4 lak.) és püspökség székhelye 
Jütland félszigeten, (1921) 14,244 lak., bőrcserzés
sel, sör- és gépgyártással. V. Jütland legrégibb 
városa. A város kikötője Sjarbek, Limfjordtól 
8 km. távolságra. 

V i b o r g a (áiiat), a fehér delfin (Delphinaptera 
leucas Pali.) egyik neve. 

Vibráció (vibratio, lat.) a. m. rezgés. 
Vibrációs kronográf, elektromágnessel állandó 

rezgésben tartható hangvilla, mely rezgéseit kor
mozott papírral körülvett és forgatható henger 
palástjára rajzolja. A forgási tengely csavarmene
tes, úgy, hogy a kormozott papírra rajzolt hullám-
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vonalak egymás mellé kerülnek. Igen kis idők 
mérésére való. 

Vibrációs massage a. m. rezgő massage. Ren
desen villamos áram hajtotta masszáié készülé
kekkel végzik. L. Massage. 

Vibrációs mikroszkóp, Lissajous francia fizi
kustól eredő műszer, melyet Helmholtz javított és 
alkalmazott a húrok rezgéseinek tanulmányozá
sára. Lényeges része egy nagy hangvilla, mely
nek végei erős elektromágnes sarkai között rezeg
nek s melynek egyik vége lupát (nagyító üveget) 
tart. Ez előtt eső van megerősítve, mely szem
lencsét tartalmaz, úgy hogy az egész mikroszkóp 
módjára van összeállítva. Ha a lupa a hangvillá
val együtt föl-alá rezeg, a rajta keresztül nézőre 
nézve valamely nyugalomban levő fénylő pont 
föl-alá rezgőnek tűnik fel s ha a rezgések gyorsak, 
a fénylő és rezgő pont helyett fénylő vonal lát
szik. Ha ez a fénylő pont valamely húrnak pontja, 
amely a hangvillához képest rezeg ide-oda, akkor 
a kétféle rezgés együttes hatása görbe vonalat hoz 
létre, mely nyugodtnak látszik, ha a rezgő húr a 
hangvillával egyformán vagy 2—3-szor oly gyor
san rezeg, de ha a rezgési idők nem megegyezők, 
akkor a görbe folyton változtatja helyzetét. V. ö. 
Helmholtz, Lehre von den Tonempfindungen. 

Vibracnla, (illat), egyértelmű a Vibracularia 
névvel. L. Vibracularia és Mohaállatok. 

Vibracularia v. Vibracula (állat), 1. Moha
állatok. 

Vibrálás, gyors rezgő mozgások egymásutánja. 
Vibrato, az az eljárás, melynél a húros hang

szerek hangszínének és melegségének fokozására 
balkezünket állandóan rezgetjük. 

Vibrio A. Fischer (növ.), a Baktériumokhoz tar
tozó Microspira Schröter és a Spirosoma Migula 
génusz elavult neve. Vibrio cholerae asiaticae 
Koch = Microspira comma (R. Koch) Schröter, 
a kolera baktóriuma. 

Vibrográí a. m. vibrációs kronográf (1. o.). 
Vibrométer a. m. pallográf (1. o.). 
Vibroszkóp a. m. vibrációs mikroszkóp (1. o.). 
Yibumuui L. (növ.), a forrtszirmú kétszikűek 

génusza a Caprifoliaceae-csaléába.TL. Fás növé
nyek, osztatlan, vagy csak karélyos levelekkel, 
•öt tagú virágokkal. Magházuk háromrekeszű, de 
benne csak egy mag fejlődik. Termésük csont
héjas. Virágzatuk elágazó. 100 fajuk a mérsékelt 
és szubtropikus övön él, Európában csak 3. Nálunk 
közönséges a V. lantana L. (ostormén, molnár-
osoresnye, kakasfa v. bangitafa), erdőszéleken 
gyakori, nemezes levelű cserje ; nemkülönben a 
V. opulus L. is (kányafa, kányabangita), fehér 
virágzatával és később piros lapjaival tűnik fel. 
Kertészetileg kultivált alakja a labdarózsa vagy 
hólabda (var. rosea), melynek virágzata számos 
meddó virágból álló gömb. Az északamerikai V. 
edule Pursh. és V. oxycoccos Porsh. gyümölcsét 
eszik. A V. dentatum W. szintén amerikai faj
nak fája az arrow wood néven ismert műszerfa. 
V. prunifolium L. (Észak-Amerika) szolgáltatja a 
med. cortex Viburni-t. 

Vicaire (ejtsd: vikér), Gábriel, francia költő, 
szül. Belfortban 1848 jan. 15., megh. Parisban 
1900 szept. 23. Versei erős népköltési hatás alatt 
állanak. Főbb verskötetei: Emauxbressans(1884); 

L'heur enchantée (1890); Au bois joli (1893); 
Le clos des fées (1897). Verses színművei: Le 
miracle de St. Nicolas (1888); Fleurs d'avril (1890); 
La farce du mari refondu (1897, a két utóbbi Jules 
Truffler társaságában készült). V. ö. Gorbel, Gáb
riel V. (Paris 1902). 

Vicarello (ejtsd: vika—), falu Róma olasz tarto
mányban, a Lago di Bracciano mellett, 45°-os (az 
ókori Aquae Apollinares) ásványos forrásokkal. 
1852-ben itt ókori érmeket és fölírással ellátott 
ezüst serlegeket találtak. 

Vicariáló tulajdonság (n6v.), az inkonstans 
varietások olyan félig-meddig lappangó sajátsága, 
amely örökölt változását két belső tulajdonság 
antagonizmusának köszönheti s ezek ugyanazon 
helyen ugyanazon időben egyszerre nem, csak 
egymást helyettesítve jelentkezhetnek, pll vala
mely szirom foltja lehet egyszer piros, máskor 
fehér. 

V i c a r i n s (lat.) a. m. helyettes, különösen vi
lági és egyházi hivatalnokok szolgálati helyette
sítője. — V. apostolicus, 1. Apostoli helynök. 

Vicc (ném. Witz), 1. Éle. 
Vice (a lat. vicis szóból) a. m. helyettes, hiva

tali címeknél ál-, pl. vicispán (a helyett V.-ispán) 
a.m. alispán. — A budapesti köznyelv a házmester
nek alsóbb munkára felfogadott segédjét V.-ház-
mesternek, rövidítve vicének vagy vieinek 
mondja. 

Vicearc l t id iaconns , 1. Esperes. 
Vicelinus, szent, Holstein apostola, 1149 okt. 

11. óta püspök Oldenburgban, megh. 1154 dec. 12. 
Az ő fáradság- és küzdelemteljes működésének 
köszönhető Holstein népének a keresztény hitre 
való térítése, illetőleg visszatérítése, amiben ba
rátja és hű társa, Thetmar prépost nagy segítsé
gére volt. V. ö. Helmoldi, Ohronicon Slavorum; 
Kruse, Das Lében des heü. Vicelin (Altona 1826); 
Haupt, Die Vizelinskirchen (Kiél 1884). 

Vicé in p r o v i ce r e d d o tibf, b o n é v i c i n e 
(lat. a. m. a kölcsönt a kölcsönért visszaadom 
neked, jó szomszéd). A lengyelek, mikor H. Rá
kóczy György erdélyi fejedelem X. Károly svéd 
királlyal 1657. Lengyelországot pusztította, bo-
szúból Magyarországba törtek, Beregszászt föl
gyújtották, a templomba menekült lakosokat meg
gyilkolták és ezt irták a templom falára. V. ö. Tóth 
Béla, Szájrúl-szájra. 

Vicente, portugál költő, 1. Gil Vicente. 
Vicentini Alpok, a D.-i Mészkő-Alpok egyik 

hegycsoportja Trient és Verona közt Olaszország 
ÉK.-i határvidékén, É.-on a Val Sugana, azaz a 
Brenta völgye határolja, legmagasabb csúcsa a 
Cima Dodici (2338 m.) és a Monté Pasubio (2236 
m.); utóbbi a Val Suganá /al együtt a világháború 
folyamán számos harc helye volt. 

Vicentino (ejtsd: vicsen—), Don Nicola, olasa 
zeneszerző, szül. Vicenzábanl511.,meghalt Rómá
ban 1572. Irt egy kötet ötszólamú madrigált. Kon
struált egy archicembalót és egy archiorganóí, 
amelyeken a törzshangokból ti és V útján leszár
mazott hangok is megkülönböztethetők voltak. 
Főműve: L'antica musica ridotte. álla moderaa 
pratica (1555). 

í icenza (ejtsd: vicseuz»5, L olasz tartomány, te
rülete 2735 km*, (ím) 548,142 lak. (1 kms.-re: 
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181). Tíz járása van: Arrignano, Asiago, Barba-
rano, Bassano, Lonigo, Marostica, Schio, Thiene, 
Valdagno és V. 

2. V., Vicenza tartománynak fővárosa, püspöki 
székhely, a Bacchiglione folyó mellett, a Monté 
Berici E.-i lábánál, (1921) 60,256 lak., selyem-, 
gyapjú-, len- és kenderfonó- és szövőiparral, gép
gyártással, bútorkészítéssel és ötvösiparral. A 
várost átszelő Corso Principo Umberto gazdag 
műemlékekben (nagyrészt Palladio müvei), ezek 
közül a legkiválóbbak: a Ragione-palota, amelyet 
a XIII. sz.-ban Palatium vetus néven építettek; a 
Palazzo Prefettizio; a Barbaran-palota; az 1584. 
befejezett Teatro Olimpico; a városon kívül van a 
Rotonda, oszlopcsarnokkal és kupolateremmel; 
V. régi székesegyháza gót ízlésű volt, de többször 
restaurálták; a Santa Corona gótikus dominikánus 
templom (1260—1300); a San Lorenzo a város 
legérdekesebb temploma (1280—1344). A hegyen 
álló Madonna del Monté Berioo búcsújáró kápol
nát V. del Monté kapujával 650 m. hosszú fedett 
árkádos folyosó köti össze. Van nagy könyvtára, 
gazdag kép- és éremtára; római korbeli régiségek 
múzeuma, érseki líceuma, műszaki és ipariskolája, 
építőművészeti akadémiája (1550). 

V. etruszk eredű; a rómaiak alatt már virágzó 
város volt: Vicetia vagy Vicentía; 452. Attila 
hunjai majdnem teljesen lerombolták; a lombard 
városi szövetségnek egyik első városa volt. 1236-
ban II. Frigyes elfoglalta; 1404. önként hódolt 
Velencének. 1509-ben I. Miksa császár vette bir
tokába, de 1516. újra visszaadta Velencének. 
1848 máj. felkelt az osztrák uralom ellen, de jún. 
10. megszállották. 1866-ban Olaszországba kebe
lezték. A világháborúban 1915. ós 1916. pálya
udvarát és katonai épületeit osztrák-magyar re
pülők több ízben bombázták. V. ö. Gastelloni, 
Storia della cittá di V. (V. 1783—1822,14 köt.); 
Pettina, V. (Itália Artistica, Bergamo 1905); 
0. Schmidt—Fábini, V. (Wien 1898). 

Vicenzai herceg, 1. Gaúlaincourt. 
Vice versa (lat.) a. m. megfordítva, kölcsö

nösen. 
Vicb. (ojtsa: -rik, Vique), város, püspöki székhely 

Barcelona spanyol tartományban, (1910) 11,628 
lak., fonó- és szövőiparral, közelében réz-és szén
bányával ; X. sz.-beli székesegyházát 1803. újjá
építették, szép keresztfolyosója és remek márvány-
oltára van (XII. sz.). V. a római Ausa, majd 
Ausonia püspöki székhely. 713-ban az arabok 
feldúlták. 798-ban a frankok Vicus Ausoniensis 
(Vic d' Osona) néven újjáépítették. Itt 1810 febr. 
20. Augereau győzelmet aratott a spanyolokon. 

Vichodna (Vtfchodná), nagyk. Liptó vármegye 
liptótijvári járásában, (i9io) 2142 szlovák lakossal. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Vichy (ejtsd: visí), V.-les Bains, város és híres 
fürdőhely AUier francia départementban, (1911) 
16,503 lak., 0- és Újvárosból áll; vasöntés-, vas
ipar-, művirág- és konzervkészítéssel. V. egyike 
az ország legjelentékenyebb fürdőinek. Ásvány
vízforrásai majd 600,0001. szénsavas, vasas vizet 
adnak. Tulajdonosuk az állam. Pontosabb forrásai: 
Le Puits Chomel (44°), La Grandé Grille (42°), La 
Source Mesdames (16°). Az Allier partján az új 
park (12 ha.) kitűnő sétahely. Évenkint több mint 
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50,000 fürdővendég látogatja. Gyomor-, epe- és 
hólyagbántalom, köszvény ellen használják. V., 
a rómaiak Aquae Calidae-je, nagyobb föllendülé
sét XTV". Lajos korának, majd III. Napóleonnak 
köszönheti. V. ö. Lambert et Reymond, V., étnde 
clinique (Paris 1907., 3 kiad.). 

Vicia L. (növ.), 1. Bükköny. Ennek egyik ter
mesztett faja a babó, V. fába L. 

Vic iná l i s (lat.) a. m. szomszédos; V. vas
utak, 1. Helyiérdekű vasutak. 

Vicinális lapok a kristálytanban olyan kris
tálylapok, amelyeknek helyzete valamely egy
szerű indexű lap helyzetéhez igen közelálló, de 
azzal még sem azonos; pl. a (111) indexű lapnak 
N. lapja a (34., 35., 36.) indexű lap. 

Vicinisták (n5v.) keletkeznek véletlen kereszte
ződések útján és ekkor egy növény ivadékai közt 
mint idegenek eltérő bélyegekkel jelentkeznek. 

Vicispán a. m. alispán (1. o.). 
Vicis t i , G a l i l a e e ! (lat. a. m. Győztél, Ga

lileai!) Az egyházatyák följegyzése szerint ez 
volt a csatában elesett Julianus Apostata római 
császár (megh. 363.) utolsó szava, melyet kiáltva 
egy marék vért dobott az ég felé. 

Vicksburg (ejtsd: vikicszberg), város Mississippi 
amerikai államban, (1920) 18,072 lak., gyapot
kereskedelemmel. A polgárháborúban nagy szere
pet játszott. 1863 júl. 4. Grant kapitány hadainak 
hosszas ostroma után megadta magát. 

Viclipucli, mexikói isten, 1. Hkicilopocstli. 
Vico, Lago di, olasz tó, 1. Cimino. 
Vico (ejtsd: viko), Ghiovanni Battista, olasz 

filozófus, szül. Nápolyban 1668., megh. 1743 jún. 
21. A retorikát tanította a nápolyi egyetemen 
(1697 óta), 1734 óta pedig a királyság hivatalos 
történetírója volt. Fő müve: Prineipj di una 
scienza nuova d'intorno álla commune natura defie 
nazioni (Napoli 1725 és azóta többször, németre 
Weber fordította 1822, franciára Michelet 1827 
és Belgiojoso hercegnő 1857). Latin müvei: Qs 
antiquissima Italorum sapientia (u. o. 1710); De 
uno universi iuris principio et flne uno (u. 0. 
1720). Teljes kiadások Ferraritói 6 köt., 1835-
1837 és Pomodoro 8 köt. 1859—69. V. a jog- és 
történetfilozófia terén korszakot alkot, az utóbbit 
megalapítja, egyszersmind a néplélektan eszméi
nek első hirdetője. V. ö. JVerner, Über V. als 
Gesehichtsphilosoph und Begrttnder der neuern 
ital. Philosophie(Wten 1877); B. Croce,V. (1908). 

Vico Equense, község Napoli olasz tartomány
ban a sorrentói félsziget E.-i partján, kies fekvés
sel, (i9ii) 11,035 lak., bor- és olajtermeléssel. 

Vioogne-gyapjú, a Vicunna (1. Láma) gyapja. 
Vicomte (franc, ejtsd: Yicont, a lat. vicecomes-

tól, olasz, visconte, spany. visconde, portugál 
visconde, ang. viscount), nemesi cím, mely a báró 
és gróf között álló nemesi osztályt illeti. A vice-
comes szó 819. fordul elő legelőször, még pedig 
Frankországban, ahol a gróf, eomte helyettesét 
jelölték vele. Valószínű, hogy a V. szót a norman
nok vitték magukkal Angliába. Franciaország
ban rendesen a gróf vagy marquis legidősebb fia 
viseli apja életében e címet. 

Vicsa, a Latorca 35 km. hosszú bal mellékviz& 
Bereg vm.-ben, Hársfalvánál torkollik, völgyében 
vezet a vasút Munkácstól Stryj felé. (Tr. Cs.-Sz§ 
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Vicsa ( Vicea), kisk. Szilágy vm. szilágycsehi 
j.-ban, (1910) 262 román lak. (Tr. R.) 

Vicsápapáti (Vycapy Opatovce), kisk. Nyitra 
vrn. nyitrai j.-ban, (1910) 1354 magyar és szlovák 
lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Vicsegda ( Vücsegda), a Dvina 1121 km. hosszú 
jobb mellékfolyója Vologda szovjet-orosz kor
mányzóságban. Szolvicsegodszknál torkollik, hajó
zása árúk hiánya folytán nem jelentékeny, gőzö
sökkel néha hajózzák a Keltma (balról) torkolatáig, 
mellékfolyója még a Szisszola, Vim és Visera. 

Vicsor, Vicsorgó (növ.), l. Latliraea. 
V i c t i m a e pasc l i a l i (lat.), Wipo, II. Konrád 

udvari káplán szerzetté Sequentia, mely jelenleg 
is használatos a húsvéti sz. misében. 

Victoors, Jan, hollandi festő, szül. Amster
damban 1620 körül, megh. u. o. 1676 után. 
Rembrandt tanítványa volt, kinek hatása gyak
ran észlelhető képein. Általában brutális, földhöz
tapadt realizmus, néha érdekes pszichológiai ki
fejezés jellemzi. Művei közül említendők: Scipio 
önmegtartóztatása (Szentpétervár, Bremitage); 
Eszter és Hámán (braunschweigi múzeum); Dá-
vidhalála(kopenhágai képtár), József álomfejtése, 
Disznóölés, A falusi fogorvos (amsterdami Rijks-
museum); Mózes megtalálása, A Benjámin tarisz
nyájában megtalált serleg (drezdai képtár); 
Hágár ós Izmael elűzetése, Jákob megáldja József 
űait és Kuruzsló a piacon (Budapest, Szépművé
szeti Múzeum). 

Victor (lat., nőnemben victrix) a. m. győző, 
Jnppiter mellékneve. A V. egyúttal férfinév, me
lyet magyarul Győző-vei is szoktak helyettesí-

, teni. L. Viktor. 
Victor, Sextus Aurélius, 1. Aurélius. 
Victoria, a görög Nike római mása, a győ

zelem megszemélyesítése. Templomát Kr. e. 
294-ben építették a Palatínuson s ápr. 12. mutat
tak be neki áldozatokat. Augustus az actiumi 
győzelem után remek szobrot állított fel benne. 

Victoria, nőnév, 1. Viktória. 
Victoria (ejtsd: Tik—), 1. az ausztráliai Szövet

séges Államok (Commonwealth of Australia) 
egyike, 227,610 km2 területtel és (1921) 1.531,529 
lakossal. Partvidékének,D.-i része termékeny s 
jó kikötőkben gazdag, É.-i része pusztaság. A 
hegyes vidéket az átlag 500—1000 m. magas 
Dividing-range alkotja. ^Vizei legnagyobbrészt a 
Murrayba szakadnak. Éghajlata szubtropikus. 
Flórája elég gazdag. Állatvilága ugyanolyan, mint 
a kontinens többi részeiben. A lakosság föld-
mlveléssel, állattenyésztéssel ós főleg arany
bányászattal foglalkozik. Aranyban való gazdag
ságának köszönheti gyors felvirágzását s gazda
sági és kulturális előhaladását. Az ipari és keres
kedelmi forgalom gócpontja a főváros, Melbourne. 

2. V., Brit-Kolumbia kanadai tartomány fő
városa Vancower sziget D.-i végen, (I9is) 67,000 
lak. (3000 kínai), fűrészmalmokkal, gépgyártás
sal, fa-, szén- és halkivitellel. A James-öböl mel
lett van a parlament, múzeum, anglikán székes
egyház ; szép parkja a Beacon-Hill-park. 

3. 71, erősség Alberta kanadai tartományban, 
500 lak. (köztük 300 Kri-indiánus). 

é. V. (Gmdiana v. Oiudad de V.), Durangó 
(1. o.) mexikói állam fővárosa. 

5. V. (dudád 71, azelőtt Nuevo Santander), 
Tamaulipas mexikói állam fővárosa, a Rio San
tander mellett, (1900) 10,086 lak. 

6. V. (Santa Maria de la V.) város Miranda-
venezuelai államban, 7000 lakossal, kakaó-, cukor
nád-, indigó-, kávé-, gyapot- és dohányültetvé
nyekkel. 

7. V. (Nossa Senhora da V.), Espirito Santo-
brazíliai állam fővárosa, az Espirito Santo-öböl 
egyik szigetén, 30,000 lak., megerősített kikötő
vel. Az öböl D.-i oldalán van Villa Velha 1535. 
alapított régi főváros, felette a Nossa Senhora. 
da Penba kolostor. 

8. V. (azelőtt Matanza), város Entre Rios ar
gentínai tartományban, a hajózható Paranacita 
mellett, 10,000 lak. 

9. V., város Dél-Rhodesiában, az aranymezők
és Symbabye romjai közelében. 

10.71, tartományi kerület Kamerun volt német
nyugatafrikai gyarmatban, 130,000 néger benn
szülött és 238 fehér lak. Főhelye 71, az Ambas-
öböl mellett, nagy ültetvényekkel, 50 európai,. 
2000 néger lak. 

11. V, a keletafrikaiSeychelle brit szigetcsoport, 
fővárosa, szénállomás. 

12. 71, fővárosa Songkong (L o.)brit szigetnek. 
Victoria, folyó Eszak-Ausztráliában, a Timor-

tenger Queens-Mannel nevű öblébe ömlik, partjai 
lakatlanok. 

Victor ia Lindl. (növ.), a Nymphaeaceae-család> 
génusza, melynek két faja Amerikában az Ama
zon folyam környezetében él. A V. regia évelő 
növény, melynek a víz szinón úszó levelei 1 m. 
átmérőt meghaladó, köralakú, 8—10 cm. magas, 
felhajló karimával ellátott levelek. Nagy virága 
a víz szine fölé emelkedik, számos fehér szirom 
veszi körül. E gyönyörű növényt hazájában Hanke 
fedezte föl 1801. Nálunk füvészkertekben kulti
válják, külön e célra készült, ú. n. V.-házakban, 
25°—30° C. hőmérsék mellett. Rendesen minden 
évben magról kelt példányokat nevelnek. Magját 
hazájában eszik. (L. a Vízinövények II. színes-
kópmellékletén, 5. kép.) 

Victor ia (ang.), félfödeles hintóféle, mely ha
sonlít a mylord-hoz, de annál könnyebb. 

Victoria (Vittoria), Tommaso Ludovico da,. 
spanyol zeneszerző, szül. Avilában (O-Kasztilia) 
1540 körül, megh. Madridban 1613. 1589-ben. 
kir. másodkarmester lett. A Palestrina-stílus leg
kiválóbb művelőinek egyike. Számos egyházi 
zeneműve maradt fenn. összes müveinek gyűjte
ményes kiadását F. Pedrell, szerkeszti. 

Victoriaíöldje, 1. az Északamerikai sark
vidék egyik szigetének DK.-Í része, a Mao 
Clintoek-, Victoria-, Dease-csatornák, Coronation-
öböl, Dolphin-, Union- és Prinee Wales-szorosok 
közt. A Prince-Albert-sund a Wollaston ós 
Albert herceg földekre osztja. Simpson 1838. 
fedezte föl és eszkimó telepeket is talált rajta. — 
2. 71 vagy Dél-Victoria, a D.-i sarkvidék egy 
része a d. sz. 70°31'-tól és 160—172° k. h. közt;, 
a hóval födött, meredek partú vidékből emelked
nek ki az Erebusz és Terror vulkánok. Scott 1902. 
elérte rajta a 82°17' d. sz.-et, hegyes terület, a. 
Mount-Murchison 4500 m. magas. 1841-ben Kosa-
fedezte föl. 



"VIctorla-Harbour — 220 — Viczián 

Vietoria-Harbour, kikötő Labuanban (1. o.) 
JBorneo szigetén. 

Victoria Nyanza, középafrikai tó, 1. Nyanza. 
"Victoriatus (lat.), s/4 dénár értékű római köz-

-iársasági ezüstpénz, mely nevét a hátlapján győ
zelmi jelvényt koszorúzó Vietoriától vette. Lelő
helye és pénzlába arra enged következtetni, hogy 
-a görög-illir városokkal folytatott kereskedelem 
kedvéért verték. Van kettős és fél V. is. 

Victoria-vízesés vagy zuhatag, 1. Zambézi. 
Victorinus, Gaius Marius, afrikai eredetű 

római rétor és grammatikus, Kr. u. 350 táján 
ékesszólást tanított Rómában és agg korában a 

•keresztény hitre tért. Ars grammatica-ja,, mely 
4 könyvben jórészt metrikával foglalkozik, a 
"Keil-féle Grarmnatici latini 6. kötetében (Leipzig 
1874) található. Kommentárt írt Cicero de inven-
^tione c. művéhez (Hdlm, Rhetores latini, Leipzig 
1863), Szent Pál három leveléhez s több vita
iratot az ariánusok és manieheusok ellen. Mais, 

• Sciptorum veterum nova collectio (3. köt. Róma 
: 1837); Migne, Patrologia (8. köt. Paris 1839—54). 
A de deflnitionibus c. művét kiadta Stangl (Mün-

-chen 1888). V. ö. Hoffmann, De M. Vict. philo-
sopho Christiano (Breslau 1880). 

Victor Laferté, Dolgorukova hercegnő (1. o.) 
írói neve. 

Victor-Perrin (ejtsi: —pereli), Claude, Belluno 
Jiercege, francia hadvezér, szül. La Marcheban 
1764 dec. 7., megh. Parisban 1841 márc. 1. Mint 
közlegény lépett 1781. egy francia tüzérezredbe 
« Toulon ostrománál 1793. már dandártábornok 
lett. 1796 óta Napóleon oldalán résztvett az összes 
hadjáratokban s a friedlandi csatában(1807 jún. 14.) 
a tábornagyi rangot érdemelte ki. 1808—1810-ig 
Spanyolországban harcolt az angolokkal változó 
szerencsével. Az 1812-iki orosz hadjáratban a Bere-
zina mellett fedezte a visszavonulást. 1813-ban a 
2. hadtestet vezette a drezdai, lipcsei és hanani 
csatában. 1814 márc. 14. megsebesült a craounei 
csatában. Napóleon visszatérése után ő is Gentbe 
menekült XVIII. Lajossal. 1821 dee.-ben hadügy
miniszter lett, 1823. mint vezérkari főnök kísérte 
Angoulöme herceget Spanyolországba. A júliusi 
forradalom után visszavonultan élt. V. ö. JSxtraits 
de mómoires inédits de feu Claude V., duc de 
Bellune (Paris 1846). 

Vic tr ix (lat.) a. m. győzedelmes; a rómaiak
nál Venus mellékneve. 

T i c t r i x c a n s a «Iiis p i a c ú i t , s e d v i c t a 
• -Catoiii (lat.) a. m. az isteneknek a győztes ügy 
tetszett, de Catónak a legyőzött. Idézet Lucanus 
Pharsaliájából (1. 128). 

Vicuiía, chilei város, 1. Elqui. 
T i c n n n a vagy Vicugna (áiiat), 1. Láma. 
Vicus (lat.), kisebb városrészek, negyedek el

nevezése az ókori Rómában. 
Vicza, kisk. Sopron vm. kapuvári j.-ban, (1920) 

443 magyar lak. 
Vicz&y-család (lősi és hédervári gróf), ősrégi 

család, amely a kihalt Kanisay és élő Ostffy-
családokkal közös törzsből, az Osl nemzetségből 
eredt. A család 1873. Héder grófban halt ki. V. 
János (TV.) 1651. nőül vette a Hédervári-család 
utolsó férflsarjának, Hédervári Istvánnak leányát 
s vele kapta a győrmegyei Hédervárát, amely 

a család állandó lakóhelye lett. E Jánosnak Jób 
nevű unokája (megh. 1734.)kapta 1723. III.Károly 
királytól a grófi rangot. Fiai közül Mihályi]., alább) 
gazdagította és tette nevezetessé a hédervári gyűj
teményt, amelyet fia, II. Mihály még gyarapított. 

Nevezetes tagjai a családnak: 
1. V. Héder gróf (Ferencnek, II. Mihály test

vérének üa), szül. 1807 aug. 2., megh. Héderváron 
1873 dec. 23-án. Mint katona ismerkedett meg 
Széchenyi Istváü gróffal és midőn ez a 40-ea 
években Batthyányi Lajos gróffal Keletre indult, 
ő is hozzájuk csatlakozott. Ez az utazás erősen 
kifejlesztette benne a régészet iránt való hajlamát. 
Sokszorosan gyarapította gyűjteményét etno
gráfiai és főleg numizmatikai tárgyakkal. 1848-
ban festészeti tanulmányútra ment Olaszországba 
és csak 1854. tért haza. 1868-ban Győr vm. fő
ispánja lett. Benne kihalt a V.-család. 

2. V. Mihály (I.) gróf, az előbbinek nagyapja, 
szül. Héderváron (Győr) 1756 júl. 26., megh. 1831 
márc. 18. Müveit ember volt, örömest foglalko
zott archeológiával, de leginkább a numizmatika 
volt kedvelt tárgya. Először jogi tanulmányokat 
folytatott, de a régiségtan iránt való hajlamát 
követve, visszavonult Hédervárra, hol a már addig 
is szép számú érem- és régiséggyűjteményt szoí-
galmasan gyarapította. A hédervári múzeum az 
ország legszebb magángyűjteménye lett, amelyet 
még külföldi tudósok is meglátogattak. Olasz 
tudósok is írtak e múzeumról, így a milanói 
Caroin; Sestini C. három értekezésében emléke
zik róla, valamint Townson Róbert angol szakíró. 

Vicze (Vifa), kisk. Szolnok-Doboka vm. kékesi 
j.-ban, (i9io) 1082 magyar és román lak. (Tr. R.) 

Viczián, 1. Ede, vízimérnök, miniszteri taná
csos a földmívelésügyi minisztériumban, szül. 
Tápiófarmoson 1872 márc. 17. A műegyetemet 
Budapesten 1893. végezvén, 1894. a közóptiszai 
ármentesitő társulatnál szakaszmérnök lett, 1895. 
a földmívelésügyi minisztériumba nevezték ki. 
1896—1909-ig az Országos Vízépítészeti Igazga
tóság vízrajzi osztályában Magyarország vízi-
erőinek országos felvételét készítette. E felvételek 
eredményét Magyarország vízierői c. munkájá
ban foglalja össze (I. és II. kiad.). 1909—1914-ben 
a soroksári Dunaág rendezését végrehajtó m. kir, 
kirendeltségnél működött s megírta A soroksári 
Dunaág víziereje c. müvét, amelyet a Mérnök- és 
Építész-Egylet nagy aranyérmével tüntetett ki 
Egyéb művei: Egységes vízgazdálkodás és víz-
eröhálózat (1919); Waterways (1919). 1920-ban 
Neuillyben a magyar békedelegációban eredmé
nyes szakértői munkát végzett. 1924 óta a földm. 
miniszt. kultúrmérnöki ügyosztályának vezetője. 

2. V. István dr., jogi író és politikus, szül. Tápió-
szelén (Pest vm.) 1874 jún. 24.1896-ban a belügy
minisztérium szolgálatába lépett, hol túlnyomóan 
a törvényelőkészítő osztályban működött, idővel 
mint annak főnöke. 1917-ben min. tanácsos, 1921. 
helyettes államtitkár lett. Kevéssel a forradal
mak után a belügyminisztériumban a rendőri 
és közbiztonsági osztályok élére került állam
titkári hatáskörrel. 1922-ben Nagykátán egysé
gespárti programmal nemzetgyűlési képviselővé 
választották. A politikában a keresztény nemzeti 
irányzat exponált hive. A budapesti tud. egyetem 
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közgazdasági fakultásán a közigazgatási jog elő
adója volt. A szaklapokban megjelent számos 
cikkén felül több önálló müvet irt. A magyar 
közigazgatási eljárás alapvonalai című műve 
(Budapest 1912), melyben rámutatott a közigaz
gatási alaki jog fontosságára, az első tudományos 
kísérlet a magyar közigazgatás alaki jogsza
bályainak rendszerbe foglalására. Egyéb művei 
még: A községi szervezet néhány főbb kérdése 
(Budapest 1909); A falu háztartása és közjóléti 
intézményei (u. o. 1914) stb. Ennek a Lexikonnak 
is munkatársa. 

Viczmándy Győző, költő (Darmay Viktor), 
szül. Darinán (Ung) 1850 dec. 2., inegh. Kozmán 
(Zemplén vm.) 1878 máro. 28. Már jogászi korában 
erőt vettek rajta irodalmi hajlamai; fejlődésére 
nagy hatással volt Szemere Miklós. A szépirodalmi 
lapok szívesen látták verseit, melyek hevülékeny, 
alapjában nemes, de ki nem tisztult egyéniségének 
M tolmácsai; nagy tehetség sok pongyolasággal 
vegyülve. Versei 2 kötetben jelentekmeg: Felhők 
és csillagok (1872) és Ujabb költemények (1877). 

Vid, kisk., Veszprém vm. devecserij.-ban, (1920) 
333 magyar lak. 

Vid (Wit), római Utus, az Alsó-Duna 208 km. 
hosszú jobb mellékfolyója Bolgárországban. A 
Kodzsa-Balkán É.-i lejtőm ered két forrásból, el
folyik Teteven mellett és Islazu román várossal 
szemben Nikápolynál torkollik. 

Vid, magyar államférfiú, a Gut nemzetségből. 
1055-ben már Báes vm. ispánja volt. Utóbb az 
ifjú Salamon király tanácsában mint (Pauler 
jellemzése szerint) «vitéz, erélyes, de kíméletlen 
és céljai kivitelében mindenre képes férfiú, döntő 
befolyásra tudott jutnia. Nagy jószágai voltak a 
buziási mező körül, a nándorfehérvári győzelem 
(1071) után itt elrendelt osztozkodásnál Salamon 
király éppen Vid tanácsára tagadta meg Géza 
hercegtől a törvényes egyharmadrészt, csupán 
egynegyedet adván neki, épp úgy, mint Vidnek 
és vejének. Vid folyton szította a rokonok közt 
való bizalmatlanságot, miért is 1073. Géza el
fogatta és csak néhány hét múlva bocsátotta sza
badon. Vid bosszúból egyenesen Géza elfogatá
sára és megvakítására buzdította a királyt, de ter
vét Vilmos apát meghiúsította. A polgárháború 
mégis kitörvén, Salamon a kemeji csatában győ
zött, de két hét múlva (1074 márc. 14.) Mogyoród
nál László herceg hadai először is Vid hadait 
szórtak szét s ez ütközetben Vid elesett, a király 
pedig megfutott. 

Vida, 1. Aladár, filológus, szüL Eperjesen 
(Sáros) 1853 ápr. 7. Az egyetemet Budapesten 
végezte, 1874. a klasszika-filológiából, 1875. a 
német nyelv és irodalomból nyeri tanári okleve-
jat 1873-ban aa eperjesi kir. kat. főgimnázium 
áuiára lett, 1891. a nagybányai állami főgimná-
"ium igazgatójáva nevezték ki. Dolgozatai és 
srtekezései: Az ösgermánok vallása (külön le-
syomatazeperjesikir.kat. főgimnázium 1874—75. 
értesítőjéből); Aristoplianex Madarai (görög 
irodalonitört. tan.); Oörög-ruarnyar és magyar-
görög szótár (Lévay Istvánsaí, 2 köt., 2. kiad. 
Budapest 1899); Egy pár és&tn&étel a német 
nyelv és irodalom tanításához ffgín^nssiumaink-
ban (Eperjes 1885); Parsival (német irodalom

történeti tanulmány). 1889—1891. szerkesztette-
az eperjesi Széchenyi-kör évkönyveit. 

2 V. Árpád, grafikus, szül. Marosvásárhelyen-
1884 ápr. 4., megh. Budakeszin 1915 febr. 21. 
Első oktatója Gulyás Károly volt, később rajz
tanári oklevelet szerzett s 1907-től fogva grafikai 
tanulmányokat végzett Olgyai Viktornál. 1908-ban • 
önarcképével (akvarell, Szépművészeti Múzeum) • 
tűnt fel, 1910. egy arcképre megkapta az Ester-
házy-díjat s külön ösztöndíjat is, amivel Parisba, 
utazott. Hazatérve Marosvásárhelyen számos meg
rendelést kapott, de akkor már gyöngült erővel, 
dolgozott, a tüdővész korán vitte sirba. 

3. V. József, költő, szül. Körmenden (Vas vm.) 
1833 inárc. 2., megh. Kassán 1876 jún. 30. Már 
1855. föltűnt verseivel a Vasárnapi Ujságban-
Humoros és tréfás dalait, egészséges, bár néhá
nyéra genreképeit, amelyek Nemzeti Koszorú c. 
kötet alakjában is megjelentek, erős, magyaros
ritmusérzék s Petőfire emlékeztető modor jellemzi 
s mind a közönség, mind a kritika rokonszenvesen* 
fogadta, de nem nyervén meg Arany János tet
szését, akinek véleményére V. sokat adott, kedve-
lelohadt; 1862. eltávozott Pestről, előbb az egri,, 
majd a kassai jogakadémián vállalt tanári állást 
s ezóta már keveset írt. V. ö. Szász Károly (Vas. 
Ujs. 1876); Concha Károly (Figyelő, 1876. 21. sz.> 
és Károly Gy. Hugó, V. J. irodalmi hagyatéká
ból (Figyelő, I. k.). 

Vida, Marcus Hieronymus, új-latin költő, szüL 
Cremonában 1480., megh. Albában (Montferrat. 
hercegség) 1566 szept. 27., hol 1532-től püspök
volt. Nevezetesebb müvei: Christias c. eposza. 
(Cremona 1535); De arte poetica (Roma 1527);. 
De Bombyce (u. o.); De Scacchorum ludo (sakk
játék u. o.). Összes müveit kiadta Volpi 2 kötet
ben (Padova 1731); válogatott kiadása Pozsony
ban 1789. V. ö. Lancetti, Della vita e degli 
scritti di V. (Milano 1840). 

Vidah (Ajuda), város, 1. Veida. 
Vidakovicb. Kamill, orvos-író, szül. üjmoldo-

ván (Krassó-Szörény vm.) 1878 jan. 18. Egyetemi 
tanulmányait Budapesten végezte, 1903—1909-ig: 
a fővárosi Szt. János- és a Vöröskereszt Erzsébet
kórházában működött, azóta a kolozsvári sebé
szeti klinikán, amelynek 1915. vezetője lett. 1914. 
egyetemi magántanár, 1921. nyilv. r. tanár. Több* 
értekezésén kívül önállóan megjelent műve: A. 
végbél gyuladásos sebészeti bántalmai (1914). 

Vidakovics Milován, szerb író, szül. Szerbiá
ban, Nemenyikuce nevű faluban, megh. Pesten 
1841. A háborúk miatt elhagyta hazáját s meg
fordulván Újvidéken, Szegeden, sőt Kézsmárkon, 
is, ott iskolába is j á r t Többnyire tanítóskodott.. 
1824-ben Pestre költözött s ott maradt haláláig. 
Bár nagy hírnevet szerzett, teljesen elszegényedve-
végezte életét. O a szerbek Dugonics Andrása. 
Hosszú, fantasztikus elbeszéléseiben, melyeket ő 
is regényeknek nevez, idegen, főleg lovagregé
nyekből vett tárgyakat szerb színezéssel és vonat
kozással dolgozott fel s óriási népszerűségre tett:; 
szert. A legismertebbek: Usamljeni junosa (Az. 
elhagyott ifjú), Buda 1810; Kassia carica (Kasszia, 
cárnő), Buda 1827; Siloan i Milena (Sziloan és-
Milena), Buda 1829; Ljubomir u Eliseumu (Ljubo-
inir Elisiumban), Buda 1814, stb. Mindezek fel-
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tűnő fogyatkozásaik dacára jóval a megjelené
sük után Is a legolvasottabb szerb művek voltak 
-s újabb és újabb kiadásra kerültek még 1868 
körül is. Egyéb müvei közül szintén igen olvasott 
-volt «Szerb történetes, melyet Eajics Jován alap
ján dolgozott fel. A nyelvújítási harcban elkesere
detten küzdött a nemzeti (tiszta szerb) nyelv és 
..annak képviselője Karadzsics (1. o.) ellen. Nagy 
•érdeme, hogy ő teremtette meg a szerb olvasó
közönséget. 

Vidal, 1. Louis Antoine, orvos és zenei író, 
•szül. Eouenban 1820 júl. 10., megh. Parisban 
1891 jan. 7. Legjelentősebb műve: Les instru-
snents á archet (Paris 1876—1879, 3 köt.). 

2. V; Paul Antoine, francia zeneszerző, szül. 
'Tonlouseban 1863 jún. 16.1906-ban a Nagyopera 
•első karnagya lett. Főbb müvei: Pierot assassin 
-{balett 1888); La Maledetta (balett 1893, a budapesti 
Operaházban 1905); Guernica (lírai opera 1895); 
'La Bourgonde (nagy opera, Németországban: 
"Walter von Aquitanien és Attila címen is 1898) ; 
Eamses (opera); továbbá: La devotion á St. André 
((misztérium, 1894). 

3. V Peire, troubadour, 1. Peire Vidal-
Vidal de la Blache, Paul, francia geográfus, 

-szül. Pézenasban 1845., megh. Parisban 1918 ápr. 
1878-ban már az Bcole normálé supérieure tá

rnára és mint földrajztudós a francia geográfus 
•iskola legkiválóbb képviselője, 1899. a Sorbonne 
•tanára. V. az Annales de Géographie megalapí
t j a . Főművei: Atlas général (Paris 1894, 1899); 
Etats et nations de l'Europe. Autour de Francé 
(1889); Tableau de la Géographie de la Francé 
(1903); La Francé (1908). 

Vidalfekete, kénes festék, amelyet pl. amido-
f enolnak kénnel, nátriumszulfiddal és fürészporral 
-való összeolvasztásával nyernek. Szerkezete még 
^bizonytalan. 

Vidal-féle reakció, 1. Widal-féle reakció. 
Vidaly (Vidolm), kisk. Torda-Aranyos vár

tnegye toroczkói j.-ban, d9io) 304 román lakossal. 
Í(TT. E.) 

Vidám (észt.), a vígnak egy szelídebb árnyalata, 
•mint a mosoly a nevetésnek; a vidámság vagy 
-csak múló hangulat vagy állandó jellemvonás és 
^nyugodt, magával tisztába jött lélek kifejezése. 
JJ . Jókedv és Víg. 

Vidapintyek (Viduanae, állat), a Szövőmada
r a k (Ploceidae) családjába tartozó madárcsoport. 
Az idetartozó madarak középnagyságúak; cső-

srük rövid, kúpalakú; szárnyuk középhosszú. 
Legjellemzőbb bélyegük, hogy hímjeiknek nász 
idején sajátságos alakú és aránytalanul meg
hosszabbodott farktollaik vannak. Színezetükben 
a fekete, barna és a fehér szín uralkodik. Afri
kában honosak. Költés idején rendesen párosan, 
azontúl és vedléskor nagy csapatokban élnek. 
Magvakkal és rovarokkal táplálkoznak. A legtöbb 
iájuk a földön tartózkodik, a hímek azonban fő
leg a fákon élnek. Fészküket a többi szövőmada
rakéhoz hasonló módon készítik. A fogságot jól 
tűrik, de itt csak nagyon ritkán szaporodnak. Leg
ismertebb fajuk a paradicsom-vidapinty (Vidua 
varadisea L., újabb néven Steganura paradisea 
L.). A hím fejének felső része, háta és farka fe-
íkete, nyaka oldalain ós tarkóján narancsvörös, 

testének alsó részei halvány rozsdasárgák. A tojó 
verébszínü. Testhossza 15cm.; meghosszabbodott 
f arktollait beleszámítva testének hossza eléri a 
30 cm.-t. Közép-Afrika erdeiben és steppéin honos. 
Éneke nagyon egyszerű, de kellemes. Másik faja, 
a dominikánus vtdapinty (Vidua serenali.),fehér 
alapszínű és feketén mustrázott; Afrikában úgy
szólván mindenütt honos. 

Vidasoa, folyó, 1. Bidassoa. 
Vidatánc, 1. Vitus-tánc. 
Vidats, 1. István, id., gazdasági gépgyáros, 

szül. Kalocsán 1802., megh. Budapesten 1883 
jún. 17. 1825-ben Bánátkomlóson, 1842. pedig 
Pesten alapított gazd. gépgyárat s különösen jó 
vasekét gyártott, ezt neve után V.-féle ékének 
nevezték el és jó szerkezeténél meg jutányos árá
nál fogva mindenfelé tért hódított hazánkban. 
1858-ban gyárát fiának, V. Jánosnak adta át. 

2. V. János, az előbbinek fia, szül. Bánát
komlóson 1826., öngyilkos lett Budapesten 1873 
nov. 10. Pesten bölcsészeti és jogi tanfolyamot 
hallgatott. 1848-ban a márciusi napokban Vasvári, 
Jókai és Petőfi társaságában a sajtószabadságért 
küzd. A szabadságharcot végig küzdötte és mint 
százados tette le a fegyvert Világosnál. A Haynau-
féle rémtörvényszék halálra kereste, de ideje
korán menekült. Olaszországból éppen Svájcba 
akart szökni, mikor a határon osztrák katonák 
elfogták és Pestre hozták. Az Újépületben ült egy 
évig vizsgálati fogságban. Halálra ítélték, de ke
gyelmet kapott és Josefstadtba vitték várfogságba, 
ahonnan pár év múlva kiszabadult. Abonyi bir
tokán 1855. újból elfogtok, de atyja közbenjárá
sára kiszabadult. Ettől fogva az apai gyárat ve
zette. 1862-ben felségárulással gyanúsították, de 
nem lett bántódása. Több ízben orsz. képviselővé 
választották. Nagy tevékenységet fejtett M a 
honvédmenház alapítása körül. 

Vidats-eke, 1. Eke. 
Vidde (tkp. viddij, héb. a.m. vallomás), a zsidó 

liturgia mea culpája, mely alfabetikus sorrend
ben sorolja el az emberiség által elkövetett bűnö
ket. A zsidók ceremóniája szerint ezt az imát 
állva s kelet felé hajolva kell elmondani, minden 
kimondott szónál a mellet ütve. A hosszú napon 
(engesztelő nap) 10-szer mondják el a V.-t hangos 
szóval, a jámborabbak folytonos könnyhullatás 
között. Némely vallásos zsidó ellenben mindennap 
elimádkozza a V.-t, úgyszintén a vőlegény is mi
előtt az oltár elé lép, a haldokló is utolsó percei
ben. Az «Asamnu» kezdetű ima az ú. n. Kis V, 
ehhez járul engesztelő napon az aÁlehéta kez
detű ima, kb. 80—90 bűn felsorolása és több bűn
bocsánatot esedező ima. Ez utóbbi a Nagy V. 

Viddin (Vidin, Budin, Bodon), a rómaiak 
Bononiája, az ugyanily nevű kerület és metro-
polita székhelye Bolgárországban, (i92o) 17,722 
bolgár, török és zsidó lak., forgalmas gőzhajó
állomás és fontos kereskedelmi hely. Eégi, török 
emlékekben gazdag város, amely a X—XrV. 
sz.-ban jelentékeny erősség volt. Itt tartotta szék
helyét az utolsó bolgár cár, Szracimir János 
is, utoljára mint török hűbéres. Az 1913-iki má
sodik balkáni háborúban a bolgárokra támadt 
szerb sereg zárta körül. 1916 nov. 22. az egyesült 
bolgár, német és török csapatok itt keltek át Ko-
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mániába. Az Összeomlás után 1918 okt. 19. francia 
csapatok szállták meg. 

Vide (lat. rövidítve vid. vagy csak v.) a. m. 
lásd. 

Videant consu le s , ne q u i d respnfolica 
detrimentt c a p i a t (lat.) a. m. a konzulok 
ügyeljenek, hogy a közügy kárt ne valljon. Ezzel 
a szenátus sürgős esetekben diktátori hatalmat 
ruházott a konzulra a fenyegető baj elhárítása 
végett, így pl. Cicerónak Catilina és társai ellen. 
(Cic. in Cat. I., 2.) 

VidefalvafPwfomá,), kisk. Nógrád vm. losonczi 
j.-ban, (i9io) 593 szlovák és magyar lak., gyapjú
mosóval. (Tr. Cs.-Szl.) 

Vidékiesség (lat. műszóval provincializmus), 
tájszó vagy csak egy-egy nyelvjárásban dívó szó
lás vagy mondatszerkesztés, mely kirí az irodalmi 
nyelvből; pl. székelyes kifejezések: el kell menjek 
(e helyett: el kell, hogy menjek, vagy el kell 
mennem), az ők házok (ehelyett: az ö házuk). 
Népies elbeszélésekben helyükön vannak, de más 
irodalmi művekben csak módjával alkalmazhatók. 

Vidéki Újságírók Egyesülete, a vidéken meg
jelenő lapoknál dolgozó hírlapírók egyesülete 
volt, de 1920. jan.-ban közgyűlési határozattal 
egybeolvadt a Budapesti Újságírók Egyesületével, 
ugyanekkor ez Magyarországi Újságíróit Egye
sülete néven újjáalakult. 

Vidékközi telepek. Olyan közcélra szolgáló 
telepek, amelyek egész vidékeknek egy központi 
telepből elektromos energiával való ellátására 
szolgálnak. A németek erre a közismert «Über-
landzentralen» szót használják; ilyen telepek 
nemcsak községeket, hanem pusztákat, nagyobb 
tanyákat is elláthatnak energiával s így a mező
gazdaság céljait is szolgálják. Ilyen telep pl. 
Magyarországon az ikervári (Vas vm.), a gibárti 
(Abaúj vm.) stb. 

Vidéky, 1. Emil, műegyetemi magántanár, szül. 
Budapesten 1879 febr. 18. Tanulmányait a buda
pesti műegyetemen végezvén, 1900. gépész
mérnöki oklevelet kapott; majd az állami gép
gyárban szolgált, 1912. iparrajziskolai helyettes-
Igazgató lett, ugyanaz évben a műegyetemen 
magántanári képesítést nyert. Résztvett 1918: a 
feketetengeri tudományos expedícióban. Ön
állóan megjelent müvei: Fogaskerekek (1912) ; 
Gépipari ábrázoló mértan (1923); Bericht über 
Kugel- und Rollenlager (1923); Bestimmung des 
Homogenitatsgrades (1924). Ezenkívül több gépé
szeti szakcikket írt német és angol folyóiratokba. 

2. V. János, festő, V. Károly fia, szül. Pesten 
1827 jan. 17., megh. u. o. 1901 febr. 8. A sza
badságharc után, amelyben részt vett, Grazban 
végezte akadémiai tanulmányait. 1863-ban ösz
töndíjjal Rómában dolgozott, aztán visszatért 
Magyarországba s tanári állást foglalt el az esz
tergomi képzőintézetben. Itt festett képei közül 
fölemlltendők: Krisztus mennybemenetele, Szent 
Jeromos, Justitia. Nagyobb munkakört kapott 
a fővárosban, ahol mint a VIII. kerületi reáliskola 
rajztanára telepedett le. A műipari rajz és ízlés 
érdekében kifejtett eredményes tevékenysége itt 
kezdődik. 1880-ban az első edényfestészeti iskolát 
szervezte, azután pedig a női rajziskolát állította 
fel. A kereskedelmi minisztérium megbízásából 

1884. bocsátotta közre első nagy munkáját: a 
Módszeres szabadkézi rajzmintákat. A főváros
nál minden törekvése oda irányult, hogy az ipar
rajzoktatást előbbre vigye és ezt a célt szolgálta 
Módszeres rajzoktatás c. munkája is, mely Pa
risban jelent meg magyar, francia és német nyel
ven. V. kezdeményezésére jött létre Budapesten 
a nagyszabású iparrajziskola (1. o.). Illusztrá
ciókat, rézkarcokat is készített, számos iparmű
vészeti terv ered tőle, amelyekben mindenütt a 
magyar díszítő motívumokat juttatta érvényre. 

3. V. Károly, grafikus és térképrajzoló, szül. 
Újvidéken 1800 jan. 3., megh. Budapesten 1882 
máj. Egész fiatal korában Bács vármegyében tér
képeket metszett. 1825-ben Budapestre költözött 
s ott a 30—50-es években százszámra készített réz
metszeteket a Regélő és a Honművész számára, 
főkép népviseleti, táj- és arcképeket, 1842-ig 
családi nevén (Kohlmann). A szabadságharc ideje 
táján házában gyakran gyűltek egybe a kor vezető 
férflai (Petőfi, Kossuth, Vörösmarty stb.), emiatt 
az elnyomatás idején üldözték s hogy megélhes
sen, családja minden tagjával együttesen készí
tett mindenféle metszetet, szentképet, sőt számla
fejeket és névjegyeket is. Mintegy 350 színezett 
rézmetszetü divatkép ered tőle. Metszeteinek jó 
része megvan a Szépművészeti Múzeumban. V. ö. 
Művészet, 1910. 

V i d e t u r (lat.) a. m. látszik, úgy látszik. 
V i d ! (lat.) a. m. láttam; névaláírással ellátva 

a tudósítás tudomásul vételének jelzésére" szolgál 
(vidimálás). L. Elöttemezés, Láttamozás. 

Vidin, város, 1. Viddin. 
Vidmár Katalin, 1. Náday. 
V i d o g n a , 1. Kanári-szigeti borok. 
Vidombák (Wiedenbach, Ohimbár), nagyk. 

Brassó vm. felvidéki j.-ban, (1910) 1629 német 
(szász), román és magyar lak. Érdekes régi tem
ploma hatalmas várfallal van övezve. (Tr. R.) 

Vidor, község Felső-Olaszországban Treviso 
tartományban, a Piave balpartján, (1910) 1957 lak. 
Az olaszok hídfővé építették ki ; 1917 nov. 11. a 
németek bevették. 1918 okt. 25—27. az össze
omlás idején itt kelt át megint az olasz hadsereg 
a Piavón. 

Vidor, 1. Dezső, szinészés rendező, szül. Nagy-
kerekiben (Bihar vm.) 1870 febr. 15. Öt éven át 
jónevü vidéki színész volt. 1898-ban a Magyar 
Színház rendezője lett, 1901. pedig a M. kir. 
Operaházhoz került, melynek 1902 óta rendezője, 
1908 óta pedig titkárja. 1900 óta egyszersmind 
tanára, újabban pedig igazgatója is az Orszá
gos SzinészegyestÜet szinésziskolájának. Felesége 
Molnár Rózsi, a Nemzeti Színház tagja. Számos 
hírlapi cikken kívül több külföldi drámát és opera
szöveget fordított magyarra. Önálló munkái: A 
színészetről; A színpadi rendező és munkája 
(1902), mely ebben a nemben alapvető mű; 
Huszonöt év a M. kir. Operaház történetéből 
(1909). 

2. V. Emil, a 40-es évek irodalmában Kerényi 
Frigyes (1. o.) álneve. 

3. V. Em.il, műépítész, szül. Budapesten 1867 
mára 27. Tanulmányait a budapesti, müncheni 
és berlini műegyetemeken végezte s 1894 óta 
önállóan működik Budapesten, ahol főképpen bér-
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paloták, úrilakok (Révai, Wodianer, Hámos-Lányi 
stb.), síremlékek és modern gyárépületek révén 
vált ismertté. 

4. V. Marcél, költő, szül. Ungváron 1876 ápr. 
21. Budapesten jogi és kereskedelmi tanulmányo
kat végzett; Ungváron a Határszéli Újságot szer
kesztette; 1918. Budapesten a Hét segédszer
kesztője, 1921. a Magyar-Holland Szemle, vala
mint a hollandi nyelven megjelenő Hongaarscli 
Hollandsche Revue folyóirat szerkesztője lett. 
A világháború alatt mint népfölkelő tiszt a déli 
harctérről tudósításokat írt budapesti lapokba. 
1901-ben jelent meg Forró éjszakák c. első vers
kötete, ezt követték: Egy asszony, Szürkület 
félé, Az Arno partján, Liliomkehély, A csu
kott szirmú rózsa, A holt küszöb dalol, Keletről 
jöttem, őszi szerelem evangéliuma, Muzsikál 
az élet c. verses kötetei. Nagyobb vidéki színházak
ban színre került egyfelvonásos színdarabjai: Az 
éjszaka, Mária, Akarat, A szobrász, Apacsok. 

5. V. Pál, színész és író (családi nevén Bodonyi 
KajtorPál), szül. 1846 nov. 17., mogh. 1906 
nov. 30. 1864-ben lett színész. Kolozsvárról, ahol 
a közönség kedvence volt, 1878. a budapesti Nép
színház szerződtette. A népszínműveken kivül, 
amelyekben Blahánéval együtt aratta legszebb 
sikereit, sürün szerepelt operettekben is és Lin-
dorf ja (Hoffmann meséi), a márki (Kornevillei 
harangok), Eip van Wlnkle, Jaquot (Panchon 
asszony leánya) stb. jeles alakításai voltak. Mint 
színpadi író is sikereket aratott. Darabjai közül 
az Ingyenélök, a Vörös sapka és az Apja lánya 
állandó műsordarabjai voltak az ország csaknem 
minden színpadának. A Kassai diák operettszö
vegét Erkel Elek zenésítette meg. Porzsolt Kál
mán igazgatása idején a Népszínház főrendezője 
lett, 1904. márc. 15. pedig átvette a Népszínház 
igazgatását, de emiatt anyagi zavarokba került és 
öngyilkos lett. Ő teremtette meg a Népszínház 
nyugdíjintézetét is. 

Vidorlak ( Vidonce), Msk. Vas vm. muraszom
bati j.-ban, (i9io) 859 vend lak. (Tr. SzHSz.) 

Vidornya (Vydrná), kisk. Trencsén vm. puhói 
j.-ban, (i9io) 545 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Vidovány (Vidovany), kisk. Nyitra vm. sza-
kolczai j.-ban, (i9io) 267 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Vidovec, adó- és pol. község Várasd vm. varasdi 
j.-ban, (i9io) 1834 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Vidra (Lutra lutra L., áiiat), a Menyét-fólók 
családjába, a V.-alakúak (Lutrinae) alcsaládjába 
tartozó emlős állatfaj. Törzse erős alkotású és 
hosszúra nyúlt, lapított. Feje vaskos, hosszúkás, 
előrefelé keskenyedő és felülről lapított. Füle fel
tűnően rövid s fttlnyilása bőrredóvel elzárható. 
Ajkait bajuszsörtók díszítik. Nyaka röyid. Farka 
hosszú s hossza körülbelül félakkora, mint a 
törzsé. Lábai rövidek és ötujjasok. Kicsiny, meg
görbült és tompahegyű karmokkal ellátott láb
ujjai között vastag úszóhártya feszül. Testét 
tömött, rövid, sima és fénylő szőrözet fedi, mely 
vízben nem nedvesedik át. Színe kor, nem és fő
leg az évszakok szerint változó. Rendesen felül 
vörhenyes sötét-barna, alul fehéresbe hajló; alsó 
ajkának közepe felett fehéres foltja van 8 hasonló 
fehéres vagy tisztafehér, szabálytalan alakú fol
tok díszítik állát. Teljes hossza 12—1 -5 méter s 

ebből 35—45 cm. jut a farkára; vállmagassága 
25—35 cm. Súlya 7—13 kg. Egész Európában 
honos; azonfelül előfordul Észak-Afrikában é8 
Észak- és Közép-Ázsia legnagyobb részében 
(K.-felé az Amur torkolatáig és DK.-re a Hima
lája ÉNy.-i széléig). Hazánkban halas vizek men
tén mindenütt megtalálható. Rendesen a víztől 
kimosott parti üregekben tanyázik s lakását ásás
sal bővíti és meghosszabbítja. A halászatnak nagy 
károkat okoz. Legkedvesebb tápláléka a hal, de 
megeszi a vízi madarakat, a rákot, békát és a 
vízi pockot is. Többnyire naplemente után megy 
halászni s vadászatát egész ójjel folytatja. Febr, 
végén vagy márc. elején párosodik s kileno hét
tel a párzás után (rendesen májusban) a nőstény 
2—4 vak fiat szül, melyek ivarérettségüket a. 
harmadik évben érik el. A V. fogságban könnyen 
megszelídíthető. A tejen ós kenyéren felnevelt 
V. halfogásra könnyen idomítható. Húsa kemény 
és rágós, régen azonban különbözőképpen jól elké
szítve különösen a kolostorokban mint böjti ételt 
igen kedvelték. Prémje igen becses és keresett. 
Farka szőréből finom festőecseteket, gyapjú-
szőréből pedig kalapokat készítenek. Közeli ro
kona a tengeri V. (Latax lutris L.), 1. Tengeri 
vidra. 

Vidra, Msk. Arad vm. nagyhalmágyi j.-ban, 
(i9io) 777 román lak. (Tr. R.) 

Vidra Ferdinánd, festő, szül. Veszprémben, 
megh. Bükén 1879. Mint stipendista néhány évet 
Rómában töltött, ott festette 1844. Panonnia c. 
képét s készített rajzot Rafael Teológiájáról 
(1846), e két mii a Nemzeti Múzeum birtokába 
került. Az ungvári püspök kinevezte udvari fes
tőjévé. 1845-ben két oltárképet festett a veszprémi 
székesegyház számára, 1858. kifestette az ungvári 
székesegyházat. 

Vidraalakúak (Lutrinae, állat), a Menyét-
fólék egyik alcsaládja. Az idetartozó fajokra, me
lyeknek száma a húszat meghaladja, jellemző: 
lapított, hosszúra nyúlt testük; nagy és igen lapos 
fejük; úszóhártyás lábujjakkal ellátott rövid lá
buk ; hosszú, hegyes és többé-kevésbbó lapított 
farkuk ; rövid szőrű, sima és fénylő gereznájuk. 
Mindannyian vízi állatok; folyamokban és tenge
rekben élnek s Ausztrália kivételével úgyszólván 
az egész Földön honosak. Kitűnően úsznak ós a 
víz alatt hosszú ideig tartózkodhatnak. A száraz
földön rövid lábaikkal gyorsan futnak. Erős é8 
bátor ragadozók, de emellett tanulékonyak és 
ezért megszelidíthetők. Az embernek nagy káro
kat okoznak. Prémjük értékes. Ismertebb fajaik r 
a közönséges vidra (Lutra lutra L.), 1. Vidra; 
az óriás vidra vagy lontra (Pteronura brasili-
ensis Zimm. = Lutra brasiliensis Zimm.) és a 
tengerividrav&gy kalán (Latax lutrish.= ré
gibb néven: Enhydra lutrish.), 1. Tengeri vidra. 

Vidracickany-félék (Potamogalidae, áii&t), a 
Rovarevők (Insectivora) egyik családja. Egyet
len neme, a vidraciekány (Potamogale), ismere
tes, melyhez a Kongó mellékén és Angolában ho-
nos vidraciekány (P. velox Du Chaillu), továbbá 
az Ó-Calabarból származó P. állmanni Jentink 
tartozik. Teljes hossza 60 cm., mely méretből 30 
cm. jut a farkára. Felül barna, fémes biborcsillo-
gással, alul fehéres. 
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Vidraeb (Canis familiáris vertagus scoticus, 
«i»t), a vérebek (vadászkutya) csoportjába tartozó, 
középnagytestű, hosszúszőrű fajta, mely a vadat 
hangosan hajtja. Vidravadászatra is használták. 

Vidrafű (n8v.), 1. Menyanthes. 
Vidrakeserűfű, 1. Polygonum. 
Vidramenyét (áiiat), az európai nyéro (Puto-

rius lutreola L.) népies neve. 
Vidrány (Vidrau), kisk. Zemplén vm. mező-

laborczi j.-ban, (19ÍO) 534 rutén, németes magyar 
lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Vidranyest (áiiat), az európai nyérc (Putorius 
lutreola L.) népies neve. 

Vidrapók (Dolomedes, illat), 1. Pókok. 
Vidrátszeg (Vidrasau), kisk. Kiskükülló vm. 

ra<mótij.-ban,(i9io) 693rornán és magyar lak.(Tr.R.) 
Vidtáno, 1. Vitus-tánc. 
Vidu (Des Caes), 470 m. magas, vulkáni ere

detű sziget a Bismarck-szigetcsoportban (Óceánia). 
V idua (lat.) a. m. özvegy; viduális, özvegyi, 

özvegyre vonatkozó; özvegység, özvegyi állapot. 
Vidualitium (jus viduale), özvegyi jog (1. o.). 

V idua (áiiat), 1. Szövőmadarak és Vidapintyek. 
V i d u a l e j u s , 1. Özvegyi jog. 
Viduá l i s s u c c e s s i o , 1. Özvegyi öröklés. 
V i d u a n a e (áiiat), 1. Vidapintyek. 
ViduSevao, adóközség Zágráb vm. glinai j.-ban, 

(1910) 1143 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 
Vidzy (Widsy), város Litvánország K.-i részén, 

a Drizwiaty-tótól D.-re, 6000 lak. A világháború
ban 1916 márc. 19—28. nagy csata középpontja 
volt, midőn Scholtz német hadseregcsoportja meg
gátolta az oroszok áttörési kísérletét. 

Viebig Klára, német írónő, 1. Cohn, 5. 
Viedma, 1200 kin* területű, 250 m. magasban 

fekvő, 85 km. hosszú keskeny tó az Andok K.-i 
oldalán Santa Cruz argentínai tartományban, a 
Rio Leona köti össze a Lago Argentinóval, utóbbi
nak lefolyása a Rio Santa Cruz. 

Viége, 1. Visp. 
Viehofi, Heinrich, német irodalomtörténetiről, 

szül. Büttgenben 1804 ápr. 28., megh. Trierben 
1886 aug. 5. Több városban működött mint közép
iskolai tanár. Művei: Goethes Lében und Werke 
(4 köt. Stuttgart 1847—49); Sehillers Lében (3 
köt. 1878,); Handbuch der deutsehen Nationallit-
teratur (3 köt.). 

Vieil 1>rnn, márványfajta. 
Vieil l . , latin tudományos állatneveknél Vieil-

lot L. P. (ejtsd: vjejo) francia ornitológus (megh. 
Parisban 1828) nevének rövidítése. 

Vieille-Brioude, 1. Brioude. 
Vieillot-fácán (állat, Euplocomus Vieilloti), a 

Mm kékesbe játszó fekete, oldalain fehéres hossz-
csíkokkal ; farktöve vörösesbarna; fejét sisakszerű 
bóbita díszíti. A tojó rozsdabarna, hátán fekete 
hullámvonalakkal, alul fehéren hullámos. Hazája 
Maiakká és Szumátra, honnét a 60-as években 
hozták Európába és azóta állatkertekben tartják. 

Viel-Castel (eítsa: Tjei kasztéi), Louis de Salviac 
laron de, francia történetíró, szül. Parisban 1800 
okt. 14., megh. u. o. 1887 okt. 4. 1818-ban a kül
ügyi hivatalba lépett és a diplomáciának széntelte 
magát. A Revue des Deux Mondesban megjelent 
számos értekezésen kívül önálló kötetei: Essai 
historique sur les deux Pitt (2 köt., 1846); Histoire 

de la Restauration (20 köt., 1860—77) és Essai 
sur le théátre espasrnol (2 köt., 1882). — öccse 
Horace de V. (szül.1802., megh. 1864.), a Louvre-
inuzeumok őre volt és több munkával szerzett 
nevet. Ilyenek: Les rois de Francé (1843); Marié 
Antoinette et la Róvolution francaise (1859) és 
Mémoires sur le régne de Napóleon III. (6 köt., 
Paris 1881—84.) 

Vielé-Griifin (ejtsd: vjeiégrifen), TPrancis, francia 
költő, szül. Norfolkban (Észak-Amerika, Virginia) 
1864 máj. 26. Nyolc éves korában Franciaországba 
került. A szimbolista irány leghívebb képviselője. 
Ragaszkodik a vers libre-hez, kedveli a homályo3 
kifejezéseket és optimista világnézet alapján áll. 
Főbb kötetei: Poémes et poésies (1895); Laclarté 
de vie (1897); La lógende ailée de Wieland le 
forgeron (1900); L'amour sacrö (1903); Plus lóin 
(1906); Sapho (1911); Voix d'íonie (1914). V. ö. 
Ihompson, French portraits (Boston 1900). 

Vielgereuth (Folgaria), község Dél-Tirolban, 
most olasz birtok (1. Folgaria). Nevezetes szere
pet játszott a világháborúban; 1915 szept. és okt. 
hónapokban az olaszok heves támadásokat intéz
tek a folgariai fensík ellen, de eredménytele
nül. 1916 máj.-ban az osztrák-magyar csapatok 
mentek át támadásba s elfoglalták az olasz had
állásokat. 

V i e l l e , 1. Forgólant. 
•Vie l l icbchen (német), egész Európában el

terjedt társadalmi szokás, mely abban áll, hogy a 
csonthójú gyümölcsökben (mogyoró, mandula) 
néha előforduló kettős termést, magot egy nő és 
egy férfl közösen eszik meg azzal a fogadással, 
hogy amelyik az első találkozásnál a másikat 
először üdvözli (pl. Jó reggelt, Vielliebchen!) az 
amattól valamely ajándékot kap. Az elnevezés a 
litván filibas szóból ered, mely kettős mogyoró
belet jelent. Ebből lett népetimológia révén a né
met V. s emebből a francia Philippine elnevezés. 

Vien, Joseph-Marie, francia festő, szül. Mont-
pellierben 1716 jún. 28., megh. Parisban 1809 
márc. 27. Natoire tanítványa. A késő rokokó
művészettel szemben V. a természethez való 
visszatérés útjára lépett és utóbb, főleg Caylus 
hatása alatt, a klasszicizmus úttörője lett. Kor
társai a festészet megújítóját látták benne. Rend
kívüli tekintélynek örvendett, 1775-től a római 
francia akadémia igazgatója volt. Jellemző művei: 
Daedalos és Ikaros (1754, Paris, Éeole des Beanx 
Árts); Amorettvásár (antik falkép után, 1763, 
fontainebleaui kastély); Priamos Agamemnon tá
borába indul (1783, Algiri múzeum). Klassziciz
musát főleg tanítványa, Jaeques Louis Dávid jut
tatta diadalra. 

Vienna, 1. Bécs. 
Vienne (ejtsd: vienn), 1. département Francia

ország Ny.-i részében Indre-et-Loire, Indre, Hante-
V., Charente, Deux-Sévres és Maine-et-Loire közt, 
területe 7044 km», (1921) 306,248 lak. Székhelye 
Poitiers. V.-t 1791. felső Poitou részeiből alkották. 

2. V., Haute-, francia département, 1. Haute-
Vienve. 

3. V. (Vienna Allóbrogum vagy Galliae), az 
egykori Viennois grófságnak székhelye Isére 
francia départementban, a Gére és Rhone össze
folyásánál, (1921) 23,732 lak., vas-és rézkohászat, 
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gyapjúfonás, posztógyártás, selyemszövés, bőr- és 
papirosgyártás, rövid- és üvegárúkészítés. Ki
válóbb épületei a gót székesegyház (XII—XV. sz.), 
a St. Pierre apátságitemplom a Lapidaire múzeum
mal (ókori épületmaradványok, dlszítmónyek). A 
római korból fönnáll még Augustus és Líviának a 
nimesi Maison earróehoz hasonló temploma, to
vábbá római árkádok és egy 15-5 m. magas pi
ramis, amelyet a körülötte levő négy korintusi 
árkáddal együtt egy cirkusz szögletkövének tar
tanak. V. az ókori Vienna Allóbrogum vagy Gal-
liae a gall allobrogoknak, Diocletianus óta pedig 
a Provincia Viennensisnek volt székhelye Gallia 
Narbonensisban. Augustus 6 km. hosszú körfallal 
vétette körül; később több császárnak is székhelye 
volt. Gallia a kereszténység bölcsőjét tiszteli 
benne. 413—534-ben és 879—1032. a burgundiai 
királyság szókhelye volt. 1394-ben került Francia
országhoz. 1311—1312-ben itt tartotta V. Kelemen 
pápa azt a zsinatot, amelyben a templárius-ren-
det eltörölték. 1801-ig érsekség székhelye volt. 
V. ö. Beymond, Grenoble et V. (Paris 1907). 

4. V. (az ókori Vigenna), a Loire 372 km. hosszú 
bal mellékfolyója Közép-Franciaországban; ered 
a Millevaehe fensíkon, alsó 74 km.-nyi szakaszán 
hajózható, Saumur felett torkollik, mellékfolyója 
a Maude, a Taurion, Briance, Clain és Creuse. 

Vieques (ejtsd: yik, Bieque), az északamerikai 
nyugatindiai szigetek egyike, Portoricótól 10 
km. K.-re, hossza 32, szélessége 8 km., területe 
135 km2, (i9io) 10,425 lak. A szigeten spanyolok
nak, angoloknak ós hollandusoknak egyaránt jo
guk van a fakitermelésre, halászatra és vadá
szatra. Főhelye V., 3158 lak. 

V i e r g e (franc, ejtsd: vierzs), a. in. szűz, elemi- V. 
f ólszüz, Marcel Prévost egy regényének és a belőle 
készült színdarabnak címe. 

Vierge !* l i o i r e s ( f ranc, ejtsd: vierzs noár), 
1. Kelta mitológia. 

Vierling, Georg, német zeneszerző, szül. Fran-
kenthalban (Pfalz), 1820 szept. 5.,megh. Wiesba-
denben 1901 máj. 1. Ő alapította a berlini Baeh-
Vereint. 1882-ben a berlini akadémia tagja ós 
tanára lett. Irt több szimfóniát, karműveket, zon
goradarabokat és dalokat. 

Viernheim, község Starkenburg hesseni tar
tományban, (1919) 10,133 lak. 

Vierordt, 1. Hermann, német fiziológus, V. 2. 
fia, szül. Tübingenben 1853 okt. 13. Tübingeni egy. 
tanár. Főbb művei: Das Gehen der Menschen in 
gesunden und kranken Zustánden (1881); Kurzer 
Abriss der Perkussion und Auskultation (1884,11. 
kiad. 1912); Die Messung der Intensitát der Herz-
töne (1884); Abhandlung über den multilokuláren 
Bchinokokkus (1886); Medizinisches aus der Ge-
schichte (3. kiad. 1910); Die angeborenen Herz-
krankheiten (1898). 

2. V., Kari von, fiziológus, szül. Lahrban 1818 
júl. 1., megh. Tübingenben 1884 nov. 22.; előbb 
katonaorvos volt, majd tübingeni egyetemi tanár, 
egyike a kísérleti fiziológia megalapítóinak. Főbb 
müvei: Die Lehre von Arterienpuls (1855); Grund-
riss der Physiologie des Menschen (1860, amely 
még számos kiadásban jelent meg). 

Viersen, város Düsseldorf porosz kerületben 
(1919) 29,799 lak., élénk iparral. 

Vierwaldstátti-tó (Lac de quatre Cantons v. 
Lac de Luceme), egyike Svájc legszebb glaciális 
eredetű tavainak, négy kanton: Uri, Schwyz, 
Unterwalden és Luzern közt, innen ered francia 
neve, 437 m. magasban terül el és 7 medencéből 
álló szeszélyes alakja van, minden medencének 
külön neve van: Urni-, Buochsi- vagy Gersaui-, 
Weggisi-, Küssnachti-, Luzerni- és a két részre 
oszlott Alpnachi-tavakból áll, e kettőt szűk szo
ros választja el egymástól Stansstadnál. A tó 
hossza a Reuss folyó beömlésétől a lefolyásáig 
37 km., szélessége 1—6 km., területe 113 km», 
legnagyobb mélysége az Urni-tóban 214 m. Alakja 
egy elferdített keresztéhez hasonló s ezért közepét 
Kreuztrichternek nevezik, beléje ömlik a Reuss 
folyón kívül a Muota-, az Engelbergi- ós Sarni-Aa. 
Vize tiszta, a Reuss beömlése helyén annak horda
lékától még zöld színű, attól távolabb egyre szebb 
kék, halakban gazdag, mélyben 4—6°, a felszínen 
nyáron 18—26 C° hőmérsékletű, nem fagy be. For
galma élénk, partjain kisebb-nagyobb városok 
vannak: Fluelen, Brunnen, Gersau, Küssnacht, 
Bechenried, Buochs, Stansstad, Luzern, Witznau 
és Weggis. V. ö. Berlepsch, Luzern, der Vierwald-
státter See und die Urkantone (Luzern 1879); HarA-
meyer, Der V. (Zürich, 1884); Schleicher, Am V. 
(Luzern 1889); Türler, Der V. (Weggis, 1890); 
Heer, Der V. und die Urkantone (Zürich 1898); u. a., 
Führer für Luzern, V. und Umgebung (16. kiad., 
Luzern, 1907); Eichhorn, Der V. (u. o., 1907); 
Winiker, Die Fisehereirechte am V. (Bern 1908). 

Vierzehnheiligen, búcsújáróhely a bajor
országi Oberfranken kerületben. A legenda szerint 
ezen a helyen egy pásztornak 1446-ban 14 szent je
lent meg. A következő évben kápolnát, majd tem
plomot építettek itt, amelyben évente 50—60,000 
búcsújáró szokott megfordulni. 

Vierzon-Ville (ejtsd: vierzon vil), város Cher 
francia départementban, a Cher és Yévre össze
folyása mellett, (1911) 11,856 lak., vasmüvekkel, 
üveg-, porcellán- és gépgyárakkal. Mellette van 
V.-Bourgneuf (2280 lak.) és V.- Village (66531ak.), 
vasművekkel, porcellán-, tű- és drótgyártással. 

Viesch (Fiesch), falu "Wallis svájci kantonban, 
(1920) 397 lak. Innen nyúlik be a V.-i völgy a V.-i 
gleccser, nagyságra nézve az Alpok negyedik 
gleccserje felé. 

Vieta, Francois, francia matematikus, szül. 
Fontenayban 1540., megh. Parisban 1603. V. mint 
matematikus kiváló érdemeket szerzett azáltal, 
hogy az algebrába a betűk általános használatát 
bevezette. Míg azelőtt csak az ismeretleneket je
lölték betűkkel, V. az algebrát oly általános és 
könnyen áttekinthető nyelv birtokába helyezte, 
mely azt újabb és bonyolódottabb kutatásokra 
tette alkalmassá. V. mutatta meg a másod- és 
harmadfokú egyenletek grafikai szerkesztését, ő 
oldotta meg a három adott kört érintő kör prob
lémáját vonalzóval és körzővel és ő tökéletesí
tette a sík- ós gömbháromszögtan módszereit. 
Műveit Schooten adta ki Leidenben 1646. V. ö. 
Chasles, Apercu historique. 

Viet-nam, Annám (1. 0.) belföldi hivatalos neve 
1802 óta. 

Vietor (ejtsd 1 fierSor), Wilhelm, német Eyelvész, 
szül. Kleebergben (Nassau) 1850 dec. 25., megh. 
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Marburgban 1918 szept. 23. Teológus volt, majd ta
nár lett. 1882-ben Liverpoolba hívták meg a ger
mán nyelvek tanárának, 1884 óta egyetemi tanár 
volt Marburgban. Leghíresebb müvei: Elemente 
•der Phonetik des Deutsehen, Bnglischen und 
Pranzösischen (6. kiad., 1915); Die Aussprache 
•des Schriftdeutschen (9. kiad., 1914); Einfíihrung 
in das Stúdium der englischen Philologie (4. kiad., 
1910); Shakespeare's pronunciation: I. A Shakes
peare phonology, II. A Shakespeare reader (1896). 
0 adta ki a Zeitschrift für Ortographie, Orthoepie 
und Sprachphysiologie (Stuttgart 1880—85) és a 
Phonetisehe Studien (1894 óta Die neueren Spra-
•chen) c. folyóiratokat. 

Vieux S a x e (ejtsd: -vifl száksz), a XVIII. sz.-i 
meisseni porcellán neve. L. Agyagipar. 

Vieux S é v r e s (franc., ejtsd: viö szevr), francia 
puha porcellán (porcellain tendre), 1. Agyagipar 
és Porcellán. 

Vieuxtemps, Henri, belga hegedűművész és 
zeneszerző, szül. Vewiersben 1820 f ebr. 20., megh. 
Mustaphában (Algir mellett) 1881 jún. 6. 1833 óta 
bejárta Európát, Amerikát, ázsiai Törökorszá
got, mindenütt nagy sikerrel hangversenyzett. 
1846—52-ig Szentpétervárt, 1871—73-ig a brüsz-
szeli konzervatóriumon tanított. Müvei közül ki-
omelendók: 6 hegedűverseny, concertinók és fan
táziák hegedűre zenekarklsérettel, egyik hangver
senydarabja magyar témákra készült Erkel Fe
renc segítségével. Hátrahagyott műveinek zon
goraszólamát Aggházy Károly dolgozta ki. Neje 
volt Eder Jozefa zongoraművésznő (megh, 1868). 

Viezen-Bruegel, 1. Bruegel, 1. 
Vig., latin tudományos állatneveknél Vigors 

Nieolas Aylward angol ornitológus (megh. 1840., 
mint a British Múzeum társigazgatója) nevének 
rövidítése. 

Vig (Vyg-oszero), tó Olonec szovjet-orosz kor
mányzóságban, területe 861 km2, beléje ömlik a 
Szegezsa és Felső-Vig, lefolyása az Onega-öbölbe 
az Alsó vagy É.-i Vig. 

Víg (esat.), élénk, derűs, napsütéses lelki álla
pot, az egészség, a jólét folytán az életkedv csa-
pongása. Mint a lelken átfutó indulat örvendetes 
események vagy kilátások szülötte. Számos foko
zata van a csendes vidámságtól az öröm ujjongó 
és izgatott kitöréséig. 

Víg Albert, iparoktatási kir. főigazgató, szül. 
Poroszlón (Heves vm.) 1864 máj. 28. Műszaki 
tanulmányait a budapesti Műegyetemen végezte 
s 1888—94-ig ugyanott segédtanár volt, 1895. a 
szegedi fa- és fémipari szakiskola igazgatója lett, 
1900. főigazgató, 1918. min. tan. címmel az ipar
oktatási intézetek főfelügyelője, 1926. nyuga
lomba vonulásakor megkapta a helyettes állam
titkári címet. Tervei szerint épültek a brassói, 
iglói, késmárki, szegedi, trencséni, zalatnai ipar
iskolák. Cikkei szakfolyóiratokban és az Orsz. 
Közoktatási Tanács kiadványaiban jelentek meg. 

Vigadó, 1. Bedoute. 
Vigalmi adó fizetendő általában a szórakozá

sok bizonyos nemei után. így V.-t köteles fizetni 
a színházi előadásokon, nyilvános v. zártkörű 
táncmulatságokon, müvészelőadásokon, hangver
senyeken, mozgóképszínházakban, cirkuszokban 
megjelenő közönség, V. alá esik a nyilvános 

vagy egyleti helyiségekben folytatott billiárdo-
zás, kártyajáték stb. A V.-t többnyire a belépő
díj 10°/o-ában, illetve a szórakozás idejéhez iga
zodó díjban szokták megállapítani és gyakran 
progresszív módszert is alkalmaznak. Külföldön 
számos helyen, különösen városokban van V. 
Hazánkban Budapesten és a nagyobb városokban 
szabályrendeletek intézkednek a V.-ról, melynek 
bevétele is a városok háztartását illeti. 

Vigályítás v. vigályos erdőgazdaság alatt azt 
a gazdasági eljárást értjük, amelynél a faállomá
nyok, miután hossznövekedésüket lényegileg be
fejezték, a rendes gyérítés mértékét meghaladó 
módon ritkíttatnak, hogy a visszamaradó leg
kiválóbb törzsek a nagyobb növőtér ós fény élve
zetében fokozott növekedésre serkentessenek és 
aránylag rövid idő alatt értékes és nagyméretű 
műfatörzsekkó fejlődjenek. A V. leginkább tölgye
sekben bír jelentőséggel. A ritkítás fokozatos 
legyen, hogy a törzseket f attyúhajtások ne lepjék 
el. A talaj kiszáradásának veszélyét megfelelő 
árnytűrő fanemek alátelepítése útján kell ©Ike
rülni. L. Talajvédő faállomány. 

Vígan, 1. Le V. (ejtsd: 15 TigaS), város Gard 
francia dópartementban, a Cevennek egyik szép 
völgyében, (1911) 5744 lak., selyemhernyótenyósz-
tés, selyem- és pamutfonás, bőrcserzés; közelé
ben Bzén-, márvány- és litográfkő bányákkal; 
ref. konzisztoriáli8 templommal. Közelében Avéze 
falu mellett van Cauvalat kénes fürdő. 

2. V., város Luzon szigeten (Filippi-szigetek), 
Ilocos-Sur tartományban, (1920) 18,000 lakossal. 

Viganó, rövid szoknya, a XVIII. sz. végén és 
XIX. sz. elején volt divatos. Vigano Máriáról, az 
akkor híres olasz táncosnőről nevezték el, aki 
Bécsben szerepelt s mint vendég Pozsonyban is 
föllépett. 

Vigánt, kisk. Zala vm. tapolczai j.-ban, (1920) 
113 magyar lak. 

Vigaszverseny, az a verseny, amelyben csak 
olyan versenyzők vehetnek részt, akik valamely 
versenysorozat többi versenyében dijat nem 
nyertek. 

Vigée-Lebrun (ejtsd: vizsé-isbras), Elisabeth-
Louise, francia festőnő, szül. Parisban 1755 ápr. 
16., megh. u. o. 1842 márc. 30. Doyen, Greuze és 
Carle Vernét tanítványa, utóbb Le Brun műkeres
kedő felesége. 1783-ban.az akadémia tagja lett, 
a forradalom alatt a külföldön tartózkodott és 
mint korának legünnepeltebb képmásfestője, nagy 
számmal festette le a különböző uralkodócsalád 
dok tagjait. Igen termékeny volt. Félezernél több 
képe ismeretes. Nem túlságosan mélyenjáró mű
vész, de fölötte vonzó képein női ízlés és báj sze
rencsésen egyesül a klasszicizmus f ormaadásávai. 
Különösen önarcképe kisleányával (Paris, Louvre) 
a világ legnépszerűbb képei közé tartozik. Marié 
Antoinette királynét és 3 gyermekét ábrázoló 
kópeaversaillesi múzeumban, önarcképe a firenzei 
Uffizi-képtárban. Érdekes emlékiratait aSouye-
nirs de ma vie» cimen adta ki (3 köt. Paris 1835-37, 
több új kiadás). V. ö. Ch. Pillét (Paris 1890); 
Pierre de Kolhac (u. o. 1912) monográfiáit 

Vigenna, a Vienne (1- o.) folyó ókori neve. 
Vigevano (ejtsd: vidsevano), város és püspöki szók

hely Pavia olasz tartományban, (IMI) 28,081 lak., 
16* 
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rizstermeléssel és hántolással, selyemtenyésztés
sel, selyemiparral, szappan- és inakarónigyár-
tássaL Közelében van a Sforza-villa, egykori do
minikánus kolostor. 

Vigíússon, Gudbrandur, izlandi tudós, szül. 
Frakkanesban (Nyugat-Izland) 1827 márc. 13., 
megh. Oxfordban 1889 jan. 31. Tanulmányait 
Kopenhágában végezte, ahol főkép a régi északi 
germán irodalommal foglalkozott. 1864-ben meg
hívást kapott Angliába, hogy a Cleasby Kikárd 
által megkezdett Icelandic-Énglisli Dictionaryt 
(Oxford 1869—74) befejezze. Azóta Oxfordban 
lakott haláláig. V. ezen a munkáján kívül számos 
régi forrásmunkát adott ki. így pl. Biskupe-
sögur (Kopenhága 1856—62); Bárdharsaga Snae-
fellsáss, Fornsögur (1860); Eyrbyggja (Lipcse 
1864); Flateyjarbók (3 köt., Kristiania (1860-68) ; 
Sturlungasaga (2 köt., Oxford 1878), melyeket 
gazdag irodalomtörténeti jegyzetekkel ós beveze
téssel látott el. Az összes ó-északi költészeti mun
kák jegyzékét szintén ö adta ki, érdekes beveze
tést írva a gyűjteményhez, melynek címe: Cor-
pos poeticum boreale (2 köt , Oxford 1883). Ha
gyatékából jelent még meg: Landnámabók. 

Vigh Gyula, geológus, szül. Mindszenten 
(Csongrád vm.) 1889 aug. 9. A budapesti egyete
men tanulmányait végezve, 1912. a műegyete
men, 1913. az egyetem föld- ós őslénytani tan
székén tanársegéd lett, 1914. a m. kir. földtani 
intézetben geológus, ahol főkép a Kis-Kárpátok 
geológiai felvételével foglalkozott. Szakmunkái 
a Földtani Közlönyben jelentek meg. 

Vigilambulizmus, a szomnambulizmns (alva-
járás)-hoz hasonló állapot ébrenlévő egyéneknél 
nappal. Rendesen hisztériánál fordul elő. Más né
ven automatismus ambulatoricusnak is nevezik. 

V i g i l n n s (lat.) a. m. éber, ílgyelmés. 
Vigilantibus leges sünt scriptae vagy 

Vigilantibus jura a. m. az éberek számára van
nak a törvények megírva, vagyis: aki a jogát 
meg akarja védeni, a törvényeket ismernie kell; 
a törvény nem tudásával senki sem vódekezhetik. 

Vígilantius, tévesen eretneknek és a protes
táns igazság tanujának mondott egyházi refor
mátor a IV—V. sz.-ban, aki főképpen a nép között, 
a vértanuk és ereklyék tisztelete és az éjjeli vigi-
liák körül elterjedt visszaélések ellen kíméletlen 
küzdelmet folytatott. Szt. Jeromossal személyes 
összeütközésbe került, aki ót 406. (Contra Vigilan-
tium) élesen megtámadta. 

Vigiliák (latvigiliae), arómaiaknál az éjjeli őr
ség elnevezése, szemben a nappalival (excubiae). 
Napnyugtától napkeltéig négy ilyen vigilia volt, 
mindenik 3—3 óráig tartott, mely idót a vízórá
val (1. Klepszidra) számították. A kat. egyház
ban a nagyobb ünnepek előnapjai, rendesen 
böjttel összekötve (1. Böjt). A gör. egyházban nin
csenek tulajdonképeni V., hanem a főbb ünnepek 
hajnalán (a régi éjjeli virrasztás helyett) nagy 
vecsernyét tartanak litiával, kenyéráldással és 
utrenyóvel és ezt egész éjjeli virrasztásnak neve
zik. L. még Böjt. 

Vigilius, pápa (540—554), római születésű, pá
pai apokriziárius (nuncius) volt Konstantinápoly
ban. Theodora császárnő bosszúvágyának fel
használásával már elődjének, Silveriusnak életé

ben 537. tolta fel magát a pápai trónra, de csak 
Silverius halálával 540. ismerték el törvénye* 
pápának. Mint pápa teljesen megváltozott. Előbb 
638. titkos levélben a monoflzitákhoz csatlakozott 
és I. Leo pápa dogmatikus nyilatkozatait kárhoz
tatta, ekkor azonban a császárnő követelését, 
hogy a szeveriánokat pártolja, megtagadta, sőt 
Justinianushoz és Meunas pátriárkához levelet 
intézett, amelyben a négy közzsinat határozatai
hoz és elődjeinek tanításához való ragaszkodását 
jelenti ki, Severust és Authimust kiközösítették
nek tekinti. A három fejezet körül való vitába is-
belevonták és ez ügyben Konstantinápolyba is 

j utazott 546., ahol őt a császár fogva tartotta. 
(547—55), sőt nevét a diptichákból is törültette. 

j Megh. hazautazásában Szirakuzában (555 jún. 7.). 
V i g i n t i v i r a t u s , a vigintiviri (= 20 férfi) 

húsz tagból álló bizottsága a régi rómaiaknál,, 
amely több alsóbb hatósági tisztviselő-testület 
összefoglalásából ered. 

Vígjáték, a drámai müvek egyik főosztálya, 
a szomorújáték ellentéte. Benne a víg elem ural
kodik. Mint a komoly dráma legkiválóbb kép
viselője a tragédia, úgy a V. legjellegzetesebb 
válfaja a komédia. A komédiában a komikum 
érvényesül. De vlg hangulat nemcsak komikum
ból fakad, hanem az életnek, az eseménynek de
rült felfogásából, jókedvű ábrázolásából is. Le
hetséges V. komikus jellemek és helyzetek nél
kül is, más szóval vannak oly V.-ok, melyek 
nem komédiák. De minden komédia V. is egyút
tal, mert a komikum víg hangulatot gerjeszt. A 
komédiában a komikum vagy a jellemekben, vagy 
a helyzetekben van, vagy a V. személyei komi
kusok, vagy a helyzetükben van valami furcsa 
és nevettető elem. Ehhez képest vannak ú. n. jel
lem-V.-ok és helyzet-V.-k. Amazok értékesebbek,, 
mert nagyobb művészet komikus embereket köl
teni, mint furcsa helyzeteket. Ha a komikum a 
személyeknek csak külsőségeiben van (pL nagy 
orr), akkor a komikum alsóbb fajtája keletkezik. 
A komikai hősnek is van célja, ő is folytat küz
delmet, esetleg ő is elbukik, de bukása nem meg
rázó, nem katasztrófa, hanem felsülés, kudarc. 
A nem komikus V.-okban minden jóra for
dul, ha a cselekvény szerelmi, a darab vége há
zasság. A V.-ban nagyobb szerepe van a vélet
lennek, mint a szomorújátékban. A V. fajai az 
említetteken kívül: a realisztikus és a fantasz
tikus V. Az előbbinek egész személyzete és viszo
nyai a valószerű élet föltételei közt maradnak, az. 
utóbbiban a személyek, legalább egy részük és a 
helyzetek a képzelet világából valók, de természe
tesen szintén emberi viszonyokat jelentenek. Fan* 
tasztikusakpl. Aristophanes V.-ai, v. Shakespeare 
Szentivánéji álma. Külön fajtának tekintik a csel-
V.-ot, melynek eselekvónyét valamely cselszövő
mozgatja. A történeti V. inkább csak vidám hangu
latú dráma a történelem köréből, mint komédia, 
ezzel szemben áll a társadalmi V. A hangulat 
minősége szerint lehet a V. humoros, szatirikus, 
vidám, bohózatos. Épen a bohózat is külön válfaja 
a V.-nak; a komikumot túlozza, a komikus jelle
meket torzképekkel fokozza, az alsó komikum 
eszközeivel hat ós nevettetésre törekszik. A V. 
történetétl.Dráma. Elméletére nézveLSzialioetL 
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A dráma és válfajai (Budapest 1874); Gyulai, 
Dramaturgiai dolgozatok; Lukács György, A 
modern dráma fejlődésének története; Harlan 
W., Schule des Lustspiels. 

Vignemale (ejtsd: vinymái), a Pireneusok egyik 
esúcsa, 3298 in. magas, legmagasabb része a 
Pique longue. 

V i g n e t t e (franc, ejtsd: vinyett), dísz-, cím-
kópecske, lapszólrajz, neve onnan ered, hogy elő
ször Veldener 1476. Hollandiában díszül szőlő
venyigét alkalmazott a Faseiculum temporum c. 
•kiadványában. L. még Oímke. 

Vignola (ejtsd: nyóia), tkp. Jacopo Barozzi, 
olasz építész, szül. Vignolában 1507 okt. 1., megh. 
1573 júl. 17. Mint festő kezdte meg pályafutását, 
.amellett építészeti tanulmányokkal is foglalko
zott, Rómában Jacopo Meleghini építész szolgá
latába lépett, majd Primaticcióval Franciaország
ban járt. 1550-ben tűnt fel csillaga, midőn III. 
•Gyula pápa építésze lett. Közreműködött a Villa 
•di Papa Giulio építésén, amelynek tervét Vasari 
önmagának tulajdonítja, de egészen önállóan építi 
Alessandro Farnese blbornok számára az ötszögü 
alaprajzú, rendkívül eredeti Caprarola várkastélyt 
Viterbo mellett. 1564—73-ig a római Szt. Péter 
templom vezető építésze, 1568-tól pedig a római 
•Gesú-templomot építi, amely mind alaprajzával, 
mind felépítésével és a klasszikus építészet ele
meit szabadon alkalmazó hatásos főhomlokzatá
val a barokk templomépítés kimagasló jelentő
ségű mintájává vált. Rendkívüli hatást gyako
rolt V. az utókorra (a legújabb időkig) Regoló 
delle cinque ordini d'architettura o. elméleti mű
vével (Róma 1560), amely a klasszicizmusnak 
szinte bibliája lett és különféle átdolgozásokban 
világszerte tankönyvül szolgált. V. ö. Willich, 
•Giaeomo Barozzi da V. (Strassburg 1906). 

Vignoles (ejtsd: -nnyói), Charles Backer, angol 
mérnök, szül. 1792., mint egy francia hugenotta 
•család sarjadéka, megh. falusi birtokán Hythen 
(Southampton mellett) 1875 nov. 17. Eleinte Wel
lington alatt szolgált, azután Észak-Amerikába 
•ment s a vasútügynek szentelte magát. V. neve kü
lönösen a róla elnevezett V.-sínekről (1. Vasút) is
meretes, amelyekető vezetett be először Európába. 

Vignon (ejtsd: rinyoB), Claude (valódi nevén 
Noémi Cadiot), francia író- és szobrásznö, szül. 
Parisban 1832 dec. 12., megh. Nizzában 1888 
ápr. 10. Első férje A. L. Constant hitehagyott pap, a 
második M. Rouvier miniszter volt. Novellái Balzac 
hatása alatt állanak. A főbbek : Minuit (1861); Les 
oomplices (1863); Un naufrage párisién (1869); Le 
mariage d'un sous-préfet (1884) stb. Szobrászati 
müvei közül kiemelendők a Louvre könyvtárát 
s a Sz. Mihály-kutat díszítő domborművei; a 
párisi Square Montholonban felállított gyermek
csoportjai és a marseillei múzeum Dafnója. 

Vigny (ejtsd: vinyi), Alfréd comte de, francia 
költő, szül. Lochesban (Touraine) 1799 márc. 17., 
megh. Parisban 1863 szept. 17. 1814—1827-ig a 
hadseregben szolgált, azután kizárólag az iroda
lomnak ólt. A romantikus iskola gondolatokban 
legmélyebb, formailag kissé pongyola képviselője. 
Költészetét határozott pesszimizmus jellemzi. 
Verskötetei: Poémes (1822); Poémes antiques et 
modernes (1826) és Les destinées (1864, legéret

tebb, öregkori kötete). Regényei: Cinq-Mars (1826, 
az első Scott hatása alatt írt francia történeti re
gény); Stello (1832) és Servitudes et grandeurs 
militaires (1835). A romantikus történeti drámá
nak is egyik' előharcosa volt a Shakespeare nyo
mán készült Othellóvai (1829) s La maréchale 
d'Ancre (1831) és Chatterton (1835) c. eredeti da
rabjaival. Összes művei: Oeuvres complétes 
(1904—1906, 8 köt.), ezt kiegészíti levelezése: 
Correspondence 1816—1833. (1906, Sakellaridés 
Emma kiadása) és Lettres inédites (1914). V. Ö. 
A. Francé, Alfréd de V. (Paris 1868); Paléologve, 
A. de V. (u. o. 1891); Séché, Alfréd de V. et son 
temps (u. o. 1901); Sakellaridés, A. de V. auteur 
dramatique (u. o. 1902); P. M. Mosson, A. de V. (u. o. 
1908); Berard, Alfréd de V. és a század betegsége 
(Budapesti Szemle 1908 135. köt); Kari, Alfréd de 
V. pesszimista volt-e? (Alexander-Emlékkönyv 
1910); Dupuy, A. de V., ses amitiés,son röle littó-
raire (Paris 1910—12, 2 köt.); Baldensperger, 
Alfréd de V. (u. o. 1912); Séché, Alfréd de V. (u. o. 
1913, 2 köt.); Orbók, Alfréd de V. költeményei 
(Kolozsvár 1914); Estéve, A. de V. (1923). 

Vigo, kikötőváros Pontevedra spanyol tarto
mányban, megerősített hely, (1920) 53,100 lak., 
szőllő-, kertmíveléssel, halászattal és élénk ke
reskedelemmel. Kiviteli fő cikkei a bőr, konzerv, 
bor, tojás, szardínia és ásványvizek; a bevitel fő 
cikkei: gyapjúárúk, cukor, bőr, kőszén, fémáruk, 
kén, petróleum, rizs és liszt. A csinos ós rendes új 
város a parton terül el, míg a szűk utcákból álló 
óváros a San SebastianésaCastillodelCastro által 
koronázott dombokon épült. Hadi tengerész-kór
haza, bikaviadal-cirkusza van. 1702 okt. 23. az 
angolok itt fogták el és rombolták szót a spanyol 
ezüstflottát; 1719. a várost is elfoglalták. 

Vígopera, a XVII. sz. dalmüveinek oldalhajtása. 
A komoly, tragikus operák felvonásai között m-
termediumokat adtak, kisebb, mitológiai tárgyú 
víg zenésjátékokat, amelyek eleinte nem függtek 
össze egymással. Később azonban egyöntetű mesét 
adtak elő, úgy hogy a hallgató egyszerre kapott 
egy komoly és egy víg dalmüvet, felvonásonként 
váltakozva. Ezek az intermediumok később külön
váltak, így lett belőlük az opera buffa. Velencében 
ezalatt a zenei bohózatokból (commedia in musioa) 
bontakozik ki egy reálisabb életet lehelő V., amely 
a XVII. sz. közepén Rómában éli virágkorát 
(Mazzocchi, Abbatini, Sacrati, Melani). Igazi V.-t 
azonban csak a XVIII. sz.-ban írnak: Legroscino, 
Galuppi, Pergolesi, Cimarosa és Piccini. 

Vigorit, 1. Robbanószer és Dinamit. 
V i g o r o s o , olasz zenei műszó, a. m. erősen, 

erélyesen. 
Vigors, Nicolas Aylward, 1. Vig-
Vig-oszero, tó, L Vig-
Vígszínház, fővárosi magánszínház a Lipót-

körúton. Létrehozta a gr. Keglev-ich István elnök
lete alatt alakult V. r.-t.; épült Fellner és Helmer 
tervei szerint 1895—96-ig; megnyílt 1896 máj. 1. 
A színház első vezetői gr.KeglevichIstváxt,Szécsi 
Ferenc és Faludi Gábor voltak, az első művészeti 
igazgató Ditrói Mór. Miután gr. Keglevich, majd 
Szécsi Ferenc kiváltak, Faludi Gábor fiaival 
(Miklós, Jenő, Sándor) vezette a színházat; 1921. 
Ben Blumenthal szerezvén meg a részvények több-
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Bégét, Bóboz Imre és Jób Dániel lettek igazgatók. 
A színház a drámai irodalom minden válfaját 
műveli; sőt koronkint operetteket is ád elő. 

Vígtelke ( Vichtelka), kisk. Gömör vm. rozs
nyói j.-ban, (i9io) 211 magyar lak. (Tr. Os.-Szl.) 

Vigvam, az indiánusok kunyhója. 
Vígvár ( Veséié nad Váhom), kisk. Nyitra vm. 

pöstyóni j.-ban, (mo) 1060 szlovák lak.(Tr. Cs.-Szl.) 
Vigyázó, hegység, L Vlegyásza. 
Vigyázó (bojári gróf), régi nemes család, 

melynek leszármazása hiteles okmányok alap
ján az 1600-as évek közepéből mutatható kL A 
család ősei Veszprém, Tolna, Győr és Pest vár
megyékben voltak birtokosok és úgy a köz-, mint 
a katonai pályán tűntek ki. Ezek közül különö
sen Ferenc, aki e századelején a franciák elleni 
csatákban szerepelt; Antal, aki a nemzeti sereg
ben 1809. kapitány volt s szép gyűjteményeket 
szerzett Grófságot 1895. nyert Sándor (szül. 
1825., megh. 1921.), 1885-ben kamarás, nevét 
bőkezű, tudományos és emberbaráti alapítványai
val tette emlékezetessé. Pia Ferenc (szül. 1874 
ápr. 5.), sub auspiciis regis avattatott doktorrá 
e közjogi irodalommal foglalkozik. Tanulmányai 
közül kiemelendők: Apragmatica sanctio (1894); 
Az európai közjog alkotmányos garantiája 
(1895); Az osztrák-magyar viszony nemzetközi 
természete (1897). A Pejérváry-kormány elleni 
nemzeti akcióban a pestmegyei ellenzék egyik 
vezére volt s mint ilyent Pest vármegye helyettes 
alispánjává is választották. 

Vigyázz! Katonai vezényszó, melynek elhang
zása után az addig pihenő helyzetben volt kato
nának a gyakorlati szabályzatban részletesen elő
írt szabályszerű állásba ós feszes magatartásba 
kell helyezkednie. 

Vigyor, hordóknál az a rés, mely az órmónál 
a túlságos nagy fenéktől származik. Ezt mint a 
hordónak hibáját ki kell küszöbölni. — V.-ba áll 
az öregháló zsákja, ha a két szárnyat egyenet
lenül húzzák ki. 

Vihar, 1. Szél. 
Viharágyú. Stiger windisch-feistritzi (Stájer

ország) polgármester 1895. szőllőjóben mozsár
telepeket állított fel, melyekből fenyegető felhők 
közeledésekor sűrű lövöldözést indítottak meg, 
hogy a jégeső keletkezését meggátolják. Miután 
egy-két nyáron át ily módon állítólag sikerült 
ezőllőjét a jégveréstől megóvnia, a V.-kkal való 
védekezés a jégeső ellen nagyobb méreteket öltött 
és több országban, nevezetesen Olasz-, Francia
országban és hazánkban is elterjedt. Mozsarak 
helyett különböző szerkezetű, hátultöltő ágyú
csöveket alkalmaztak, melyekből a puskapor
töltés elsütése után örvénygyűrű emelkedett a 
magasba. Több évi próbálgatás után az eredmény 
kétséges volt, de már a Grazban 1902. tartott 
nemzetközi viharágyúértekezlet kedvezőtlenül 
nyilatkozott a várható eredményről. Mióta az 
olasz kormány Blaserna egyetemi tanár vezetése 
alatt Castelfranco mellett nagy területen rend
szeres és nagyszabású védekezést végeztetett ós 
a kísérletezés kifejezetten negatív eredménnyel 
végződött, a V.-zást a hivatalos körök is minden
felé megszorították és manapság a jég elleni 
védekezésnek ez a módja lejárta magát. 

Viharár, szorosabb értelemben a szélduzzasz
tás által okozott nagy magasságú tengerhullám. 
Tágabb, de nem szokásos értelemben ama ínagas^ 
tengerjárás is, mely a Nap és Hold különösen 
kedvező állása folytán jő létre. A V. mindig nagy 
károkat okoz és Poeke 106 községet számlál — 
ezek között 11 szigetet, — melyet 1086 és 1862 
között viharok árjai elpusztítottak. A német ten
ger partjain 1872 nov. 13. oly V. jelentkezett, 
mely a lübecki mércén 3-38 m. magasságot mu
tatott. 

Vihar elébe harangozás, régi szokás falu
helyen, hogy vészes, sötét felhők közeledésekor 
a harangokat meghúzzák. 

Viharfecske (Frocellaria pelagia L., újabb 
néven: Hydrobates pelagicush.), 1. Hojsza-félék. 

Viharjelzés. Egyes meteorológiai intézetek a 
kikötőket távirati úton értesítik a közelgő viha
rokról és a tengerészeti hatóságok jelek kitűzé
sével végzik a V.-t L. Időjóslás. 

Viharmadarak (Procellariiformes, régibb né
ven : Thalassornithes, áiiat), a Laposmellű ma
darak (Ratitae) egyik rendje. Az idetartozó, mint
egy 120 fajt számláló madarak a világtengerek 
lakói, életüket a nyilt tengereken töltik s csak 
költés idején lépnek a szárazföldre. A sarkokig 
minden szélességi fokon előfordulnak. Magános 
sziklákon, sziklaodukban vagy magukásta föld
üregekben fészkelnek. Rendesen egyetlen igen 
nagy tojást raknak, mely tiszta fehér és pézsma-
szagú. Legjellemzőbb csőrük alkotása. Csőrük 
egyenes, oldalról kissé lapított, mélyen barázdált 
és ívelt hegye kampószerüen erősen lefelé hajlí
tott. Minden egyéb madártól abban különböznek, 
hogy orrüregeik a felső káván szarucsövecskék
ben folytatódnak. Három elülső lábujjuk úszó-
hártyával van egybekötve; hátsó ujjuk hiányzik 
vagy csenevész. Idetartoznak az albatroszok 
(Diomedeinae), a hojszák (Procellariinae) ós a 
Viharfecskék (Hydrobatinae). L. Albatros és 
Hojsza-félék. 

Viharos (Viska), kisk. Ung. vm. nagybereznai 
j.-ban, (mo) 897 rutén lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Viharos Vilmos, író, szül. Szarvason 1866 júl. 2. 
Előbb gazdasági pályán működött, majd állami 
szolgálatba lépett s mint miniszterelnökségi iroda
igazgató vonult 1923. nyugalomba. 1912-ben 
Alkotás e. szépirodalmi és művészeti hetilapot 
szerkesztett. Lírai költeményei szépirodalmi és 
napilapokban jelentek meg. önállóan megjelent 
művei: Költemények (1912); Tárogató nóták 
(1920). 

Viharos, Gerő Ödön írói álneve. 
Viharsirály (Larus canus L., inat), 1. Sirály' 

félék. 
Viharzug az az égtáj, ahonnan tapasztalás sze

rint a förgeteg vagy az eső valamely vidékre 
jönni szokott, népies nyelven rohadt sarok. (Kun
ság, Hajdúság). 

Viheder, a levegővel keveredő bányagáz rob
banása, amely szénbányákban gyakran óriási 
katasztrófákat okoz. 

Vihnye,Vihnyepeszerényhez tartozói ürdő Bars 
vm. garamszentkereszti j.-ban. A már régóta 
ismeretes fürdő Selmeczbánya közelében szép 
völgyben, 310 m. magasságban fekszik, fenyves-
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erdőktől övezve. A régi forráson kívül egy artézi 
kútfúrás által 1882. nyert új forrás szolgáltatja 
a 38 C.-fokú vasas héwizet, melyet vérszegény
ségnél, sápadtságnál, női nemi bajoknál és ideg-
betegségeknél kitűnő sikerrel alkalmaznak. V. 
mint klimatikus gyógyhely is számot tesz. Tulaj
donosa Selmeczbánya városa. (Tr. Cs.-Szl.) 

Vihnyepeszerény (Vichne, Eisenbach), nagyk. 
Bars vm. garamszentkereszti j.-ban, (i9io) 1623 
szlovák és magyar lak. Van jelentékeny arany
as ezüstbányája és gépgyára. (Tr. Cs.-Szl.) 

Vihola (növ.), 1. Ibolya. 
Vihorlát, a Vihorlát-Gutin vulkánikus eredetű 

hegysornak legószaknyugatibb hegye Zemplén és 
Ung vármegyékben a Laborea, Ciróka, Ublya 
és Ung völgyei közt az Alföld szélén. Régi vul
káni krátere ma már darabokra és apró csúcsokra 
van szaggatva, amelyek közül legmagasabb a 
tulajdonképeni V. (1074 m.), Nezsabec (1027 m.), 
Motrogun (1019 m.), a Szinnai-kő (1007 m.) stb., 
amelyek egy krátermélyedést zárnak körül, ebben 
fekszik 618 m. magasságban egy kis tó. A hegy
ség meglehetősen zárt jellegű, erdők borítják, 
leginkább eruptivus kőzetekből áll, amelyeket 
K-on és D.-en fiatal üledékes rétegek takarnak. 
Jelenleg a Cseh-Szloyákiához tartozó Ruthén-
föld egyik hegysége. 

Vihorlát-Gutin, az Alföldet EK.-en határoló 
törésvonal mentén fölemelkedett s ma már ki
aludt vulkánok hegysora az ÉK.-i Kárpátok Alföld 
felőli oldalán; a hegysor egyes tagjai: Vihorlát-, 
Polyána-Szinyák-, Borló-Gyil-, Nagyszőllősi-, 
Beregszászi-hegység, Avas, Kőhát, Gutin és Lá
pos (1. o.). ENy.-i része a Ruthén-földhöz (Cseh
szlovákia), DK.-i része pedig Romániához tarto
zik a trianoni béke értelmében. 

VUiuliol (állat), a keleti pézsmáéickány (Myo-
gale moschata Pali.) neve hazájában. 

Viipuri, 1. Viborg. 
T l j a k (áiiat), a halásznyest (Mustella Pen-

nantii Erxleb.) neve hazájában. 
Vika (Vica), kisk. Hunyad vm. marosillyei 

j.-ban, (IMO) 266 román lak. (Tr. R.) 
Vikár Béla, etnográfus, szül. Hetesen (Somogy 

vm.) 1859 ápr. 1. 1889-ben az országgyűlési iro
dába lépett s mint az iroda főnöke vonult 1921. 
nyugalomba. Finnországban finn nyelvészeti és 
néprajzi tanulmányokat végzett és a Nemzeti 
Múzeum számára néprajzi tárgyakat gyűjtött. 
Megalapítója és szerkesztője volt az Élet c. radi
kális folyóiratnak s megalapította a magyar ér
dekek szolgálatára a Westöst. Rundschaut, .ímely 
Lipcsében és Berlinben jelent meg (1894—1898). 
Üttörő volt a népköltési termékeknek fonográf 
utján való egybegyűjtésében, gyűjteménye a Nem
zeti Múzeum néprajzi osztályában van. A Keleti 
művelődési központ megbízásából a Túrán c. 
folyóiratot szerkesztette. 1920-ban a Lafontaine-
Társaság főtitkárául választotta. A Magyar Tu
dományos Akadémia tagja. Önállóan megjelent 
müvei: Gáti István stenographiája (Budapest 
1890); Kalevalái tanulmányok (1901); Somogy-
megye népköltése (1906); A regösének (1907); 
A magyar népköltés remekei (1907,2 köt.); Kul-
lervo énekei (1908, a Kisfaludy-Társaság jutal
mazta műfordítás); A Kalevala (1909); Petőfi az 

északi népeknél (1911); Tábortüzek,műfordítások 
(1915); Ravitanak véli Tariel, a párduebőrös 
lovag fordítása georgiai nyelvből (1917, Zichy 
Mihály 26 képével); Hommage a Petőfi (1923). 

Vikilas, 1. Bikelas. 
Vikinger, 1. Normannok. 
Vikramorvasi, 1. Kálidásza. 
Viktor, három pápa neve. I. V. (185—197, 

mások szerint 190—202), zsinatokat tartatott á 
végből, hogy a húsvét a nyugati egyház szokása 
szerint mindenütt egy időben ünnepeltessék (1 
Páskavita). — II. V. (1055-57), előbb Gebhard, 
eichstadti püspök, a Calw grófok nemzetségéből, 
ü l . Henrik császár bizalmasa és rokona. Firenzé
ben zsinatot tartott, amelyen az akkori bajok 
(szimonia, papi házasság, az egyházi javak elide
genítése stb.) ellen üdvös határozatokat hoztak. 
A haldokló i n . Henrik fiának gyámjául kérte ót 
fel, mely tisztét sikeresen oldotta meg. Megh. 
Németországból hazautaztában Firenzében. — 
III. V. (1086—87), Landulf beneventi herceg 
fia, előbb Dezső, monteeassinói apát. 1086 máj. 
24. pápának választották, de négy napra reá el
hagyta Rómát ós Terracinába ment, hol lemon
dott és Monté- Cassinóba vonult vissza. A capuaí 
(1087) zsinat kérelmére azonban elfogadta a vá
lasztást 1087., de néhány hónapra reá, szept. 16J 
meghalt. — IV. V. néven két ellenpápa szerepel: 
I. Conti Gergely bibornok, II. Ince pápa ellenese 
1138.2. Octavian, aFrascati-nemzetségből, 1159 
szept. III. Sándor ellenpápája. Megh. Luccában 
1164 ápr. 20. 

Viktor Amadeus, szavójai hercegek és szar
díniái királyok: 

1. 71, Szávája hercege (1630—37), I. Károly 
Emánuel herceg legidősebb fia, szül. 1587 máj. 8., 
megh. 1637 okt. 7. Atyja halála után 1630 okt. 
13. lépett a trónra; 1632. felvette Ciprusz és Je
ruzsálem királyának címét. Neje, Krisztina, IV. 
Henrik francia király leánya volt, kitől két fia, 
Ferenc Jácint (megh. 1638) és II. Károly Emá
nuel (1. o.) született. 

2. V., Szávája hercege (1675—1713), Szicilia 
királya (1713-20), Szardínia királya (1720-30), 
II. Károly Emánuel fia, szül. 1666 máj. 14., megh. 
1732 okt. 31. Atyja halála után 1675 jún. 12. ju
tott a trónra anyja gyámsága alatt. 1684 óta ural
kodott önállóan 8 kezdetben a francia politika 
szolgálatában állott, de 1690—96 ő is XIV. Lajos 
ellen harcolt. 1701 ápr. 6. újból a franciákkal 
szövetkezett, 1703 nov. 8. azonban nyíltan XIV. 
Lajos ellenfeleihez szegődött. Ezért a franciák 
egész országát megszállották ós csak Szavójai 
Jenő torinói győzelme (1706) szabadította fel azt. 
Az utrechti békében 1713. Szicíliát kapta királyi 
címmel, 1720. azonban el kellett azt cserélnie 
Szárdiniáért VI. Károly császárral. Ezután új 
törvénykönyvet adott országának (Codex Victo-
rianus). 1730 szept. 30. lemondott fiának, III. 
Károly Emánuelnak javára és Chambérybo vo
nult vissza, miután nőül vette Novarina di San 
Sehastiano grófnőt. 1731 őszén vissza akarta sze
rezni királyi hatalmát, de fia elfogatta s előbb 
Rivoli, majd Moncaliori kastélyban őriztette, ahol 
meg is halt. V. ö. Carutti, Storia di Vittorio 
Amedeo II. (Torino 1897, 3. kiad.). 
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3. 11. V., Szardínia királya (1773—96), III. 
Károly Emánuel fla, szül. Torinóban 1726 jún. 
26., megh. 1796 okt. 16. Atyja halála utón 1773 
febr. 20. jutott trónra. Nagy ellensége volt a 
francia forradalomnak s 1793. ö is csatlakozott a 
franeia köztársaság ellen alakult koalícióhoz. 
Hadai azonban 1796. döntő vereségeket szenved
tek s 1796 máj. 15. Cherascóban kénytelen volt 
békét kötni Bonaparte Napóleon tábornokkal. 
Fiaiban: IV. Károly Emánuel (1796—1802), J. 
Viktor Emánuel (1802—21), Károly Félix 
(1821—31), kihalt a Szavójai-ház egyenes ága. 

Viktor Emánuel, szárdiniai és olasz királyok: 
1.1. V., szárdiniai király (1802—21), III. Vik

tor Amadeus király második fla, szül. 1759 júl. 
24., megh. Moncalieri kastélyban 1824 jan. 10. 
Trónra lépése előtt az Aosta hercege címet viselte 
s 1792—96 a piemonti sereg fővezére volt a fran
ciák ellen. Bátyjának, II. Károly Emánuelnak le
mondása után 1802 jún. 4. jutott a trónra, de csak 
Szardínia sziget felett uralkodott, mert Piemontot 
és Szavóját Napóleon Franciaországhoz csatolta. 
1815-ben a bécsi kongresszuson visszakapta régi 
országát a Genovai köztársasággal meggyara-
pítva. Eeakcionárius szellemben uralkodott s az 
1821. kitört forradalom hatása alatt márc. 13. 
lemondott a koronáról öccsének, Károly Félix-
nek javára. 

2. II. V„ Szardínia királya (1849—61), olasz 
király (1861—78), Károly Albert szárdiniai ki
rály idősebbik fla, szül. Torinóban 1820 márc. 14., 
megh. Rómában 1878 jan. 9. Atyja oldalán részt 
vett az 1848—49-iki háborúban Ausztria ellen s 
a Goito melletti csatában meg is sebesült. Atyjá
nak lemondása után 1849 márc. 23. súlyos kö
rülmények közt foglalta el a trónt s nemsokára 
(aug. 6.) békét kötött Ausztriával. A következő 
években Gavour (1. o.) segítségével diplomáciai 
líton készítette elő az olasz egység megvalósítását. 
1855 ápr. 10. szövetséget kötött Franciaország
gal és Angliával Oroszország ellen és Krímbe 
15,000 főnyi sereget küldött. 1858 júl. 20. Plom-
biéresben újabb szerződést kötött III. Napóleon 
császárral Ausztria ellen. Az 1859-iki háborúban 
francia segítséggel megszerezte Lombardiát s a 
magyar emigráció vezéreivel is barátságos vi
szonyt tartott fenn. Ezután a kisebb olasz álla
mok (Panna, Modena, Toscana) egymásután csat
lakoztak a szárdiniai királysághoz, Garibaldi pe
dig 1860—61. a nápolyi királyságot döntötte 
meg, de ebben már V. is támogatta nagyobb had
erővel. E sikerek után 1861 márc. 17. felvette az 
Olaszország királya címet. 1865-ben Torinóból 
áttette székhelyét Firenzébe. Az 1866-iki háború
ban a poroszok győzelmei megszerezték számára 
Velencét, hova V. nov. 7-ón vonult be. III. Napó
leon bukása után yégre teljesült V. és az olasz 
nép régi vágya s Í870 szept. 20. elfoglalták az 
olasz csapatok Rómát IX. Pius pápától. 1871 
júl. 2. tartotta V. ünnepélyes bevonulását végle
ges fővárosába és a pápa egyik palotáját, a Kviri-
nált választotta lakóhelyévé. Bár ezután a pápa 
i ránt engesztelékeny viselkedést tanúsított, az min
den közeledést visszautasftovíi s fenntartotta az 
1361. reá kimondott egyházi kiközösítést. Mint 
alkotmányos érzületű, lovagias lelkű (Re galan-

tuomo) és közvetetten modorú uralkodó nagy 
népszerűségben állott. Tetemeit a római Pan-
theonban helyezték el s Rómában és Olaszország 
több más városában lovasszobrot emeltek emlé

kének. V. 1842 ápr. 12. vette, nőül Adelheid fő
hercegnőt, Rainer főherceg leányát (megh. 1855 
jan. 20.), kitől a következő gyermekei születtek: 
Klotild (szül. 1843 márc. 2., megh. 1910 jún. 25.), 
1859 jan. 30. Napóleon Jeromos herceghez 
ment nőül; Umberto (1. o.) király, Amadeus (l.o.) 
spanyol király; Mária Pia (szül. 1847 okt. 16., 
megh. 1911 jún. 5.), 1862 okt. 6. Lajos portugál 
király felesége lett. Nejének halála után Vercel-
lőne Rosával kötött morganatikus házasságot, 
kinek a Mirafiori (1. o.} grófnő címet ajándékozta. 
V. ö. Massari, La vita ed il regno di Vittorio 
Emanuele II. (Milano, 1901, illusztr. kiad.); Ber-
sezio, II regno di Vittorio Emanuele II. (Torino 
1878—1905, 8 kö t ) ; Cappelletti, Storia di Vit
torio Emanuele II. (Roma 1893, 3 köt.). 

8. III. V, olasz király, Umberto király egyet-. 
len fla, szül. Nápolyban Í869 nov. 11. Trónörökös 
korában a nápolyi herceg címet viselte. Atyjának 
halála után 1900 júl. 29. lépett a trónra és alkot
mányos szellemben uralkodik. Hivatalos nyilat
kozataiban (1901 Berlin és Bécs) a hármas-szö
vetséghez való ragaszkodását fejezte ki s ezt 
megismételte a II. Vilmos császárral való találko
zásaiban (1905. Nápoly, 1908. Velence, 1909. Brin-
disi). A világháború kitörése után 1914 aug. 2. 
baráti semlegességéről biztosította Ferenc Jó
zsef császárt és királyt, de entente-barát minisz
tereinek (Salandra, Sonnino) befolyása alatt s a 
nagy olasz nemzeti vágyaktól elszédítve, szakított 
eddigi szövetségeseivel s 1915 máj. 23. elrendelte 
a mozgósítást, máj. 25. hadat izent Ausztria-
Magyarországnak és átvette a főparancsnokságot, 
kormányzó-helyettesévé pedig unokabátyját, Ta
más genovai herceget rendelte. V. 1896 okt. 24. 
vette nőül Heléna hercegnőt, Miklós montenegrói 
fejedelem leányát, kitől a következő gyermekei 
születtek: Jolanda (szül. 1901 jún. 1.), férjhez 
ment 1923. Carlo conte Calvi di Bergolo olasz 
kapitányhoz; Mafalda (szül. 1902 nov. 19.), férj
hez ment 1925. Fülöp hesseni herceghez; Umberto, 
trónörökös (szül. 1904 szept. 15.); Giovanna (szül 
1907 nov. 13.); Mária (szül. 1914 dec. 26.). 

4. V., Torino grófja, olasz királyi herceg, 
Amadeus aostai herceg, volt spanyol királynak 
második fia, szül. Torinóban 1870 nov. 24. Az 
olasz hadseregben altábornagy s a lovasság fő
felügyelője. 1897. párbajt vívott Henrik orléansi 
herceggel, ki az olasz hadsereget megsértette. 

Viktória, több királynő neve: 
1. V. Alexandrina, Nagy-Britannia és Íror

szág királynője (1837—1901), Eduárd kenti her
ceg leánya, szül. Londonban 1819 máj. 24., megh. 
Osborne kastélyban 1901 jan. 22. Nagybátyjának, 
IV. Vilmosnak halála után 1837 jún. 10. lépett 
az angol trónra s 1838 jún. 28. koronázták meg 
ünnepélyesen. 1840 febr. 10. ment nőül Albert 
szász-koburg-gothai herceghez (Prince Consort), 
kivel boldog családi életet élt annak 1861 dec. 
14. bekövetkezett haláláig. 1876 máj. 1. felvette 
az India császárnője (Empress of India) címet. 
64 éves uralkodásának világraszóló eseményeit 

J _ 
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1. Nagy-Britanniatöiténele alatt. Holttestét férje 
tetemei mellé helyezték a froginorei mauzóleum
ban. 1911-ben Londonban a St. James parkban 
szobrot emeltek emlékének. Házasságából a kö
vetkező gyermekek származtak: V., a későbbi 
III. Frigyes császár neje (1. alább); VII. Eduárd, 
angol király (1. Eduárd 10); Alice (szül. 1843 ápr. 
25., megh. 1878 dec. 14.), ki 1862 júl. 1. férjhez 
ment IV. Lajos hesseni nagyherceghez; Alfréd 
edinburghi herceg, Szász-Kóburg-Gotha hercege 
(L Alfréd 2.); Heléna (szül. 1846., megh. 1923.), ki 
1866 júl. 5. Keresztély sehleswig-holsteini her
ceg felesége let t ; Lujza (szül. 1848 márc. 18.), 
Argyll John herceg özvegye; Arthur, Con-
aanght (L o.) hercege; Lipót, Albany hercege 
(l.o.); Beatrix (szül. 1857 ápr. 14.), Battenberg 
Henrik herceg neje 1885 júl. 26. óta, özvegy lett 
1896 jan. 20. V. irodalmilag is működött; müvei: 
Early life of the Prinee Consort (németül is, Gotha 
1867); Leaves from the Journal of our life in the 
Highlands (németül Braunschweig 1868); More 
leaves from the Journal of our life in the High
lands 1862—82 (németül Stuttgart 1884). Levele
zését fia, VII. Eduárd adatta k i : The letters of 
queen Victoria 1837—1861 (London 1907, 3 köt., 
németül Berlin 1908, 2 köt.). Leánykori naplóját 
(1832—40) unokája, V. György király adatta ki 
(németül Berlin 1912.). V. ö. Barnett Smith, Life 
of her majesty queen Victoria (London 1886); 
Jeaffreson, Victoria queen and empress (u. o. 1893, 
2 köt.); Holmes, Queen Victoria (u. o. 1897); Lee, 
Queen Victoria, a biography (u. o. 1902); Graiv-
ford, Victoria queen and ruler (Bristol 1903); La 
reine Victoria d'aprés sa correspondence inédite 
*tc., par Jacques Bardoux (Paris, 1907, 3 köt.). 

2. V. Adelheid Mária Lujza, német császárné 
•és porosz királyné, az előbbinek legidősebb leá
nya, szül. Londonban 1840 nov. 21., megh. Fried-
richshof kastélyban (Taunus) 1901 aug. 5. Sok
oldalú tehetsége mellett különösen az iparrnüvé-
ezetben képezte ki magát. 1858 jan. 25. ment férj
hez Frigyes porosz herceghez, ki 1861. atyjának, 
Vilmosnak trónralépésekor porosz trónörökös lett. 
Beteg férjét 1887—88 hűségesen ápolta s annak 
halála után a Frigyes császárné nevet használta. 
1898 nyarán lebukott lováról s ez okozta ha
lálos betegségét. Gyermekeit 1. Frigyes 48. A 
charlottenburgi mauzóleumban temették el férje 
mellé. V. ö. Leinhaas, Brinnerungen an Viktória, 
Kaiserin und Königin Friedrich (Mainz 1902); 
Jessen, Die Kaiserin Friedrich (Berlin 1907). 

3. V. Melitta, Alfréd edinburghi és szász-kó-
tog-gothai herceg második leánya, szül. Málta 
szigetén 1876 nov. 25. Előbb Ernő Lajos hes-
eeni nagyherceg felesége volt (1894 ápr. 19. óta), 
majd 1901 dec. 21. elvált tőle és 1905 okt. 8. 
Kyrill orosz nagyherceghez ment nőül. 

4. Y.Lujza, braunschweigi hercegné, II.Vilmos 
német császár legifjabb gyermeke, szül. Potsdam
ban 1892 szept. 13. Ernő Ágost braunschweigi her
ceg neje 1913 máj. 24. óta. E házasságból születtek 
JE>"«Ő Ágost trónörökös (1914), György Vilmos 
herceg (Í915), Friderika Lujza hercegnő (1917), 
Keresztély herceg (1919), Wélf Henrik herceg 
(1923). L német forradalom után férje szintén 
kénytelen volt lemondani az uralkodásróL 

Viktória (nSv.), l. Victoria. 
Viktória, kocsi, 1. Victoria. 
Viktória- és Albert-rend, angolországi érdem

rend, melyet 1862 febr. 10. alapított Viktória 
királynő egy osztályban. Jelenleg négy osztálya 
van. 

Viktória-fekete, 1. Azofekete. 
Viktória-kék, mesterséges organikus festék; 

a rozanilin- (1. o.) csoportból való. Gyapjút, sely
met, gyapotot festenek vele. 

Viktória-kereszt, angolországi érdemrend, me
lyet Viktória királynő 1856 jan. 29. altisztek és 
közlegények részére alapított. 

Viktória-Nyanza-tó, 1. Nyanza. 
Viktória-rend, angol polgári érdemrend, ala

píttatott 1896 ápr. 23. öt osztályban. Külföldiek 
a rendnek tiszteletbeli tagjai lehetnek. 

Viktória-sárga, 1. Dinitrokrezolok. 
Viktória-stí lus (queen Victoria style), a Vik

tória királynő idejében Angolországban különösen 
az ötvenes évek óta kifejlődött művészeti irány, 
mely az építészetben a csúcsíves stílust utánozta. 

Viktória-vízesés, 1. Zambézi. 
Viktória-zöld, 1. Malachit-zöld. 
Viktória József, cseh-tót író, szül. Pozsony vm.-

ben 1822., megh. 1874. Budán. Maga köré gyűjtötte 
a legjelesebb tót írókat. Ő adta ki s rendezte sajtó 
alá Sladkovicnak (1861), Hollynak (1863) költe
ményeit és Zaborskynak drámai munkáit (1865— 
1866). V. a cseh irodalmi nyelv híve volt. 

Viktorit (Victorit), robbanó anyag, hamuzsír
ból, pikrinsavból 8 valamely növényolajból áll. 

Viktuáliák (lat.) a. m. élelmiszerek. 
Vikuna (Lamavicunna Molina, *Uat),l. Láma. 
Vila, a szerb néphit szerint fiatal, szép, fehér 

ruhába öltözött nő, többnyire hegyi erdőkben és 
sziklás vidékeken tartózkodik, folyók közelében. 
Szereti az éneket és táncot, felemelkedik a leve
gőbe is és halálhozó nyilait (villám) az emberekre 
lövi; szarvason nyargal, melyet kígyókkal fékez. 
Vele azonos a bolgár szamovila. V. ö. Strausz 
Adolf, Bolgár néphit (103 és köv. 1.). 

Világ, csillagászati szempontból az ég csilla
gainak összessége, ide számítva természetesen 
Földünket és bolygórendszerünket is. Ez érte
lemben univerzumnak is szokták nevezni. L. még 
Világkép. 

A mitológiában és összehasonlító vallástudo
mányban a kozmológiai mondák és regék cso
portjának elemzése foglalkozik a V. alakulá
sára vonatkozó hiedelmek egybevetésével. A fej
lettebb mitológiákban a V. teremtésére vonatkozó 
mondák sok hasonló vonást mutatnak a térben ós 
korban legtávolabb álló népeknél. Ilyen egyebek 
közt a teremtésnél egy demiurgosz (1. o.), vagyis 
az istenség és az anyag között egy közvetítő 
lény szerepeltetése, aminő a görög Prometheus s 
amilyennek képzetéből fejlődtek utóbb a különféle 
vallásrendszerek bukott istenségei, angyalai, 
ördögei. Fölötte tanulságosak e tekintetben az 
ural-altáji népek V.-teremtési mondái, melyeknek 
gazdag gyűjteménye a Meguly és Munkácsi 
Bernát gyűjtötte vogul népköltési emlékek ki
adása során (Vogul népkölt. gyűjt., I. füzet) látott 
napvilágot. Ezekhez legközelebbről más finn-ugor 
népek (pl. a finnek) már ismertebb teremtési mon-
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dáit találjuk hasonlóknak, aminek oka azonban 
közös kuitúrhatás eredménye is lehet. Másik, szin
tén igen elterjedt kozmogóniai monda avízözönról 
szóló, amely számos összehasonlító tanulmányra 
adott már alkalmat ós a hitregék egy közös for
rásból való származását vitatok táborának egyik 
fő erőssége. Harmadik, nem kevésbbó gyakori 
képzet e V.-alakulási mondák sorában a V.-nak 
tojásból keletkezése, az ú. n. világtojás feltétele
zéséből kiinduló kozmogónia, amilyennel a már 
említett vogul regékben is találkozunk. 

Irodalom. Bastíaa Ad., Kosmogonien und Theogonieu in-
discher Beligionsphilosophien, az Ideale Welten III. kö
tete, Berlin 1892; Andree, Hatáságén; Diestel, Die Sint-
fiuta und die Fluthsagen des Alterthums, 2. kiad. n. o. 
1876; Lukas F. tanulmánya a vílágtojás kozmogóniai fis
képzetéről a Zeitschriít des Vereins £ür Volksknnde IV. 
évf. 3. füzetében. Magyar kozmogóniai mondákat Kálmány 
Lajos gyűjtött és hasonlítgatott egybe az Ethnographia és 
Etnnologische Mittheilungen több évfolyamában. Az ezekkel 
közel rokon bolgár nagyomáayokat pedig 1. Strausz Adolf 
Bolgár néphit (1897) c. munkája I. fejezetében. 

Világ (Vilagy), kisk. Zemplén vm.mezőlaborczi 
j.-ban, (i9io) 718 rutén lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Világ, politikai napilap, megindult 1910 márc-
ban. Célja a progresszív eszmék terjesztése; 
programmja: az általános választójog, progresz-
eziv adózás, a népoktatás teljes államosítása a 
felekezeti oktatás kiküszöbölésével, földbirtok
reform, liberális nemzetiségi politika. Eleinte 
Yartin (Nyitrai) József, majd Gerö Ödön, Bálint 
Lajos voltak szerkesztői, 1913 óta Purjesz Lajos 
A proletárdiktatúra alatt a V.-t is megszüntet
ték s helyette a Fáklya c. lapot adták ki egyideig; 
1919 őszén, amikor a lapok újra megjelenhettek, a 
V. is megindult Purjesz Lajos főszerkesztő és 
Feleky Géza szerkesztő vezetésével. 1925-ben, 
Purjesz Lajos halála után, főszerkesztő Feleky 
Géza, felelős szerkesztő pedig Purjesz Imre lett. 

Világakadémia. Egy magyar írónak, Kemény 
Ferencnek terve, mely az egész világ tudományos 
működésének szervezését és összpontosítását tűzte 
ki célul. Első nyomával 1890. a milanói Union 
Lombardé egyik füzetében találkozunk; 1899. be
mutatták a M. Tud. Akadémiának, 1900. meg
jelent az Athenaeum folyóiratban és külön könyv
alakban, 1901. németül: Entwurf einer internatio-
nalen Gesamtakademie: Weltakademie, 1900. 
francia kivonatban: Projet et plán d'une Acadómie 
üniverselle Internationale (Dresden). 

Világbajnokság. A V.-t vagy ohympiai "bajnok
ságot az a versenyző nyeri, aki valamelyik sport
ágban a nemzetek válogatottjai közül világ
versenyen első lesz. 

Világbéke, 1. Örökbéke. 
Világbélyeg. Már a berni (1874) ós a lissaboni 

(1885) postakongresszusokon felmerült az eszme 
éa az Bszakamerikai Egyesült-Államok, vala
mint Luxemburg a bécsi (1891) kongresszuson 
újból javasolta, hogy a berni nemzetközi posta
iroda adjon ki 5, 10, 25 és 50 centimé értékű 
V.-et, melyet az egyes postaigazgatások előállí-

» tasi áron átvennének és névértéken eladnának. 
Ezek csak a nemzetközi forgalomban lettek volna 
használatban és főleg a válasz bérmentesítésének 
megkönnyítését célozták volna, emellett termé
szetesen nemzetközi fizetési eszközként is szol
gáltak volna. Az egyes postaigazgatások közt 

ezekről leszámolás nem lett volna. Minthogy az 
egyes országok közti valutáris differencia egyes 
igazgatások terhére visszaéléseket tett volna le
hetővé, a javaslatokat elvetették. A válaszadás 
megkönnyítésére a római postakongresszus (1906) 
a valaszdíjszelvónyt (1. o.) létesítette. 

Világbirodalmak. Ennek a kifejezésnek ér
telme évszázadokon át változáson ment keresztül. 
Régente világbirodalom alatt egy olyan birodal
mat értettek, amely igen nagy kiterjedésű volt, 
esetleg több világrészre is kiterjedt. Ma világbiro
dalom alatt értik az oly birodalmat, amely á világ 
különböző részein foglal támpontokat magának 
olykópen, hogy ezek által biztosítsa távoli gyar
matai, melléktartományai ós területei közt a világ
gazdasági irányzatnak megfelelő törekvéseket, 
amelyek lényegükben abban állanak, hogy a föld
gömb különböző pontjain beszerzett nyersanyagok 
otthoni gyárakban földolgozva az egész világon 
keressenek maguknak piacot. Ily értelemben világ
birodalom ma Nagy-Britannia. Az ily V. szervezé
sére és továbbépítésére irányuló törekvések azo
nosak az ú. n. imperialista politikával. L. Impe
rializmus. 

Világégés. Herakleitos ós a stoikusok szerint a 
világ fejlődése befejeztével elég s a tűzből új világ 
fog támadni. E felfogás a kereszténységre is hatott. 

Világéter, 1. Éter. 
Világév v. platói év, 1. Év. 
Világfa (a skandináv mitológiában Yggdrasill), 

a kőrisfa neve. 
Világfájdalom, sajátságos, a pesszimizmussal 

rokon felfogása a világnak, melynek értelmében 
boldogságot keresünk ugyan a világon ós csakis 
boldogságot érdemes keresni, de meg nem talál
hatjuk soha. Mennél magasabban áll valamely 
egyéniség, annál inkább érzi a létezés fájdalmát 
A pesszimizmustól mégis abban különbözik, hogy 
emez a világot egyszersmind értéktelennek mondja 
A V.-ban csakúgy, mint a pesszimizmusban, van 
filozófiai emelkedettség; az egésznek szempontjá
ból tekint mindent és már ez az egyetemes szem
pont, a gondolkodásnak ez a légköre enyhítheti 
keserűségét s bizonyos nemes rezignációval vagy 
szárnyaló humorral veheti élét. De az a V., mely a 
múlt század első évtizedeiben Byron, vagy az a 
pesszimizmus, mely a múlt század második felé
nek kezdetén Schopenhauer nyomán divattá lett, 
sok tekintetben hamis hangokat hallatott, csak 
kacérkodott e tragikus eszmékkel, durva ciniz
mussá ós frivol életfelfogássá fajult. A V. hangjait 
a francia irodalomban először Cháteaubriand, az 
angolban Byron, a németben Heine, az olaszban 
Leopardi hangoztatta. Az egész érzósmód bizo
nyára összefügg a francia forradalomra követke
zett csalódásokkal és kiábrándulással. 

Világíenntartás, az egyházi tanokban az isteni 
akaratnak az a ténye, mely által a megteremtett 
világmindenség úgy anyagát, mint alakját illető
leg tovább fennmarad. 

Világglóbus, éggömb, a csillagos égnek göm
bön való előtüntetése, mindazokkal a körrend
szerekkel, melyek a tájékoztatást és helymegha
tározást köz-sotítik. Berendezése olyan, mint a 
földgömbé (1. o.j, %«akhogy a föld felülete helyett 
a csillagok vaniei&k reárajzolva. 
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