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1. A háromcsászár- és a hármas-
szövetség' kora. 

A V. legtávolabbi okát az 1870-71-iki német
francia háború nyomán kialakult helyzetben 
kell keresnünk. Franciaország nem tudta meg
bocsátani eddig gyakorolt túlsúlyának (prépon-
dérance legitimé) elvesztését és a Rajna balpart
jára táplált százados igényeinek meghiúsítását. 
Még kevésbbé tudta felejteni Elszász-Lotharingiát. 
A két tartomány elvételét egyenesen léte és 
nagyhatalmi állása ellen elkövetett merényletnek 
érezte, melyért mindenáron bosszút kell állania. 
Az impulzív közvélemény kapva-kapott az új 
jelszón és a revanche-ot mihamar elsőrangú poli
tikai tényezővé avatta. A külső és belső politika 
irányát ezentúl nem a józan mérséklet és a pilla
natnyi érdek szava, hanem a bosszúvágy sugallata 
döntötte el. A harmadik köztársaság igyekezete 
innét kezdve állandóan arra irányult, hogy befelé 
fokozza katonai erejét, kifelé pedig olyan diplo
máciai helyzet kialakulását segítse elő, mely 
lehetőleg kockázatnélkülivé teszi a gyűlölt Német
országgal való leszámolást. 

Az előbbi cél felé első lépés az általános had
kötelezettség bevezetése volt öt éves tényleges 
szolgálati idővel (1872 júl. 27.). Ezt követte a 
tüzérség újjászervezése, új táborok építése (Bour-
ges és Tours), a vezérkar átalakítása, a katonai 
közigazgatás egyszerűsítése, Paris, Verdun, Tóul, 
Epinal, Belfort, Langres, Besancon, Lyon, 
Grenoble és Briancon megerősítése s végül a 
zászlóaljak számának ezredenként háromról 
négyre emelése, vagyis a tényleges hadállomány
nak 144,000 emberrel való szaporítása (Lois des 
cadres, 1875 márc. 12.). És mindez az egész 
nemzet lelkes és áldozatkész közreműködése 
mellett 

Mert politikai tekintetben bármily sivárak 
voltak a köztársaság első évei, világnézeti és 
alkotmányos kérdésekben bármily éles ellentétek 
választották el egymástól az egyes pártokat, a 
hadsereg kérdésében mindenki egyetértett. A 
parlament még a legáldatlanabb politikai küzdel
mek idején is egyhangúlag vagy nagy szótöbb
séggel szavazta meg az évről-évre emelkedő hadi 
költségeket Pedig a hadügyminisztérium költség
vetése már 1874. elérte az ötszáz millió frankot. 

Ehhez járultak'még az erődítési munkálatok szin
tén igen jelentékeny kiadásai. így Paris megerő
sítése egymagában 60.000,000, a keleti váraké pe
dig 88.500,000 frank összegben volt előirányozva.. 
De a nemzet nem zúgolódott. Szívesen magára 
vette az ötéves szolgálat bilincseit és fizette a< 
nagy adókat, mert tudta, hogy ezzel a gyűlölt
ellenfélen veendő revanche-ot készíti elő. Ugyan
akkor nagyszerű áldozatkészségével lehetővé tette 
az ötmilliárdos hadisaro időelőtti kiűzetését és a 
megszálló német csapatok eltávolítását (1873). 
így vezetői a terhes német ellenőrzéstől meg
szabadulva, annál nagyobb odaadással munkáikod- -
hattak az erkölcsi, gazdasági ós katonai ú j j á 
születés feltételeinek megszerzésén. 

De míg így a benső megújhodás gyors léptekkel • 
haladt előre, a diplomáciában sokáig teljes siker
telenség kísérte a köztársaság szövetségkereső • 
tapogatózásait. Ennek különböző okai voltak. 
Nevezetesen része volt III. Napóleon császár 
nagyzoló presztízs-politikájának, mellyel teljesen 
elszigetelte országát az európai hatalmak között,., 
azután annak a lélektanilag érthető óvatosságnak) 
mellyel mindegyik állam kerülte sorsának egy" 
legyőzött állam sorsához való kötését. De a leg
főbb akadály mégis Bismarck fölényes diplo
máciai művészete volt. Mert a nagy kancellár a • 
frankfurti békeokmány aláírása óta minden igye
kezetével a revanehe-vágy gúzsbakötésén mun
kált. Ezért szemét állandóan a Szajnamenti met ro
polison nyugtatta és bámulatos éleslátásával 
mindig meg tudta hiúsítani a francia politika sakk
húzásait. Ez annál elismerésreméltóbb eredmény,, 
mivel tisztán diplomáciai eszközökkel érte el. 
Bismarck ugyanis, aki vérrel és vassal teremtette-
meg a német egységet, nagy müve betetőzése 
után egyszerre a leghatározottabb konzervatív 
politika szószólójává és az európai béke legmeg-
győződésesebb őrévé szegődött. Aki két nagy
háború lángját szította föl, a nagy nemzeti cél 
elérése után irtózott minden háborútól. Még a 
vezérkartól ismételten szóba hozott preventiv 
háború gondolatával sem tudott megbarátkozni... 
Franciaország megtámadására a frankfurti béke
aláírása után mindössze egyszer gondolt komo
lyabban: az aláírás után harmadfél hónappal, 
amikor a francia politika zavarossága felfordulás
sal fenyegette a nehezen létrehozott békeművet 
(1871 aug. 27.). Egyébként beérte diplomáciai 
eszközökkel. Leghatékonyabb fegyvere nagy
vonalú szövetségi politikája volt. Ez két irány
ban bontakozott ki. Egyfelől arra irányult, hogy 
Németországot a szövetségesek széles gyűrűjevel! 

övezze körül, másfelől meg, hogy Franciaországot 
meggátolja az elszigeteltségéből való kiemelke
désben. Bismarck meg volt győződve, hogy a köz
társaság azonnal szabad folyást enged bosszú
vágyának, mihelyt alkalmas szövetségesre talál.. 
Ezért szünetlenül újabb meg újabb szövetségi 
kombinációk Meszelésében és megvalósításában 
fáradt. A szövetségek lidérce (cauchemar des~ 
coalitions) egy percre sem engedte nyugodni. 

Első nagy sikere az Ausztria-Magyarországr 
és Oroszország között fennforgó évtizedes ellentét-
áthidalása és ennek nyomán a konzervatív célokat 
szol gáló háromcsászár-szövetség létrehozása volt-
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t(Berlini háromcsászár-találkozó 1872 szept. 5—11., 
snémet-orosz katonai konvenció 1873 máj. 6., 
háromcsáezár-szerződés 1873 jún. 6. és okt. 22.). 
E lépésének jelentőségét csak fokozta az a körül
mény, hogy épen azokat a hatalmakat hozta érdek
közösségbe Németországgal, melyekre Francia
ország is minden számítását alapította. Hiszen a 
Beust-éra franciabarát extratourjai még élénken 

• éltek a diplomáciai világ emlékezetében. Gorcsa-
kov kancellárról meg köztudomású volt, hogy 
már csak hiúságból és féltékenységből is szívesen 
•tüntet németellenes érzelmeivel. De a reális viszo
nyok meg a vaskancellárnak és nem utolsó sor

iban kongeniális magyar munkatársának, gróf 
Andrássy Gyulának céltudatos akarása erő-

^sebbeknek bizonyultak, mint a merő hangulatok
hói táplálkozó érzelmi politika. A háromcsászár-

<.3zövetsóg létrejött és hosszú időre eldöntötte az 
• európai történelem folyásának irányát, mert meg
mutatta azt az utat, melyen haladva a világbéke 
legbiztosabban megóvható. Ba as út a védelmi 

-szövetségek rendszerének útja volt. 
Bismarck sietett az első lépés tanulságait érté-

'kesíteni. Mivel az 1876—78-iki Balkánválság 
lefolyásából s még inkább a berlini kongresszusra 
(1878 jún. 13.—júl. 13.) következett eseményekből 
-arról győződött meg, hogy a pánszláv, tehát kül
politikájában erős érzelmi tónusokkal átitatott 
•Oroszországra nem számíthat feltétlenül, végleg 
a megbízhatóbbnak megismert monarchia mellett 

• döntött s a kettősszövetség aláírásával évtize
dekre kijelölte Németország külpolitikájának irá
nyát (1879 okt. 7.). De a kettősszövetség alapját 

'tevő politikai koncepció teljessé csak az elszigetelt 
•Olaszország megnyerésével, vagyis akettősszövet-
•ségnék. hármasszövetséggé bővítésével vált, mert 
Németország csak ezáltal nyerte meg az állandóan 

•rettegett kétoldalú támadás ellen való hatályos 
védekezés lehetőségét (1882 máj. 20.). Ettől fogva 

"tényleg biztosítottnak érezhette 1870—71. kiküz
döt t pozícióját s nem kellett folyvást rettegni, 
hogy egy esetleges újabb hatalmi csoportosulás 
máról-holnapra felforgatja a dolgok új rendjót. 

De a hármasszövetség más tekintetben is hason
líthatatlanul előnyösebb kombinációnak bizonyult 
-a lazaszerkezetü és időleges háromcsászár-szövet
ségnél. Először is földrajzi szempontból K.-ről 
Ny. felé tolta el a szövetséget és ezzel nyomatéko-

:.3abban kiemelte általános európai, illetve közép
európai jellegét. Azután a parlamentáris olasz 

'királysággal való szövetkezés lényegesen tompí
totta a kettősszövetség kiélezetten konzervatív 

.-arculatát s ezen a címen bizonyos népszerűséget 
biztosított számára a liberális európai közvéle
mény szemében. De Bismarck elhatározására első 
sorban nem ezek az imponderábilis tényezők, ha
nem az olasz politika franciaellenes tendenciája 
és az olasz nép nagy többségének erős németbarát 
• érzülete voltak döntő hatással. Kelleténél többre 
értékelte az ifjú nagyhatalom támogatását s ezért 

;a hármasszövetség első megújítása alkalmával 
(1887 febr. 20.) olyan feltételeket fogadott el 
részéről, melyek semmiképen nem állottak 

; arányban a várható segítséggel, az Osztrák-Ma-
tgyar Monarchiára nézve pedig határozottan hát
rányosak voltak, mert a szunnyadó komplikációk 

csiráit rejtették magukban (a balkáni statusquóra 
vonatkozó VII. §.). 

A hármasszövetsóg, közvetlen céljának biztosí
tása mellett, egyben jó alapúi kínálkozott a szövet
ségi rendszer továbbfejlesztésére. Mert Bismarck 
jó hadvezér módjára nem érte be egyetlen védelmi 
vonallal; mellette nagy gondot fordított a máso
dik, harmadik, sőt negyedik vonal kiépítésére is. 
Bámulatos leleményességgel és fáradhatatlan 
munkával addig szövögette a szálakat, míg végre 
Franciaország kivételével közvetve vagy köz
vetlenül valamennyi számottevő európai hatal
mat kapcsolatba hozta hazájával. Az eredeti hár-
masszövetség mellé több új hármas- és négyes
szövetséget hozott létre, melyek mindegyike az 
általános európai béke biztosításán felül még 
valamely pontosan körülhatárolt konkrét célra 

j irányult. Ezen új kombinációk között első volt az 
j osztrák-magyar-német és román hármasszövet
ség (1883 okt. 80.), melyet utóbb Olaszország 
csatlakozása négyesre egészített ki (1888 máj. 
15.).Ezt követte az angol-olasz és osztrák-magyar 
hármas entente a Földközi tenger és függelékei 
statusquójának megóvására (1887 febr. 12. és 
márc. 24:.), mely néhány hónappal utóbb a Kelet 
rendjének s főleg Törökország függetlenségének 
megvédésére szánt Balkánszövetséggé alakult át 
(1887 dec. 12. és dec. 16.). Ugyanez időben jött 
létre a spanyol-olasz és osztrák-magyar entente 
is, mely szintén a Földközi tenger statusquójának 
megőrzését tűzte maga elé célul (1887 máj. 4. és 
máj. 21.). 

De a vaskaneellár lázas munkakedvét mindez 
nem elégítette ki, hazaüas aggodalmát nem csití
totta el. Franciaország elszigeteltségét mindaddig 
nem tekinthette teljesnek, míg a duzzogó Orosz
országot újra be nem vonta bonyolult szövetségi 
rendszerébe. Magasabb politikai tekinteteken kívül 
múltja s a porosz tradíciók és dinasztikus szem
pontok figyelembevétele is erre ösztönözte («to-
ronymagas» oroszbarátság; I. Vilmos császár és 
II. Sándor cár meghitt rokoni és baráti viszonya). 
Ezért mihelyt megenyhült a berlini kongresszus 
nyomán támadt orosz harag, sietett újra össze
kötni az elszakadt szálakat. Odaadó fáradozásai
nak eredménye a második háromcsászár-szövet
ség létrejötte lett (1881 jún. 18.), mely az általános 
európai béke mellett első sorban a balkáni hely
zetre volt tekintettel. így nevezetesen biztosította 
Ausztria-Magyarország beleegyezését Bulgária és 
Kelet-Eumélia egyesítésébe s viszont Oroszország 
hozzájárulását a boszniai okkupációnak aalkalmas 
időben» annexióra történendő átcseréléséhez. 

Az új szövetség annyira bevált, hogy amikor 
három év múlva lejárt, úgyszólván változtatás 
nélkül megújították (1884 márc. 27.) 8 félévvel 
rá a skierniewicei újabb császártalálkozó létre
hozásával személyi és dinasztikus szempontból is 
megszerezték számára a szentesítést (1884 szept. 
15—17.). Mihelyt azonban a bolgár-keletruméliai 
kérdésből kikerekedett második Balkánválságban 
komoly érdekellentétek merültek föl, ez a máso
dik kiadású háromcsászár-szövetség is ép úgy 
életképtelennek bizonyult, mint az első. Ausztria-
Magyarország és Oroszország hosszú időn át mint 
halálos ellenségek állottak egymással szemben és 
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ez októl nem is lehetett az 1887 végén lejáró szer
ződés meghosszabbítására gondolni. Bismarckot 
azonban a cauchemar des coalitions most sem 
hagyta nyugodni. A két frontról jöhető támadás 
veszélye annyira aggasztotta, hogy Oroszországot 
semmiképen sem akarta kisiklani engedni szövet
ségi rendszeréből. így barátkozott meg azzal a 
gondolattal, hogy ha már a három császárság 
barátsága nem tartható fenn, legalább Német
ország és Oroszország között kell megőrizni a jó 
viszonyt (JRückversicherungsvertrag, 1887 jún. 
18.). Célját tényleg el is érte. Amíg a viszont
biztosítási szerződés érvényben volt, Oroszország 
szilárdan ellenállott minden francia részről jövő 
csábításnak. 

Oroszország mellett Bismarck állandóan nagy 
gondot fordított az angol barátság ápolására is. 
Szívesen látta, sőt lehetőleg még inélyíteni igye
kezett azt a tudatos érdekközösséget, mely szö
vetségesei : Ausztria-Magyarország ós Olaszország 
meg a brit birodalom között a balkáni ós a közép
tengeri kérdésből kifolyólag fennállott. De konti
nentális szövetségi rendszerének felépítésében 
ezenfelül is mindig tekintettel volt Anglia várható 
magatartására s a többször (1875., 1879., 1882., 
1884., 1885. ós 1886.) kínálkozó halvány lehető
ségeket igyekezett határozottabb jellegű baráti, 
esetleg szövetségi viszonnyá formálni. Sőt pályája 
végén Hatzfeldt londoni nagykövet útján formális 

1 szövetséget ajánlott Salisbury miniszterelnöknek, 
[rmelvnek éle kifejezetten Franciaország ellen for-
kdult volna (1889 jan. 11.). De ajánlatát London
bannem fogadták azzal a megértéssel, melyet jog
gal várhatott. Salisbury parlamenti és párttekin
tetekre hivatkozott, mint amelyek állítólag idő
szerűtlenné tették a gondolattal való behatóbb fog
lalkozást (1889 márc. 22.). A valóság pedig az 
volt, hogy az angol kormány húzódozott a konti
nentális politika útvesztőibe való belebonyoló-
dástól. Egyelőre még nem érezte szükségét, hogy 
feladja a splendid isolation kényelmes állás
pontját. Egyebekben azonban majdnem mindig a 
hármasszövetség álláspontját támogatta. Külö
nösen a monarchia oroszellenes keleti politikáját 
^karolta föl nagy megértéssel. De néhány, főleg 
igyarmati kérdésben fölmerült múló incidenstől el-
p»kintve, készségesen osztotta Németország állás-
fpontját is. Lehet mondani,hogy az egész Bismarck
éra alatt a hármasszövetség csendes társaként 
'viselkedett. 
[' De Bismarck sokkal mélyebb lélekismerő volt, 
ísemhogy be ne látta volna, hogy pusztán szövet-
jkezési rendszerrel, ha még oly virtuóz és sokágú-
Sbogú is, mint az övé, a kitűzött célt teljesen el 
[nem érheti. A mesterséges elszigetelés csak ne-
[gativ eszköz, a kitörni kész energiák erőszakos 
(lefojtása. Ideig-óráig mindenesetre célravezető. 
De mihelyt enyhül a nyomás, a lefojtott ener
giák annál nagyobb erővel törnek föl. Ezért az 
elszigetelés mellett folyvást azon igyekezett, hogy 
a francia közvéleményt elterelje a revanche gon
dolatától s a felgyülemlett nemzeti erőket reáli
sabb, Európa békéjét és Németország biztonságát 
kevésbbé veszélyeztető célok felé irányítsa. E te-
ikintetben nagyon kapóra jött neki a hetvenes 
[évek vége felé új erőre kapott gyarmatszerzési 

vágy, mely egyidőre a francia közvéleményt is-
magával ragadta. Bismarck örömmel látta ezt s> 
kéz alatt mindent megtett a koloniális láz élesz
tősére. Nyíltan bátorította a francia terveket s 
hébe-hóba még Angliával is szembeszállott órde-
kökben, így pl. az egyiptomi államadósság kérdé
sében (1884 jún. 28.) és a Kongó-medence semle
gesítése ügyében (1884 nov. 15.-~1885 febr. 26.). 
Emellett szívesen látta s tőle telhetőleg előmoz
dította a tuniszi, madagaszkári ós hatsóindiat 
francia térfoglalási. 

Egyelőre el is érte célját. Az erősen koloniális-
érdeklődésű Ferry-kabinet Idejében (18S0—81, 
1883—85) a német-francia ellentét minimálisra, 
csökkent s viszont a gyarmati súrlódásokból s 
főleg az egyiptomi kérdésből támadt angol-franciát, 
meghasonlás annyira kiélesedett, hogy a kanoel-
lár még a német-francia szövetséget sem tartotta 
egészen lehetetlen dolognak.«Angliának — mon
dotta egyszer báró Courcel francia nagykövet
nek — meg kell barátkoznia azzal a gondolattal,. 
hogy a német-francia szöyetkezés nem esik a 
lehetőség határain kívül.» A szövetkezés céljául 
a francia tengeri hegemónia visszaállítását jelölte*-
meg. ^Franciaország — .írja egy ezidőtájt kelt 
követi utasításában — jelentős, talán uralkodó 
állásra juthat, ha Anglia tengeri túlsúlyával szem
ben a másodrendű tengerészettel biró hatalmak 
tengeri politikájának irányítását iparkodik meg-
szerezni.B (1884 aug. 15.) 

De a jamais rien pardonner, jamais rien 
oublier szelleme most is erősebbnek bizonyult a-
józan belátásnál. A mérsékelt Ferrynek úgyszól
ván órák alatt távoznia kellett csak azért, mert 
Negrier tábornok csúfos tongkingi veresége-
után a gyűlölt Bismarcknak közvetítését merte
kérni (1885 márc. 30.). A felzúdult közvélemény 
a francia nemzet meggyalázását látta e tettében 
s nemcsak hogy elsöpörte őt helyéről, hanem 
hosszú időre politikai halálra Is kárhoztatta. Vele 
jó időre távozott a békés közeledés lehetősége is. 
Az örökébe lépett Feycinet- (1886) ós Gdblet-
kormányok (1886-87) ismét szélső nacionalista-
irányba terelték a francia politikát s döntő befo
lyást engedtek a hiú és nagyravágyó Boulanger 
tábornoknak, aki a gloire és revanche folytonos-
emlegetésével újra feltüzelte honfitársainak he--
vülékeny fantáziáját s könnyelműségével majd
nem háborúba döntötte Közép-Európát. Az új-
német-francia háború kitörése hónapokon át egy 
hajszálon függött s elmaradása csupán az agg 
Grévy köztársasági elnök és a kamara pénzügyi 
bizottságának békeszeretetén múlott (1887 máj. 
11.). Bismarck komolyan számolt az újabb össze
ütközés lehetőségével. Azért az ú. n. szeptennátusi 
törvény elfogadtatásával lényegesen fölemelte az;, 
ujonclétszámot (1887 márc. 11.) s a hadköteles 
kort egészen a 45-ik életévig kiterjesztette. Más
részt megfenyegette a revanche fanatikusait,, 
hogy az új háború életre-halálra megy (saigner 
a blanc, 1887 jan. 11.). Fenyegetése és készülő
dése egyaránt közrehatott abban, hogy a Goblet-
kabinet örökébe lépett iJoww'er-kormány jobbnak, 
látta visszavonulót fúvatni. A francia politiku
soknak ismét meg kellett győződniök, hogy a*. 
revanche-politika ideje még nem érkezett el. A, 
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aiémet kancellár szilárdsága ég a mögötte álló 
hatalmas szövetséges hálózat áttörhetetlen fal
iként meredt föl elótte. 

2. A francia-orosz entente cordiale. 
Bismarck tehát két évtizeden át meg tudta 

^akadályozni Pranciország kiemelkedését elszige
telt helyzetéből. Bukása után azonban egyszerre 
megváltozott minden (1890 márc. 20.). Mert az 
agg államférfi távozása gyakorlatilag egyet je
lentett annyi leleménnyel és annyi verítékkel föl
épített nagy müvének megingásával, részben 
összeomlásával. Az utána következő vezető poli
tikusok híjával voltak lángelméjének és még 
inkább egész Európát lenyűgöző nagy tekintélyé
nek. Szövevényes szövetségi rendszere fejökre 
nőtt. Virtuozitása nélkül nem tudtak mit kezdeni 
•vele. Ezért egyes részeit elejtették s ezzel az 
-egészet megrendítették. A későbbi fejlemények 
szempontjából az orosz barátság ápolásának el-

.hanyagolása volt a legaggasztóbb jelenség. II. 
Vilmos császár és első kancellárja, Caprivi tá-

'bornok nem méltányolták eléggé a politika nagy
mesterének egyensúlyozó művészetét, egyolda
lúan Angliához simultak s ezzel megfosztották 
Oroszországot a biztonság érzésétől. A viszont
biztosítási szerződés meghosszabbításának elmu
lasztásával egyenesen a francia politika karjaiba 
kergették a magát rászedettnek és elhagyatott

énak érző pétervári kormányt és így döntő módon 
hozzájárultak egy olyan helyzet előállásához, 
melynek elhárításán Bismarck évtizedeken át fá
radt, veri fékezett. 

A francia-orosz szövetkezés lélektani előz
ményei még a hetvenes évek elejére nyúlnak 
vissza. Egyfelől a revanehe, másfelől a pánszláv 
eszme fanatikusai korán felismerték, hogy az 
egyformán gyűlölt Németországot csak egyesült 
erővel alázhatják meg. Henan már a német
francia háború idején így í r t : «Átengedhetünk 
•mindent: Elszászt, Lotharingiát, aláírhatjuk a be
ikét, — de azután gyűlölet mindhalálig, készülő
dés megállás nélkül, szövetkezés akivel csak lehet, 
határtalan engedékenység minden orosz igénnyel 
szemben; egyetlen cél, egyetlen életösztön: meg
semmisítő harc a germán faj ellen.a És ugyan

-akkor Danyilevszkij, a pánszlávizmus elméleté
nek rendszerezője, Franciaország minél teljesebb 
vereségét óhajtotta, hogy így minél előbb tuda
tára eszméljen az Oroszországgal való szövetke
zés szükségességének. Maga Gorcsákov kancellár 
is szívesen kacérkodott a francia szövetség gondo
latával. Még a háromcsászár-szövetség mézes he
teiben is jónak látta hangsúlyozni, hogy Európá
nak szüksége van egy erős Franciaországra. Az 
1875-iki Krieg in Sicht idején pedig, melyet 

• egyedül ő fújt fel komoly háborús válsággá, sie
tett úgy tüntetni fel a dolgot, mintha a szándékolt 
újabb német megrohanástól egyedül ő mentette 
volna meg a köztársaságot. 

Ennek ellenére a hivatalos közeledés mégis 
nagyon nehezen indult meg. Maga II. Sándor 
•cár egyénileg nem rokonszenvezett a forradalom
ból született köztársasággal s a parlamentáris 
•rendszer is ellenére volt. A berlini kongresszus | 

és a Hartmann-incidens közbejötte — egy me
rénylő nihilista kiszolgáltatásának megtaga
dása — még jobban elkedvetlenítette úgy, hogy 
egyidőre a diplomáciai viszonyt is megszakította 
Parissal. Viszont a sűrűn változó francia kormá
nyok sem vetettek eléggé ügyet az orosz barátság 
ápolására. Sok tekintélyes, vezető szerepet játszó 
politikus (Gambetta, Barthélemy St. Hilaire, 
Jaures) egyenesen megengedhetetlennek és ke-
resztülvihetetlennek tartotta a francia liberaliz
mus és az orosz cárizmus, szerintök a nyugati 
kultúra és a keleti barbárság összeházasítását s 
élénken tiltakoztak még a gondolata ellen is min
den ilyenfajta kísérletnek. 

Kedvezőbbre csak a nyolcvanas évek közepén, 
a nacionalista mozgalom fellángolása idején for
dult a helyzet. A kardcsörtető Boulanger tábor
nok minden diplomáciai szokás ellenére saját 
nevében írt levélben nyíltan szövetkezésre hívta 
fel III. Sándor cárt. Fanatikus hive, DéroulMe 
pedig ismételten Oroszországba utazott és ott 
magasállású állami hivatalnokok közreműködé
sével lelkesen agitált a francia-orosz szövetség 
eszméje mellett. Agitációját lényegesen elősegí
tették és nyomatékosították a pánszláv törekvések 
vezető apostolai, különösen a nagybefolyású 
Katkovés Podjedonoszcev. Ezzel egyidejűleg gaz
dasági téren is megindult a közeledés. A francia 
arany megkezdte vándorút ját Parisból Pétervárra. 
Yisnegradszki orosz pénzügyminiszter a berlini 
tőzsde barátságtalan magatartásától kényszerítve 
két kézzel kapott a Hoskier párisi bankártól aján
lott félmilliárdos kölcsön után (1888 dec. 10.), 
melyet gyors egymásutánban több más hitelakció 
követett. A francia tőkepénzesek szívesen fektet
ték pénzüket orosz papírokba, az állam meg min
denben készségesen kezére járt leendő szövetsé
gesének. Még bensőbbé formálta a viszonyt az 
első hadiszállítás 1889 elején. Báró Fredericks 
katonai attasé és Mohrenheim nagykövet az első 
500,000 Lebel-rendszerű puska megrendelésénél a 
legmesszebbmenő garanciákat helyezték kilátásba 
a tekintetben, hogy a szállítandó fegyvereket 
sohasem fogják a franciák ellen fordítani. 

Innét már csak egy lépés volt hátra a for
mális szövetkezésig. Lélektanilag a talaj kitűnően 
elő volt készítve. «Párisban — a belga követ sza
vaival élve — minden fejben ott motoszkált az 
orosz szövetség gondolata.» A cár egyideig még 
húzódozott tőle, de a viszontbiztosítási szerződés 
elejtése és a hármasszövetség második megújítása 
után (1891 máj. 6.) az ő ellenállása is megtörött. 
Gervais admirális flottájának kronstadti látoga
tása alkalmával már állva és hajadonfővel hall
gatta végig a királygyilkos forradalmárok indu
lóját, a Marseillaiset és mély rokonszenvét nyil
vánította a köztársaság iránt (1891 júl. 23.). A 
látogatás legközelebbi következménye a két kül
ügyminiszter, Mibot és Girsz jegyzékváltása 
volt, melyben barátságos egyetértést (entente cor
diale), ellenséges támadás esetén pedig kölcsönös 
támogatást Ígértek egymásnak (1891 aug. 27.). 
E szétfolyó, tetszés szerint tágítható célkitűzésbe 
az egy évvel később (1892 aug. 17.) aláírt katonai 
konvenció öntött konkrét tartalmat, amennyiben 
a hármasszövetség bármely tagjának mozgósítása 
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esetére az összes francia és orosz haderők moz
gósítását és rögtöni harcbavetésót helyezte ki
látásba. A megállapodás szerint Franciaország 
i.300,000, Oroszország pedig 800,000 embert volt 
köteles felvonultatni. Eredetileg csak a hármas
szövetség tartamára szánták a szerződést, de ké
sőbb (1899 aug.) elejtették e megszorítást. Vég
leges formában azonban, úgy látszik, csak a ki-
lenovenes évek derekán került tető alá a szövetség 
ügye. A Casimir-Périer francia miniszterelnök 
és Girsz orosz külügyminiszter által aláírt szö
vetségi okmány diplomáciai nyelven is pontosan 
körvonalozta a katonai konvencióban szemügyre 
vett casus foederis-t (1894 márc). 

Az orosz-francia szövetség létrejötte a nyug
talanság és bizonytalanság csiráját oltotta bele 
az egyetemes történelmi fejlődésbe, mert termé
szetes kristályosodási tengelyt kínált az összes 
rendbontásra igyekvő, statusquo-ellenes törek
véseknek. Élesebb szemek azonnal észre is vették 
a változást. Greindl berlini belga követ már a 
kronstadti látogatás után így jellemezte a hely
zetet : «Ha a látogatás nem is vezet szövetkezésre, 
sőt egyszerű entente-ra sem, azért mégis föltét
lenül káros, mert mindakét országban éleszti a 
szélsőséges elemek reményeit, robbanó anyagot 
halmoz fel, melyet némely emberek nagyon szí
vesen borítanak lángba. A közeledés pusztán 
Franciaországnak és Oroszországnak Németor
szág ellen érzett közös gyűlöletén alapszik. Azért 
csak támadó jelleggel bírhat. Az orosz és fran
cia hivatalos lapok hiába próbálják elhitetni a 
világgal, hogy a francia-orosz szövetség csupán 
második számú békeligának van szánva» (1891 
aug. 1.). Még közelebb járt az igazsághoz Solvyns 
londoni követ, aki egyenesen a revanche-szellem 
újraéledését várta a szövetségtől, «melyet eddig 
is csak az elhamarkodott háborútól való félelem 
tartott vissza» (1891 nov. 27.). "Valóban az új 
szövetségnek első sorban ez adta meg a jellegét. 
Az elhagyottság és benső emésztődés annyi termé
ketlen esztendeje után végre kiemelte Francia
országot elszigeteltségéből, melybe saját gyönge-
ségén kívül főleg Bismarck fölényes diplomá
ciája kényszerítette és a frankfurti béke óta első 
ízben csillantotta föl számára a reménység halvány 
sugarát a revízió lehetőségétilletőleg. A kronstadti 
látogatás a revanche fanatikusainak szemében 
egyet jelentett a Strassburgba vezetó úton való 
megindulással, a hevülékeny fantáziájú pánszláv 
körök előtt viszont a Berlinen és Bécsen át vezető 
konstantinápolyi út első állomásaként tűnt fel. 

Természetes azonban, hogy az új szövetségrom
boló tendenciája csak idővel bontakozott ki teljes 
mértékben és vált tudatossá. Hosszú éveknek kel
lett elmúlni, míg a szövetségesek lélekben és tö
rekvésekben tökéletesenegymáshoz simultak. Ele
inte mindegyik más és más értelmet adott az en-
tente cordiale-nak. Franciaország természetszerű
leg a németellenes tendenciát hangsúlyozta benne, 
míg Oroszország inkább az angolellenes célzatot 
helyezte előtérbe. Átmenetileg nagyon zavaróan 
hatott az a körülmény is, hogy a cári birodalom 
épen ezidétt hátat fordított a ahálátlan szlávok-
nak» s világpolitikai törekvéseinek súlypontját a 
Balkánról a távoli keletre helyezte át. Mert a súly

pontváltoztatással együtt járt, hogy nyugati érde-
keltségétlehetőleg csökkenteni igyekezett. Ezért a 
monarchia és Németország keleti határára nehe
zedő nyomását lényegesen enyhítette s mindket
tővel a békés megegyezés lehetőségét kereste 
(EL Miklós cár bécsi és Ferenc József pétervári 
látogatása, osztrák-magyar és orosz szerződés a 
balkáni status quo megőrzésére 1897 máj. 8. és 17., 
orosz-német és francia tiltakozás a simonoszekl 
béke ellen, Hohenlohe kancellár peterhofi látoga
tása 1895 szept. 11.). Mivel Oroszország meggyő
ződött arról, hogy a balkáni ércfalat áttörni nem. 
bírja, egész erejével a keleti melegvizű tengerhez ós 
az Indiába vezető út kierőszakolására vetette ma
gát. A Kaukázustól Koreáig terjedő roppant fronton 
egyszerre indította meg az offenzívat az eléje 
tornyosuló angol ellenállás ellen. 

Természetes, hogy amíg ez a titáni mérkőzés 
el nem dőlt, addig jóformán semmit sem tehetett 
az entente cordiale óvatos mondataiban elbújtatott 
titkos célok megvalósítása érdekében. Ázsiai hi
vatásának betöltése és az egyre keményebbé váló 
angol ellenállás leküzdése annyira igénybe vette 
minden erejét, hogy még félkarral és félszívvel 
sem siethetett szövetségese segítségére. A francia 
közvélemény eleinte lázongott a nagy áldozatok
kal megnyert szövetségestárs Ázsiába dezertálása 
ellen s megütközve kérdezte: miről van hát tu
lajdonképen szó, komoly igényű allianceról-e v. 
csak egyszerű fürtről ? De azután megnyugodott 
s egyidőre maga is követte Oroszország példáját. 
A kilencvenes évek elején újraéledt koloniális 
láz hatása alatt a köztársaság is a tengerentúlra 
fordította figyelmét s afrikai birtokainak kikere-
kítésére összpontosította erejét. Ennek termé
szetszerű következménye a német-francia feszült
ség enyhülése és viszont az angol-francia viszony 
elmérgesedése volt. Hanotaux külügyminiszter 
(1894—95,1896—98) annyi megértést tanúsított 
Németország iránt, mint Ferry óta egyetlen 
francia államférfi sem. Egyideig úgy látszott, 
mintha a kettős szövetség eredeti célkitűzései 
ellenére az európai béke szilárd oszlopává készülne 
válni. Németország s keleti és nyugati szomszé
dainak viszonyában átmenetileg határozott meg-
könnyebbedés állott be. 

De a német külpolitika szempontjából még 
ennél is többet jelentett Anglia és Franciaország 
éles szembekerülése a fásodat incidensből, illetve 
a Felső-Nilusvölgy hovatartozásának kérdéséből 
kifolyólag (1898 szept.). Bismarck titkos remény
kedése, hogy a koloniális célok után járás előbb-
utóbb engesztelhetetlen gyűlöletet fakaszt a két 
vetélkedő hatalom között s így a revanche-gon-
dolat automatikusan háttérbe szorul, soha sem 
állott közelebb a megvalósuláshoz, mint ezidétt. 
De a káprázat csak rövid ideig tartott. A század
forduló olyan eseményeket indított meg, melyek 
időnap előtt elfagyasztották a bimbózó reményeket 
s az európai történelem folyását az áhítva várt 
általános béke helyett a világháború irányába 
állították be. A végzetes fordulatot a Német biro
dalom gazdasági és világpolitikai helyzetének 
rohamos változása és ennek következményeként 
a brit világhatalom eddig követett külpolitiká
jának gyökeres átértékelése idézte elő. 
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3. Anglia belekapcsolódása az európai 
politikába. 

A német nép az egység kivívását követő év
tizedekben valóban bámulatos munkát végzett. 
Különösen anyagi téren ért el nagy sikereket. 
Szorgalmával és szakértelmével a lehető legma
gasabb fokra emelte a munka intenzitását és gyü
mölcsöző képességét. Egyfelől tudományos ala
pokra fektette az őstermelést, másfelől elsőrangú 
iparos állammá fejlesztette hazáját és egymásután 
túlszárnyalta a nálánál sokkal régebbi iparral bíró 
nyugati nemzeteket. Főleg a gépgyártás, elektro
technika, vegyészet, könyvnyomtatás és játékárú-
készítós terén ért el nagy eredményeket. A filozófu
sok és írók nemzete rövidesen ipari téren is mestere 
lett a világnak. Az iparral karöltve járt a kereske
delem rohamos fejlődése. A német kereskedő min
denüvé utat talált s leleményességével és bámula
tos alkalmazkodási kópessógéTel még ott is piacot 
tudott magának szerezni, ahol százados hagyomá
nyokravisszatekintő vetélytárssal kellett fölvennie 
a versenyt. A fejlődés arányait jellemzi, hogy a né
met kereskedelmi flotta tonnatartalma egy ember
öltő alatt négyszeresére, a kereskedelmi mérleg 
pedig két évtized alatt háromszorosára emelkedett 
s Németország a világkereskedelemben a negye
dik helyről a másodikra küzdötte föl magát. 

A gazdasági föllendülés nyomában a hatalmi 
igények megnövekedése és a külső terjeszkedés 
vágya járt. A nagyarányú kivándorlás és a ke
reskedelem szédületes fejlődése már a nyolcva
nas évek elején arra kényszerítette Bismarckot, 
hogy revízió alá vonja a birodalom szaturáltságá-
ról korábban vallott nézeteit. A nyersanyagszük
séglet gyors növekedése és az alkalmas piacok 
utáni kereslet fokozódása elutasíthatatlannl sürgős 
kötelességévé tette a megfelelő gyarmatok után 
nézést. A koloniális politikára való áttérés annál 
sürgetőbbé vált, mivel az általános gyarmatláz 
mellett alapos volt a félelem, hogy Németország 
végleg lekésik a még birtokba vehető területek 
szétosztásáról. A közvélemény is gyors elhatáro
zást sürgetett. A Deutsche Kolonialgesellschaft 
(1882), a Qesellschaft für deutsche Koloni-
sation (1884) és más hasonlócélú egyesületek ha
talmas társadalmi agitációt indítottak a gyarmat
szerzés érdekében s a kormányra is erős nyomást 
gyakoroltak. Bismarck nem habozott tovább. 
Látta, hogy a kérdés egészen megérett a meg
oldásra. Tehát haladéktalanul munkához fogott s 
a német tőke és a német vállalkozási kedv lelkes 
közreműködésével néhány év leforgása alatt több 
mint kétmillió négyzetkilométernyi területet szer
zett. (1883. Délnyugat-Afrika, 1884. Togo és Ka
merun, 1885. Kelet-Afrika, Üj-Ghiinea, Bismarck-, 
Salamon- és Marsehall-szigetek.) Utódai némi in
gadozás után követték példáját. így Hohenlohe 
herceg az eddigiek mellé megszerezte Kiau-csout 
(1898 márc. 6.), a Karolina-, Palau- és Mariana-
szigeteket (1899 jún. 22.), majd az TJpola- és Sawai-
szigeteket (1899 dec. 2.). így esett, hogy a szá
zadforduló a gyarmatosító államok sorában már 
a negyedik helyen találta Németországot. 

A gyarmatszerzéssel együtt járt, hogy Német
ország a kontinentális államok sorából a világ-

hatalmak közé emelkedett és ennek megfelelően 
diplomáciai horizontját és gazdasági érdekeltsé
gét az egész világra kiterjesztette. Afrika és 
Óceánia mellett különösen a keletázsiai ügyekre 
fordított nagy gondot. Még nagyobb odaadással 
ápolta a török barátságot, mely II. Vilmos csá
szár konstantinápolyi látogatása óta (1889 nov. 
2—6.) egyre többet nyert mélységben és világ
történeti jelentőségben. A német tőke, energia és 
vállalkozási kedv mohón vetette rá magát a kí
nálkozó új lehetőségekre. A Drang nach Osten 
nemsokára a Berlin—Bagdad jelszóban sűrűsö
dött s ezzel megadta a német imperializmus sajá
tos jellegét, mely önmaga méltó szimbólumául 
még a századvég előtt megkezdte a monumentá
lis Bagdad-vasút építését. (A Deutsche Barik 
1888 okt. 4. nyert engedélyt a Hajdar Pasa— 
Angóra, 1899 dec. 23. az Angóra—Perzsa-öbölig 
terjedő szakasz megépítésére.) 

A gyarmatszerzésnek és a világuralmi állás 
kiküzdésének egy másik, logikailag szintén el
maradhatatlan következménye a tengeri függet
lenségre való törekvés volt. Az imperialista gon
dolat gombamódra szaporodó apostolai meggyő
ződéssel hirdették, hogy a Weltindustrie, Welt-
handel és Weltmacht fogalmának reális tartal
mat csak egy erős ós versenyképes flotta építése 
adhat. Az izgatásban maga a császár járt elől 
példával. Trónralépóse első percétől kezdve ezer 
meg ezerféle változatban hangoztatta, hogy a vi
lághatalommá fejlődött birodalomnak múlhatat
lanul szüksége van «olyan tengeri készültségre, 
mellyel a világ népei előtt tekintélyt szerezhet 
magánaka (1897 nov. 30.). Fáradozásainak ered
ménye az első (1897 nov.) és második flottatör
vény megszavazása lett (1900 jún. 14.), mely egy
szerre a számottevő tengeri hatalmak sorába 
emelte Németországot. 

A birodalom gazdasági és hatalmi viszonyai
nak radikális megváltozása nagyon kellemetle
nül érintette az idősebb nagyhatalmakat, melyek 
a beati possidentes rideg önzésével ós abszolút 
meg nem értésével tekintettek a megkésve érke
zett versenytársra. Minden talpalatnyi földdel és 
minderi szemernyi hatalommal, melyet magának 
követelt, önmagukat érezték megrövidítve. Se
hogyan sem akarták megérteni és elismerni, hogy 
esy hatvanmilliós nemzetnek joga van einen 
Platz an der Sonne (Bülow) követelni. A német 
jellem érdessége, a porosz gőg, a hatalom min
denek fölé helyezése, a materializmus egyre nö
vekvő térfoglalása és az elért sikerekkel való-
örökös és bántó kérkedés semmiképen sem voltak 
alkalmasak az érdekeikben sértett nemzetek ellen
érzésének leküzdésére. A császár folytonos kard
csörtetésé ós jószándékú, de sokszor oktalanul 
telitónusú és nagygesztusú beszédei szintén csak 
a bizalmatlanság ólesztésére szolgáltak. 

A német viszonyok megváltozására legkoráb
ban Anglia reagált. Az angol iparos- és kereskedő
világ már a nyolcvanas évek végén ráeszmélt a 
német verseny veszélyességére s harcot indított 
ellene (1887 aug. 23-iki védjegytörvény: Made 
in Germany). A sajtóban és a közéletben egyre-
gyakrabban hangzott el annak a megállapítása, 
hogy a Brit birodalomnak Németország a legve-
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szedelniesebb ellenfele s a nagytekintélyű. Satur-
day Revieiv már a kilencvenes évek közepén ki
mondta a harci jelszót: Germaniam esse delen-
dam (1896 febr. 1.). Ugyanakkor az erőre kapott 
imperializmus hívei a német gyarmatpolitika és 
diplomácia állítólagos angolellenes tendenciáit 
állították pellengérre. Lépten-nyomon arra hivat
koztak, hogy az angol terjeszkedni akarás min
denütt német ellenállásba ütközik. Különös elő
szeretettel utaltak a neoimperializmus gigantikus 
arányait szimbolizáló Kap—kairói és Kairó—kal
kuttai vasútvonalakra, melyeknek terveit kizáró
lag a német gyarmati és diplomáciai érdekeltség 
miatt kellett elejteni, illetve elodázni. Az Indiai-
óceánt német ellenállás miatt nem lehetett zárt 
angol tengerré átalakítani. 

De még ennél is hatásosabb érv volt a német 
flottaépítő tervekre való hivatkozás. Az angol 
világuralom legerősebb pillérének, tengeri túl
súlyának veszélyeztetése minden angolt szíven 
talált és fölháborított. Hiszen az angol közvéle
mény a puritán világszemlélet sajátos optikai 
csalódásával már régen megszokta, hogy az an
gol világuralom érdekeit azonosaknak lássa az 
emberiség érdekeivel s minden ellene irányuló 
támadást az emberi szolidaritás és kulturközös-
ség ellen elkövetett merényletnek érezzen. A né
met flottaépítő tervekben tehát nem tudott és nem 
akart mást látni, mint a szándékos kihívást; leg
jobb esetben fölösleges fényűzést, melyet az angol 
flotta pusztán létezésével céltalanná tesz. Bizo
nyos imponderábilis tényezők, mint pl. a búr kér
dés elmérgesedése nyomán támadt erős érzelmi 
hullámzás és a mind gyakoribbá és hevesebbé 
váló sajtópolémiák csak fokozták a szigetország 
népének idegességét. Mindezen okok azt eredmé
nyezték, hogy az angol közvélemény zöme érzel
mileg már régen leszámolt a kellemetlen jöve
vénnyel, amikor a hivatalos politika még a baráti 
viszony szálait szövögette, sőt éveken át az angol
német szövetség délibábját kergette. 

A londoni kormány ugyanis a változott hely
zetből egyelőre csak azt a tanulságot vonta le, 
hogy a splendid isolation politikája tovább nem 
tartható fenn. A kettős- és hármasszövetség egyre 
mélyülő ellentétével s a gyarmati versengés 
arányainak váratlan kitágulásával és elmérgese
désével szemben egyszerre tudatára eszmélt, hogy 
különállásának további fenntartása szükségképen 
teljes elszigetelését és háttérbe szorítását ered
ményezné. Ezért hirtelen politikát változtatott s 
a kilencvenes évek közepétől kezdve állhatatosan 
abban fáradt, hogy a fennálló szövetségi rend
szerek valamelyikéhez csatolja hazájának sorsát. 
Először Németországra gondolt. Nemcsak meg
szokásból és a Bismarck-éra hármasszövetség
barát hagyományainak utórezgéseként, hanem 
józan realizmusból is. Mert a kettősszövetség 
hatalmaival szemben ép ezidétt olyan nagy és 
lényegbe vágó ellentétek forogtak fenn, hogy 
kiegyenlítésük majdnem lehetetlennek látszott. 
A Német birodalomhoz való viszony ellenben 
Bismarck utódjának, Caprivi tábornoknak hiva
talba lépése óta jobb volt, mint bármikor valaha 
(Helgoland—Zanzibári szerződés, 1890 júl. 1.; az 
orosz viszontbiztosítási szerződés elejtése, 1890 
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jún. 18.). Mindezekhez a meggondolásokhoz járult 
még az a titkos reménykedés, hogy szövetség 
esetén a német világuralmi törekvések is könnyeb
ben ellenőrizhetők és mérsékelhetők lesznek. 

A felismerést elhatározás és az elhatározást 
gyors kivitel követte. A londoni kormány, amint 
egyszer rászánta magát a splendid isolation 
feladására, késedelem nélkül megtette a második 
lépést is. Salisbury lord miniszterelnök és kül
ügyminiszter már 1895 nyarán módját tudta 
ejteni, hogy közelebbi viszonyba lépjen a berlini 
diplomáciával. Az Abessziniában erősen szoron
gatott Olaszország helyzetének megkönnyítésével 
kapcsolatban megpendítette Törökország fel
osztásának gondolatát. Berlinben azonban idege
sen fogadták az eszmét és kijelentették, hogy a 
török kérdés fölvetésével nem akarják kompli
kálni a szövetséges Olaszország és Ausztria-
Magyarország viszonyát, még kevésbbó veszé
lyeztetni az orosz-német barátságot. A felosztás 
gondolata különben is ellenkezik a német kül
politika elvi célkitűzéseivel. De a főakadály még 
sem ez, hanem Holstein Frigyes előadó tanácsos
nak és a külügyi hivatal tulajdonképeni vezetőjé
nek személye volt. A Bismarck utáni német diplo
mácia e markáns egyénisége ugyanis sem most, 
sem később nem tudott szabadulni attól a rög
eszmétől, hogy Anglia csak eszközül akarja fel
használni Németországot s ezért most is, később 
is bizalmatlansággal fogadott minden angol aján
latot. Ennek ellenére a tárgyalás nem szakadt 
meg azonnal. Törökország fölosztásának terve 
Vilmos császár és Salisbury cowesi találkozóján 
is szóba került (1895 aug. 8.), de csak az ellen
tétek kiélezését eredményezte. Az angol miniszter
elnök ingerülten távozott. 

De az első kudarc nem csüggesztette el a német 
orientáció híveit. Az elszigeteltségből való kiemel
kedés a fenyegető francia és orosz viszály miatt 
egyre sürgetőbbé vált. A Szudánért és Indiáért 
folyó küzdelem hevében és a búr háború küszöbén 
a legerősebb katonai hatalommal való szövetkezés 
különösen kívánatosnak tűnt fel. Lassankint Sa lis-
bury haragja is megenyhült. Elfelejtette a cowesi 
találkozó disszonáns kimenetelét és újra fogé
konnyá vált a német barátság értéke iránt. 1898 
tavaszán épen ő volt, aki Chamberlain gyarmat
ügyi miniszterrel egyetemben újabb pozitív aján
lattal fordult Hatzfeldt német nagykövethez, 
mely lényegileg az oroszok ázsiai terjeszkedésé
nek korlátok közé szorítását célozta. Berlinben 
azonban ez az ajánlat sem talált visszhangra. 
A császár és Bülow államtitkár, az agg Hohen-
lohe herceg helyettese hidegen és gyanakvással 
fogadták. Egyfelől nem akarták az akkor épen 
bizalmassá melegedett orosz-német viszonyt ve
szélyeztetni, másfelől az angol parlament kiszá
míthatatlan magatartása miatt nem bíztak a szö
vetség állandóságában. De a főok ezúttal is a 
bizalmatlanság volt. Már csak az épülő flottára 
való tekintettel sem akarták megkötni engedni 
kezüket. így az általános szövetségi ajánlat má
sodrendű gyarmati kérdések megvitatásává zsugo
rodott össze, mely hónapok multán a portugál 
ayarmatok jövőjét illető Angola-szerződésre veze
tett (1898 okt). 

16 
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Hasonlóan eredménytelen maradt Chamberlain 
leicesteii beszéde is, melyben a Marokkó birtoká
ban való megegyezést és Amerika bevonását 
jelölte meg a kötendő szövetség alapjául (1899 
nov. 29.). Mivel Amerika semmi jelét nem adta 
közeledési készségének, másrészt meg az angol 
kormány ép ezidétt jónak látta néhány Dél-Afriká
ban időző postagózösnek feltartóztatásával és 
Port-Dunbarba hurcolásával még jobban elkese
ríteni a német közvéleményt, a tárgyalás mind
járt az elején megrekedt. 

De ezzel még mindig nem zárult le a közeledési 
kisórletek száma. Anglia helyzete napról-napra 
veszélyesebbé vált. Oroszországgal való viszálya 
annyira kiélesedett, hogy a századfordulón csak a 
hágai békekonferencia váratlan összehívása (1899 
máj. 18.—júl. 29.) hárította el a fegyveres konflik
tust. Franciaországgal szintén csak egy hajszálon 
múlt a fegyveres összeütközés. A háborgó francia 
közvélemény a fasodai válság forró napjaiban 
egyidőre még a revanche-ról is megfeledkezett s 
kész volt kezet fogni Németországgal a szudáni 
szégyen megtorlására. Még több keserűséget oko
zott a búr háború. A maroknyi búr nemzet vitéz 
és hosszú ellenállása emberéletben és anyagi javak
ban egyaránt tömérdek áldozatot kívánt. Amellett 
az egész kultürvilág rokonszenvétől megfosztotta 
Angliát. A világ lelkiismerete föllázadt a kalmár
okokból kezdett és barbár kegyetlenséggel viselt 
háború ellen. A világsajtó az éles kritika és a 
metsző gúny eszközével tiltakozott egy jobb sorsra 
érdemes kicsiny nép erőszakos letiprása ellen. 
Egyes nagyhatalmak a morális megbélyegzésen túl 
diplomáciailag is igyekeztek a maguk javára hasz
nosítani a helyzetet. A nagy méregkeverő, Orosz
ország ismételten lépéseket tett a párisi és berlini 
külügyi hivataloknál s közös intervencióra nó
gatta őket (1900 febr. és 1901 okt.). Sőt még az 
egyébként barátságos északamerikai diplomácia 
is halászni igyekezett a zavarosban. A Hay— 
Pauncefote-szerződéssel a Panama-csatorna meg
építésére korábban szerzett jogairól való lemon
dásra kényszeritette az ezernyi nehézséggel küzdő 
Angliát. 

Az általános elfordulásban csak a berlini diplo
mácia viselkedett korrektül. Bár a német közvéle
mény ép oly szenvedélyesen búrpárti volt, mint 
a francia vagy holland, a hivatalos körök tartóz
kodtak minden érzelemnyilvánítástól. Az orosz 
biztatást kereken elutasították. Vilmos császár 
csakúgy megtette szokásos angliai útját, mint 
annakelőtte. így érthető, hogy a kabinet német
barát tagjai a történtek után sem adták fel remé
nyüket, hogy talán mégis sikerül közös tárgyalási 
alapot találniok. Hazájuk szorongatott helyzete 
sietésre és szívósságra sarkalta őket. A kínai ügye
ket illető Jangcse-egyezmény, mely politikai 
tekintetben a területi épség, gazdasági tekintetben 
pedig a nyitott ajtó elvéhez szögezte a szerződő 
feleket, különben is kitűnő alkalmat kínált szá
mukra a tárgyalások újra való fölvételére. A kez
deményező lépést ezúttal is Chamberlain tette 
meg. Eckardtstein báróval, a német nagykövet
ség első titkárával folytatott beszélgetés során 
kijelentette, hogy Anglia a körülmények meg
változása miatt kénytelen a splendid isolation 

politikáját feladni és sorsát a fennálló szövetségi 
rendszerek valamelyikéhez kötni. Ő maga és né
hány minisztertársa a német szövetségnek ad 
előnyt. De ha kiderülne, hogy ez az út járhatatlan, 
készen áll az entente cordiale felé való orientáló
dásra is, bármilyen súlyos áldozatokkal járna is 
ez. A továbbiak során a szövetség alapjául isméi 
a marokkói birodalmon való megosztozást jelölte 
meg oly módon, hogy Anglia Tangert s általában 
a földközi tengeri partokat, Németország pedia 
Casablancát, Mogadort, Rabatot vagyis az Atlanti 
tengerpartot venné birtokába (1901 jan. 16.). 

A tárgyalások látszatra nagyon kedvező elő
jelek között indultak meg. Vilmos császár kész
sége, mellyel súlyosan megbetegedett nagyanyja, 
az agg Viktória királynő halálos ágyához sietett, 
a lehető legjobb benyomást gyakorolta a mélyen 
sújtott angol népre (1901 jan. 21.). A kevéssel 
előbb még halálosan gyűlölt uralkodó egyszerre 
legnépszerűbb ember lett Angliában. Bárhova 
ment, mindenütt lelkes tüntetéssel fogadták. A 
miniszterelnökkel, külügyminiszterrel és más ve
zető személyiségekkel folytatott beszélgetései csak 
fokozták a hatást. Maga a király, VII. Edward 
szintén rendkívül kitüntette unokaöccsét. Kine
vezte az angol hadsereg tábornagyává s pohár-
köszöntőjében ismételten barátságosnak s kitűnő
nek mondta birodalmának Németországhoz való 
viszonyát. A császárt nagyon meghatotta ez a rég
óta nem tapasztalt melegség. Három heti ott tar
tózkodás után azzal az érzéssel hagyta el Londont, 
hogy nem szabad tovább ingadoznia az angol és 
orosz szövetség között, mert könnyen megeshetik, 
hogy két szék között a földre esik. 

De a berlini külügyi hivatal felhasználatlanul 
engedte tovasuhanni a soha többé vissza nem térő 
kedvező alkalmat, sőt kevéssel rá élesen szembe
fordult az angol kormánnyal. Mikor ugj-anis a 
Foreign Office a Jangcse-egyezménynek az orosz 
előnyomulástól veszélyeztetett Mandzsúriára való 
kiterjesztését ajánlotta, Bülow szokatlan éles
séggel azt válaszolta, hogy Németország Kínában 
csak a saját érdekeinek megvédésére vállalkoz-
hatik, az angol érdekek védelmét az angoloknak 
hagyja (1901 márc. 15.). A császár oroszbarát 
beszéde, melyet a Sándor cárról nevezett ezred 
lakomáján mondott, csak fokozta az angol köz
vélemény idegességét (1901 márc. 28.). De Cham
berlain s politikai barátai még mindig reményked
tek. A kulisszák mögött hónapokon át lázasan 
dolgoztak s egyidőre a királyt, sőt az elkedvet
lenedett Salisburyt is meg tudták nyerni tervük
nek. Ezúttal merőben védelmi szövetséget tervez
tek, mely csak kettős támadás esetén kötelezte 
volna a feleket segélynyújtásra. Gróf Hayaslii 
londoni japán nagykövet bevonása még grandió-
zusabbá tágította a szövetségi programmot és 
lehető minimálisra csökkentette Németország koc
kázatát. A japán államférfi ugyanis Japán mellett 
az egész hármasszövetséget is fel akarta vótetnr 
a tervezett szövetségbe. így jött létre az ötös
szövetség eszméje (Fünfergruppé.). 

Berlinben belátták a gigantikus terv előnyeit, 
de nem siettek megvalósításában közreműködni. 
A nagybefolyású Holstein még mindig nem tudott 
megbízni az angol Ígéretek őszinteségében. A ket-
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tős szövetség felé való orientálódás lehetőségének 
emlegetését csak bluffnek tartotta s meg volt 
•győződve, hogy Anglia még kedvezőbb feltételeket 
is fog kínálni. Ezért hozzájárulását egyenesen 
teljesíthetetlen feltótelekhez kötötte. Nevezete
sen azt kívánta, hogy a tárgyalások Bécsben 
Goluchowski közös külügyminiszter vezetésével 

folyjanak. Az angol miniszterelnök kereken vissza
utasította ezt. Már csak azért is, mert az angol 
politika már ekkor számolt a monarchia Ferenc 
József halálával bekövetkező szétesésével. Erről 
pedig Bécsben egy osztrák-magyar miniszter elnök
lésével még sem lehetett tárgyalni. így Chamber
lain, Lansdowne, Cavendish és barátaik fára
dozása ismét kudarcba fulladt. Ezzel vége is 
szakadt a hat éves kísérletezésnek. A Nicolson 
államtitkár nevéhez fűződő tapogatózás szövet
ség helyett már csak egy Marokkót illető külön 
egyezmény körül forgott (1901 júl.). Félévvel rá 
Lansdoivne külügyminiszter pedig már úgy 
találta, hogy a néphangulat nem kedvező politikai 

;>Bsolatok keresésére. 1902 jan. 30. létrejött az 
•pl-japán szövetség s ezzel megkezdődött 

Anglia új irányú orientálódása. 
Az európai s a világbéke mérhetetlen kárára 

tehát a német-angol ellentétet békés eszközökkel 
áthidalni nem sikerült. A kudarcért körülbelül 
egyforma mértékben terheli a felelősség mindkét 
félt. Németország a fölfelé emelkedés nagyszerű 
iramában nem akart tűrni semminemű korláto
zást. Mivel eddig minden sikerült neki, azt hitte, 
hogy mindent merhet. Az angol politika sakk
húzásaiban az irigységen és féltékenységen tiil 
nem akarta észrevenni a súlyos áldozatokkal ki
vívott történeti pozícióhoz való indokolt ragasz
kodást és szövetségi ajánlataiban csak világ
hatalmi törekvéseinek elgánesolására vagy leg
alább gúzsbakötésére irányuló kísérleteket látott. 
Viszont Oroszországban kelleténél jobban bízott. 
Bár a kronstadti látogatás és a nyomában követke
zett események után tudnia kellett, hogy Péter
vártól mi jót sem várhat, politikai számításaiban 
makacs következetességgel mindig előkelő helyet 
juttatott a cári diplomácia várható magatartásá
nak, amit ez galádul ismételten a hébe-hóba ben
sőbbre fordult angol-német barátság elgánesolá
sára használt fel. De Anglia sem tanúsította min
dig azt a nyíltságot és előzékenységet, melyet 
a német bizonytalanság eloszlatása kívánatossá 
tett volna. így az Angola-szerződést kevéssel rá 
agyonütötte az ellenkező célzatú windsori titkos 
szerződéssel. Baj volt az is, hogy túlságosan szűk
keblűén kezelte a német kérdést. Nem akarta 
megérteni, hogy egy hatvanmilliós nagy nemzet
nek, ha mindjárt elkésve is érkezett be a népek 
versenyében, joga van részt követelni a világ 
sorsának intézésében. Idegességében a német poli
tika minden még oly jószándékú lépése mögött is 
maga ellen irányuló tendenciát sejtett. A szélső
séges irányok, egyik oldalon a jingő, másikon 
«i alldeutsch körök és lapok véglegesen elmér
gesítették a helyzetet. 

Angliának a német orientálódás kudarca után 
nem maradt más választása, mint a Chamberlain 
utal 1901 jan. 16. felállított alternatíva második 
fele: a kettős szövetség államaihoz való közele-
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dés. Elsőnek Franciaországot vette sorra. A munka 
nem volt könnyű. Egyiptom megszállásától 
kezdve a Fasoda-válságig a koloniális érdek-
surlódásoknak olyan hosszú láncolata mérgezte 
a két hatalom viszonyát, hogy a francia közvéle
mény pillanatnyilag inkább kívánta az angolelle
nes német, mint a németellenes angol szövetsé
get. Ezzel szemben viszont határozott nyereséget 
jelentett, hogy a Németország iránt barátságos 
érzületű Hanotaux örökébe épen a válság leg-
lázasabb napjaiban (1898 jún. 30.) az angolbarát 
Delcassé került, aki a Petité République hasáb
jain már újságíró korában az angol szövetség 
lelkes hívének mutatta magát. A személycsere 
történeti jelentőségét még nyomatékosabbá tette 
az a körülmény, hogy az új külügyminiszter 
mindjárt hivatalba lépése után magához hasonló 
gondolkodású emberekkel töltötte be a legfonto
sabb nagyköveti állomásokat. Londonba Cambon 
Pált, Rómába pedig az egykori barrikádhőst, 
Barrére Kamillt küldötte s ezzel megteremtette 
a közeledés személyi föltételeit. Az átnyergelés 
ennek ellenére sem ment simán. A francia nép 
sokáig nem felejtette el a szudáni vereséget. A 
német-angol tapogatózások is idegesítették. így 
Delcassé ós munkatársai legjobb akaratuk mel
lett sem követhettek egyenesvonalú politikát. 
A fasodai kérdést sikerült ugyan háború nélkül 
megoldaniok(1899 márc. 21.), de azután a szenve
délyesen búrbarát közvélemény nyomása alatt 
kénytelenek voltak csatlakozni Oroszország inter
veniáló szándékához (1900 febr. és 1901 okt.). 
Ebben a hangulatban fogant a francia-spanyol 
titkos marokkói egyezmény is, mely Németország 
bevonásával akarta felosztani a marokkói biro
dalmat (1902 nov. 10.). 

De ezzel ki is merült az ellenáramlat ereje. 
Az angol-német közeledés kudarca teljesen sza
baddá tette a pályát. Ezzel egyidejűleg Vll. 
Edivard király aktiv belenyúlása a kormány
ügyek vitelébe s nagyszabású diplomata egyéni
ségének kibontakozása megadta az utolsó moto
rikus és célkitűző erőt. Edtvard a lezárult tár
gyalások történetéből azt a tanulságot vonta le, 
hogy császári unokaöccse és tanácsosai politiká
jára egyáltalában nem támaszkodhatik. Ha tehát 
a maga elé tűzött célt, Németország hatalmi fejlő
désének korlátok közé szorítását el akarja érni, 
ezt csak úgy teheti, ha a birodalmat minden oldal
ról ércfallal zárja körül. Az ú. n. bekerítő poli
tika nem előre eltökéltháborús szándékból, hanem 
inkább abból a törekvésből fakadt, hogy minden
áron megakadályozza Németországnak Anglia 
fölé emelkedését. A háború lehetőségét nem cél
kitűzésével vagy törekvéseinek benső jogosulat
lanságával, hanem azzal mozdította elő, hogy a 
két kifejezetten aggressziv és németellenes hata
lom : a francia revanche és az orosz pánszlávizmus 
mellé szegődött harmadiknak és ezzel óriásilag 
megnövelte azok támadó kedvét és belső erejét. 

A gondosan előkészített közeledés első ótappe-ja 
a fennforgó kisebb konfliktusok békés kiegyenlí
tése volt (a vaimai fegyveres összetűzés és a 
Sergent Malamine gőzös ügyének választott bíró
ság elé utalása, 1901 ápr. 3.; a sziámi érdekszfé
rák elhatárolása, 1902 okt. 7. és a maszkáti vi-
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6zály kiegyenlítése, 1902 nov.). Erre következett 
második lépésnek Édward király kitűnően sike
rült párisi látogatása, mely valósággal megigézte 
a francia népet (1903 máj. 1.). Loubet elnök és 
Delcassé hat héttel utóbb bekövetkezett viszont-
látogatása még bizalmasabbra hangolta a viszonyt 
(1903 júl. 6—9.). A diplomáciával párhuzamosan 
a politika és a sajtó is nagy tevékenységet fejtett 
ki. Gambon a londoni francia kereskedelmi kama
rában mondott beszédeiben valóságos dicshimnu
szokat zengett a francia-angol közeledés előnyei
ről (1902 ápr. 19., 1903 márc. 4.); Delcassé a 
francia kamarában tette ugyanazt (1903 márc. 11. 
és 12.). Az angol sajtó viszont a német invázió 
lehetőségének emlegetésével szolgálta a közele
dés ügyét. 

Ily sokoldalú előkészítés eredményeként jött 
létre az 1903 okt. 14. aláírt általános döntőbíró
sági szerződés-, majd hét hónappal rá (1904 ápr. 8.) 
a marokkói és egyiptomi kérdést tisztázó entente 
cordiale, mely ha formailag nem is, tényleg vég
érvényesen a francia, tehát kimondottan német
ellenes és háborút áhító politika mellett szögezte 
le a splendid isolation állapotából kiemelkedő 
Angliát. Mert a szerződés egyetemes történeti 
jelentőségét nem tényleges tartalma, eay csomó 
különböző fontosságú érdekellentét (Üj-Fund-
land, Szenegambia, Egyiptom, Marokkó, Sziám, 
Madagaszkár és Üj-Hebridák) kiegyenlítése, 
hanem szelleme adta meg. Franciaország és 
Anglia a kölcsönös kompenzáció elve alapján 
megtalálták a tartós együttműködés s ezzel az 
európai és a világpolitika új utakra terelésének 
lehetőségét. 

A központi hatalmakat teljesen készületlenül 
találta az új diplomáciai kurzus. Annál inkább, 
mivel Bismarck nagyszerű életművén ekkor már 
fájdalmas hasadások, sőt betölthetetlen hézagok 
tátongtak. Oroszország elszakadását nyomon kö
vette Szerbia kiválása (1895.). Kevéssel utóbb 
Spanyolország is széttépte a Bécs és Berlin felé 
vezető szálakat. De még ennél is fájdalmasabb 
volt, hogy maga az egész monumentális mű alap
jául szánt hármasszövetség is megrendült. Olasz
ország magatartásában a század utolsó évtizedé
ben gyökeres változás állott be. Az abesszíniai 
katasztrofális vereségből (1896 márc. 1.) az olasz 
közvélemény azt a tanulságot merítette, hogy az 
álmodott nagy Olaszországot csak az- idősebb 
latin testvér, Franciaország segítségével teremt
heti meg s ezért sürgetni kezdte a Parisba vezető 
szálak helyreállítását és az imperialisztikus poli
tika súlypontjának a Balkánra való áthelyezését. 
A hivatalos politika sietett utána csinálni a nagy 
Pálfordulást. A hármasszövetséghez hű Grispi 
örökébe lépett Rudini miniszterelnök annak be
jelentésével kezdte meg működését, hogy Olasz
ország együttes angol-francia támadás esetén nem 
hajlandó fegyveres támogatásban részesíteni 
szövetségeseit (1896 ápr. 27.). Majd négy hónappal 
rá elismerte Franciaországnak Tunisz birtokára 
emelt jogigényét s ezzel eltávolította a francia-
olasz közeledés legfőbb érzelmi akadályát (1896 
szept. 28.). Azután gyökeres revízió alá vette az 
olasz imperializmus célkitűzéseit s a monzai 
szerződés megkötésével hivatalosan is inaugu

rálta az altra sponda, vagyis Albánia felé tekint
gető külpolitikai irányt (1897 nov. 5.). Utódai 
mindenben hűségesen követték példáját. Pelloux 
tábornok véget vetett a tíz éve dúló váraháború
nak s gazdasági téren is barátságosra hangolta a 
két állam viszonyát (1898 nov. 21.). A két évvel 
utóbb aláírt francia-olasz középtengeri szerző
déssel viszont jogot szerzett hazájának az utolsó
északafrikai tartomány, Tripolisz birtokbavéte
lére (1900 dee. 14—16.). A radikális ZánardelU 
még tovább ment. Egyenesen a hármasszövetség 
felmondását tervezte. Ezt ugyan opportunisztikus. 
okokból nem merte megtenni, de a szövetség har
madik megújítása után (1902 jún. 28.) formális 
semlegességi szerződést kötött Franciaországgal 
s így a központi hatalmakkal szemben vállalt 
kötelezettségeket teljesen illuzóriusokká tette 
(1902 nov. 1—2.). Ezek után Delcassé nyugodt 
lélekkel mondhatta a francia kamarában: «01asz-
ország soha és semmilyen formában nem lesz. 
hazánk ellen irányuló támadás eszköze vagy 
segítője.» Valóban Olaszország ettől az időtől 
fogva csak formailag tartozott a hármasszövet
séghez ; érzelmileg sokkal közelebb állott szövet
ségesei ellenfeleihez. 

Bécsben és Berlinben hamar észrevették a dol
gok új fordulatát, de egyelőre nem tulajdonítottak 
neki nagyobb jelentőséget. Olaszország extra-
tonrjait már régebben megszokták, Anglia ellen
séges érzülete ellen meg elegendő hátfedezetnek, 
érezték Oroszország barátságát. Mert a cári biro
dalom gigantikus keleti terveire való tekintettel 
mindenképen jó viszonyt iparkodott fenntartani 
nyugati szomszédaival. Balkáni érdekeltségét, 
lehető minimálisra korlátozta s ezzel jó tíz esz
tendőre élét vette az osztrák-magyar és orosz 
hatalmi versengésnek. (Statusquo szerződés 1897 
máj. 8. és 17.; mürzstegi programra 1903 okt. 
2—3.) Németországgal szemben még könnyebb-
és egyszerűbb volt a helyzete. Mert a berlini diplo
mácia a simonoszeki békekötés óta (1895 ápr. 17.) 
a keletázsiai politika kérdéseiben majdnem min
dig egy úton járt vele. A Hohenlohe- és Bülow-éra 
valóságos másodvirágzást hozott az orosz-német 
barátság történetében, mely szavak és biztatások 
tekintetében alig maradt mögötte az elsőnek. Az-
uralkodók, II. Vilmos és II. Miklós meleg és 
bizalmas barátsága és gyakori levélváltása csak 
fokozta a viszony bensőségét. A francia-orosz 
entente cordiale nyomán támadt feszültség egy-
időre megszűnt s helyébe kölcsönös érdekközös
ség érzése lépett. Különösen a század-fordulé 
táján mélyült el a barátság. Hogy Németország 
nem tudta elszánni magát az ismételten feléje 
nyújtott angol baráti jobb elfogadására, annak 
nem utolsó sorban az Oroszország várható maga
tartására való tekintet volt az oka. 

Berlinben sokáig reménykedtek benne, hogy 
előbb-utóbb sikerül újra föltámasztani Bismarck 
életmüvét, a háromcsászár-szövetséget, illetve a 
viszontbiztosítási szerződést. Sőt egyideig abban 
is bíztak, hogy Péterváron át Parisba is meg
találják az utat s ezen a réven módot nyernek az 
angol-francia entente szétrobbantására. Az orosz
japán háború nyomán támadt angol-német és 
angol-orosz feszültség különösen hálás talajnak 
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bizonyult ilynemű, remények kicsiráztatására. 
Ilikor Anglia a keleti-tengeri orosz flotta részére 
•eszközölt szénszállítások miatt a semlegesség 
megsértésével vádolta és háborúval fenyegette 
Németországot, Vilmos császár formális szövet
séget ajánlott a cárnak, melybe harmadik tagul 
Franciaországot is fölvennék (1904 okt. 27.). 
Bülow kancellár teljes mértékben helyeselte 
császári ura törekvését s mihamar elkészítette a 
szövetségi tervezetet, mely fél év multán alapjául 
szolgált a két uralkodó által Björkőben kötött 
védő és támadó szövetségnek (1905 jún. 24.). A 
viszontbiztosítási szerződés ezen újabb kiadása 
kifejezetten békés és védelmi célokat tűzött maga 
•elé. Az európai béke megóvásának gondolatából 
indult ki s mivel e célra legalkalmasabb eszköz
nek a kontinentális blokkot tartotta, zárópontjá
ban kötelességévé tette a cárnak, hogy Francia
országot is igyekezzék számára megnyerni. 

Berlinben rendkívül vérmes reményeket fűztek 
a szerződéshez. A császár egyenesen úgy ünne
pelte, mint az európai politika sarkkövét és a 
világtörténelem új fejezetét. De mindez csak 
puszta reménykedés maradt. Franciaország hal
lani sem akart a neki szánt szerep vállalásáról, 
viszont Oroszország zilált viszonyai miatt nem 
is gondolhatott rá, hogy erélyesebb nyomást gya
koroljon szövetségesére. Emiatt az egész szövet
ségi tervezgetés csak írott malaszt maradt. 
Lamsdorff orosz külügyminiszter határozottan 
megtagadta hozzájárulását, utódja Izvolszkij pe
dig a svinemündei császártalálkozón (1907 aug. 
3—6.) kereken kijelentette, hogy Oroszország nem 
tartja magára nézve kötelezőnek a björkői meg
állapodást, így tényleg bekövetkezett, amitől 
Yilmos császár-1901 elején tartott: két szék kö
zött a földre esett. Angliát halálos ellenségévé 
tette anélkül, hogy Oroszország barátságát biz
tosítani tudta volna. 

Pedig ekkor már javában működött az Edward 
királytól forgásba hozott ördögmotolla. Az angol-
német hatalmi ellentét egyre több mérges anyag
gal fertőzte az európai atmoszférát. A londoni 
diplomácia, hátában a japán szövetséggel és a fran
cia erdente cordiale-\al, visszanyerte biztonság
érzetét és most már maga vette kezébe a konti
nentális politika irányítását. Németellenes tenden-
oiáját már 1904 őszén megmutatta az ismert 
szénkérdés elmérgesítésével és az északtengeri 
flotta egyidejű megerősítésével (1904 dec. 10.). 
Ugyanekkor a különböző lapok, köztük a félhiva
talos Army and Navy Gazette a legféktelenebb 
módon izgattak Németország ellen. Sir Arthur 
Lee, az admiralitás civillordja pedig ilyen han
gon szónokolt: «Remélem, hogy veszély esetén 
•a brit flotta abban a helyzetben lesz, hogy az első 
osapást — és hozzá igazán súlyos csapást — rá
mérheti, még mielőtt az ellenfél észrevenné, hogy 
a hadüzenet már megtörtént)) (1905 febr. 3.). Bs 
alig hogy a szénválság elsimult, a nyomban rá 
felvetődött marokkói kérdésben újból alarmirozta 
Európát. Itt ugyan látszólag Franciaország volt 
a cselekvő fél, de a háttérben ismét az angol 
diplomácia keverte a kártyát. 

Franciaország ugyanis azentente cordiale meg
kötése után érvényesíteni akarta az 1904 ápr. 

8-ikiszerződés titkos pontjaiban és az olasz-francia 
középtengeri szerződésben (1900 dec. 14—16.) Ma
rokkó birtokbavételére nyert jogait. Ezért, miután 
Spanyolország beleegyezését megnyerte (1904 
okt. 6.), tangeri ügyvivője, St. Bené Taillandier 
útján olyan rendszabályok keresztülvitelét ipar
kodott kicsikarni Abd-ul-Aziz szultántól, melyek 
egyértelműek lettek volna a francia protektorá
tus bevezetésével. Berlinben érthető módon nagy 
feltűnést keltett a váratlan fordulat. Nemcsak 
azért, mert a Marokkó függetlenségét garantáló 
madridi szerződést Anglia és Franciaország mel
lett Németország is aláírta (1880 júl. 3.), hanem 
azért is, mert a marokkói német kereskedelmi 
szerződés aláírása óta (1890 jún. 1.) a német gaz
dasági élet erősen érdekelve volt Abd-ul-Aziz bi
rodalmában és mert a német imperialisták mar 
mint jövendőbeli német gyarmatot tekintették 
Marokkót. 

Bülow kancellár tehát nem hagyhatta szó nél
kül a német érdekek veszélyeztetését. De tiltako
zásának módját nagyon szerencsétlenül válasz
totta meg. Vilmos császár váratlan megjelenése 
Tangerben s a szultán szuverén jogainak nyoma
tékos hangoztatása (1905 márc. 31.) csak a francia 
és angol közvélemény felkorbácsolását eredmé
nyezte. Az ápr. 12-iki hivatalos berlini körjegy
zék, mely egy nemzetközi Marokkó-konferencia 
összehívását indítványozta, még jobban fokozta 
az általános idegességet. Delcassé hallani sem 
akart Európa beavatkozásáról. El volt tökélve, 
hogy inkább kenyértörésre viszi a dolgot. Harci 
kedvét nagyban fokozta Anglia, mely kéz alatt 
egész flottájának mozgósítását és egy százezer 
főnyi expedíciós sereg partravetését Ígérte neki 
Németország támadása esetére. Szerencsére mi
nisztertársai nem osztották harckeverő szándékait. 
Mert egyrészt hazájukat még nem érezték eléggé 
felkészültnek, másrészt meg pillanatnyilag Ma
rokkó megszerzését fontosabbnak érezték, mint 
a revanehe-vágy kielégítését. Delcassénak tá
voznia kellett (1905 jún. 6.). Visszavonulása egy
szerre élét vette a viszálynak. 

Dea német diplomácia rövidlátásában nem tudta 
kiaknázni a kínálkozó kedvező helyzetet. Ahelyett, 
hogy békésen megegyezett volna a köztársaság
gal s ezzel megteremtette volna az újabb közele
dés feltételeit, merő presztizshajhászásból tovább 
erőszakolta a konferencia összehívását. Célját el 
is érte, de csak kárát látta. Diplomáciai sikeréért 
nyomban súlyos erkölcsi vereséggel bűnhődött. 
Mert az Algecirasban összeült konferencia (1906 
jan. 16—ápr.7.) csak arra szolgált, hogyavilág elé 
tárja teljes elszigeteltségét. A szövetséges Olasz
országkibontott vitorlákkal átment az entente cor
diale táborába, melyet ezúttal először Oroszország 
is hűségesen támogatott. Másrészt a hosszúra nyúlt 
tanácskozás még közelebb hozta egymáshoz Ang
liát és Franciaországot. Grey Edward, a Camp
bell Bannermann-koTméíny kevéssel előbb ki
nevezett külügyi államtitkára még a konferencia 
megnyílta előtt biztosította Gambon nagyköve
tet, hogy Nagybritannia minden körülmények kö
zött, még háború esetén is teljesíteni szándékozik 
Franciaországgal szemben vállalt kötelezettségeit 
s egyben megegyezett vele, hogy a két ország 
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katonai és tengerészeti vezérkarai ezentúl rend
szeres megbeszéléseket folytatnak egymással. Ez 
a bátorítás, valamint a konferencia győztes ki
menetele nagy mértékben hozzájárult az új erőre 
kapott francia nacionalista szellem, a nouvel 
esprit élesztőséhez és a revanehe-vágy erősí
téséhez. 

De még más tekintetben is nevezetes következ
ménnyel járt az algecirasi tanácskozás: alkalmat 
adott Angliának arra, hogy szövetségese szövet
ségesét, Oroszországot is bevonja messzenyúló 
politikai számításaiba. Az orosz orientáció gon
dolata nem ekkor merült föl először az angol köz
véleményben. Az imperialisztikus National Re-
wiew már 1902 elején kiadta az ezt sürgető jel
szót. De akkor még nem volt keresztülvihető e 
programm. A mandzsúriai mezőkön szenvedett 
súlyos vereségek és a belső forradalom kemény 
megpróbáltatásai után azonban megváltozott a 
helyzet. A meggyöngült Oroszországnak be kellett 
látnia, hogy az angol-japán blokk nyomasztó túl
súlyával szemben tehetetlen, Franciaország támo
gatására pedig nem számíthat. Az angol-japán 
szövetség megújítása óta (1905 aug. 12.) nem re
mélhetett sikert az indiai front erőszakolásától 
sem. A bensejét marcangoló forradalmi láz külön
ben is megbénította erejét. 

Ilyen körülmények között szívesen hallotta a 
Themze partjairól feléje csengő szirénhangokat, 
melyek egyre gyakrabban érkeztek hozzája. A 
portsmouthi békekötésről (1905 szept. 5.) vissza
térő Witte orosz miniszterelnök elé Parisban már 
egy részletesen kidolgozott angol-orosz entente 
tervét terjesztették, meíyet állítólagmaga Edward 
király készített. Erre következett az algecirasi 
konferencia, melynek folyamán az angol meg
bízottak ismételten tárgyaltak gróf Gassini orosz 
követtel egy esetleges megegyezés feltételeiről. 
Ugyanezen érzelemből fakadt Grey nagy feltűnést 
keltett alsóházi beszéde (1906 máj. 24.), melyben 
megelégedéssel konstatálta a két állam egyre ben
sőbbé és barátságosabbá váló viszonyát és félre 
nem érthető módon sejttette, hogy a barátkozás 
határozott célokat szolgál. És hogy ez a politika 
a hivatalos diplomácián túl a nemzet széles réte
geinek meggyőződését is képviselt©, mutatta az 
orosz flotta portsmouthi látogatása, melynél az 
orosz tengerészeket valósággal szövetségesekként 
ünnepelték (1907 márc. 26.). A kevéssel utóbb fo
lyósított milliárdos angol-francia kölcsön reális 
alapot vetett az érzelmi és diplomáciai közeledés
nek, mely most már mérföldes léptekkel haladt 
előre. Nem telt bele félév s készen állott az angol 
diplomácia másik remekműve: az angol-orosz 
entente cordiale (1907 aug. 31.). Három évvel 
előbb született testvéréhez hasonlóan ez az új 
entente sem általános szerződés, hanem részleges 
megegyezés formájában jött létre. De céljának így 
is teljes mértékben megfelelt, mert azzal, hogy a 
három legérzékenyebb súrlódási felületen: Per
zsiában, Afganisztánban és Tibetben kiegyenlí
tette az ellentéteket, elhárította a közös úton ha
ladásnak minden számottevő akadályát. Mivel pe
dig az ezzel egyidejűleg létrejött angol-francia
spanyol középtengeri statusquo (19Ö7 máj. 16.) 
és a Kínára vonatkozó francia-japán (1907 jún. 

10.) és japán-orosz garanciális szerződés (juL < 
30.) a Földközi-tengeren és a távoli Keleten is-
tartósan biztosította Anglia érdekeit, VII. Ed
ward jogos megelégedéssel tekinthetett müvére. 
Az elvetett magvak kezdtek kikelni. A bekerítő 
politika kezdett valósággá válni. 

4. A b e k e r í t ő p o l i t i k a kora. 
! Az új entente létrejöttének legközvetlenebb íü-f 

vetkezmónye Oroszország frontváltoztatása volt i 
Miután Keleten nem volt többé mit keresnie, egész
brutális mohóságával a Balkánra vetette magát. 
Az átnyergelés annál könnyebben ment, mivel 
most lényegesen kedvezőbb helyzetet talált, mint. 
aminőt két évtizeddel előbb visszahagyott. Az 
akkor ércfalként eléje tornyosuló balkáni hármas-
szövetség már csak a múlt emlékeként élt. Anglia 
százados hagyományaiellenéreátszegődöttatörök 
statiisqii.0 halálos ellenségeinek táborába. Olasz
ország a maré nostro-^oliüka, erőszakolásával 
szintén szakított eddig követett elveivel. így »-
régi konzervatív irány mellett csak az Osztrák-
magyar monarchia tartott ki. Még nagyobb volt 
az eltolódás a balkáni államok magatartásában. 
A nyakas Bulgária ellenállása már a múlt század. 
utolsó éveiben megtörött s most valósággal törte 
magát a cár kegye után. Románia a hármasszövet
ség ismételt meghosszabbítása dacára (1892 júl. 
25., 1896 szept 30. és 1902 ápr. 17.) hasonlóan 
Pétervár felé tekintgetett. Szerbia meg egészen 
Oroszország vazallusává szegődött. Az utolsó 0b-
renovics fejedelem, Sándor király tragikus halála 
(1903 jún. ll.)egyszersmindenkorra véget vetett 
a kicsiny ország és a Monarchia közt eddig fenn
állott jó viszonynak. Karagyorgyevics Péter 
trónralépésével a különböző kulturális, szociális 
és gazdasági okok eredményeként már évtizedek 
óta kiérőben lévő nagyszerb eszme jutott túlsúlyra 
és határozottan oroszbarát és monarchiaellenes 
irányba terelte a külpolitikát. A kevéssel utóbb 
kitört vámháború (1906 márc. 1—17., 1906 júl. 
7—1908 szept. 1.), melynek felidézéséért inkább 
a szerb kormány taktikázását, mint az osztrák
magyar agrárius körök szűkkeblűségét terheli a, 
felelősség, már ennek az új irányzatnak volt a 
megnyilvánulása. 

A távol Keletről visszatérő orosz diplomácia 
tehát nagyszerűen előkészített talajt talált. Egy
kori ellenfelei a Monarchia kivételével most nünd 
mögéje sorakoztak, a cchálátlan szlávok» -pedig 
tárt karokkal siettek fogadására. Nem is késett 
megragadni a kedvező alkalmat. Akcióba lépése 
ürügyéül az Aehrenthal osztrák-magyar külügy
miniszter által 1908 jan. 27-ikén megpendített 
szandzsák^vasút tervét használta. Bár a terv, a 
Szarajevó—uvaci vonal meghosszabbítása semmi-
képen sem ellenkezett a berlini szerződés betűjé
vel, Izvolszkij külügyminiszter hivatalos lapjá
ban mégis a mürzstegi programm megsértésével 
vádolta a Monarchiát és nyíltan pártfogásába 
vette a délszláv körökből kiinduló ellenakciót. Az 
angol és francia sajtó fenntartás nélkül támogatta 
álláspontját. Ugyanígy tett a hivatalos diplomácia. 
VII. Edward már jan. 29-iki trónbeszédében je
lezte, hogy ezentúl cselekvő részt akar venni a 
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balkáni ügyek intézésében s kevéssel utóbb tény
leg nyilvánosságra hozta macedóniai reformterve
zetét (máro. 3.), melyet azonban még a pétervári 
diplomácia is túlságosan radikálisnak talált. Ezért 
Izvolszkij a mürzstegi programul felmondása 
után (márc. 24.) maga készített egy új tervezetet 
(márc. 26.), melyhez némi fenntartással a többi 
hatalmak is hozzájárultak. 

Ilyen lélektani ós diplomáciai előzmények után 
jött létre Edvard király és Miklós cár revali 
találkozója (1908 júl. 9—10.), melynek célja a 
keleti kérdés rendezésében követendő elvek tisz
tázása, illetve Törökország feldarabolásának elő
készítése volt. De mielőtt e programm gyakorlati 
keresztülvitelére sor kerülhetett volna, a Mo-
nasztirban kitört ifjú-török forradalom váratlanul 
új irányba terelte az eseményeket (1908 júl. 28.). 
Az osztozkodó tervek egyelőre elvesztették aktu
alitásukat. A halálra szánt török birodalom lát
szatra megújhodott s az uralomra jutott ifjú
törökök érzelmileg inkább az entente-hatalrnak-
hoz, mint a hármasszövetséghez húztak. Bosznia-
Hercegovina annexiójának közbejötte még jobban 
kiélezte hármasszövetségellenes magatartásukat. 
Bécsben ugyanis mindjárt a monasztiri esemé
nyek lezajlása után számolni kezdtek a Bosznia-
Hercegovina rendezetlen államjogi viszonyából 
következhető kellemetlen meglepetésekkel s ezért 
eltökélték, hogy az időleges okkupációt sürgősen 
végleges annexióra változtatják. Aehrenthal kül
ügyminiszter a diplomáciai kulisszák mögött men
ten meg is indította az előkészítő akciót. Előbb 
Olaszországgal értett szót. A berchtesgadeni ta
lálkozón bizonyos, Montenegrót illető könnyíté
sek nyújtásával megnyerte Tittoni külügyminisz
ter beleegyezését (1908 szept. 4.). Azután a péter
vári kormányra kerítette a sort, mellyel különben 
már régebben tárgyalt ebben az irányban. Izvolsz
kij buchlaui látogatása itt is tiszta helyzetet te-

.remtett (szept. 15—16.). A harcias külügyminisz
ter azon kikötés ellenében, hogy alkalomadtán a 
Monarchia is támogatja a tengerszorosok megnyi
tását sürgető orosz követelést, szintén beleegye
zését adta a tervezett lépéshez. Sőt az általa nagy
vonásokban tájékoztatott Milovanovics szerb 
külügyminiszter sem talált semmi kivetni valót 
a dologban; mindössze a szandzsák kiürítését kí
vánta, amit Bécsben már úgyis elhatároztak 
(szept. 4.). 

Aehrenthal tehát joggal remélhette, hogy az 
annexió végrehajtása nem fog nagyobb nehéz
ségbe ütközni. Annál keservesebb volt a csaló
dása, mikor látnia kellett, hogy a bekebelezést el
rendelő proklamáció (okt. 5.) Európaszerte valósá
gos gyűlölet-orkánt vált ki. A gyűlölködésben és 
rosszhiszeműségben Anglia vezetett. De Izvolszkij 
is hamar megfeledkezett buchlaui Ígéretéről, Mivel 
látta, hogy a tengerszorosokra vonatkozó tervét 
nyugati szövetségesei ellenállása miatt nem viheti 
keresztül, egyszerűen átszegődött a háborús uszí
tók táborába. Milovanovics még könnyebben túl
tette magát adott szaván. A szkupstmával nagy 
összegeket szavaztatott meg a hadsereg erősíté
sére. György trónörökös meg egész nyíltan a had
üzenet mellett izgatott és önkéntesek toborzását 
Bürgette. Az ifjú-török rezsim szintén akcióba lé

pett s a gazdasági bojkott veszedelmes fegyverét 
szegezte a monarchia mellének. 

De a légintrazigensebb álláspontot mégis Anglia 
képviselte. Grey oroszabb volt az orosznál. Min
denáron európai konferencia elé akarta vinni az 
ügyet. Szerencsére szövetségesei még nem voltak 
ennyire elszántak. A francia közvélemény még 
húzódozott a balkáni orosz érdekeknek tüskön
bokron át való követésétől. Egyelőre többre tar
totta Marokkót. Ezt bizonyítja többek közt, hogy 
a Clemenceau-koTm&ny épen az annexiós válság 
legforróbb napjaiban kötötte meg Németország
gal a második, Franciaországra nézve rendkívül 
kedvező Marokkó-egyezményt (1909 febr. 9.). 
Oroszországban megvolt a háborús hajlandóság, 
de hadseregének készületlensége és Izvolszkij 
adott szava miatt eleve le kellett tennie minden 
komoly támadási szándékról. Bár Miklós cár 
mindjárt az annexió után kijelentette Pasics mi
niszterelnök előtt, hogy a boszniai kérdés csak 
háborúval oldható meg (okt. 29.), ez csak a jövőre 
adott biztatás volt. A jelenre nézve sem a nagy
befolyású Gwcskov (márc. 3.), sem Sztolipin mi
niszterelnök nem látott más megoldást, mint a 
megváltoztathatatlan ténybe való belenyugvást 
(márc. 9.). 

Az ifjú-török kormányra még kevésbbé lehe
tett számítani. Hiszen a bojkottal nem annyira 
komoly háborús, mint inkább zsarolási céljai vol
tak s 54 millió korona kártalanítás fizetése és a 
vámnak négy percenttel való felemelése ellené
ben már 1909 febr. 26. leszerelt. Ellenben a köz
ponti hatalmak szilárdan összetartottak. A német 
diplomácia nibelungi hűséggel támogatta a sok 
felől ostromlott Monarchia politikáját. Támoga
tásának első sikere Grey konferencia-tervének 
meghiúsítása volt. Azután Pétervár ellenállását 
törte meg. Pourtalés nagykövet nyomatékos elő
terjesztésére (márc. 23.) Izvolszkij már márc. 25. 
minden fenntartás nélkül elismerte az annexiót s 
ezzel kirántotta az alapot a szerb rekompenzációs 
követelések és háborús készülődések alól. A ber
zenkedő kis állam az öt nagyhatalom együttes 
demarsára (márc. 29.) kénytelen volt kijelenteni, 
hogy az annexióval semminemű rövidséget nem 
szenvedett s hogy szomszédjával ismét barátsá
gos viszonyban óhajt élni (márc. 31.). így az 
annexiós válság a központi hatalmak diplomáciai 
győzelmével zárult. Az entente gépezete még tá
volról sem működött azzal a precizitással, mely 
a sikert valószínűvé tette volna. A szövetségesek 
érdekei még nagyon szétágazók voltak. Még nem 
tanulták meg eléggé, hogy a közös célért időn
kint áldozatokat is kell hozniok. 

De az első vereség nem csüggesztette el az 
entente-politika szellemi vezéreit. Mivel belátták, 
hogy idejök még nem érkezett el,'tovább dolgoz
tak a működésbe hozott gépezet tökéletesítésén. 
Arra törekedtek, hogy Németországot még job
ban elszigeteljék. Már nem elégedtek meg ellen
ségei tömörítésével; ezenfelül barátaitól, szövet
ségeseitől is meg akarták fosztani. Ausztria-
Magyarország eltántorításával Edward király 
próbált szerencsét. Trónralépésétől kezdve úgy
szólván évenkint ellátogatott Bécsbe és Ischlbe 
(1903 aug. 31., 1905. aug. 15., 1907 aug. és 1908 
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aug. 12.) s minden követ megmozdított, hogy 
Ferenc Józsefet a hármasszövetségből való ki
lépésre és a német flottaépítés tempójának mér
séklésére bírja. Különösen utolsó útja alkalmával 
intézett erős rohamot. De hiába. Ferenc József 
ellenállott minden csábításnak s rendületlenül ki
tartott a német szövetség mellett. Pedig Fdward 
király ugyancsak nem fukarkodott Ígéretekben. 
A Balkán felé fényes sikerek lehetőségét csillog
tatta meg. Teljes mértékben tudatában volt vál
lalkozása fontosságának s mindenáron eredményt 
akart elérni. Ezért az annexiós válság közbejötte 
ellenére sem adta föl reményét. 1909. évi marien-
badi tartózkodása alkalmával ismét látogatásra 
jelentkezett Ischlben. Ferenc József azonban, bár 
épen ezidétt Magyarországon is meg Ausztriában 
is tekintélyes hangok emelkedtek az angol orien
táció érdekében, udvariasan kitért a látogatás 
elől. Nem akarta újra kitenni magát azoknak a 
fárasztó ostromoknak, melyeket a király eddigi 
látogatásai jelentettek számára. Ezzel végleg 
megszakadt a Londont és Bécset összekötő fonál. 
Az angol diplomácia ezentúl csaknem oly ádáz 
dühvel harcolt a Monarchia ellen, mint Német
ország ellen. 

Sokkal kevesebb ellenállásra talált az entente-
politika a másik szövetségesnél. Olaszország a szá
zadfordulón létrejött szerződések erejénél fogva 
már évek óta pusztán holtsúlyt jelentett a hár
masszövetségre nézve. Hasznossági okokból meg
maradt kötelékeiben, de érzelmileg sokkal köze
lebb állónak érezte magát «ellenségeihez», mint 
«barátaihoz». Az angol király gaétai (1907 ápr. 
18.) és bajaei (1909 ápr. 29.) és az orosz cár racco-
nigi látogatása még Jobban kiélezte a fonák hely
zetet (1909 okt. 24.). Különösen az utóbbi esemény 
vetett éles világot a folyamatban lévő hatalmi 
átcsoportosulásra. A látogatás már külsőségeivel 
nagy feltűnést keltett: a cár szándékosan elke
rülte Ausztria-Magyarország területét. Odesszából 
hajón indult a Torino közelében fekvő olasz ki
rályi kastélyba. A folytatás teljesen méltó volt a 
kezdethez. A két uralkodó olyan megállapodáso
kat kötött, melyek Anglia és Franciaország után 
Oroszországgal szemben is nulliíikálták az olasz 
szövetség értékét. Nevezetesen kölcsönös jóindu
latú semlegességet Ígértek egymásnak az esetre, 
ha Oroszország a tengerszorosok, Olaszország pe
dig Tripolisz kérdését fölvetné. Más szavakkal 
kifejezve ez nem 'kevesebbet jelentett, mint az 
erősen érőben lévő balkáni és tripoliszi háború 
távolabbi feltételeinek előkészítését. 

Az annexiós válság másik, örvendetesebb követ
kezménye a túlfeszített húrok időleges meglazu-
lása volt. Az entente-hatalmak készületlenségük 
tudatában szükségét érezték, hogy kissé temperál
ják kelleténél jobban napvilágra tárt ellenséges 
érzületüket. Edward király még a válság folya
mán ellátogatott Berlinbe és lelkes szavakkal 
ünnepelte a két államot egymáshoz fűző barátsá
gos viszonyt (1909 febr. 10.). Ezzel egyidejűleg 
az alsóház egy számottevő liberális töredéke éles 
harcot indított az Asquith-korm&ny veszélyes 
külpolitikája ellen s egyenesen Grey megbuktatá
sára törekedett. A német diplomácia vezetésében 
végbement személyi változás szintén kedvezően 

befolyásolta a békés áramlat fölülkerekedését. A 
Bíilow örökébe lépett Bethmann-Hollweg kancel
lár kifejezetten angolbarát tendenciával vette át 
a berlini külügyi hivatal vezetését (1909 júl. 14.). 
Ezért mindjárt hatalomra jutása után érintke
zésbe lépett Sir Goschen angol nagykövettel és 
semlegességi szerződés ellenében hajlandónak nyi
latkozott a német flottaprogramm mérséklésére. 
A tárgyalások tényleg meg is indultak s jó más
fél esztendeig húzódtak, anélkül azonban, hogy 
eredményre vezettek volna. Londonban nem vet
ték eléggé komolyan a dolgot, Sir Goschen sem 
mutatott iránta kellő érdeklődést. De a legfőbb 
nehézséget mégis az alkalmas formula megtalá
lása okozta. A tárgyalások végre is ezen fenék-
lettek meg. 

Valamivel kedvezőbben alakult az Oroszország
hoz való viszony. Első nagy eredmény Bécs és 
Pétervár normális diplomáciai összeköttetésének 
helyreállítása s ennek nyomán a Balkán új rend
jének biztosítása volt. Az új Balkán-szerződés 
három lényeges elven sarkallott: 1. Törökország 
statusquójának lehető megóvása, 2. kölcsönös 
érdektelenség az esetre, ha a statusquo fenntar
tása lehetetlennek bizonyulna és 3. a be nem avat
kozás politikája. De, hogy ez a látszólagos béke
készség mennyire nem jelentette a korábbi politi
kához való visszatérést, mutatja Izvolszkijnák 
az aggályoskodó belgrádi körök megnyugtatására 
tett kijelentése: «Szó sincs érdekszférák szerint 
való elkülönítésről vagy a korábbi barátságos 
viszony bárminemű formájához való visszatérés
r ő l . . . A mi legfőbb célunk: a balkáni statusquo 
lehető fenntartása s a balkáni államok békés fej
lődése és függetlensége.»(1910 febr. 4.). Még köze
lebb járt az igazsághoz Nelidov párisi nagykövet, 
aki nyíltan kimondotta, hogy Oroszországnak 
első sorban azért van szüksége a feszültség enyhí
tésére, hogy katonai erejét nyugodtan fokozhassa 
és előkészülhessen az elkerülhetetlenül bekövet-, 
kező eseményekre (1910 febr. 3.). 

Béccsel egyidejűleg Berlinhez is jelentékeny 
mértékben közeledett az orosz politika. II. Miklós 
cár potsdami látogatása (1910 nov. 4—5.) nagy 
reményekkel biztató tárgyalásokat indított meg. 
Szasszonov, a cselszövő Izvolszkij utóda (1910 
szept. 28.) Oroszország északperzsiai politikai ér
dekeltsége elismerése fejében teljes szabadságot 
igért a perzsiai német kereskedelemnek, feladta 
a Bagdad-vasúttal szemben idáig tanúsított orosz 
ellenállást, sőt hozzájárult egy egészen a perzsa, 
török határig kinyúló szárnyvasút építésének ter. 
véhez. Azonfelül megígérte, hogy nem vesz részt 
olyan szövetségi kombinációban, melynek Német 
ország ellen irányuló támadó éle van. Mikor azon" 
ban a birodalomszerte nagy megkönnyebbedósse" 
fogadott Ígéretek konkretizálására és írásbafog
lalására került a sor, egyszerre megkötötte ma
gát. Azzal állott elő, hogy a cár adott szava ma
gában is elegendő biztosíték. A valóság pedig az 
volt, hogy nem mert szembeszállni az orosz intel
ligenciával, mely túlnyomó többségében felhábo
rodással utasította vissza a Németországhoz való 
közeledés gondolatát. Nagy hatással volt rá a 
francia közvélemény és az angol diplomácia egy
hangú rosszalása is. Különösen a Londonból ér-
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kező hírek nyugtalanították. Grey ismételten az 
•eddig követett angol politika összeomlásának mi
nősítette a perzsiai megállapodásokat s végrehaj
tásuk esetére lemondásával, sőt teljes visszavonu
lásával fenyegetőzött. Szasszonov nem mert és 
nem akart szembeszállani ennyi oldalról reátörő 
•ellenáramlattal. Azért egyszerűen elsikkasztotta 
a potsdami megbeszélések politikai részét. Meg
ismételte a björkői komédiát. A közvélemény és 
a szövetséges hatalmak nyomása alatt elállott 
egy olyan szerződés ratifikálásától, melyet eredeti 
jobb meggyőződése hazája érdekében levőnek val
lott. A német közvéleményt újabb keserves csaló
dás érte, mert mihamar látnia kellett, hogy a 
körülölelő halálos gyűrű szétpattantására vonat
kozó reménye csak hiú délibábkergetés. Sőt nem
sokára tapasztalnia kellett, hogy az entente gé
pezete tökéletesebben működik, mint bármikor 
valaha. 

Az újabb válság a századeleji világpolitika 
legveszedelmesebb tengeri kígyójából, a marokkói 
kérdésből kerekedett ki. Az 1909 február 9-iki 
szerződés csak ideiglenes kompromisszumnak bi
zonyult, mely voltaképen egyik félt sem elégi-
tette ki. A német nacionalisták a nemzeti érdekek 
elárulását látták benne, a francia gyarmatpoli
tikusok viszont az 1904. évi titkos szerződés 
gyümölcseinek veszélyeztetése miatt panaszkod
tak. Emiatt csakhamar ismét feszültté vált a hely
zet. A franciák mindenáron érvényesíteni akarták 
szerzett «jogaikat» és csak alkalomra vártak, 
hogy fegyverrel nyomatékosítsák követeléseiket. 
Egy francia hadoszlop váratlan megrohanása 
és a Mulej Hafid szultán ellen kitört lázadás 
végre meghozta a sóvárgott ürügyet. A Monis-
kormány az európai érdekek veszélyeztetése cí
mén Moinier és Tonter tábornokok vezetése alatt 
jelentékeny számú sereget küldött a fölkelés 
«pacifikálására». 

A német kormány nem hagyhatta szó nélkül 
ezt az önkényes eljárást. Hivatalos lapjában már 
1911 április 30. kijelentette, hogy Marokkó füg
getlenségének veszélyeztetése esetén ő sem tartja 
magára nézve kötelezőnek az algecirasi aktát. De 
Parisban sokáig nem vették tudomásul Német
ország jogos nyugtalankodása! Cambon berlini 
nagykövet csak június 20-án nyert utasítást, hogy 
a német részről sürgetett kompenzációk ügyében 
lépjen haladéktalanul érintkezésbe Kiderlen-
Wachter külügyi államtitkárral. De a Monis-
kormány lemondásával (június 23.) beállott kény
szerű szünet már néhány nap múlva újra meg
szakította az alig megkezdett tárgyalások fonalát. 
Berlinben emiatt türelmetlenkedni kezdtek. Hogy 
Parisra nyomást gyakoroljanak, egy hadihajó 
kiküldését határozták el. A szerencsétlen gondo
latot gyors kivitel követte. Az 1000 tonnás Pan-
ther ágyúnaszád már július 1. befutott a Marokkó 
délnyugati partján fekvő agadiri kikötőbe. 

Mi volt e lépés igazi célja: a Szusz-vidékre 
táplált német igények demonstrálása-e vagy 
csupán tiltakozás a franciák halogató politikája 
ellen, egyelőre még nem állapitható meg. Csak 
annyi bizonyos, hogy a coup d'Agadir bombaként 
hatott az európai diplomáciára. A gyűlölet szítá
sában ezúttal is Anglia járt elől. Grey már júl. í. 

kijelentette Wolff-Metternich német nagykövet 
előtt, hogy a Panther kiküldése új helyzetet 
teremtett, mely közelről érinti Anglia érdekeit. 
Sőt egyes londoni körök azt ajánlották Paris
nak, hogy a német kihívásra hasonló lépéssel, 
egy hadihajó kiküldésével válaszoljon. De sze
rencsére a Caillaux elnöklete alatt (jún. 26.) meg
alakult új kormány higgadtabban ítélte meg a 
helyzetet. Szakítás helyett a tárgyalások elejtett 
fonalának újból való felvételét rendelte el. A tár
gyaláson Kiderlen a francia Kongó Kamerunnal 
határos északi részének átengedését kívánta 
rekompenzációképen. Az angol támogatásban el
bizakodott francia diplomácia azonban túlzott
nak tartotta ós kereken visszautasította e köve
telést. Emiatt a tárgyalások mihamar megfenek
lettek, sőt Anglia újabb brutális közbelépése 
miatt csaknem háborúra vezettek. Az új táma
dást a Times júl. 20-iki vezércikke vezette be, 
mely korlátlan világuralomra törekvéssel vádolta 
Németországot. Ezt követte másnap Grey beszél
getése a német nagykövettel, melyben nyomaté
kosan sürgette Anglia bevonását a tárgyalásokba. 
És végül az egészet megkoronázta Lloyd George 
pénzügyminiszter aznap este mondott durva
hangú fenyegető beszéde. 

A német közvéleményt érthető módon a vég
sőkig elkeserítette ez a kihívó viselkedés. A 
nacionalista sajtó a legszigorúbb megtorlást kö
vetelte. A kormány azonban megelégedett a sértő 
gyanúsítások és hallucinációk erélyes visszauta
sításával. Egyebekben hü maradt Bismarck ha
gyományaihoz. Preventív háborúra, mint 1905— 
1906. és 1908—9., most sem tudta rászánni magát. 
Inkább magára vette a megaláztatás és diplo
máciai vereség szégyenét. Ezért jelentékenyen 
mérsékelte rekompenzációs igényeit. Ezen az 
alapon aztán újra megindultak a tárgyalások, 
melyek — post tot discrimina rerum — végre a 
nov. 4-íki egyezményre vezettek. Németország 
két keskeny földszalag átengedése fejében lemon
dott Marokkóra emelt minden jogigényéről. 

Az entente még egyszer jónak látta elodázni a 
háborút. De korántsem békeszeretetből, hanem 
pusztán a külső és belső viszonyok kényszerítő 
hatása alatt. A gépezet működésében még mindig 
mutatkoztak bizonyos hiányok. Oroszország kö
zömbösen szemlélte szövetségesei küzdelmét s a 
válság legizgalmasabb napjaiban is nyugodtan 
folytatta a potsdami találkozó nyomán megindult 
tárgyalásokat. Akisázsiai vasutakra és a perzsiai 
gazdasági érdekeltségre vonatkozó megegyezést 
épen a krizis tetőfokán irta alá (aug. 19.). De vol
tak más bajok is. Anglia politikailag és hadásza
tilag egyaránt készületlenül állott a háborúra. 
A parlamentben még mindig igen számottevő 
ellenzéke volt az Asquith— Grey—Lloyd George 
triumvirátus rizikó-politikájának. Hozzá ép ez-
időtájt a felsőházi reform és a Home-rule nyomán 
támadt szenvedélyes politikai harcok nagyon szét
zilálták az angol társadalmat. Még nagyobb baj 
volt a flotta készületlensége. 

Hogy Franciaország részéről szintén hasonló 
okok játszottak közre, kiderül Cambon nagykö
vetnek Gruics londoni szerb követ előtt tett bru
tális őszinteségü nyilatkozatából: «Pranciaország 
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meg van győződve, hogy a háborút rá fogják 
kényszeríteni. De a köztársaság és szövetségesei 
azt hiszik, hogy az összeütközést — még áldozatok 
árán is — későbbre, körülbelül az 1914—15. 
évekre kell kitolni. E halasztást nem annyira 
Franciaország anyagi hadikészültsége, mely töké
letes, mint inkább a vezérkar átszervezése teszi 
szükségessé. A halasztás különben Oroszország 
szempontjából is szükséges. Csak Anglia nem nyer 
vele, mivel túlsúlya a német flottával szemben 
minden évben csökken. Szövetségesei készültsé
gére való tekintettel maga Franciaország sürgeti 
most a békés megegyezést)) (szept. 21.). 

A háború tehát elmaradt. De Európa hónapokon 
át egy katasztrofális összerobbanás meredélyén 
támolygott. Ez a felfedezés megrémítette s egy
ben erélyes cselekvésre ösztönözte az angol par
lament mindama tagjait, kik ellene voltak a Né
metországgal való fegyveres konfliktusnak. Sokan 
közülük egyenesen Qrey visszalépését követelték. 
Mások, a mérsékeltek, legalább a módszer meg
változtatását sürgették. A közvélemény túlnyomó 
része velők tartott. így a kormánynak akarva, 
nem akarva engednie kellett. Látszatra újból meg
kísérelte a Németországhoz való közeledést. Ak
ciója bevezetéseképen Berlinbe küldte Sir Ernest 
Casselt, egy ismertnevű pénzembert, aki a kan
cellárral folytatott tárgyalások folyamán a flotta
építés tempójának mérséklése ellenében a német 
gyarmati igények messzemenő felkarolását he
lyezte kilátásba. Az első békegalambot hamarosan 
követte a második, Haldane hadügyminiszter, 
(1912 febr. 8—12.), aki most már hivatalosan, az 
egész kormány nevében indította meg a tárgya
lást. A megbeszéléseken a kancellár egy általános 
tartalmú politikai szerződés kötésétől tette füg
gővé a flottaépítés mérséklését, mely bizonyos 
esetekre biztosítaná Németországot az angol tá
madás lehetősége ellen. Csakhogy ehhez nem 
sikerült megfelelő formulát találni. A német rész
ről ajánlott első formula így hangzott: «Ha a 
magas szerződő felek valamelyike egy vagy több 
hatalommal háborúba keveredik, a másik fél leg
alább jóakaratú semlegességet tanúsít vele szem
ben és minden erejével a háború lokalizálására 
törekszik.» De angol részről joggal túlságosan 
tágkörűnek találták e fogalmazást, mert még tá
madó háború esetén is tétlenségre kárhoztatta 
volna Angliát. Ezért Haldane új formulát aján
lott, mely szerint: «A két hatalom egyike sem 
intéz és nem készül intézni a másik ellen provo-
kálatlan támadást, nem vesz részt olyan szövet
kezésben vagy vállalkozásban, melynek a másik 
ellen irányuló céljai vannak és nem járul hozzá 
olyan tengeri vagy katonai vállalkozás tervéhez, 
mely hasonló célra irányul». Csakhogy ezt meg 
viszont a németek találták túlságosan kevésnek. 
Hiszen voltaképen semmire sem kötelezte volna 
Angliát. A további tárgyalások folyamán, melyek 
egész márc. végéig elnyúltak, Grey így formu
lázta a végleges angol álláspontot: «Anglia nem 
intéz Németország ellen provokálatlan támadást 
és nem folytat agresszív politikát. Az általa kötött 
szerződések egyike sem tartalmaz támadó szán
dékot s a jövőben sem fog hozzájárulni olyan meg
állapodáshoz, melynek támadó célzata van.» De 

Berlinben ezt is kevésnek Ítélték, ugy vélték, hogy 
a formula csak magával Angliával szemben nyújt 
biztosítékot, de semmiképen sem elegendő Anglia, 
németellenes állásfoglalásának meggátlására egy 
várható francia-orosz támadás esetén. Ezért egy 
pótlékkal akarták kiegészíteni, mely biztosította 
volna Anglia semlegességét az esetre, ha Német
országra úgy kényszerítenek rá a háborút. De 
Grey kereken megtagadott minden további en
gedményt. 

A politikai tárgyalásokkal egyidejűleg a flotta
építésre vonatkozó megbeszélések is zátonyra ju
tottak. Pedig eleinte sikerrel biztattak. A császár 
és Tirpitz admirális hajlandóknak mutatkoztak 
a beterjesztés előtt álló fllottatörvényen lényeges 
módosításokat eszközölni s különösen a dread-
noughtok építésének határidejét tetemesen kitolni,. 
A kancellár, aki a fősútyt a political agreement 
létrehozására helyezte, még kevésbbé szándékozott 
nehézséget támasztani. így a tárgyalások igen 
kedvező mederben indultak. Maga Haldane is-
ismételten megelégedését fejezte ki felettük. Az 
angol admiralitás azonban más álláspontra helyez
kedett. A kifogások egész özönét emelte a törvény
tervezet ellen s azt állította, hogy keresztülvitele 
esetén Anglia 18 millió fonttal lesz kénytelen 
évenkint emelni tengerészeié költségvetését. 
Emiatt a megbeszélések mihamar megfeneklettek. 
Egyetlen kézzelfogható eredményöka 10 :16 stan
dard elfogadása lett. 

Az angol-német közeledés problémája tehát — 
Bethmann-Hollweg szavaival élve — bensőleg 
megoldhatatlannak bizonyult. Ebben kétségen-
kívül a kölcsönös bizalmatlanság játszotta a fő
szerepet. Az utolsó évek fejlődési iránya s az ú. n. 
bekerítő politika annyi miazmával fertőzte a poli
tika légkörét, hogy a szemben álló hatalmak már 
egyáltalában nem tudtak bízni egymásban. Angii* 
részéről súlyosan komplikálta a helyzetet a másik, 
két entente-hatalomra való állandó tekintet is. 
Grey nyíltan kijelentette a német nagykövet 
előtt, hogy cegy kifejezett semlegességi szerződés 
föltétlenül bántaná a franciák érzékenységét, 
azért az angol kormány ilyenbe nem mehet bele» 
(márc. 17.) s egyébként is azzal utasított el minden 
messzebbmenő engedményt, hogy nem veszélyez
tetheti Franciaország és Oroszország barátságát. 
A dolgok ilyen állása mellett természetes, hogy 
Franciaország pozitív irányban is a megegyezés 
létrejöttének megakadályozásán dolgozott. A ki
fejezetten nacionalista alapon álló Poincaré-kox-
mány, mely az engesztelékeny Caillanx-kabiaetet 
felváltotta (1912 jan.), attól félt, hogy Német
ország a flottán megtakarított összegeket a had
sereg fejlesztésére fogja fordítani, azért minden 
lehetőt megtett az angol-német közeledés meg
hiúsítására. 

Míg így a békegondolat hajótörést szenvedett, 
a háborús lehetőségek csiráival telített entente-
politika újabb diadalmas lépésekkel haladt előre. 
Első nagy sikere az orosz-japán titkos szerződés 
létrehozása volt, mely európai háború esetére 
lehetővé tette Oroszország számára keleti had
testeinek elszállítását s viszont Japánnak jogot 
adott Kiau-Csou birtokbavételére (1912 júl. 8.). 
Poincaré miniszterelnöknek kevéssel rá Péter-
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várott tett látogatása azért bírt nagy jelentőséggel, 
mivel orosz sürgetésre megígérte a hároméves 
szolgálati időnek újból való bevezetését (1912 
aug. 9—16.). Ezzel egyidejűleg az Angliához való 
viszony is határozottabb körvonalozást nyert. 
Az angol-francia tengeri konvencióban Anglia 
módot nyert, hogy egész földközi tengeri flottáját 
az Északi-tengerre koncentrálja s viszont magára 
vállalta Franciaország É.-i pontjainak védelmét. 
De ezenfelül szárazföldi csapatok szállítását is 
kilátásba helyezte (1912 szept). Legalább Grey 
a balmorali találkozón (szept. 20—27.) erősen 
fogadkozott Szasszonov előtt, hogy Anglia háború 
esetén mindent meg fog tenni, hogy a lehető leg
érzékenyebb csapást mérje Németország hatalmi 
állására. 

De az események irányítására egyelőre sokkal 
közvetlenebbül hatott az entente-politika másik 
remekmüve, a balkáni szövetség. A balkáni szláv 
népek egyesítésének eszméje a nagytehetségű 
Obrenovics Mihály bíztató próbálkozása óta (1868) 
úgyszólván állandóan kísértett. De komolyabb 
formát csak a nagyszerb törekvések felszínre 
jutása és a bekerítő politika öntudatossá válása óta 
öltött. Főleg amióta a K.-ről visszatért Orosz
ország vette kezébe az ügyet. A cári kormány 
balkáni exponense, Hartwig belgrádi követ útján 
bámulatos ügyességgel szövögette a szálakat. 
Munkáját a közeledés legfőbb akadályának, az 
évtizedes szerb-bolgár antagonizmusnak kiküszö
bölésével kezdte. Ferdinánd bolgár király bel
grádi látogatásának előkészítésével mindjárt az 
annexiós válság lezajlása után sikerült megtörnie 
a jeget (1909 nov. 25.). Innét kezdve szabadon 
állott előtte a pálya. Nem is késett tovább haladni 
rajta. Eleinte Törökországot is be akarta vonni 
a készülő szövetségbe. Mikor azonban a török 
kormány kereken elutasította, a tengerszorosok 
megnyitását sürgető jegyzéket (1911 dec. 8.), egy
szerre köpenyt változtatott. Az eredetileg monar
chiaellenesnek szánt Balkánszövetség élét rögtön 
Törökország ellen fordította. A döntő tárgyaláso
kat már ebben a szellemben irányította. így tör
tént, hogy a rövid egymásutánban aláírásra került 
szerb-bolgár (1912 máre. 12.), bolgár-görög (máj. 
16.) és szerb-görög szerződések, valamint a ki
egészítésökre kötött katonai konvenciók mind 
Macedónia megszerzését jelölték meg főfel-
adatul. De, hogy mellette a monarchiaellenes 
tendencia is lényeges szerepet játszott, mutatja a 
szövetség főpatrónusának, a cárnak egyidejűleg 
kiadott napiparancsa: « . . . . a mozgósítás elren
delése politikai bonyodalmakból kifolyólag a nyu
gati határokon egyben parancsnak tekintendő 
az Ausztria és Németország ellen irányuló ellen
ségeskedés megkezdésére». 

A szövetséget egyelőre a legmélyebb titkolózás 
leple burkolta körül. A Bécsbe látogató Ferdinánd 
és Nikita királyok egy szóval sem sejttették léte
zését (1912 jún.). A cár Baltisch-Portban szintén 
elhallgatta Vilmos császár előtt (júl. 4—5.). Sőt 
még a szövetséges hatalmakat is csak hiányosan 
avatták be a titokba. Poincaré csak pétervári 
látogatása alkalmával ismerte meg a teljes való
ságot. Rögtön megállapította, hogy a szerb-bolgár 
szövetség valóságos háborús szerződés, amit 

Szasszonov is kénytelen volt elismerni. Do azzal 
mentegetőzött, hog5' a szövetségeseknek a cár enge
délye nélkül nem szabad mozgósítaniuk és hadat 
üzenniök. Poincaré tudomásul vette ezt s egyetlen 
lépést sem tett a szerződések megváltoztatására, 
bár vészthozó következményeiket előre látta. 

Az események rohamosan fejlődtek egymásból. 
A szövetségesek felbátorítva Olaszország tripoliszi 
háborújától (1911. szept. 27.—1912 okt. 18.) csak 
ürügyet kerestek, hogy beleköthessenek Török
országba. Semmis okok alapján már szept. 30. 
elrendelték a mozgósítást. JeÜemző módon Orosz
országban ugyanaznap olyan értelmű napi paran
csot tettek közé, hogy a mozgósítás elrendelése 
egyértelmű a Németországnak szóló hadüzenettel 
é3 nyugaton nagyarányú próbamozgósításokat 
végeztek. így érthető, hogy a hatalmak statusquo-
jegyzóke teljesen hatástalan maradt (okt. 8.). A 
megmámorosodott szövetségesek nem ijedtek meg 
a súlytalan fenyegetéstől s Európa tilalma ellenére-
sorra hadat üzentek a portának (Montenegró okt. 
8., Bulgária és Szerbia 17., Görögország 18.). 

A megindult háború a törökök katasztrofális 
vereségét eredményezte. A jobban felkészült és 
erős nemzeti szellemtől áthatott bolgár, görög, 
montenegrói és szerb csapatok az összes harctere
ken könnyű szerrel föléje kerekedtek a demorali
zált és fegyelmezetlen török hadaknak. Győzel
mükkel új helyzetet teremtettek a Balkánon, mely 
a nagy politikában is éreztette hatását. A status-
quo megóvásának gondolata időszerűtlenné vált. 
Poincaré felismerte a balkáni szövetség haszna-
vehetőségét s hirtelen megváltoztatta magatartá
sát. Míg előbb a háború megakadályozását vagy 
legalább lokalizálását hirdette legsürgősebb fel
adatnak, most minden fenntartás nélkül azonosí
totta magát Oroszország törekvései vei. A statusquo 
helyett már okt^SO. kiadta a kifejezetten Ausztria-
Magyarország ellen irányuló új jelszót: désinte-
ressement ábsolu. Amellett ismételten és minden 
félreértést kizáró módon biztosította a pétervári 
kormányt, hogy komoly komplikáció esetén föl
tétlenül számíthat Franciaország szövetségi hűsé
gére. Különösen határozottan hangzott Izvolszkij 
előre tett kijelentése: «Ha Oroszország hadat 
visel, Franciaország is hadat fog viselni, mert 
tudjuk, hogy e kérdésben Ausztria mögött Német
ország áll» (nov. 17.). Nem kevésbbé fenyegetően 
hangzott Tittoni olasz nagykövet előtt tett ki
jelentése : «Ha az. osztrák-szerb konfliktus általá
nos háborúra vezet, Oroszország feltétlenül és 
teljes mértékben számíthat Franciaország támo
gatására)) (nov. 21.). E fenyegetések hátterét 
sokat sejtetően színezte Greynek és Cambon 
londoni nagykövetnek ugyanez időre eső jegyzék
váltása, melyben Grey biztosította a köztársa
ságot, hogy egy harmadik hatalom részéről jövd 
provokálatlan támadás vagy valamely, az álta
lános bókét fenyegető változás bekövetkezte 
esetére biztos lehet Anslia támogatása felől 
(nov. 22—23.). 

Hogy általános háborúra még sem került sor, 
az a központi hatalmak békeszeretetén kívül első
sorban Oroszország magatartásán múlt. Mert a 
cári birodalom még mindig nem érezte magát 
egészen fekészültnek a nagy leszámolásra. Azért 
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óvakodott idő előtt szakadásig feszíteni a húrt. 
Szasszonov már nov. 14. kijelentette, hogy semmi 
kedve egy adriai szerb kikötőért fegyveres kon
fliktusba bonyolítani hazáját. Poincarénak, bár
mily kevéssé volt ínyére, tudomásul kellett ezt 
vennie. De gondolkodására jellemző, hogy belgrádi 
követének külön lelkére kötötte, hogy «semmi 
olyant ne mondjon, ami azt a hitet kelthetné, 
mintha Franciaország magatartásának része volna 
benne, hogy Oroszország most mérsékletet ajánl». 
Tehát valósággal tiltakozott a békés megoldásban 
való közreműködés gyanúja ellen. 

Míg így az entente-hatalmak közé ismét bizonyos 
arnyalatbeli eltérések ereszkedtek, a hármasszövet
ség ezúttal teljes egyetértésben lépett föl. San 
Giuliano olasz külügyminiszter a san-rossorei 
találkozón (okt. 21.) teljes mértékben azonosította 
magát a Monarchia balkáni programmjával s oda
adóan támogatta Berchtold közös külügyminisz
ternek a független Albánia megteremtésére ,és a 
szerb korridorigények meghiúsítására irányuló 
törekvéseit. Németország még kevésbbé támasz
tott nehézséget. A kancellár nem hagyott kétséget 
az iránt, hogy a birodalom komoly összetűzés 
esetén becsületesen teljesíteni fogja szövetségi 
kötelességeit. Amellett azonban folyvást azon 
fáradt, hogy tompítsa az ellentéteket. Ebbeli törek
vésében hűséges támogatóra talált a császárban, 
aki már nov. kijelentette, hogy Albánia és Durazzo 
kedvéért semmi körülmények között sem fog Paris 
ós Moszkva ellen menetelni. És a kevéssel utóbb 
létrejött springei találkozón is azt hangoztatta 
Ferenc Ferdinánd trónörökös előtt, hogy az 
Oroszországgal való szakítást mindenáron el 
akarja kerülni (nov. 22.). Békekészségéről külön
ben Poincaré állította ki a legszebb bizonyítványt 
— tíz évvel utóbb. aKétségtelen, — mondotta ő a 
kamara 1922 júl. 6-iki ülésén — hogy Német
ország az egész 1912. év folyamán őszintén töreke
dett megegyezésre jutni velünk az általános béke 
fenntartása érdekében.» 

A hármasszövetsóg erős összetartása és béke
szeretete, valamint Oroszország és Anglia pilla
natnyi elhidegülése a perzsiai bonyadalmak miatt 
és a harcoló felek nagymérvű kimerülése az év 
végére némi enyhületet hozott a túlfeszített hely
zetbe. A szerbek, bolgárok és montenegróiak dec. 
3. fegyverszünetet kötöttek s utána Londonba 
küldöttek követeiket a békéről tárgyalni (dec. 16.). 
A békekonferencia azonban most még nem járt 
sikerrel. A szövetségesek szertelen követelései 
már két hónap múlva a háború kiújúlását ered
ményezték (1913 febr. 3.). 

Biztatóbban indult és több sikerrel kecsegtetett 
a békekonferenciával egyidőben összeült nagy
követi reunio, melynek feladata a független 
albán fejedelemség megteremtése és a szerbek 
adriai igényeinek megvizsgálása volt (1912 dec. 
17.). Az elvi kérdések nem okoztak nehézséget. 
A nagyhatalmak úgyszólván változás nélkül 
magukévá tették Ausztria-Magyarország és Olasz
ország álláspontját. Annál több fejtörést okozott 
a gyakorlati kivitel. Ausztria-Magyarország és 
Olaszország életképes Albániát akart, az orosz 
diplomácia ellenben csak torzot, mellyel balkáni 
hűbéresei kényük-kedvük szerint bánhatnak. így 

a határok megvonása hónapokig elhúzódó vitát 
idézett elő, melynek hangja egyre elkeseredet
tebbé vált. A politikai atmoszféra ismét megtelt 
feszültséggel. A felbujtó szerepét ezúttal is Francia
ország játszotta. Parisban megbotránkozással és 
leplezetlen aggodalommal szemlélték Oroszország 
közömbösségét a «komoly osztrák háborús veszede
lemmel szemben». Poincaré, akit közben a köz
társaság elnökévé választottak (1913 jan. 17.), új 
minőségében sem győzte eleget hangoztatni a köz
társaság készségét szövetségesi kötelessége telje
sítésére. Gondolkozását híven jellemzi Bencken-
dorf londoni orosz nagykövet megjegyzése: «Ha 
tekintetbe veszem Poincaré magatartását, az a 
gondolatom, sőt meggyőződésem támad, hogy 
az összes nagyhatalmak között Franciaország az 
egyetlen, mely nem mondom, hogy kívánja, de 
mindenesetre különösebb aggályoskodás nélkül 
látná a háborúfo) (1913 febr. 25.). Szövetségese 
idegessége azután átragadt a pétervári kormányra 
is. Szasszonov egyszerre erélyesebb hangon kez
dett beszélni és a hadsereg megerősítésével fenye
getőzött, ha Ausztria-Magyarország nem hagy fel 
«mozgósítási rendszabályaival)). Fokonkint any-
nyira kiélesedett a helyzet, hogy már-már ki
robbanástól lehetett tartani. Ferenc József saját
kezű levele, melyben a cár békeszeretetére appel-
lált, nem hozta meg a kívánt sikert (febr. 1.). 
Oroszország a háborúra való felkészülés el
rendelésével felelt rá. Kedvezőbbre csak márc. 
elején fordult a helyzet, amidőn a cár az albán 
kérdés főbb pontjainak rendezése után vissza
vonta a határon felállított csapatait. Ekkorra el
dőlt a kiújult Balkán-háború kimenetele is. Janina 
(márc. 6.) és Drinápoly eleste (márc. 26.) véglege
sen megpecsételte a törökök vereségét. Ezért kény
telenek voltak ismét a bókét keresni, melyet az 
angol nyomásra létrejött londoni szerződésben 
aránylag kedvező föltételek mellett meg is kaptak 
(máj. 30.). 

De a londoni békeokmányon jóformán még meg 
sem száradt a tinta s már új háború zaja verte föl 
a félsziget csendjét. A győző államok nem tudtak 
megosztozni a zsákmányon. Görögország Szalo-
nikit, Szerbia pedig Macedóniát irigyelte a leg
több véráldozatot hozó Bulgáriától. Nemsokára 
beleszólt a játékba Románia is és szintén részt 
követelt a zsákmányból. A hatalmak hosszú és 
türelmes közvetítése nem járt eredménnyel, a 
bíróvá tett cár pedig a megbízhatóbb szövetsé
geseknek bizonyult Románia, Görögország és 
Szerbia javára döntött. így megkezdődött a har
madik Balkánháború, mely mindössze néhány 
hétig tartott és a mindenfelől szorongatott Bul
gária katasztrofális vereségével végződött(júl. 5— 
aug. 10.). Hogy szerencsétlensége teljes legyen, a 
levert Törökország is sietett élni az alkalommal. 
Finver bey a hatalmasan megerősített csataldzsai 
sereggel sorra visszavette Lüle-Burgaszt, Driná-
polyt és Kirkilisszét. A porig alázott országnak 
nem maradt más választása, mint békéért könyö
rögni, melyért azonban Bukarestben igen nagy 
árat kellett fizetnie (aug. 10.). Macedónia jelen
tékeny részét Szerbiának és Görögországnak kel
lett átengednie, Romániát pedig tulajdon testéből 
volt kénytelen kielégíteni. 
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5. Utolsó lépések. 
A bukaresti béke aláírásával végre lezárultak 

a második Balkánválság aktái. De a békés elin
tézés ismét nem jelentett végleges elintézést, 
hanem csupán elodázást, kedvezőbb időpontra való 
halasztást. Szasszonov nyilatkozatai semmi kétsé
get sem hagytak eziránt. Mert az orosz külügymi
niszter korántsem békeszeretetből ajánlotta Szer
biának a lemondást, hanem abban a biztos tudat
ban, hogy később kedvezőbb alkalom nyílik köve
telései kielégítésére. Meggyőződéséből egyáltalán 
nem csinált titkot. így Hartwig követnek egy-
ízben ezt írta: «Szerbia igérettölde a mostani 
Ausztria-Magyarország területén fekszik... Az 
idő Szerbia javára és ellenségei romlására dolgo
zik, melyek már most a bomlás félreismerhetetlen 
jelét tüntetik föl» (máj. 6.). Néhány nappal rá 
pedig Popovics pétervári követ előtt ismételte 
abbeli meggyőződésót, hogy Szerbiának a jövő szá
mára kell dolgoznia, amikor is Ausztria-Magyar
országból nagy területet fog kapni (máj. 12). Ez 
a gondolat vezette a szerb-román közeledés sür
getésénél is. Úgy vélte, hogy a román segítségre 
még nagy szükség lehet a monarchia ellen irá
nyuló szerb igények realizálásánál (aug. 2.). 

A béke tehát nem jelentett többet ideiglenes 
fegyvernyugvásnál, melyet mindegyik fél arra 
iparkodott felhasználni, hogy még jobban felké
szüljön a küszöbön álló nagy mérkőzésre. Külö
nösen Franciaország és Oroszország fejtett ki 
lázas tevékenységet. Poincarénak az Elysée-be, 
az elnöki palotába való bevonulása után(1913 febr. 
18.) első dolga volt, hogy visszahívta az eddigi 
pétervári nagykövetet, Louis Györgyöt, mivel 
békés hajlamait összeegyeztethetetlennek találta 
saját harcias szándékaival (febr. 19.). Helyébe 
a harcos nacionalizmus megszemélyesítőjét, az 
entente-politika tulajdonképeni kezdeményezőjét, 
Delcassét küldötte, aki mindjárt megérkezése 
után tárgyalást kezdett Szasszonovval a biztosra 
várt háború céljainak konkretizálására. A tár
gyalások során Franciaország hadi céljaként 
Elszász-Lotharingia visszaszerzésén és néhány 
gyarmati területkiigazításon kívül a Német biro
dalom megdöntését és mindenekelőttPoroszország 
politikai és katonai erejének összezúzását jelölte 
meg. Az elnök másik messze kiható következmé
nyekkel járó tette volt, hogy előző évi Ígéretéhez 
képest a J3n'a«d-kormánnyal keresztül erősza
kolta a három éves szolgálati időt (júl. 19. és 
aug. 7.). Az új törvény a hadköteles kor kezdetét 
21-ről 20-ra szállította le, felső hatarát pedig 
45-ről 48-ra emelte s ezzel olyan terhet rótt az 
országra, melyet huzamosabban lehetetlen volt 
elviselnie. A háború közelségére engedtek követ
keztetni az angol és francia vezérkarok között 
állandóan folyó eszmecserék is, melyek folyamán 
az angolok egy százezer főnyi expedíciós sereg 
felvonultatását Ígérték a belga határ mentén az 
onnét várt német támadás feltartóztatására. 

Franciaország mellett Oroszország készülődött 
leglázasabban. Haderejét óriási mértékben fej
lesztette. 1913 nyarán az ú. n. nagy programm 
keresztülvitelével az évi ujonclétszámot 445,000-
ről 580,000-re emelte, a szolgálati időt meghosz-

szabbította, tüzérségi és technikai felkészültségét 
lényegesen javította s vasúthálózatát és erőd
rendszerét szédületes arányokban kifejlesztette. 
Amellett állandóan nagy gondot fordított a köz
vélemény befolyásolására. Izvolszhij rendszere
sen szubvencionálta a hangadó párisi lapokat 
(Temps, Journal des Dóbats, Echó de Paris) s már 
a Balkánháború folyamán boldogan újságolta 
főnökének, hogy egyre szélesebb rétegek tudatá
ban dereng föl a belátás, hogy az örökös bizony
talanságnak és nyugtalanságnak nem Szerbia ön-
fejüsége vagy Oroszország külön érdeke, hanem 
Ausztria-Magyarország és a mögötte álló Német
ország európai hegemóniára törekvése az oka 
(1912 dec. 18.). 

Maga az orosz közvélemény is egyre jobban 
beleélte magát a háború gondolatába. A pánszláv 
körök épúgy tőle várták évtizedes reményeik tel
jesedését, mint a liberális és demokrata elemek 
eszményeik megvalósulását. A vezető körök meg 
épen mint reális valósággal számoltak vele. A 
tengerszorosok kérdésében tartott minisztertaná
cson a hadügyminiszter és a vezérkari főnök kate
gorikusan kijelentették Oroszország teljes felké
szültségét a Németországgal való párbajra, a 
Monarchiával vívandó párbajról nem is szólva 
(1914 jan. 13.). Egy későbbi minisztertanács vi
szont azt állapította meg, hogy a tengerszorosok 
birtoka csak általános európai háború keretén 
belül szerezhető meg s hogy a külügyminiszté
riumnak kötelessége a meginduló műveletekhez 
alkalmas politikai talajt előkészíteni (febr. 21.). És 
hogy az előkészítés szorgalmasan folyt, mutatja 
a pétervári Birsevija Vjedomoszti 1914 máre. 
12-iki száma, melyben Szuhomlinov hadügy
miniszter a nagy nyilvánosságnak tudtul adta, 
hogy Oroszország készen áll a háborúra. 

Nem kevésbbé serényen folyt a készülődés az 
entente déli szárnyán, a Balkánon. Szerbia egé
szen megrészegedett a kettős győzelem mámorá
tól s azt hitte, hogy most már minden szabad 
neki. Kihívóan szembehelyezkedett a hatal
mak határozatával és semmi áron nem akarta 
kiüríteni Albánia megszállott területeit. A Bécs
ből feléje zuhogó jegyzékáradatot egyszerűen 
nem vette tudomásul. Utoljára Berchtoldnak a 
legerősebb eszközhöz kellett nyúlnia. Okt. 18. 
ultimátumszerű jegyzékben szólította ioí&Pasics-
kormányt a kiürítés végrehajtására. Ez hatott. 
Mivel Olaszország és Németország erélyesen tá
mogatták szövetségesük akcióját, Franciaország
tól és Oroszországtól pedig egyelőre nem lehetett 
aktiv közbelépést várni, nem maradt más választás, 
mint az ultimátum előtt való meghajlás. Pasics 
már másnap engedékenységre szánta el magát. 
De, hogy mennyire nem meggyőződésből tette, mu
tatja a Mali Journal fogcsikorgató cikke: «Szer-
biának számot kell vetnie a tényekkel és mindig 
azt kell szem előtt tartania, hogy legveszedelme
sebb ellensége Ausztria-Magyarország, mely ellen, 
er-élyes harcot folytatni legszentebb kötelessége 
minden szerb kormánynak» (nov. 4.). 

De nemcsak a kormánynak, hanem az egész 
szerb népnek ez volt a meggyőződése. A nagy
szerb eszme, a féktelen izgatás eredményeként 
annyira át meg át járta a szerb társadalom min-
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•den porcikáját, hogy a Monarchia elleni harcnak 
és az «elnyornott» délszláv testvérek felszabadí
tásának szükségessége szinte vallásos rneggyőző-
-dósóvó lett, melyben szenvedélyes természetének 
-egész fanatizmusával hitt. Minden öntudatos szerb 
katonájává szegődött Nagyszerbia ügyének s ügy 
harcolt érte, ahogy épen tudott. Mégis legkedvel
tebb fegyverek a titkos társaságokba tömörülés és 
az orgyilkosság voltak. A Monarchia ellen való-
-ságos vakondmunka indult meg, mely lassanként 
egész hosszában aláaknázta és bizonytalanná tette 
a déli határt. A Narodna Odbrana fiókjai alapos 
•és rendszeres munkát végeztek. Ennek a munká
nak az eredménye az lett, hogy Szerbia és a szerb 
társadalom teljesen beleélte magát a gondolatba, 
hogy neki szent kötelessége minél előbb harcba 
.szállni az összes délszlávok fölszabadításáért és 
egyesítéséért. És viszont a Monarchia vezető körei-
hen egyre mélyebb gyökeret vert az a meggyőző-
-dés, hogy a birodalmat csak gyors és erélyes cse
lekvés mentheti meg a teljes széthullástól. 

így a Balkánháborúra következő hónapok már 
tulajdonképen a béke haldoklásának hónapjai 
voltak. Az entente táborában, főleg Franciaország
ban és Oroszországban egyre általánosabbá vált az 
a meggyőződés, hogy a nagy leszámolás ideje elér
kezett. A Birsevija Vjedomoszti másodízben is 
kiadta a jelszót: «Oroszországkész,Franciaország-
nak is készen kell lennie» (jún. 13.). A háború kö
zelségének és bizonyosságának jelei folyvást sza
porodtak. A cár a nála tisztelgő Pasics miniszter
elnököt e szavakkal bocsátotta el: «Szerbiáért 
mindent meg fogunk tenni; üdvözölje ön a királyt 
és mondja meg neki, Szerbiáért mindent meg fo
rgunk temii» (1914 febr. 2.). És másfél hónappal 
később Scserbacsev, a pétervári hadiakadémia 
igazgatója így szónokolt tisztjeihez: «Á hármas-
szövetség hatalmaival való háború az Oroszország 
érdekei ellen irányuló osztrák balkáni politika 
miatt elkerülhetetlen... Valószínű, hogy még 

• ezen a nyáron ki fog törni.» Még többet sejttettek 
Clemenceaunak Sabini párisi olasz kereskedelmi 
attaséhoz intézett szavai: «Három hónapon belül 
háborúnk lesz!» (1914 ápr.) De nemcsak az érde
kelt feleknek, hanem a semleges szemlélőknek is 
ez volt az érzésük. Guillaume párisi belga követ 
mindjárt az év elején megállapította, hogy az 
európai béke legfőbb veszedelme a Poincaré, 
Delcassé, Millerand és barátaik által követett 
nacionalista, militarista és soviniszta politika 
(jan. 16.). Néhány hónappal később pedig ezt írta: 
«A jelen helyzet egyik legveszedelmesebb szirnp-
tomája Franciaország visszatérése a hároméves 
szolgálati időhöz... Az ország ezt nem birja el. 
Tehát két éven belül vissza kell vonni vagy háborút 
viselni» (máj. 8.). Ugyanakkor a tokiói német ten

gerészeti attasé azt jelentette, hogy egyenesen 
megdöbbentő az a bizonyosság, mellyel a japánok 
a hármas entente-nak Németország ellen közel
jövőben üzenendő háborújáról beszélnek (ápr.). 

Franciaország és Oroszország tehát már hóna
pokkal a krizis beállta előtt rászánták magukat 

-a háborúra. Anglia látszatra békésebb politikát 
követett. Gyarmati kérdésekben még 1914 júniusá
ban is tárgyalt Berlinnel. Sőt György király a 
• császár leányának esküvőjére személyesen ellá

togatott a német fővárosba. De ez csak látszat 
volt. Valójában az angol politika semmit sem en
gedett németellenes irányából. A Konstantinápoly 
parancsnokává kinevezett Idman v. Sanders kül
detése elleni heves tiltakozása eléggé megmutatta 
igazi arculatát. Másrészt meg nem szűnt az 
entente kötelékeinek még szorosabbra vonásán 
fáradozni. Hogy milyen sikerrel, mutatta György 
király párisi látogatása az entente létesítésének 
tizedik évfordulóján (1914 ápr. 21—24.), mely a 
francia népet valósággal extázisba ejtette. G-rey 
meg lehetett elégedve munkája eredményével. 
Lichnoicsky német nagykövet előtt jogos önér
zettel mondhatta, hogy Anglia, Franciaország és 
Oroszország barátsága az utóbbi években oly ben
sővé vált, hogy minden alkalommal és minden 
kérdésben meg tudtak egyezni, mintha csak szö
vetségesek volnának (1914 jún. 25.). Valóban most 
már a gépezet hibátlanul működött. A részek 
összeműködése teljessé vált. A zavaró diszhar
móniát sikerült kiküszöbölni belőle. Most már 
semmi akadály nem volt, hogy mozgásba hozzák. 

A központi hatalmak is egyre jobban érezték 
a veszély közeledését. Ezért lehetőleg erősíteni 
igyekeztek belső helyzetüket. 1914 márc. 10. új 
katonai konvencióban szabályozták hadi erejük 
megosztását. De ez a szabályozás, amennyiben 
Olaszországra vonatkozott, csak akadémikus ér
tékkel bírt. Hiszen az új latin hatalom már jó 
tíz esztendeje csak .formailag tartozott a hármas-
szövetséghez. Benne maradása az entente egyenes 
kívánságára történt, hogy — mint Izvolszkij kife
jezte magát — állandó kölönce legyen a szövet
ségnek (1912 jún. 6.). Még nagyobb baj volt, hogy 
a teljesen elszigetelt központi hatalmak sem ér
tettek mindenben egyet. Bécs inkább bízott Bul
gáriában, Berlin Komániában. Bécsben jobban szá
mot vetettek a tényekkel s bizonyos józan realiz
mussal tekintették a helyzetet. Berlinben még 
mindig hittek egy szlávollenes (román-görög
török) balkáni blokk létesítésének lehetőségében. 
A császár bécsi (1914 márc. 23.), miramarei (márc.) 
és konopisti látogatásai (jún. 13—14.) nem szün
tették meg ezt a törekvésben divergenciát, de igen 
alkalmasak voltak, hogy napvilágra tárják a két 
szövetséges abszolút gyanútlan ságát. Ferenc Fer
dinándnak még 14 nappal halála előtt is az volt 
a véleménye, hogy Oroszország sokkal súlyosabb 
benső bajokkal küzd, semhogy támadó külpoliti
kára merne gondolni. 

1914 nyarán tehát ez volt a helyzet: egyik ol
dalon teljes felkészültség és erősen eltökélt szán
dók a leszámolásra kínálkozó legelső alkalom 
megragadására, másik oldalon pedig a veszély 
közelségének átérzése és állandóan pislákoló re
mény békés elhárításának lehetőségében. A poli
tikai és diplomáciai atmoszféra az utolsó tíz esz
tendő rendszeres lélekmérgező munkájának ered
ményeként lecsapódásig telítve volt a gyűlölet és 
irigység miazmáival. A világpolitika egy színültig 
telt lőporos hordóhoz hasonlított. Csak egy szikra 
kellett és a félelmetes explózió bekövetkezik. Az 
osztrák-magyar trónörököspár meggyilkolása 
ilyen könnyelműen, de céltudatosan odadobott tüz-
csóva volt. Nyomában csak általános világégés 
következhetett. 
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1 . B e r e h t o l d é s T i s z a m a g a t a r t á s a . 
N é m e t o r s z á g h ű s é g e . 

A szarajevói véres merénylet (1914 jún. 28) egész 
•nagyságában feltártaaveszélyí, mely aMonarchia 
létét a nagyszerb propaganda részéről fenyegeti, 
•másrészt rátereiteaművelt világ figyelmét azokra 
•a gonosz eszközökre, melyekkel az eszme fana
tikusai eszményeik megvalósításán dolgoztak. így 
•a gyilkosság legközvetlenebb hatása két irányban 
•érvényesült. Egyfelől erélyes cselekvésre ösztö
nözte a Monarchia vezető köreit, hogy egyszer-
-smincienkorra lehetetlenné togyék az állam létét 
•és biztonságát fenyegető aknamunka folytatását, 
másfelől világszerte a fölháborodás és utálat 
•orkánját váltotta ki a bombával és golyóval dol
gozó szerb politika ellen. A gaztett megbélyegzé
sében az angol sajtó higgadtabb része vezetett. 

'"Mert Angliában még sokan emlékeztek rá, hogy 
Karagyorgyevics Péter annakidején minő eszkö
zökkel szerezte meg magának a trónt s a Jcirály-
gyilkosolc ellen akkor támadt felháborodás most 
•újult erővel lángolt föl. 

Kétségtelen, hogy Ausztria-Magyarország, ha 
azon melegében rászánta volna magát Szerbia 
megfelelő formában történendő megfenyítésére, 
e lépéssel a müveit világ túlnyomó részének 
helyeslésével és erkölcsi támogatásával találko
zott volna. De a Monarchia vezetősége hetekig 
várt a cselekvéssel. A lélektanilag oly kedvező 
pillanat visszahozhatatlanul tovatűnt. A friss 
benyomások elmosódtak, az erkölesi fölháborodás 
elcsitult s helyén megint az ürügyre vadászó 
-politika ütötte fel a fejét. Ez a körülmény, páro
sulva diplomáciájuk másodrendűségével, nagyon 
megnehezítette a központi hatalmak helyzetét s 
mindjárt kezdetben a háború felidézéséért való 
formai felelősség vállalására kényszerítette őket. 

Bécsben közvetlenül a merénylet után meg-
joszoltak a vélemények. A végső cél tekintetében 
nem volt kétség. Abban mindenki egyetértett, 
hogy az esemény fölött nem lehet napirendre térni. 
De a követendő út és a használandó eszközök 
megválasztása tekintetében szinte áthidalhatatlan 
.•ellentétek forogtak fenn. Mig ugyanis Bereh
told külügyminiszter, Króbatin hadügyminiszter, 
Gonrad vezérkari főnök és számos magasállású 
katona és diplomata azonnal az ultima ratio, a 
fegyveres megrohanás eszközéhez akart nyúlni, 
-addig Tisza István magyar miniszterelnök azon 
.az állásponton volt, hogy előbb rendes diplomáciai 
•eszközökkel kell megpróbálni a kivánt elégtétel 
kicsikarását. A magyar miniszterelnök már jún. 30. 
tiltakozott Berehtold harcias szándéka ellen, mely 
megvalósulása esetén oktalanul békebontó szín
iben tüntetné fel a Monarchiát s azonfelül jó ürü
gyet adna az amúgy is ingadozó Romániának a 
.hármasszövetségből való kilépésre; sőt Buda-

pestre érkezése után sietett egy memorandumban 
az uralkodót is figyelmeztetni a Ballhausplatz 
veszedelmes terveire (júl. 1.). 

De Berchtoldot hidegen hagyták a magyar 
miniszterelnök aggodalmai. Tschirschky német 
nagykövet előtt ismételten nagyon harcias húro
kat ütött meg. Sőt júl. 2. nyíltan kijelentette előtte, 
hogy a Monarchia még az esetben sem áll el a 
fegyveres megoldás gondolatától, ha emiatt Romá
niával és Oroszországgal is szembekerülne és 
hogy ő a maga részéről a diplomáciai előkészítés 
nélküli hirtelen megrohanást tartja legcélraveze
tőbb eszköznek. Mindazáltal az érdemleges akció 
megindítását későbbre halasztotta. Előbb látni 
akarta, mit várhat Németországtól. A király kü
szöbön álló levélváltása épen kapóra jött neki. 
Berehtold a királyi kéziratnak szánt levélben 
erős szavakkal bélyegezte meg Szerbia eljárását 
s egyetemes európai érdeknek tüntette föl a 
belgrádi agitáció korlátok közé szorítását. Más 
szóval a saját harcias terveit császári és királyi 
ura akarataként állította oda és ezen az alapon 
igyekezett hozzá a német császár és kormány 
beleegyezését megnyerni (júl. 5.). Tisza azonnal 
kiérezte a kézirat tendenciáját, azért legkritiku
sabb helyeinek elhagyását, illetve lényeges enyhí
tését ajánlotta. Mivel azonban Berehtold csak az 
utolsó pillanatban közölte vele a szöveget, mire 
sürgönye Bécsbe érkezett, gróf Hoyos Sándor 
követségi tanácsos már Berlinben járt a súlyos 
tartalmú irattal. 

Berlinben akkor az volt az uralkodó felfogás, 
hogy a Monarchia hatalmi ál lásának további gyön-
gítését nem szabad megengedni. Ezért a császári 
kézirat és a vele egyidejűleg átnyújtott bécsi 
memorandum tartalma, mely egy új, Bulgáriára 
és Törökországra támaszkodó balkáni szövetség 
alakításának szükségességét fejtegette, nem kel
tett feltűnést. Vilmos császár mindjárt az átvé
telkor biztosította Szögyény nagykövetet, hogy 
a Monarchia minden körülmények között biztosan 
számíthat Németország szövetségi hűségére. De 
becsületes nyíltsággal azt is hozzátette, hogy a 
végleges választ csak a kancellárral való tanácsko
zás után adhatja meg. Délután (júl. 5.) csakugyan 
magához kérette Bethmann-Hollweg kancellárt 
és Zimmermann helyettes államtitkárt, a szabad
ságon levő v. Jagow helyettesét és tüzetesen meg
beszélte velők a helyzetet. E megbeszélés ered
ményeként a császár és tanácsadói abban álla
podtak meg, hogy Ausztria-Magyarországnak 
magának kell eldöntenie, mit akar voltaképen 
tenni. Németországnak az adott helyzetben csak 
két kötelessége van: egyrészt megakadályozni, 
hogy az osztrák-magyar-szerb viszály nemzet
közi konfliktussá dagadjon, másrészt komoly 
válság esetén egész erejével segítségére lenni 
szövetségesének. Bethmann-Hollweg másnap 
(júl. 6.) délután tényleg ebben az értelemben adta 
mega választ Szögyénynék és Hoyosnak.« Annak 
eldöntése,— mondotta — mi történjék Szerbiával, 
egészen a bécsi kormány dolga; de bármily irány
ban döntenek a Ballplatzon, biztosak lehetnek 
felőle, hogy Németország mint jóbarát és szövet
séges, minden körülmények között a hátuk mögött 
áll». Tschirschky nagykövetnek szintén ebben a 
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szellemben adta meg a szükséges utasításokat. 
(júl. 6.) 

Bécsben nagyon megörültek a berlini válasz
nak. Mert Berchtold és barátai azt olvasták ki 
belőle, hogy Berlin szabad kezet engedett nekik, 
tehát implicite beleegyezését adta a Szerbia ellen 
indítandó háborúba is. Szögyény jelentésének az 
a részlete, hogy benyomása szerint a császár is, 
meg Bethmann-Hollweg is a rögtöni és erélyes 
cselekvést tartják legcélravezetőbb eszköznek, 
csak fokozta örömüket. Berchtold most már 
cselekedni akart. Még a válasz beérkezése nap
ján (júl. 7.) közös minisztertanácsot hirdetett, 
melyre az illetékes minisztereken kívül a vezér
kari főnököt és Kailer ellentengernagyot is meg
hívta. A miniszter megnyitó beszédében az álta
lános európai helyzet vázolása után a Szerbiával 
való gyökeres leszámolást jelölte meg a Monarchia 
legközelebbi céljául. A közvetlenül utána fel
szólaló magyar miniszterelnök azonban élesen 
ellene mondott felfogásának. Tisza, miután el
ismerte a komoly háborús veszedelem fennforgá
sát, kifejtette, hogy a jelen esetben sem szabad 
letérni a szokásos diplomáciai útról. Meggyőző
dése szerint előbb annak rendje és módja szerint 
követeléseket, lehetőleg konkrét kívánalmakat 
kell támasztani a veszedelmes szomszéddal szem
ben és csak ezek visszautasítása után szabad az 
ultimátum fegyveréhez nyúlni. A támasztott 
követelések lehetnek súlyosak, de semmiesetre 
sem szabad elfogadhatatlanoknak lenniök. Hiszen 
a diplomáciai győzelem magában is elegendő a 
megingott presztízs helyreállítására. De még az 
esetben is, ha a fegyveres beavatkozás tényleg 
elkerülhetetlenné válik, ő a maga részéről ellenez 
minden annektáló, Szerbia megsemmisítésére irá
nyuló szándékot, mert az szükségképen kihívná 
Oroszország ellenkezését életre-haláíra. 

De a magyar miniszterelnök férfias felszólalása 
nem talált visszhangra. A gyűlés többi részvevője, 
némi árnyalati eltérésekkel, mhíáBerchtold állás
pontját osztotta. Az európai háború borzalmaira 
és a jövő várható kedvezőbb fejleményeire való 
hivatkozás mind nem használt. Berchtold mind
egyre azt hangoztatta, hogy a jövő bizonytalan 
esélyeire nem lehet építeni s hogy a Monarchiának 
most és gyökeresen le kell számolnia a vesztére 
törő erőkkel. A vezérkari főnök hozzászólásának 
szintén ez volt a lényege. így a minisztertanács 
nem hozta meg a kivánt eredményt. Kiderült, 
hogy a döntésre hivatott tényezők felfogását nagy 
ellentétek választják el egymástól. 

Tisza azonban nem hagyta annyiban a dolgot. 
Miután a minisztertanácsban kisebbségben ma
radt véleményével, a legilletékesebb tényezőt, az 
uralkodót iparkodott a maga részére nyerni. Ezért 
júl. 8. újabb memorandumot terjesztett eléje, 
melyben az érvek egész tömegével bizonyította, 
hogy a szerbeknek okvetetlenül meg kell adni a 
lehetőséget, hogy, habár súlyos diplomáciai vere
ség árán, elkerülhessék a fenyegető háborút. Egy 
másik, ugyanezen napon kelt emlékiratában pedig 
azt igyekezett kimutatni, hogy a vezérkar által 
kidolgozott hadműveleti terv alapján szinte el
kerülhetetlen a katasztrofális vereség. De elő
terjesztései nem jártak a kívánt sikerrel. Az ural

kodó szivesebben osztotta a külügyminiszter bízó. 
optimizmusát, mint az ő sötéten látó pesszimizmu
sát, így Tisza egészen magára maradt ellenkezésé
vel. Hozzá Berchtold egyre erősebb rohamokat in
tézett ellene. Legsúlyosabb ütegekként a Berlinből 
érkező híreket használta. Júl. 8-iki levelében pl. 
Tschirschky szavaira hivatkozott, hogy a berlini 
körök nem tudják mire vélni a Monarchia erélyes 
föllépésének halogatását és hogy elmaradását a 
gyöngeség jelének vennék, mely természetszerűleg 
kihatna a Monarchia hármasszövetségi helyzetére 
is. Emellett Szerbiából is egyre nyugtalanítóbb 
hírek érkeztek. A szarajevói merénylet nyomán 
megindult vizsgálat már az első hetekben kiderí
tette, hogy a cinkosokat egész sereg hivatalos szerb 
személy és hatóság támogatta véres tettök elő
készítésében és végrehajtásában. A belgrádi sajtó 
mind féktelenebbé váló izgatása és a szerb állam
férfiak és diplomaták elviselhetetlen elbizakodott
sága csak fokozta a helyzet feszültségét. 

Tisza nem hunyt szemet a tények előtt. Kezdte 
belátni, hogy a délszláv kérdés kritikussá érése 
tényleg gyökeres rendezést igényel, mert külön
ben belepusztul a Monarchia. Érezte, hogy «már 
nyakunkon a hurok, amellyel, ha most el nem 
vágjuk, alkalmas időben fojtanak meg bennünket». 
Ezért alapos revizió alá vonta eredeti álláspont
ját. A júl. 14-iki minisztertanácsban beleegyezé
sét adta, hogy Szerbiához előzetes követelések 
támasztása nélkül azonnal ultimátumszerű jegy
zéket intézzenek. De kikötötte, hogy a jegyzék 
szövegét külön minisztertanácson állapítsák meg 
és hogy a Monarchia előre jelentse ki területi 
érdektelenségét. ccNehezen szántam rá magamat, 
- mondotta Tschirschky nagykövetnek (júl. 14.) -
hogy háborút tanácsoljak; de most már szentül 
meg vagyok győződve szükségességéről s el va
gyok tökélve, hogy minden erőmmel a monarchia 
naggyátételén dolgozom». 

2 . A u s z t r i a - M a g y a r o r s z á g u l t i m á t u m a . 
Tisza állásfoglalása jelentékenyen egysze

rűsítette a helyzetet. A harmónia teljessé vált 
s így most már hozzá lehetett látni a tervezett 
lépés előkészítéséhez. A munka voltaképen már 
előbb megindult, Berchtold Tschirschky útján már 
júl. 10. kikérte a német kormány véleményét a 
nagy vonásokban eléje terjesztett ultimátum
tervezetet illetőleg. Ez azonban eredeti álláspont
jához híven, hogy az osztrák-magyar és szerb 
konfliktus a Monarchia külön ügye, elutasította 
magától a föltételek megszövegezésében való 
közvetlen közreműködést. De jó tanácsát nem 
tagadta meg. Egyrészt tehát figyelmébe ajánlotta 
a Monarchia vezetőinek, hogy a nagyszerb propa
ganda veszélyes jellegének kidomhorítására igye
kezzenek minél gazdagabb bizonyító anyagot tárni 
a világ elé, másrészt meg az ultimátum elküldési 
idejének Poincaré elnök és Viviani miniszter
elnök küszöbön álló pétervári utazása utánra 
(júl. 23.) halasztását ajánlotta, nehogy a terv idő
előtti kipattanása Pétervárott a nagy barátkozás 
hangulatában valami meggondolatlan lépést idéz
zen elő (júl. 11.). Négy nappal utóbb pedig arra 
hivta föl Berchtold figyelmét, hogy a hármas 
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szövetségi szerződés VII. pontja értelmében igye
kezzék minél előbb szót érteni Olaszországgal a 
Bzükségessé válható rekompenzációkat és a casus 
foederis bekövetkezését illetőleg (júl. 15.). Ezen 
utóbbi figyelmeztetésével azonban süket fülekre 
talált. Bécsben egyelőre tudni sem akartak a 
VII. §. ilyen értelmezéséről. 

Berchtold a Tiszától kikötött új miniszter
tanácsot júl. 19-re hívta össze. A gyűlés egyetlen 
tárgyául a Belgrádba küldendő jegyzék végleges 
szövegének megállapítását és átnyújtása körül
ményeinek tisztázását tűzte ki. A dolog lényegére 
nézve hamar megegyeztek: változtatás nélkül 
elfogadták a bemutatott tervezetet. Nem keltett 
különösebb hullámzást a határidő kérdése sem. 
A miniszter indítványára egyhangúlag júl. 23-át 
tűzték ki az átnyújtás napjául. Élénkebbre csak 
akkor vált az eszmecsere, mikor a hadi célokra 
fordult a szó. Tisza ugyanis a részleges háború 
elkerülhetetlen szükségességénekfelismeréseután 
legalább az európai háború kitörését igyekezett 
megakadályozni. Ezért a magyar kormány nevé
ben felszólította a gyűlés tagjait, jelentsék ki, 
hogy a legszükségesebb határkiigazításokon kivul 
semmi néven nevezhető területnagyobbodást nem 
igényelnek a Monarchia számára. 

A meglepett Berchtold eleinte ötölt-hatolt. 
Katonai és politikai szempontokat emlegetett. De 
Tisza nem engedett. Oroszországra való tekin
tettel és a Monarchia nemzetközi helyzetének 
javítására okvetetlenül szükségesnek tartotta a 
területi érdektelenség kimondását. Érvelése any-
nyira meggyőző és világos volt, hogy Berchtold 
is kénytelen volt meghajolni előtte. Egyértelmű-
íeg megállapodtak tehát, hogy a katonai akció 
megindításával egyidejűleg valamennyi nagy
hatalom kormányánál kijelentik, hogy a Mon
archia hadbalépésével korántsem célozza Szerbia 
állandó birtokbavételét vagy épen megsemmisí
tését. 

Míg így Bécsben a részleges háború esélyeit 
mérlegelték, azalatt Pótervárott magát a világ
háborút készítették elő. Poincaré és Viviani lá
togatásáról (júl. 20—23.) nincs ugyan hivatalos 
följegyzésünk, de az elnök legszemélyesebb barát
jának és 1914 jan. 12. óta Delcassó utódának, Pa-
Mologue nagykövetnek közléseiből könnyű meg
állapítanunk, hogy az egészen a közeledő nagy 
események jegyében folyt le. így tudjuk, hogy 
Poincaré a diplomáciai testület fogadása alkal
mával a japán követtel Japánnak a hármas en-
tentehoz való csatlakozásáról beszélt, Buchanan 
angol követ előtt pedig annak szükségességét han
goztatta, hogy a hármas entente-ot minél előbb 
hármas-szövetség váltsa fel. Ugyanezen alkalom
mal a Monarchia képviselőjét, gróf Szapáryt a 
lehető legridegebben fogadta és valósággal meg
fenyegette Oroszország és Franciaország harci 
készségének hangoztatásával. Spalajkovics szerb 
követ előtt ellenben meleg rokonszenvét nyilvá
nította (júl. 21.). 

Még többet sejtetnek azok a rapszodikus mon
datok, melyekkel Nikita király leányai, Anasz
tázia és Milica nagyhercegnők a Nikolájevics 
Nikoláj nagyherceg által adott díszebéden (júl. 
22.) Paléologue nagykövetet fogadták: aön is 

Révai Nagy Lexikona, XIX köt 

tudja, hogy történeti napokat élünk, szent napo
kat ! . . . Ma sürgönyt kaptam atyámtól, azt jelenti 
benne, hogy még e hónap vége előtt háborúnk 
lesz . . . A háború kifog törni . . . Ausztriából nem 
marad semmi. . . Önök visszakapják Elszász-
Lotharingiát... Seregeink Berlinben egyesül
nek . . . Németország megsemmisül.» Az esemé
nyek tehát igazat adtak Louis volt nagykövet
nek, aki még májusban megjósolta, hogy Poin
caré júliusra tervezett pétervári útja messze ki
ható következményekkel fog járni. 

Mikor Poincaré és Viviani júl. 23. este fél
tízkor Kronstadtban hajóra szálltak, Belgrádban 
már megtörtént az első háborús lépés. Báró Giesl 
követ a Bécsből nyert utasításoknak megfelelően 
23. este 6 órakor átnyújtotta Pasics miniszter
elnök helyettesének, Pacsu pénzügyminiszternek 
a 48 órás hatáirdöre szóló ultimátumot, melynek 
főbb követelései ezek voltak: a szerb kormány 
elítéli és lehetőleg megakadályozza a Monarchia 
ellen irányuló nagyszerb propagandát, feloszlatja 
a Narodna Odbranát és a többi hasonló célú 
egyesületet, haladéktalanul elbocsátja szolgálatá
ból a Monarchia elleni izgatásban vétkes tiszteket 
és tisztviselőket, megengedi, hogy a monarchia
ellenes mozgalmak kinyomozásában a közös kor
mány által kiküldendő közegek is részt vegyenek 
s végül felvilágosítást ad azokról az ellenséges 
érzületű nyilatkozatokról, melyek a merénylettel 
kapcsolatban egyes magasrangú szerb tisztviselők 
ajkáról hangzottak el, A jegyzék átnyujtását 
megelőző napon Berchtold körtáviratban értesí
tette a Monarchia nagyköveteit a készülő lépésről 
és egyben megbízta őket, hogy a szöveg közlése
kor szóbeli felvilágosításokkal is indokolják az el
határozás elodázhatatlan szükségességét (júl. 22.). 
Két nappal később pedig egy rendkívül terjedel
mes dossiert bocsátott rendelkezésökre, melyben 
évekre visszamenőleg részletesen ismertette a 
nagyszerb izgatás legkiáltóbb eseteit (júl. 25.). 

3. Az ultimátum átnyújtásának 
következményei. 

Az ultimátum átnyújtása egyszerre kiemelte 
az osztrák-magyar-szerb konfliktust helyi jellegé
ből és a világpolitika kellős közepébe állította. 
A Monarchia szándékain borongó köd felszakadása 
lázas diplomáciai tevékenységet indított meg a 
hatalmak körében, mely azonban a béke vissza
hozása helyett a világháború kitörését készítette 
elő (júl. 23—aug. 4.). 

Legelső és legtermészetesebb gondolatnak a 
viszály lokalizálása kínálkozott. Az ezirányú kez
deményezés a német kormány részéről indult M. 
Bethmann-Hollweg még az ultimátum átadása 
előtt fölvetette az eszmét. Az entente-fóvárosokba 
küldött jegyzékében kifejtette, hogy bármely más 
hatalom beleelegyedése a különböző szövetségikö
telességek fennforgása miatt beláthatatlan követ
kezményeket vonna maga után (júl.21.).Deelőter-
jeszté8e,bárközbenJBerc7ífoZábiztosította2r2#Zaseü 
orosz követségi tanácsost, hogy a tervezett fe
nyítő hadjárat semmiképen sem célozza Szerbia 
területének megcsonkítását (júl. 24.), a londoni 
külügyi hivatalnak pedig világosan értésére 
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adta, hogy a határidő letelte nem vonja rögtön 
maga után az ellenségeskedés megkezdését (24.), 
nem találkozott azzal a megértéssel, melyet meg
érdemelt volna. Még aránylag Grey mutatott 
iránta legtöbb fogékonyságot. Liclmowsky nagy
követ előtt ismételten (júl. 24. és 25.) kijelentette, 
hogy őt az osztrák-magyar-szerb viszály ügye 
csak annyiban érdekli, amennyiben Oroszország 
érdekeit súrolja s így közvetve az európai békét 
veszélyezteti. Még nyiltabban beszélt az oroszok
kal. Kereken megmondotta nekik, hogy Szerbia 
az angol közvélemény szemében háborús oknak 
nagyon kevés (júl. 25.), 

Eleinte Parisban sem volt feltétlenül ellenséges 
a hangulat. Míg Poincaré ésViviani távollétében 
az engesztelékeny Bienvenu Martin igazság
ügyminiszter vezette az ügyeket, úgy látszott, 
hogy az izoláló törekvések nem fognak leküzd
hetetlen nehézségbe ütközni. A helyettes külügy
miniszter örömmel hallott a német kezdeménye
zésről és megígérte, hogy minden igyekezetével 
a béke érdekében fog dolgozni (júl. 24.). 

De ami kevés reményt a két nyugati szövetséges 
nyújtott, azt csirájában megfojtotta a harmadik. 
Pétervár kezdettől fogva intranzigens álláspontra 
helyezkedett. Szasszonov, mihelyt tudomást szer
zett róla, azonnal elfogadhatatlannak minősí
tette az ultimátum tartalmát s a Buchanan-nel 
és Paléologue-gal rögtönzött megbeszélés során 
annak bejelentésével kezdte előadását, hogy Orosz
ország mindenesetre mozgósítani fog. És Paléo-
logue nem hogy csitította volna, még ráduplázott. 
Kérkedve említette, hogy Franciaország szintén 
készen áll a háborúra és el van tökélve, hogy a 
szövetségből folyó összes kötelességét híven tel
jesíti. A háborús szándék komolyságát mutatta a 
délután tartott ötórás minisztertanács is, mely 
megállapította, hogy a benső viszonyok meg
engedik a háború megindítását és hogy a had
sereg készen áll a rögtöni felvonulásra (júl. 24.). 
A Néva partján tehát már az osztrák-magyar 
jegyzék nyilvánosságra jutásának napján fegy
veres beavatkozásra gondoltak. Annyira termé
szetesnek találták ezt, hogy nem is nagyon ipar
kodtak leplezni. Szasszonov őszintén megmon
dotta Pourtalés német nagykövetnek, hogy ő 
nem lokalizálni, hanem ellenkezőleg európaivá 
szándékozik tágítani a konfliktust (24.). És hogy 
ehhez időt nyerjen, Bécstől az ultimátumban 
megszabott 48 órás határidő meghosszabbítását 
kérte s a többi kormányt is hasonló lépés meg
tételére nógatta (24.). 

Oroszország kardcsörtetésé lényegesen ron
totta a helyzetet. Legközvetlenebb következ
ménye a német indítvány tárgytalanná válása 
lett. Mert most már nem a konfliktus lokalizálása, 
hanem Ausztria-Magyarország és Oroszország 
fenyegető szembekerülésének elhárítása volt a 
legégetőbb probléma. Grey 24-én este Berlinbe 
küldött sürgős javaslatában e cél elérésére két 
dolgot ajánlott: 1. a határidő meghosszabbítását 
és 2. a négy nem érdekelt nagyhatalom (Anglia, 
Franciaország, Németország és Olaszország) köz
vetítését a válság komolyra fordulása esetén. 
Berlinben szívesen fogadták az indítványt és 
azonnal továbbították Bécsbe. (25.). Csakhogy 

ekkor Bécsben már elutasították a határidő meg
hosszabbításra vonatkozó orosz kérést. Arra 
hivatkoztak, hogy a halasztás csak ürügy volna 
Szerbiánakújabb kibúvók keresésére s egyben ked
vező alkalom idegen hatalmaknak a beavatko
zásra. Megnyugtatásul azonban újból hangsúlyoz
ták, hogy a Monarchiától távol áll a gondolat, hogy 
Szerbiát akár területében, akár szuverenitásában 
megrövidítse. 

De az orosz kormányt mindez nem elégítette 
ki. A jóakaratú biztosításra újabb kihívással felelt. 
A cár elnöklete alatt tartott minisztertanács 
ugyanis kimondotta, hogy az Ausztria-Magyar
országhoz legközelebb eső négy kerületben hala
déktalanul megkezdendő a részleges mozgósítás 
és ezzel egyidejűleg más három kerületben Német
ország ellen is bizonyos titkos rendszabályok foga
natosítását rendelte el. Buchanan óvásemelése 
az elhamarkodott fegyverkezés ellen mit sem hasz
nált. Szasszonov büszkén hivatkozott Francia
ország háborús készségére, sőt Benckendorff'lon
doni nagykövet utján Oreyt is csatlakozásra 
akarta birni. Az angol külügyminiszter azonban 
egyelőre még hallani sem akart erről. Újólag ki
jelentette, hogy az angol nemzet nem hajlandó 
Szerbia kedvéért háborúba bonyolódni. Egyúttal 
Berlinbe küldött közvetítő javaslatát úgy módosí
totta, hogy a közvetítés csak akkor válik ese
dékessé, ha Ausztria-Magyarország után Orosz
ország is mozgósít (júl. 25.). 

Ekkorra Belgrádban is tisztázódott a helyzet. 
A minisztertanács mindjárt másnap (24.) beható 
tárgyalás alá vonta az ultimátumot és a reá 
adandó választ, a rógens-herceg pedig hathatós 
támogatásért fordult a cárhoz és az olasz király
hoz. A tanácskozás a következő napra (25.) is át
terjedt. Pasics az elkészült választervezetet első
nek az angol, francia és orosz követeknek mutatta 
meg, akik azonban utasítás hiányában egyszerűen 
tudomásul vették. A tanácskozással párhuzamo
san megindult a katonai készülődés is. A mozgó
sítás, bár hivatalosan csak másnap délután három 
órakor rendelték el, tényleg már 24-én megkezdő
dött. Ez a körülmény már magában elegendő volt, 
hogy komoly kétségeket támasszon a kormány 
fennen hangoztatott békés szándékai iránt és eleve 
kedvezőtlenül befolyásolta az ultimátumra adott 
felelet sorsát, melyet pontosan a kitűzött időben, 
júl. 25. este hat óra előtt néhány perccel nyújtottak 
át Giesl követnek. Pedig a felelet — el kell iB-
mernünk — nem közönséges ügyességgel volt 
megszerkesztve. Nem helyezkedett a merev taga
dás álláspontjára. Bár sokféle fenntartással, de 
egészben elfogadta az ultimátumban kikötött fel
tételeket. Hangjában szintén meglepő mérsékletet 
tanúsított. Normális körülmények között minden 
bizonnyal alapul szolgálhatott volna a további 
tárgyalásokhoz. De az adott történeti és lélektani 
előzmények után nem számíthatott hatásra. Báró 
Giesl rögtön az átvétel után értesítette Pasicsot, 
hogy a választ nem találja kielégítőnek s ezért 
megszakítja a diplomáciai viszonyt. Egyúttal 
jelentette, hogy a követség személyzetével még 
aznap este elhagyja Belgrádot. 

A diplomáciai viszony megszakítását nyomon 
követte az osztrák-magyar részleges mozgósításéi-
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rendelése (25. este 9 ó. 30 p.). Egyelőre nyolc had
test, illetve huszonkét hadosztály hadi létszámra 
emelését határozták el. Az Oroszországgal határos 
hadkiegészítő kerületeket szándékosan mellőzték, 
mert kímélni akarták érzékenységét. De ez a 
figyelem legkevésbbé sem akadályozta az orosz 
kormányt abban, hogy másnap (26.) birodalom-
szerte meg ne indítsa az általános hadi készülődést 

A háborús veszély fokozódásul, nagy aggoda
lommal töltötte e) Berlint. Ezért a külügyi hiva
tal még lázasabb buzgalommal vetette magát a 
megkezdett bókeakcióra. Bethmann-Hollweg 
nyomatékosan appellált Oroszország békeszerete
tére, a párisi és londoni kormányokat pedig az 
orosz katonai készülődés leszerelésére hívta föl 
(26.). Ugyanaznap este még egy sürgönyt menesz
tett az orosz fővárosba, melyben kifejtette, hogy 
Oroszországnak semmi oka nincs a nyugtalan-
kodásra, mert a Monarchia Szerbiával szemben 
eleve lemondott minden területi hódításról. Figyel
meztetésül még hozzátette, hogy az orosz katonai 
készülődés továbbfolytatása Németországot is 
mihamar hasonló rendszabályok foganatosítására 
kényszeríti; már pedig a mozgósítás egyet jelen
tene a háborúval, mely egyformán irányulna 
Oroszország és Franciaország ellen,mivel Francia
országnak Oroszországgal szemben vállalt köte
lezettsége közismert. De a figyelmeztetésnek 
egyik helyen sem lett meg a kívánt eredménye. 
A londoni külügyi kormány egyszerűen napirendre 
tért fölötte s helyette maga állott elő egy újabb 
javaslattal, mely sok tekintetben ellentétben állott 
egy nappal előbb elfoglalt álláspontjával. Qrey 
ugyanis egyszerre elejtette a közvetítés tervét s 
ehelyett azt indítványozta, hogy a három nem 
érdekelt nagyhatalom (Franciaország, Németor
szág és Olaszország) londoni követei az ő elnök
lete alatt üljenek össze konferenciára és ott dönt
senek a vitás kérdésben (26.). 

Bethmann-Hollweg azonnal átlátta az angol 
álláspontváltoztatás veszélyeit. Mert a konferencia 
gyakorlatilag egyet jelentett a hatalmak beleele
gyedésével az osztrák-magyar és szerb viszályba, 
melyet eddig következetesen a két állam külön 
ügyének minősítettek. A beleelegyedés pedig semmi 
mást nem eredményezhetett, mint a Monarchia 
diplomáciai vereségét. A konferencia összetétele 
semmi kétséget nem hagyott eziránt. Hiszen 
Anglia és Franciaország érdektársai voltak a cári 
birodalomnak, Olaszország pedig egy gyékényen 
árult velük. A válság akuttá válása óta merészen 
elkanyarodott szövetségeseitől. Az ultimátumnak 
sem tartalmát, sem formáját nem helyeselte (24.) 
és már az átnyujtás napján kijelentette, hogy 
igényt tart az esetleges szerbiai előrenyomulással 
esedékessé válható rekompenzációkra(25.) Egye
bekben, mint rendesen, Anglia példájához iga
zodott. 

A német diplomácia ilyen körülmények között 
nem tehette ki szövetségesét a biztos vereség ve
szélyének. Ezért a konferencia gondolatát kereken 
elutasította (27.) Szerencsére a közvetlen tárgya
lást Pétervárott is célravezetőbbnek tartották a 
nehézkes konferenciázásnál (27.) így Greyköny-
nyen veszélyessé válható indítványa egy napi 
kérészeiét utón végleg lekerült a napirendről. De 

ettől az örvendetes eredménytől eltekintve, e két 
napon is (26. és 27.) szemlátomást szaporodtak a 
háborús veszedelem fokozódó komolyságát hir
dető jelek. Oroszországból szinte óránként érkez
tek a jelentések a lázasan folyó készülődésről, 
Grey pedig IAchnowsky előtt is, meg Bencken-
dorff előtt is nyomatékosan hangsúlyozta, hogy 
Anglia háború esetén nem maradhat tótlen szem
lélője az eseményeknek (27.). Erre mutatott az is, 
hogy a 16. óta Portland körül gyakorlatozó három 
otthoni flotta demobilizációját letiltották (26.), 
mire viszont Berlinből is hazahívták a norvég vize
ken tartózkodó nyilttengeri flottát (26.). Francia
ország szintén sietett megtenni a háború távolabbi 
előkészületeit (mesures de précaution): meg
szüntette a katonai szabadságolásokat, sőt a már 
szabadságoltakat újra behívta. Emiatt a helyzet 
feszültsége szinte percről-percre növekedett. Grey 
újabb, immár harmadik indítványa, hogy a német 
kormány igyekezzék rábírni Bécset a szerb válasz 
elfogadására vagy legalább tárgyalási alapul vé
telére, elkésett. Mire Bécsbe jutott, már megtör
tént a hadüzenet. Berchtold külügyminiszter 28. 
d. e. 11 órakor kelt jegyzékében a szerb válasz 
elégtelenségére való hivatkozással kijelentette, 
hogy a csász. és kir. közös kormány kénytelen 
maga gondoskodni jogainak és érdekeinek védel
méről és evégből a fegyverek erejéhez folyamodni. 

Hogy a hadüzenet várható kellemetlen hatását 
ellensúlyozza, a kancellár elhatározta, hogy erő-
sebb nyomást gyakorol abécsi külügyi kormányra. 
Ezért TscMrschky útján lelkére kötötte Berch-
toldnak, hogy 1. haladéktalanul lépjen érintke
zésbe Pétervárral és 2. jelentse ki újólag, hogy 
Belgrád megszállását csak átmenetinek tervezi 
s eszköznek tekinti arra, hogy a Monarchia eleget 
tudjon tenni a fegyverbecsületnek. Nehogy azon
ban Bécsben túlságosan érdesnek találják eljárá
sát, enyhítésül hozzáfűzte, hogy közbelépésével 
semmiképen sem akarja a Monarchia cselekvési 
szabadságát korlátozni, hanem csupán módot ajánl 
a szándékolt cél elérésére anélkül, hogy V.-t idéz
nének föl (28. este 10 ó. 15 p.). Az északi útjáról 
(júl. 6—27.) közben visszatért Vilmos császár vi
szont a cárnál vetette latba befolyását. Bizalmas 
hangú táviratában barátságukra és az uralkodók 
közös érdekeire való hivatkozással kérte közre
működését a béke megóvásában és viszont meg
ígérte neki, hogy minden eszközzel rajta lesz, hogy 
Ausztria-Magyarországot nyilt és becsületes meg
egyezésre bírja Oroszországgal (28. e. 10 ó. 45 p.). 
Miklós cár azonnal megköszönte a császár bizal
mát, de egyúttal hozzátette, hogy maga is teljes 
mértékben osztja országa «rettenetes» fölháboro
dását a «gyalázatos» háború fölött s kifejezte 
abbeli aggodalmát, hogy nem sokáig lesz képes 
ellenállni a reá gyakorolt nyomásnak és hogy 
hamarosan olyan rendszabályokhoz lesz kényte
len nyúlni, melyek szükségképen háborúra vezet
nek (29.). 

Miklós cár aggodalma teljesen jogosult volt. 
Mert a béke állandó hangoztatása dacára az egész 
vonalon rendületlenül tovább folyt a hadi készü
lődés. Oroszország Bethmann-Hollweg újabb ko
moly intelme ellenére, hogy a mozgósítás tovább
folytatása Németországot is mozgósításra kény-
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szeríti, 29. d. u. Ausztria-Magyarország ellen hiva
talosan is elrendelte a részleges mozgósítást. És 
pedig a Monarchia részéről mozgósított nyolc had
testtel szemben egyszerre tizenhárom hadtestet, 
nyolc és fél lovas hadosztályt és számos kozák 
formációt szólított fegyverbe. Ezzel egyidejűleg 
az általános mozgósításra is megtörtént minden 
előkészület. Ugyanaz volt a helyzet nyugaton is. 
Anglia a warning telegramm kibocsátásával meg
tette az első lépést a tengeri és szárazföldi haderő 
mozgósításának előkészítésére (29.), Franciaország 
pedig már egy nappal előbb több komoly háborús 
rendszabályt foganatosított (mesures du temps 
de tension). Ennek hatása alatt a német vezérkar 
is kényszerítve érezte magát a szabadságolt ka
tonák visszahívására,aSzerbiábaés Oroszországba 
szánt hadianyag visszatartására s az összes csa
patoknak állomáshelyeikre rendelésére (29.). A 
helyzet komolyságára jellemző, hogy a berlini 
külügyi hivatal szigorú pecsét alatt már ezen a 
napon megküldötte a brüsszeli követségnek a Bel
giumnak szóló ultimátumot, melyet azonban csak 
külön parancsra volt szabad felbontani. Ausztria-
Magyarország pedig Belgrád bombázásával tény
leg megkezdte a háborút (29.). 

Természetes, hogy ilyen körülmények között 
a békeakció nem haladhatott előre. Berlinben 
mind komolyabban számolni kezdtek a háború 
lehetőségével. Ezértlegalább Anglia semlegességét 
iparkodtak biztosítani. Bethmann-Hollweg 29-én 
késő este magához kérette Goschen nagykövetet 
ós kifejtette előtte, hogy Németország Francia
országgal szemben nem gondol területszerzésre, 
Hollandia épségét és semlegességét lehetőleg tiszte
letben szándékozik tartani, hasonlóan Belgiumét 
is, míg a francia hadműveletek folyása ezt lehe
tővé teszi számára. A francia gyarmatok sorsát 
illetőleg azonban már nem volt hajlandó hasonló 
garanciát nyújtani. De mielőtt a semlegességi 
ajánlat érdemi megvitatására sor kerülhetett 
volna, megjött Lichnowsky herceg sürgönye Grey 
újabb közvetítő indítványával. Az angol külügy
miniszter ugyanis a római szerb ügyvivő jelen
tésére, hogy Szerbia kész bizonyos fenntartások
kal az osztrák-magyar megbízottak közreműkö
dését is elfogadni, újból visszatért eredeti gondo
latához ós megint Berlint kérte föl a közvetítésre. 
Valamivel később még hozzáfűzte, hogy a négyes 
közvetítésre legalkalmasabb mód volna, ha Ausz
tria-Magyarország Belgrád v. más helyek meg
szállása után azonnal nyilvánosságra hozná fel
tételeit. Nyíltan megmondotta azt is, hogy Anglia 
egy esetleges német-francia konfliktussal szem
ben semmi szin alatt sem maradhat tétlen szem
lélője az eseményeknek. 

Ez a fenyegetésnek hangzó kijelentés erélye
sebb hang megütésére ösztönözte a német kancel
lárt : «Ha Ausztria — írta Bécsbe — továbbra is 
elutasít minden közvetítést, akkor konflagráció 
elé kerülünk, melyben Anglia ellenünk jön, Olasz
ország és Románia ellenben minden valószínűség 
szerint nem követ bennünket, tehát ketten négy 
nagyhatalommal kerülünk szembe. Ausztria poli
tikai presztízse, seregének becsülete és jogos igé
nyei Szerbiával szemben mind eléggé megvédhe-
tők Belgrád vagy más helyek megszállásával. 

Ilyen körülmények közt kötelességünk sürgősen 
és nyomatékosan figyelmeztetni a bécsi kormányt, 
hogy az ajánlott tisztességes föltételek mellett 
vegye igénybe a közvetítést.)* Ezzel egyidejűleg 
(29. este 6 ó. 30 p.) a császár újabb «békülékeny 
és barátságos» hangú sürgönyt menesztett Péter
várra, mely annyira megnyugtatólag hatott Mik
lós cárra, hogy JantcsJcievics vezérkari főnöknek 
és Szuhomlinov hadügyminiszternek azonnal meg
parancsolta az általános mozgósítás felfüggesz
tését (29. este 11 ó.). Januskievics azonban nem 
hajtotta végre a parancsot, sőt ellenkezőleg a moz
gósítás tovább folytatását rendelte el. (29. e. 12 ó.) 

A császár és a kancellár vállvetett fáradozásá
nak eredményeként júl. 30. valamivel biztatóbban 
indult. A bécsi külügyi kormány hosszas nóga
tásra végre rászánta magát a Pétervárral való 
közvetlen érintkezés fölvételére. Berchtold ki
jelentette Sebeko nagykövet előtt, hogy hajlandó 
a Szerbiával szemben támasztott követeléseket 
vita alá bocsátani; elfogadta a hatalmak közve
títését is, csupán a hadmüveleteknek Belgrádra 
vagy más helyekre való korlátozását utasította 
vissza. De az így felcsillanó reményt már csirá
jában megfojtotta a pétervári diplomácia. Szasz-
szonov ugyanis csak arra az esetre igérte a moz
gósítás abbahagyását, ha Ausztria-Magyarország 
elismeri a szerb konfliktus európai jellegét és az 
ultimátumból eltávolítja mindama pontokat, me
lyek sértik Szerbia szuverenitását. 

Ez volt a hírhedt itSzasszonov-formulav. Ber
linben rögtön kijelentették, hogy Úyen alapon le
hetetlen megegyezésre jutni. Poincaré szintén 
azon a véleményen volt, hogy Ausztria-Magyar
ország semmi esetre sem fogja megengedni az 
ultimátum vitás pontjainak nemzetközi megvita-
tását. Grey hasonlóan idegenkedéssel fogadta a 
különös ajánlatot s hogy elfogadhatóbb formát 
adjon neki, a Idchnowskyvál folytatott tárgyalás 
során így módosította: Ha Ausztria-Magyarország 
Belgrád megszállása után beszünteti előrenyomu
lását, a hatalmak fogják megállapítani, minő elég
tételt szolgáltathat Szerbia, jogainak és függet
lenségének sérelme nélkül. 

De mielőtt a «Szasszonov-formula» körfutásának 
végére ért volna, Bécsből megjött az örvendetes 
hír, hogy gróf Szapáry nagykövet utasítást nyert 
az orosz külügyminiszterrel való közvetlen tár
gyalásra és hogy Berchtold újólag biztosította 
Szerbiát, hogy a monarchiától távol áll minden 
hódító szándék. A hadműveletek lokalizálásáról 
azonban most sem akart hallani. Azzal az ürügy
gyei állott elő, hogy a végleges választ csak az 
uralkodó parancsának kikérése után adhatja meg. 
Makacs vonakodásának oka azonban korántsem 
politikai, hanem tisztára katonai természetű volt. 
Gonrad tábornok ugyanis a főtámadást nem Bel
grád átellenében, hanem a Száva-Drina-könyök 
felől szándékozott megindítani s ezért Belgrád 
birtokbavételét csak a hadjárat későbbi szakára 
tudta kilátásba helyezni. Berlinben nem tudták 
ezt s azért türelmetlenül sürgették a döntést. A 
császár külön sürgönyben hívta fel Ferenc József 
figyelmét az ügy fontosságára, a kancellár pedig 
még az eddigieknél is erélyesebb hangú utasítást 
küldött Tschirschky számára. Nyomatékul elkül-
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dötte György angol királynak Henrik porosz her
ceghez intézett sürgönyét is, melyben a francia 
és orosz hadi készülődés megszüntetését a had
müveleteknek Belgrádra és közvetlen környékére 
való korlátozásától tette függővé. 

De Pétervárnak nem volt türelme a berlini lé
pések eredményének bevárására. A cár Vilmos 
császár újabb figyelmeztető sürgönye dacára, 
melyben őt tette felelőssé a békéért vagy háború
ért, egészen a háborús párt befolyása alá került. 
Nem tudott tovább ellenállni Szasszonov, Szuhom-
linov és Januskievics egyesült ostromának: 30. 
d. u. 4 ó. 30 p. «halálsápadtan és összeszorult torok
kal)) beleegyezését adta a 27. aláírt általános moz
gósítási parancs hivatalos kibocsátásába. Másfél 
órával később (6 ó.) birodalomszerte megindult a 
nagy hadigépezet. Franciaország sietett követni 
szövetségese példáját. A határvédelem céljaira 
elrendelte 11 gyalogos és 3 lovas hadosztály moz
gósítását (Ordre de départ en couverture). 

Az orosz mozgósítás reménytelenné tett minden 
további egyeztető kísérletet. A V. kitörése most 
már csaknem bizonyossá vált. Mert a fenyegetett 
központi hatalmak természetszerűleg nem marad
hattak tétlen szemlélői az ellenök foganatosított 
rendszabályoknak. Ausztria-Magyarország az orosz 
kihívásra már másnap (31. 11 ó. 30 p.) az általá
nos mozgósítás elrendelésével, Németország pedig 
a «fenyegető háborús veszedelem állapotának» 
(Zustanddrohendei-Kriegsgefahr)lnMrdetéaévél 
felelt (31. d. u. 1. ó.). Vilmos császár újabb sür
gönye, melyben megható melegséggel emlékeztette 
a cárt kipróbált barátságukra, hatástalan maradt. 
II. Miklós azt felelte, hogy technikailag lehetet
len a folyamatban levő katonai készületeket meg
szüntetnie. Berlinben értettek a feleletből. Látták, 
hogy a háború elkerülhetetlen. Ezért legalább 
a szövetségesek hűségét igyekeztek biztosítani. 
A nap folyamán a császár és a kancellár ismétel
ten felhívta a bécsi és római kormányokat az 
Oroszország elleni háborúban való részvételre, 
illetve a hadműveletek azonnali megindítására. 
Egyúttal, hogy tiszta helyzetet teremtsenek, tudat
ták az orosz kormánnyal, hogy abban az esetben, 
ha tizenhét órán belül nem szünteti be a Német
ország és Ausztria-Magyarország ellen foganato
sított katonai rendszabályokat, Németország is 
haladéktalanul elrendeli az általános mozgósítást 
(31. éjfél). Hasonló határozottsággal léptek föl 
Parissal szemben is. Schoen nagykövetfelszólította 
Yiviani miniszterelnököt, hogy tizennyolc órán 
belül jelentse ki, milyen álláspontot szándékozik 
elfoglalni az esetleges német-orosz háborúval szem
ben (31. ó. 7 p.). De Szasszonov válaszra sem mél
tatta az ultimátumot, Vivianiye&ig kitérőleg vála
szolt. Azt mondotta, hogy Franciaország azt fogja 
tenni, amit érdekei sugallnak (aug. 1. d. u. 1 ó.). 

Míg így a pétervári és a párisi kormány szán
dékairól már júl. 31. lehullt a lepel, Angliával e 

I napon is tisztázatlan maradt a helyzet. Grey még 
I mindig iparkodott megtartani a pártatlan bíró 
f szerepét. A júl. 29-éről keltezett német semleges-
|. ségi ajánlatot elutasította, de ugyanígy elutasította 

a Gambon nagykövet részéről sürgetett közbelé
pést is Franciaország javára. Benckendorf orosz 
nagykövet egyik titkos jelentéséből azonban tudjuk. 

hogy tartózkodásának oka nem annyira békeszere
tete, mint inkább a parlamenti helyzet tisztázatlan
sága volt. Az angol közvélemény túlnyomó része 
ugyanis Oroszországot ép oly kevéssé tekintette ele
gendő oknak a háborús közbelépésre, mint Szerbiát. 
Cselekvésre indításához tehát nyomatékosabb ér
vet kellett keresni. És ilyenül kínálkozott a 
belga-kérdés, mely ezen a napon került az angol 
diplomácia érdeklődésének előterébe. Grey Berlin
ben is meg Parisban is kérdést tétetett Belgium 
sorsa iránt. A francia kormány föltételesen meg
ígérte a semlegesség tiszteletben tartását, a német 
ellenben kitérő választ adott. Tartózkodó állás
pontját a hadművelet érdekeire és Belgium bizo
nyos ellenséges érzületű cselekedeteire való hivat
kozással okolta meg. 

Ennek ellenére a közvetítés még mindig folyt. 
Sőt aug. 1. átmenetileg váratlanul reményteljesre 
fordult. Berchtold ugyanis az előző napi közös 
minisztertanács határozatának megfelelően tudatta 
a berlini, londoni ós párisi kormányokkal, hogy 
hajlandó a Grey által ajánlott közvetítést el
fogadni. Grey a hozzáérkezett jegyzéket azonnal 
továbbította Pétervárra és egyben utasította 
Buchanan nagykövetet, hogy igyekezzék rábírni 
Szasszonovot a mozgósítás beszüntetésére 8 a 
veszélyeztetett európai béke megmentésében való 
közreműködésre. Csakhogy Szasszonovval már 
nem lehetett tárgyalni. Közvetlenül a bécsi jegy
zék megérkezése előtt egy újabb formulával («.má-
sodik Szasszonov-formula*) állott elő, melyben 
a még meg sem indult szerbiai hadmüveletek 
megszüntetése ellenében többé nem a mozgósítás 
abbanhagyását, hanem csupán várakozó állás
pontra helyezkedését ígérte. Tehát nem keveseb
bet kívánt, mint Szerbia teljes mentesítését a 
megszállás alól, holott maga csupán az ellenséges
kedés megkezdése idejének kitolását helyezte ki
látásba. Természetes, hogy ilyen alapon szó sem 
lehetett megegyezésről. 

Hasonlóan biztatón indult és teljes kudarccal 
végződött a londoni külügyi kormánnyal újólag 
megkísértett egyezkedés is. A kezdeményezés ez
úttal angol részről indult ki. Grey aug. 1. már a 
reggeli órákban telefonhoz kérette IAchnowsky 
herceget és megkérdezte tőle, hajlandó-e Német
ország Franciaország bántatlansagát biztosítani, 
ha ez a német-orosz háborúban semleges marad. 
A követ természetesen igennel felelt a kérdésre és 
sietett azon melegében értesíteni az örvendetes 
fordulatról a császárt, aki viszont személyesen 
jelentette hozzájárulását György királynak. A 
kancellár szintén örömmel fogadta a hírt s rögtön 
megígérte, hogy a német csapatok 3-án este 7 
óráig nem lépik át a francia határt. De mikorra 
válasza Londonba érkezett, kiderült, hogy ((félre
értésről)) van szó. György király maga tépte szét 
az illúziókat a császárhoz intézett sürgönyével. 

4 . A h a d ü z e n e t e k . 
így az egyezkedési kísérletek mind zsákutcába 

futottak. A diplomácia szava mindjobban elhal
kult s helyébe a fegyverek zöreje lépett. Az általá
nos idegesség, mely mindenütt rémképeket látott, 
fokozta a helyzet feszültségét. A határok mellől 
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mindenünnen ellenséges mozgolódást jelentettek. 
Különöseri nagy számban keringtek a határát
lépésekről és légi támadásokról szóló hírek. Ezek 
hatása alatt a vezérkarok döntő lépésre szánták 
el magukat. Először Franciaországban (aug. 1. 
d. u. 4 ó. 40 p.), majd húsz perccel később (5 ó.) 
Németországban is elrendelték az általánosmozgó
sítást. Ezt nyomon követte az Oroszországnak 
(aug. 1. d. u. 6 ó.), majd két nappal rá a Francia
országnak szóló hadüzenet (aug. 3. d. u. 6. ó.). 

Közben a belga-kérdés is kritikussá érett. Grey 
most már arra az esetre is vonakodott kilátásba 
helyezni Anglia semlegességét, ha Németország 
megígéri Belgium semlegességének tiszteletben
tartását. Még aggasztóbb jelenség volt a flotta 
mozgósításának elrendelése (aug. 2. d. e. 2 ó. 25 p.) 
ós a hadi tanács ama határozata, hogy Angliának 
kötelessége a francia partokat és a francia hajó
zást megvédeni a német flotta esetleges támadásá
val szemben. Innét már csak egy lépés volt hátra 
a formális hadüzenetig. Az is hamar bekövetke
zett. Németország a vaskényszerűség nyomása 
alatt már aug. 2. megszállotta Luxemburgot, 
Belgiumhoz pedig tizenkétórás ultimátumot inté
zett, melyben utólagos teljes kárpótlás kilátásba 
helyezése ellenében szabad átvonulást kért csapatai 
számára (aug. 2. d. u. 8 ó.). Mivel jegyzékére a 
kikötött határidőn belül kielégítő választ nem 
kapott, másnap (3.) éjjel belga területre küldte 
seregeit és megindította az ellenségeskedést. 

Bethmann-IIollweg a birodalmi gyűlésen (aug. 
4. d. u. 3 ó. 30 p.) mondott nagy beszédében az ön
fenntartás parancsoló kényszerűségével okolta 
meg a nyilvánvaló jogtalanságot, de a londoni 
kormány nem látott benne többet kívánatos ürügy
nél, mellyel a még mindig habozó közvéleményt 
magával ránthatja a háborúba. Grey, miután fe
nyegető tiltakozására nem kapott kielégítő felele
tet, ultimátumot küldött Berlinbe, melyet még 
aznap (aug. 4.) formális hadüzenet követett. 

így a V., melynek előkészítésén az utóbbi év
tizedek folyamán, bár nem mindig tudatosan, oly 
kitartóan és sikeresen dolgoztak s melyet az 
utolsó két hót lázas diplomáciai csatározásában 
oly kevéssé próbáltak komolyan elhárítani, tény
leg bekövetkezett. Évek és évtizedek vetése meg
érett. 

IH. A háború politikai 
története. 

oia. 
1. Háborús célok.. . _ 262 
2. A háború arányainak növekedése... 263 
3. Gazdasági háború _ _ 269 
i. Propaganda-háború 273 
5. Békekisérletek — ... _ 276 
6. A benső front megingása és felbomlása 278 
7. Az orosz különbéke és a központi hatalmak össze

omlása - . . . . . . _ 283 

1. Háborús célok. 
A V. legmélyebb okát, mintegy a gyökerét az 

utolsó évtizedek egészségtelen irányú történeti 
fejlődésében kell keresnünk. Mert a szélső nacio
nalista és imperialista törekvésekből kisarjadt 
hátalmi versengések, faji ós gazdasági ellentétek 
a gyűlölködésnek ós meg nem értésnek annyi for

rását fakasztották fel és veszélyes miazmáikkal 
annyira telítették a világpolitika légkörét, hogy 
az ellenséges táborokba sorakozott nemzetek vég
képen elvesztették biztonságérzetüket. A jingó, 
revanche, pánszláv, alldeutsch, nagyszerb stb. 
sajtó éveken át folyó féktelen izgatása, melyhez 
a publicisztika ós a szépirodalom, sőt sok esetben 
a hivatásáról megfeledkezett tudomány is kész
ségesen szekundált, lassankint milliók és milliók 
meggyőződésévé érlelte azt a felfogást, hogy a 
tarthatatlanná vált helyzetből nincs más kivezető 
út, mint a fegyverek erejére való föllebbezés. 

Innét magyarázható, hogy az ultimátumokat 
és hadüzeneteket szinte kivétel nélkül mindenütt 
ujjongó örömmel fogadták és úgy üdvözölték, 
mint a küszöbön álló nemzeti megújhodás, hatalmi 
ós gazdasági gyarapodás szükséges előfeltételeit. 
Természeti szükségszerűséggel bekövetkezett ese
ményt láttak a háborúban, melynek elhárítására 
nem is volt mód s melynek kimeneteléhez messze
menő reményeket fűztek. E remények az ú. 11. 
háborús célokban öltöttek konkrét alakot. 

A háborús célok hatalmi csoportok, sőt orszá
gok szerint nagyon különbözők voltak. De általá
nosságban megállapíthatjuk, hogy míg a központi 
hatalmak tisztán konzervatív vagyis a fennálló 
hatalmi és gazdasági rend megvédésére irányuló 
célokért léptek sorompóba, addig ellenfeleik több
kevesebb eltéréssel mind a tényleges birtokállo
mány és hatalmi viszony erőszakos megváltozta
tását tűzték maguk elé célul. A Monarchiáról 
köztudomású volt, hogy semmiféle imperialisz-
tikus törekvés nem vezeti. Hadbalépésénél kizáró
lag az a meggyőződés vezérelte, hogy ez az utolsó 
alkalom a vesztére törő földalatti erők: a nagy
szerb izgatás és a pánszláv propaganda megféke
zésére. Ha elszalasztja, maga mondja ki önmaga 
fölött a halálos ítéletet. Tisza István szavai: 
. . . omár nyakunkon volt a hurok, amellyel, ha 
most el nem vágjuk, alkalmasabb időben fojtottak 
volna meg bennünket* — az általános közvéle
ményt fejezte ki. A Monarchia tehát tisztán ön
védelmi harcot folytatott. 

Részben ugyanez áll Németországra is. Mert 
ha a háborúelőtti német politikának voltak is im-
perialisztikus tendenciái, más hatalmaknak létét 
veszélyeztető felforgató törekvésekkel és háborús 
készséggel bizonyára nem vádolható. A háború 
kezdetén a nemzet nagyszerű egységét épen az a 
gondolat adta meg, hogy most félszázad heroikus 
erőfeszítésével kivívott állását kell megvédenie 
irigy ellenségeivel szemben. Hódításra, idegen 
területek és gazdasági érdekeltségek megszerzé
sére eleinte egyetlen komoly tényező sem gon
dolt. A német hadi célok teljesen beleolvadtak az 
önvédelmi harc gondolatába. Igaz, hogy ez csak 
egyideig volt így. Később megoszlott a közvéle
mény. A nagynémet körök, részben a háborús 
tapasztalatok hatása alatt, részben az ellenség 
könyörtelen megsemmisítő szándékainak reak
ciójaként a Siegfriecle jelszavát kezdték hangoz
tatni s messzemenő területátkapesolásokat köve
teltek, míg a mérsékelt elemek továbbra is kitar
tottak a Verstandigungsfriede mellett. 

Különösen 1916 novemberétől kezdve mérge
sedett el a két politikai szemlélet harca, amikor 
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megengedték a hadicélok nyilt vitatását. Ez a 
harc nagy mértékben károsan hatott vissza a bi
rodalom külső és belsó viszonyaira. Legvészesebb 
.következménye a nemzeti egység felbomlása és a 
külföld németellenes hangulatának legmagasabb 
fokra szitása vagyis vógelemzésben a nagy össze
omlás előfeltételei beállásának siettetése volt. Ez 
azonban mit sem változtat azon a tényen, hogy 
Németország eredetileg tisztán védelmi célokért 
szánta el magát a hadbalépésre. 

Ezzel szemben a hármas entente hatalmai kez
dettől fogva imperialisztikus, vagyis a fennálló 
hatalmi és gazdasági rend keretében másként, 
inint erőszakos módon, győzelmes háború nélkül 
meg nem valósitható célok után indultak. így 
Oroszország szemei előtt a keleti kérdés végleges 
megoldása: Törökország megsemmisítése, Kon
stantinápoly és a tengerszorosok birtokbavétele, 
a balkáni orosz hegemónia állandósítása s ennek 
elmaradhatatlan előfeltételekónt a Monarchia szét-
robbantása lebegett. Franciaországot, mint félszá
zad óta szünetlenül, ezúttal is a revanche vágya 
hevítette. Célja Elszász-Lotharingia visszavétele, 
a gyűlölt német birodalom egységének megsem
misítése és az 1870—71. veszendőbe meatpré-
pondérance legitimé visszaszerzése volt. Es végül 
az angol politikát első sorban a már-már elvisel
hetetlenné vált német konkurrencia letörésére irá
nyuló törekvés vezette. A business-szellem a ki
váltságos helyzetét veszélyeztető német ipart ós 
kereskedelmet óhajtotta megfojtani, a kilencvenes 
évek közepétől hatalmas lánggal lobogó imperia
lista ösztön pedig a német hadi flottát és a német 
gyarmatbirodalmat akarta megsemmisíteni. Tehát 
-csupa olyan hadi célok, melyek másként, mint a köz
ponti hatalmak függetlenségének, sőt létének alap
jában való megrendítésóvel nem voltak elérhetők. 

2 . A h á b o r ú a r á n y a i n a k n ö v e k e d é s e . 
Mivel így mindkét részről nagy érdekek: egyik 

oldalon a nagyhatalmi állás megvédése, másikon 
pedig messzevágó célok elérése forogtak szóban, 
érthető, hogy a küzdő felek hadbalépésök első 
percétől kezdve azon munkáltak, hogy a háború 
arányait új szövetségesek szerzésével és harci 
eszközeik számának szaporításával minél jobban 
kitágítsák. Küzdelmük csak fokozatosan, lépés
ről-lépésre haladva bővült V.-vá. De a két ha
talmi csoport között itt is nagy különbség mutat
kozott. Míg ugyanis az entente gépezete tíz évi 
gondos előkészítés eredményeként tökéletes pon
tossággal működött, addig a központi hatalmak 
szövetségi rendszere mindjárt az első lépésnél 
felmondta a szolgálatot: Olaszország és Románia 
kereken megtagadták szövetségi kötelességük tel
jesítését, sőt inkább nyíltan az ellentáborhoz csat
lakoztak. 

Olaszország kezdettől fogva helytelenítette 
Ausztria-Magyarország szerbiai akcióját s élénk 
rosszalását fejezte ki az ultimátum formája és 
tartalma fölött (júl. 24.). Másrészt sietett bejelen
teni rekompenzáeiós igényét, melyet az 1891-iki 
hármasszövetségi szerződés VII. paragrafusára 
alapított (25.). Bécsben azonban eleinte hallani 
sem akartak erről. Berchtold Berlin nyomására 

csak aug. 1. ismerte el a követelés jogosultságát. 
De már akkor késő volt. A Salandra-koimétny 
épen ezen a napon szögezte le magát a semleges
ség mellett s egyben elrendelte a francia határon 
felállított csapatok haladéktalan visszavonását. 
Vilmos császár (júl. 31.) és Ferenc József hiába 
próbálták más belátásra bírni a királyt (aug. l.); 
Hasonlóan eredménytelen maradt Kleist ezredes, 
császári szárnysegéd küldetése is, akinek a had
sereg ós a flotta rögtöni mozgósítását és a szö
vetségi kötelesség teljesítését lett volna feladata 
kieszközölni (aug. 1—3.). Viktor Emánuel ismé
telten kijelentette előtte, hogy a minisztertanács 
döntése ellen semmit sem tehet. A minisztertanács 
pedig épen ezen a napon proklamálta hivatalosan 
semleges állásfoglalását a meginduló háborúval 
szemben (3.). így Olaszország segítségére nem 
lehetett többé számítani. Sőt nemsokára úgy ala
kult a helyzet, hogy ellenséges beavatkozástól 
kellett tartani. Mert csakhamar kiderült, hogy a 
bejelentett semlegesség csak feltételes. A vezér
kar már így módosította a kormány nyilatko
zatát : Ha Ausztria-Magyarország a Lovcsent nem 
szállja meg és az Adria egyensúlyát nem zavarja, 
Olaszország sohasem fog ellene föllépni (aug. 4.). 
Viszont maga Salandra három hét múlva ezt a 
formát adta eredeti kijelentésének: Ameddig 
Ausztria-Magyarország olaszoklakta vidékein 
nem történik semmi, addig Olaszország meg fogja 
óvni semlegességét (aug. 25.). 

De a viszály legfőbb oka a VII. cikk értelme
zése volt. Az olasz kormány kitartott abbeli fel
fogása mellett, hogy bármely balkáni, tehát szerb 
terület időleges megszállása is jogot ad neki re-
kompenzációk igénylésére, amit Berchtold csak 
hosszas tusakodás után fogadott el (aug. 20.). A 
nem háborúspárti San Giuliano külügyminiszter 
váratlan halála (okt. 16.) és az osztrák-magyar 
seregek szerbiai offenzívája (szept. 20.—dec. 15.) 
még jobban megnehezítette a helyzetet. Sonnino, 
az új külügyminiszter, egyre határozottabb for
mában kezdte követelni az igényelt rekompenzá-
ciót és pedig most már nem a Balkánon, hanem 
a Monarchia olaszoklakta területéből. 

Ezen aztán rendkívül hosszadalmas és sivár 
diplomáciai jegyzékváltás indult meg Bécs és 
Kóma között. Burián, SÍZ 1915 jan. 12. vissza
lépett Berchtold utóda és Sonnino egyforma ma
kacssággal védték álláspontjukat. A német kor
mány, melyet dec. 4. óta Bülow herceg képviselt, 
egészben az olasz igényeket pártolta. Jó részben 
az ő nyomására törtónt, hogy Burián végre elv
ben hozzájárult a Monarchia birtokában lévő terü
letek átengedésének gondolatához (1915 márc. 9.) 
s harmadfél hót múlva megtette első ajánlatát, 
melyben jóakaratú semlegessége fejében TTentinót, 
beleértve Trient városát is, kínálta Olaszország
nak (márc. 27.). Csakhogy ajánlatával alaposan 
elkésett. Ha két hónappal előbb tette volna, talán 
célt ért volna vele. De most már mindenütt süket 
fülekre talált. Az entente-diplomáciától és sajtó
tól állandóan tüzelt közvélemény már sokkal 
többről álmodozott. Sonnino ápr. 8. kelt válasz
jegyzékében nem kevesebbet kívánt, mint egész 
Déltirol, Görz-Gradisca, Monfalaone; a Curzolari-
szigetcsoport és Pelagosa rögtöni átengedését, az 
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innét származott katonák és tengerészek haladék
talan elbocsátását, a Valona, Saseno és távolabbi 
hátvidékeik felett gyakorlandó olasz felségjog 
elismerését ós végül Triesztnek szabad kikötővé 
alakítását. 

Bécsben fájdalmas meglepetéssel fogadták e 
túlzott követeléseket. De gyors és erélyes elhatá
rozás helyett megint csak húzták-halasztották a 
dolgot. Addig alkudoztak, garasoskodtak, míg 
újra elkéstek. A Salandra-'koxva.kay már ápr. 25. 
szerződésileg kötelezte magát, hogy egy hónapon 
belül az entente oldalán beavatkozik a háborúba, 
egy héttel rá pedig formailag is felmondotta a 
hármasszövetséget (máj. 4.). Ilyen körülmények 
között Burián utolsó ajánlatának, melyben pedig 
jelentékenyen közeledett Sonnino követeléséhez, 
már semmi hatása sem lehetett (10.). Hiszen az 
entente a Monarchia és Albánia rovására már sok
kal többet igért, mint amennyit Ausztria-Magyar
ország létének és önérzete utolsó foszlányainak 
veszélyeztetése nélkül egyáltalában Ígérhetett. 

így a tárgyalásoknak, melyeket különben a 
Sala-ndra-boTmtoxy időleges visszalépése is (máj. 
14—17) komplikált, már nem is lehetett ered
ményűk. A mesterségesen felizgatott közvélemény 
most már nyíltan a háború mellett tüntetett. A ka
mara nagy többsége szintén osztozott az általános 
nemzeti mámorban s máj. 20. változtatás nélkül 
elfogadta az eléje terjesztett háborús törvényjavas
latot. Ennyi oldalról jövő biztatásra a kormány 
máj. 23. megüzente a háborút s már másnap meg
indította az ellenségeskedést a ocnemzeti aspirá
ciók megvalósítása céljából». 

Hasonló eredményre vezetett a Romániával 
fennállott szövetség is. Itt Károly király hűséges 
híve volt ugyan a szövetségnek s mindjárt az első 
hadüzenet után (júl. 28.) kijelentette, hogy ha 
Bzíve sugallatát követhetné, hadserege okvetetlen 
a hármasszövetség oldalán harcolna, de a kor
mány és a közvélemény egyaránt ellenezte az aktiv 
közbelépést. így történt, hogy a sinaiai korona
tanács a király és az öreg Carp Péter ellenében 
egyhangúlag a semlegesség mellett foglalt állást 
(aug. 3.). De ez nem akadályozta a Bratianu-kov-
mányt abban, hogy az orosz hadiszerszállító ha
jóknak szabad közlekedést engedjen s a parla
menttől hadikölcsön címén 20.000.000 leit esz
közöljön ki. A «guruló rubel» megkezdte legen
dás útját. A közvélemény izgatottsága napról
napra fokozódott. A galíciai vereségek híre csak 
olaj volt a tűzre. 

A második lembergi csata után már sűrűn hang
zott fel a követelés, hogy meg kell adni a kegye
lemdöfést, mert különben lekésnek a Monarchia 
felosztásáról s «nem lakmározhatnak majd a töb-
bivel». A szándék komolyságát mutatta a szept. 
18. kötött orosz-román titkos egyezmény, mely
ben Oroszország garantálta Románia területi ép
ségét s azonfelül odaígérte neki a Monarchia ro
mánoklakta területeit. A galíciai feszültség eny
hülése és Károly király tragikus halála (okt. 10.) 
azonban egyelőre élét vette a veszedelemnek. 
A MargMloman és Táke Jonescu ellenzéki ve
zérekkel megbővített minisztertanács újólag — 
immár negyedszer — a semlegesség mellett fog
lalt állást; Ferdinánd király pedig csak néhány 

héttel előbb jelentette ki, hogy «a legalávalóbb 
fickónak érezné magát», ha árulást követne et 
szövetségesei ellen (szept. 23.). 

De ez csak ideiglenes megkönnyebbedést jelen
tett. A helyzet továbbra is az orosz és szerb harc
téri eseményektől függött. A közvélemény túl
nyomó része nyíltan, a király és a kormány alat
tomban a Monarchia ellen foglalt állást. Jellemző, 
hogy amikor szóba került Törökország hadianyag
gal való támogatásának az ügye, a kormány ismé
telten és a leghatározottabban megtagadta az át
vitel engedélyezését (szept. 22., okt. 17., nov. 14., 
1915 márc. 18.), holott a Szerbiának szóló szállít
mányok ellen a legkisebb kifogást sem emelte. 
Ozernin, akkor bukaresti követünk, helyes meg
figyelése szerint a román társadalom a háború 
elejétől kezdve két csoportra oszlott: az egyik 
azt tartotta, hogy eljött a hátbatámadás ideje, a 
másik, a «mi barátaink», úgy vélte, hogy a hely
zet még nem érett meg; még meg kell várni, váj
jon igazán vereséget szenvedünk-e (nov. 14.). Mi
helyt egy kissé rosszabbra fordult a harctéri hely
zet, azonnal felhangzott a rögtöni beavatkozás 
követelése. így a súlyos kárpáti harcok és az 
olasz készülődés idején csaknem minden számot
tevő tényező természetesnek találta a közeli be
avatkozás gondolatát. Sonnino és Ghyka herceg 
római követ között hosszas megbeszélések folytak 
az együttes hadbalépés előkészítésére. De a gor-
licei diadal közbejötte és következményeinek egyre 
nagyobb arányokban való kifejtőzése, majd a má
sodik szerb offenzíva megindulása és a szomszéd 
Bulgária aktiv beavatkozása jó időre elvette a 
kedvét az intervencionista tábornak. 

Újabb mozgolódásra csak 1916 tavaszán került 
a sor, mikor Oroszország új és általános táma
dásra készült a Monarchia ellen. A kormány fo
kozott fegyverkezéshez fogott. Rövid idő alatt 40 
új ezredet állított fel, átépítette az orosz-román 
határhidakat és vasútvonalakat, megerősítette a 
dobrudzsai határt s a kamarától kieszközölte az 
1917. évi korosztály behívását és 150,000.000 lei 
kölcsön megszavazását. Az osztrák-magyar sere
gek lucM veresége annyira kiélezte a helyzetet, 
hogy a kormány most már komolyan mérlegelni 
kezdte a semlegesség feladását. Az orosz hadak 
folytatólagos előnyomulásának hatása alatt aug. 
4. tényleg aláírta a szerződést, melyben Erdély, 
Bánát, Bukovina, Dobrudzsa és Beszarábia oda
ígérése fejében kötelezte magát, hogy aug. 15— 
28-ika között az entente javára hadbalép. Orosz
ország aug. 4-iM ultimátuma, melyben százezer 
ember bevonulásával fenyegetődzött, megadta az 
utolsó lökést. A 26-ára összehívott koronatanács, 
ismét Carp kivételével, egyhangúlag a háborúra 
szavazott. Erre következett a hadüzenet (27.) és 
nyomban rá a támadás. 

De az áruló barátok elpártolását bizonyos fokig 
jóvátette az új szövetségesek csatlakozása. Török
ország már a nyolcvanas évek végén a központi 
hatalmakhoz kötötte sorsát. Az entente politikai 
kibontakozása, mely Oroszország csatlakozása 
révén erősen törökellenes mellékízt nyert, még 
inkább megerősítette állásfoglalásában. Hiszen 
Oroszországnak és csatlósainak mohó terjeszke
dési vágya ép úgy létében fenyegette, mint a 
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Monarchiát. Ennek ellenére formális szövetséget 
mégis csak a hadüzenetek napjaiban (aug. 2.) kö
tött Németországgal és Ausztria-Magyarország
gal. De innét kezdve annál drámaibb gyorsasággal 
követték egymást az események. Aug. 3. kihir
dették a hadiállapotot és elrendelték a mozgósítást, 
4-én elzárták a tengerszorosokat, 10-én pedig be
fogadták a legendáshírű Goében és Breslau né
met gyorscirkálókat s az entente nagy bosszúsá
gára már másnap kijelentették, hogy megvásá
rolták őket az Angliában lefoglalt Sultan Osman 
és Resadie csatahajók helyébe s néhány nappal 
rá csakugyan Sultan Jawus Selim-re és Mi-
Mlli-re változtatták nevöket (15.). Ezt követte a 
Limpus tengernagy vezetése alatt álló angol ten
gerészeti misszió eltávolítása (15.), a tengerszo
rosok aknahálózatának átalakítása, a kapitulációk 
megszüntetése (szept. 9.) s a német Souchon ten
gernagynak a flotta (okt. 13.), Limán v. Sanders 
tábornoknak pedig a szárazföldi haderő főparancs
nokává való kinevezése (20.). Oroszország egyenes 
kihívásoknak vette e kinevezéseket s feleletül 
már okt. 30. megszakította a portával a diplomá
ciai érintkezést. Anglia és Franciaország (nov. 1.) 
úgyszintén Szerbia és Montenegró (nov. 3.) siettek 
követni a példát. Formális szakításra és hadüze
netre azonban csak másfél héttel később (nov. 12.) 
került a sor. 

Törökország csatlakozása nagymértékben befo
lyásolta Bulgária magatartását is. A közvéle
mény ott is elejétől kezdve a központi hatalmak 
felé hajolt. Mert a bolgár nép még élénken érezte 
az 1913. évi megraboltatásának szégyenét és só
várogva leste az alkalmat, hogy visszafizessen a 
bukaresti békéért. De az entente is tudatában volt a 
bolgár beavatkozás értékének s ezért minden követ 
megmozdított, hogy a Badoszlavov-'k.QTmhnjt 
csatlakozásra bírja. Szasszonov Szavinszkij szó
fiai követ útján már a háború első hónapjában 
megpendítette a szerb államterületből nyújtandó 
kárpótlás gondolatát (aug. 29.). De ajánlata épúgy 
eredménytelen maradt, mint a londoni Balkán-
Bizottságtól kiküldött Bttxton-testvéiék csábítási 
kisérlete. A szófiai kaszinóban elkövetett véres 
merénylet (1915 febr. 14), melynek célja Ferdi
nánd király és kormánya elpusztítása s az orosz
barát párt embereinek hatalomra segítése volt, 
még mélyebbre tágította a szakadékot a bolgár 
közvélemény és az entente között s eleve siker
telenségre kárhoztatta az újabb zsarolási kísér
leteket és a mások rovására történő bőkezű Ígér
getéseket. A Konstantinápoly ellen küldendő orosz-
bolgár hadsereg bolgár vezetés alá helyezésére 
nyújtott kilátás és Szaloniki odaígérése (1915 
márc.) ép úgy hatástalan maradt, mint Egri-Pa-
lánka, Veles, Monasztir, Oehrida (ápr. 29.) az 
Bnos—Midia-vonal (máj. 28.) és végül Kavala 
hátvidókének felajánlása (aug. 4.). Ez utóbbi 
ígéretek már csak azért sem kelthettek erősebb 
visszhangot, mivel az entente az első sorban ér
dekelt Szerbia beleegyezése nélkül tette őket. 

Bulgária érezte, hogy a központi hatalmak 
oldalán van a helye. Viszont ezek is iparkodtak 
vele szemben elkövetettmulasztásaikat jóvátenni. 
A szorongatott Törökország megsegítése és a 
küszöbön álló második szerbiai offenziva külön

ben is gyors elhatározásra ösztönzött. Madosz-
lavov már júl. 20. kijelentette, hogy Bulgáriának 
nem érdeke a semlegességhez való változatlan 
ragaszkodás. Annál könnyebben tehette e kije
lentést, mivel akkor már készen állott a központi 
hatalmakkal és a török kormánnyal kötött poli
tikai megegyezés (júl. 17.). A német és osztrák
magyar bankoktól folyósított negyedmilliárdos, 
kölcsön még bensőbbé tette a viszonyt. Ugyanezt 
a célt szolgálta a tráciai határra vonatkozó meg
állapodás is, mely egy csapásra megszüntette a 
Törökországgal szemben még fennálló feszült
séget (szept. 6. és 17.). Az erre következett álta
lános mozgósítás már a háború közvetlen előké
szítését jelentette (szept. 21.). 

Az entente-hatalmak egyre növekvő aggoda
lommal és elégületlenséggel szemlélték a bul
gáriai eseményeket. Hogy a hadbalépést meg
akadályozzák, a legerőszakosabb eszközöktől sem 
riadtak vissza. Szawnszhij orosz követ okt. 4. a 
három főhatalom nevében 24 órás ultimátumban 
követelte a Eadoszlavov-kormánytól, hogy azon
nal szakítson meg minden összeköttetést a «szláv 
ügy és Oroszország ellenségeivel» s a bolgár had
seregből távolítsa el az összes német és osztrák
magyar tiszteket. De Badoszlavov kereken el
utasította a követelést (okt. 5.). Az orosz, angol, 
francia, olasz és belga követek útlevelük hala
déktalan kikérésével (6.) és elutazásukkal feleltek 
a visszautasításra (8.). Mivel néhány nap multán 
Gsolák Antics szerb követ is követte példájukat, 
az entente-tal való diplomáciai összeköttetés tel
jesen megszűnt (11.). A többi aztán már magától 
következett. Szerbia (14.), Anglia (15.), Francia
ország (16.), Olaszország (19.) és Oroszország (20.) 
sorra hadiállapotban lévőnek jelentették ki magu
kat ós menten megkezdték az ellenségeskedést. 

De mig így a központi hatalmakat mindjárt a 
háború elején nagy csalódások érték, melyekért a 
két balkáni hatalom utólagos csatlakozása csak 
részben nyújtott kárpótlást, addig az entente gé
pezete ezúttal is teljesen kifogástalanul működött. 
Tagjai készségesen alárendelték magukat a közös-
nagy céloknak. így az első hadüzeneteket a foly
tatólagos hadüzenetek egész sora követte (Mon
tenegróé Ausztria-Magyarországnak aug. 5., 
Ausztria-Magyarországé Oroszországnak 5., Szer
biáé Németországnak 6., Montenegróé Német
országnak 8., Angliáé és Franciaországé Ausztria-
Magyarországnak 12.). Az európai szövetségesek 
példáján vérszemet kapott Japán szintén nem 
akart tétlen szemlélője maradni az eseményeknek. 
Már aug. 19. ötnapos ultimátumban összes ázsiai 
vizeken időző hadihajójának visszarendelésére és 
Kiaocsou átadására szólította fel Németországot 
és mivel ez tokiói követének visszahívásával felelt 
a felszólításra, a határidő leteltével megüzente 
neki a háborút (23.). Ausztria-Magyarország szö
vetségi hűsége kimutatására viszont neki (24.) és 
három nappal rá Belgiumnak üzent hadat (27.). 
így nem egészen egy hónap letelte alatt nemcsak 
maga az entente, hanem összes függelékei is 
hadiállapotba kerültek a kettős-szövetségre le
olvadt középeurópai szövetséggel. Az ekként ki
alakult front egységét még szilárdabbra ková
csolta a londoni deklaráció, melyben a három 
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főhatalom ünnepélyes ígérettel kötelezte magát, 
hogy nem fog külön békét kötni (szept. 5.). 

De az entente-diplomáeia mindezzel nem elé
gedett meg. Ellenkezőleg folyvást azon munkált, 
hogy újabb meg újabb szövetségesek csatlakozá
sának kierőszakolásával még jobban kitágítsa 
frontját. Európában a kötelességszegö Olasz
ország és Románia behálózásán kivül Görög
ország megnyerésére helyezte a legnagyobb súlyt. 
Nemcsak azért, mivel Görögország fekvésénél 
fogva kitűnő hadműveleti alapul kínálkozott, 
hanem azért is, mivel a szorongatott Szerbia meg
mentésére és a Törökországgal való végleges 
leszámolásra innét nyílt a legbiztosabb út. Mun
káját sok tekintetben megkönnyítette az a kettős
ség, mely a németbarát Konstantin király és 
entente-párti miniszterelnöke Venizelosz politl-
tikája között fennforgott. Venizelosz a háború 
kezdetén Bulgária tisztázatlan szerepére való 
tekintettel semlegességet fogadott ugyan (aug. 2.), 
de már néhány hét multán (18.) nyíltan fölkínálta 
hazája támogatását Franciaországnak s a bolgár 
határ mentén tüntetően csapatokat vont össze. 
Okt. 1. pedig kijelentette a kamarában, hogy el 
van szánva a Szerbiával szemben vállalt köte
lezettségek teljesítésére, mihelyt a szövetség 
esete beáll. 

A görög kérdés azonban az entente szemében 
•csak a Dardanellák ellen tervezett vállalat kü
szöbén vált igazán aktuálissá. Ekkor Elliott angol 
követ Grey megbízásából a kisázsiai görög terü
leteket kínálta oda a támogatás fejében (1915 
jan. 24.). Venizelosz azonnal kapott az eszmén s 
két emlékiratban is sürgette az ajánlat elfoga
dását (jan. 24. és 30.). De a király és a vezérkar 
ellenzett minden harci kalandot. A mára 3-iki és 
5-iki koronatanácsok hasonlóan elutasították a 
szárazföldi, majd a tengeri haderő részéről nyúj
tandó támogatás tervét. Venizelosz erre lemon
dott (6.); az örökébe lépett Gunarisz pedig szi
gorú semlegességet fogadott (10.), megtiltotta a 
Szerbiának szánt élelmiszerek továbbítását, elbo
csátotta az angol tengerészeti missziót s királyi 
leirattal elnapolta a parlamentet (13.). 

De a jún. 13. végbement választás ismét Veni
zelosz fényes győzelmével végződött. Gunarisz 
mindjárt a kamara összeülése után kénytelen volt 
Átengedni helyét ellenfelének (aug. 17.), aki
nek első dolga a szaloniki—nisi vasútvonal 
megnyitása volt. Majd titokban biztatást adott a 
nyugati hatalmaknak Szaloniki megszállására 
{szept. 15.). Szeptember 30. Hamilton tábornok 
vezetésével csakugyan partra is szállottak az első 
angol osztagok, melyeket azután gyors egymás
utánban újabb meg újabb angol és francia csapa
tok követtek. Nemsokára megérkezett a kiszemelt 
fővezér, a francia Sarrail tábornok is (okt. 12.) 
és haladéktalanul megindította a támadást a szö
vetségesek balkáni hadállásai ellen. 

A szaloniki partraszállással a V. egyik legsajá
tosabb drámája vette kezdetét: a németbarát 
Konstantin király tragikus küzdelme az entente-
tal, mely minduntalan belegázolt önérzetébe és 
lábbal taposta semlegességi jogait. Az athéni 
entente-követek előbb a macedóniai vasutak át
engedését (nov. 23.), majd Szaloniki teljes kiürí

tését követelték (nov. 26.). A Szkuludisz-koimémy 
tiltakozása mit sem használt. A szövetséges ha
talmak szinte nap-nap után újabb meg újabb erő
szakosságokra ragadtatták magukat. Dee. 30. 
őrizetbe vették a központi hatalmak szaloniki 
konzulait, két héttel rá (1916 jan. 12.) lefoglalták 
Korfu szigetét, újabb két hét múlva pedig meg
szállották Szaloniki parti erődéit (jan. 28.). Ké
sőbb a tervezett offenzíva érdekében birtokukba 
vették a tesszáliai vasutakat (febr. 16.), Kefaleia 
szigetét (ápr. 9.) és a Patrasz-larisszai vasútvona
lat (ápr. 12.). Ezt követte az egész ország blokád 
alá helyezése (jún. 6—24.) és a Szkuludisz-kor-
mány elbocsátására és Epirusz kiürítésére irá
nyuló követelés (jún. 21.). Az erőszak további 
útján a szaloniki helyőrség visszahívásának (aug. 
1.) és Dusmanes vezérkari főnök elbocsátásának 
kierőszakolása (aug. 28.) s Venizelosz szaloniki 
ellenkormányának megalakulása (szept. 1.) jelöl
ték a következő állomásokat. 

Ekkor a 42 egységet számláló angol-francia 
flotta behajózott a pireuszi kikötőbe (szept. 1.) és 
már két nap múlva a központi hatalmak 60 alatt
valójának eltávolítására kényszerítette a kevéssel 
előbb kinevezett Zaimisz-korméaiyt (szept. 5.). 
A negyedik görög hadtest önkéntes kapitulációja 
a németek előtt (szept. 9.) ós Görlitzbe való inter
nálása még jobban elmérgesítette a helyzetet. Az 
entente-kormányok már szept. 16. blokád alá 
helyezték a Sztruma torkolatától délre eső par
tokat, 30. pedig a nemzeti háború rögtöni meg-
üzenésóre vagy az egész hadi- és vasútanyag fel
tétlen kiszolgáltatására szólították fel a Kalo-
geropulosz-koimányt. Mivel azonban sem ez, 
sem a kevéssel utóbb örökébe lépett Lambrosz-
kabinet nem volt hajlandó teljesíteni jogtalan 
követelésüket, okt. 11-iki ultimátumukban már 
az egész flotta rögtöni átadását és a Pireusz-
larisszai vasútvonal átengedését követelték és 
hogy szavuknak nagyobb nyomatékot kölcsö
nözzenek, nyomban rá (15.) megszállták az Athén 
felett uralkodó erődöket. 

De ezzel még mindig nem szakadt vége a 
szerencsétlen ország megaláztatásainak. A szö
vetséges hatalmak újabb jegyzékeikben a fegy
verek, muníció, vasúti kocsik átadását (nov. 18.) 
és a négyesszövetseg követeinek kiutasítását 
(nov. 19.), második ultimátumukban pedig a tüzér
ségi parknak dec. l-ig s a többi hadianyagnak 
dec. 15-ig történendő kiszolgáltatását követelték 
(nov. 26.). A Zam&rosz-kormány tiltakozással 
(nov. 30.), az athéni nép pedig fölkeléssel felelt 
e hallatlan erőszakoskodásra. De mind hiába. A 
hatalom az entente kezében volt. Ez pedig nem 
ismert kíméletet. Az ellenszegülésre a legszigo
rúbb blokád életbeléptetésével (dec. 7.) és az egész 
hadsereg Moreába rendelésének követelésével 
felelt (dec. 14.). A kormány ezt is kénytelen volt 
megtenni (15.) s ezzel az utolsó fegyvert is kiadta 
kezéből. A Venizelosz ellen kiadott elfogató pa
rancs (dec. 8.) és a reá kimondott egyházi átok 
(dec. 26.) mit sem változtattak a helyzeten. 

Görögországban most már tényleg az történt, 
amit az entente akart. Innét már csak egy léjgfe 
volt hátra a cél teljes elérésére: Konstantin ki
rály eltávolítása. Félév múlva ez is megtörtónt. 

± 
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1917 jún. 11. francia és angol csapatok szállották 
meg a korinthusi csatorna hídját s ezzel tehetet
lenségre kárhoztatták a Moreában összpontosított 
sereget. Jonnart francia főbiztos még aznap a 
király 24 órán belül végrehajtandó lemondatá-
sára szólította fel a Zaimisz-koTmkajt. Zaimisz 
meghajolt a kényszerűség előtt. Konstantin már 
jún. 12. elhagyta Athént, ahol másodszülött fia, 
Sándor herceg vette kezébe a hatalmat. B fordu
latra Venizelosz azonnal hazasietett s már jún. 
27. új kabinetet alkotott, melynek első dolga az 
entente-hoz való csatlakozás proklamálása volt. 
Ezt nyomon követte a központi hatalmaknak 
küldött hadüzenet (jún. 30.). 

Annyi viszontagság után tehát az entente el
érte célját. De győzelmére nem lehetett büszke, 
mert minden érdekében tett lépése a nemzetközi 
jog durva megsértését jelentette. Kivívása így is 
csak azért vált lehetségessé, mert a központi ha
talmak diplomáciája és hadvezetősége rövidlátá
sában és formailag korrekt, de a hadvezetés ma
gasabb szempontjából hátrányos jogtiszteletében 
engedte, hogy az entente-csapatok megvessék 
lábukat Szalonikiben és úgyszólván még a kis 
ujját sem mozdította a hősiesen küzdő Konstan
tin király megsegítésére. 

Olaszország, Eománia és Görögország csatla
kozása lényeges eltolódást idézett ugyan elő az 
erőviszonyokban, de a győzelem biztosításához 
elégtelennek bizonyult. Ezért az entente tovább 
sem szűnt meg új szövetségesekre vadászni. Leg
nagyobb igyekezettel és legszívósabb kitartással 
Amerika megnyerésén dolgozott. Munkájának 
•sikerét sok tekintetben megkönnyítette az a körül
mény, hogy az amerikai közvélemény túlnyomó 
része eredetileg is jobban rokonszenvezett az általa 
hirdetett hadicélokkal, mint a haladáselleneseknek 
éa békebontóknak kikiáltott központi hatalmak 
konzervatív törekvéseivel. A fajrokonság érzése, 
a mesterien szervezett propaganda és a nagy ha
szonra való kilátás szintén megtették a maguk 
hatását. Innét magyarázható, hogy Amerika sem
legessége kezdettől fogva bizonyos egyoldalúsá
got mutatott: az angoloknak mindent megenge
dett, a németeknél mindent kifogásolt. A búvár
hajóharcból és a gazdasági háborúból következő 
súrlódások s a központi hatalmak diplomáciája 
részéről tényleg elkövetett hibák és mulasztások 
csak arra szolgáltak, hogy tovább szítsák és még 
szélesebb körökre terjesszék ki az erjedő ellensé
ges hangulatot. Különösen a búvárhajóharc bizo
nyult e tekintetben hatásos propaganda-eszköznek. 

Amerika első háborús vonatkozású lépése 
1914 aug. 6. kelt jegyzéke volt, melyben az ösz-
szes hadviselő feleknek elfogadásra ajánlotta a 
londoni tengeri hadijogi nyilatkozatot (1909 febr. 
26.). Anglia azonban már akkor erős kikötésekkel 
élt: a Németországba szánt ólelmiszerszállítmá-
nyokat már akkor hadi zsákmánynak nyilvání
totta (aug. 20.). Majd aknamezőkkel zárta el a 
csatornát s ezzel az egész semleges hajózást angol 
ellenőrzés alá helyezte (okt. 2.). Még durvább jog-
eértést követett el az Északi-tenger hadi területté 
nyilvánításával, mert ez egyértelmű volt a lon
doni nyilatkozat felforgatásával ós az éhségblo
kád bevezetésével (nov. 2.). 

Németország eleinte beérte a puszta tiltako
zással. Mikor azonban látta, hogy Wilson elnök
höz intézett tiltakozó jegyzékei semmi eredmény
nyel nem járnak, erélyesebb védekezésre szánta 
el magát. 1915 febr. 4. a Nagybritanniát és Írorszá
got körülvevő vizeket hadi területnek deklarálta 
és kijelentette, hogy az ott előtalált összes ellen
séges járműveket meg fogja semmisíteni. A sem
leges hajókszámáraaShetland-szigetektől északra 
és a hollandi partok mentén jelölt ki veszély
mentes utat. Wilson azonnal óvást emelt e szán
dék ellen s az amerikai hajók és polgárok szá
mára a hadi zónában is szabad mozgást követelt 
(febr. 12.), de a német kormány Anglia ember
telen hadviselésére való hivatkozással vissza
utasította követelését (febr. 16.). 

Még kevesebb siker koronázta az elnök közve
títő kísérletét, melynek alapgondolata az volt, 
hogy Németország a neki szánt élelmiszerszállít
mányok átengedése fejében fölhagy a búvárhajó
harccal (febr. 21.). A német kormány most is kész 
volt a javaslathoz hozzájárulni (febr. 28.), de 
Anglia ezúttal is a legridegebb elutasítás állás
pontjára helyezkedett (márc. 15.). így a búvár
hajóharc megindult (febr. 18.), de a kitűzött 
céi elérése, Anglia kiéheztetése helyett csak az 
Amerikához való viszony elmérgesedését ered
ményezte. Különösen sok baj volt a személyszál
lító hajókkal. Mert az amerikai polgárok nem al
kalmazkodtak a német előírásokhoz; ellenséges, 
sőt hadiszereket szállító hajókra is felszállottak 
s így a legnagyobb óvatossággal sem volt elke
rülhető, hogy néhányan közülök áldozatául ne 
essenek vigyázatlanságuknak. Ez aztán sok ke
serűhangú jegyzékváltásra adott okot, mely mind
két államban fokozta az amúgy is nagyfokú 
ingerültséget. 

Első ilyen incidens az angol Falába gőzös 
megtorpedózása volt (márc. 28.), melyet egy hónap 
multán az amerikai Ghdflight elsülyesztése köve
tett (máj. 1.). De a felháborodás orkánja igazán 
csak az angol Lusitania nagy személyszállító 
hajó megtorpedózása után tört ki, mely alkalom
mal 1198 személy, köztük 785 utas vesztette éle-
tót (máj. 7.). Bár az utólagos vizsgálat megálla
pította, hogy a katasztrófát a hajón szállított 500 
láda kartács felrobbanása tette végzetessé, Wil
son mégis a búvárhajóharc teljes beszüntetését, 
vagy legalább az amerikai polgárok életbiztonsá
gának garantálását követelte (máj. 15., jún. 10.). 
A német kormány Anglia népjogellenes hadvise
lésére való utalással elutasította e követelést, de 
az amerikai közvélemény megnyugtatására kész
nek nyilatkozott a személyszállítás kérdésének 
kielégítő rendezésére, ha a washingtoni kormány 
garantálja, hogy az e célra igénybe vett amerikai 
és semleges, esetleg amerikai lobogóval ellátott 
ellenséges hajók nem szállítanak dugárút (máj. 
28.,júl. 8.). Wilson azonban jellemző módon nem 
fogadta el e feltételt (júl. 22.). Ezért a búvárhajó
harc tovább folyt, de mégis azzal az enyhítéssel, 
hogy ezentúl a nagyobb személyszállító gőzösö
ket nem volt szabad megtámadni (jún. 5.). Mikor 
pedig az Arábic e tilalom ellenére is áldozatául 
esett az U 24 támadásának (aug. 19.), egyáltalá
ban megtiltották, hogy személyszállító hajókat 
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előzetes figyelmeztetés és az utasok biztonságba 
helyezése nélkül megtámadjanak (szept. 1.). 

Ez gyakorlatilag egyet jelentett az eddig köve
tett taktika teljes feladásával. Két héttel később 
(szept. 18.) csakugyan egészen beszüntették az 
angol vizeken a kereskedelmi hajózás ellen foly
tatott harcot. De azért incidensekben ezentúl sem 
volt hiány. Ilyen volt pl. a Földközi tengeren el-
sillyesztett Ancona gőzös ügye (nov. 7.), melyért 
a Monarchiának kellett felelnie. A kevéssel utóbb 
életbeléptetett új taktika, a felfegyverezett keres
kedelmi hajóknak hadi hajókként való kezelése 
(1916 feb. 23.) szintén nem volt alkalmas a súr
lódások lehetőségének kiküszöbölésére. Személy
szállító gőzösök elsülyesztése ezentúl is elő
fordult, ami ismét újabb jegyzékváltásra adott 
okot. Különösen súlyos következményekkel járt a 
francia Sussex megtorpedózása (1916 márc.24.). A 
nyomán támadt diplomáciai háborúság folyamán 
Wilson egyenesen a diplomáciai viszony meg
szakításával fenyegette meg Németországot, ha 
továbbra is ((könyörtelenül és megkülönböztetés 
nélküla harcol a kereskedelmi hajók ellen (ápr. 20). 

A búvárhajóharc mellett igen sok keserűségre 
adott okot a hadiszerszállítások Ugye is. Mert 
Amerika mindjárt a háború elején az entente ren
delkezésére bocsátotta gigantikus arányú iparát. 
Üzleti érdekét jól össze tudta egyeztetni politikai 
meggyőződésével. Wilson semmi kifogást nem 
emelt a mind nagyobb arányokat öltő fegyver- és 
munició-szállitás ellen. Sőt amikor Bernstorff 
nagykövet kormánya nevében a semlegesség pár
tatlanabb betartására hívta fel (1915 ápr. 4.), nem 
átairotta azt felelni, hogy a fegyverkiviteli tilalom 
az adott körülmények között egyértelmű volna a 
semlegesség feladásával (ápr. 22.). És a sajtó min
denben igazat adott neki. A német nagykövet 
föllépését egyenesen az Egyesült-Államok méltó
sága és szabadsága ellen elkövetett merényletnek 
bélyegezte. A nagytekintélyű Gerhard Hermann 
hiába bizonyította, hogy a fegyverkivitel ellen
kezik az 1818-iki tilalommal s az 1898 ápr. 22., 
1912 márc. 14. és 1915 mára 4-iki törvényekkel, 
a közvélemény csak érzelmi és anyagi oldaláról 
tekintette a dolgot s ügyet sem vetett jogi vonat
kozásaira. A kivitel kitűnő üzletnek bizonyult e 
ezért érthető.hogy egyre nagyobb méretűvé tágult. 

Dumba washingtoni osztrák-magyar nagy
követ ügyetlensége — a betlehemi és más acél-
és municiógyárak munkásai sztrájkbakergetésé-
nek kisérlete — még jobban elmérgesítette a hely
zetet. A semleges Amerika hova-tovább fő hadi
szállítójává lett az entente-nak. A jobbak lelki
ismeretének lázongása mit sem változtatott ezen 
a szomorú tényen. A nők tiltakozó iratokban hiába 
hangoztatták, hogy Németország a spanyol— 
amerikai háború idején kifejezetten megtiltotta 
polgárainak, hogy a spanyolok számára fegyvere
ket és muníciót szállítsanak, amint Kenyon, Lane, 
La Fölette és más szenátorok is hiába hivatkoz
tak magasabb politikai és etikai szempontokra s 
hiába fejezték ki a jövő miatti aggodalmukat 
(1916 jan. 29.). Wilson csökönyösen kitartott ere
deti álláspontja mellett. 

Ép ily hajthatatlan maradt a fölfegyverzett ha
jók kérdésében is. Bár saját pártjából is sokan 

sürgették, semmiképen nem volt rábírható, hogy 
törvényhozásilag tiltsa meg, hogy amerikai pol
gárok felfegyverzett kereskedelmi hajókra száll
janak s így életöket oktalanul veszélynek tegyék 
ki (febr. 24). A merev és doktriner jogi formulá
kat föléje helyezte a reális élet követeléseinek. 

A búvárhajóharc és a hadiszerszállítás mellett 
igen jelentékeny tényező volt az ellenséges^ropa-
f anda is, amely épen Amerikában jutott legtö-

óletesebb kifejlődésre. Ami rágalmat és ferdítést 
ki tudott eszelni az angol leleményesség és a 
francia gyűlölet, az hatásos jelszavakba tömörítve 
készséges meghallgatásra talált az amúgy sem 
németbarát és a jelszavak iránt rendkívül fogé
kony amerikai népnél. A dolog annál könnyebben 
ment, mivel a teljesen körülzárt központi hatal
madnak úgyszólván semmi eszköz sem állott 
rendelkezésökre a nagyarányú propaganda ellen
súlyozására, így az ententebarát, de egyébként 
békés hajlandóságú közvélemény egyre jobban 
belesodródott a háborús hangulat árjába. A sokféle 
változatban hallott jelszavak és háborús célok 
hallatára kezdte beleélni magát a gondolatba, 
hogy az entente ügye egy az emberiség ügyével & 
hogy Amerikának becsületbeli kötelessége cselek-
vőleg közreműködni a nagy célok diadalrasegí
tésében. 

A német diplomácia szerencsétlen sakkhúzása, 
hogy épen az Egyesült-Államok két leggyűlöl-
tebb ellenfelét, Mexikót és Japánt próbálta meg
nyerni szövetségesül, végleg betetőzte a mértéket. 
Mexikónak tett ajánlata, melyben pénzügyi támo
gatásán felül Texas, Uj-Mexikó és Arizona vissza-
hódításába való beleegyezését is kilátásba he
lyezte (1917 jan. 16.), az amerikai kormány kezébe 
került, mely így a leghatásosabb eszközt nyerte a 
németellenes agitáció céljaira. Ezzel szemben a 
korlátlan búvárhajóharc megkezdése (1917 febr. 
1.) már csak ürügy, kiváltó ok jellegével bírt. 
Wilsonnak a szenátus külügyi bizottsága előtt 
1919 augusztusában tett vallomásából tudjuk, 
hogy Amerika szakítása búvárhajóharc nélkül 
akkor is bekövetkezett volna, ha Németország 
semmi háborús cselekményt és semmi jogtalansá
got nem követett volna el amerikai polgárokkal 
szemben. A korlátlan harcra való áttérés minden
esetre kényelmes és hatásos ok volt a diplomáciai 
érintkezés megszakítására (febr. 3.), két hónap
pal utóbb pedig a háborús állapot kimondására 
(ápr. 6.). 

Amerika csatlakozása már magában döntő jelen
tőségű cselekmény volt, mert szinte kimeríthe
tetlen gazdagságú anyagi forrásokat és embertar
talékot sorakoztatott az entente mögé. De még 
jelentősebbé vált azáltal, hogy gyors egymásután
ban beavatkozásra indította azokat az államokat 
is, melyek bárminő tekintetben függő viszonyban 
voltak az Egyesült-Államokkal. Elsőnek közülök 
a két hűbéres tartomány, Cuba és Panama, sza
kított Németországgal (ápr. 9.). Példájukat hama
rosan követte Brazília (12.), Bolívia (13.), Gua
temala (27), Honduras (máj. 17.), Libéria (20.), 
Nicaragua (21.), Haiti (jún. 5.), San Domingo 
(11.), majd némi szünet után Costa Rica (szept. 
21.), Uruguay és Peru (okt. 7.) ésEcuador (dec. 8.). 
A diplomáciai szakítást hosszabb-rövidebb habo. 
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7Ás után legtöbb állam részéről a tényleges had-
íízenet is követte. E tekintetben Kelet-Ázsia ve
zetett. Sziám már 1917 júl. 28., Kína pedig 
aug. 14. illetve 21. megüzente a háborút. Libéria 
&ag.é.,Brazüiaokt.2b., Guatemala 1918máj. 1., 
Nicaragua 8., Costa Rica 23., Honduras jún. 9. 
^s Haiti júl. 13. tették ugyanezt. Sőt utoljára az 
egyelőre még csak papiron létező Hedzsasz ki
rályság, a csehszlovák köztársaság és Lengyel
ország is beléptek az entente kötelékébe s a köz
ponti szövetségesekkel hadi állapotban lévőnek 
jelentették ki magukat. 

így az eredetileg európainak indult háború az 
entente-diplomácia fáradozásai eredményeként a 
szó legigazibb értelmében V.-vá bővült. A háború 
utolsó esztendejében jelentéktelen kivételektől 
eltekintve mind az öt világrész fegyverben állott 
és életre-halálxa küzdött olyan célokért, melyek 
csak részben voltak az ő céljai. Az aránytalanság, 
mely a két küzdő fél erőviszonyaiban már a had
azenetek napjaiban fennállott, a végére egyenesen 
elviselhetetlenné vált. Míg ugyanis a központi 
szövetség (Ausztria-Magyarország, Bulgária, Né
metország és Törökország) mindössze 159.500,000 
embert képviselt, akik közül tényleg 22'2 milliót 
vett igénybe katonai célokra, addig az entente 
(Anglia, Franciország, Oroszország, Egyesült-Ál
lamok, Belgium, Bolívia, Brazilia, Cseh-Szlo-
vákia, Cuba, Ecuador, Görögország, Guatemala, 
Haiti, Hedzsasz, Honduras, Japán, Kína, Lengyel
ország, Libéria, Montenegró, Nicaragua, Olasz
ország, Panama, Peru, Portugália, Románia, 
Szerbia, Sziám és Uruguay) egymaga több mint 
háromnegyed részét jelentette az emberiségnek 
(1,391.600,000) s összesen 40-6 millió embert ál
lított a háború szolgálatába, 

3 . A g a z d a s á g i háború . 
A V.-nak páratlan arányai mellett eszközeinek 

sokfélesége és változatossága adta meg főjelleg-
zetességót. Mindegyik küzdő fél kezdettől fogva 
arra törekedett, hogy minél több téren és minél 
érzékenyebben ártson ellenfelének. Erre a célra a 
háborús technika ezer meg ezerféle alkotásán 
kívül olyan eszközöket is igénybe vettek, melyek 
eddig vagy egyáltalában nem, vagy csak kivéte
lesen szerepeltek háborús eszközökként. így min
denekelőtt a gazdasági háborút és a propagandát. 
Mindkettőnek alkalmazásában a brit birodalom 
járt elől. 

Anglia mindjárt kezdetben gazdasági alapokra 
fektette a háborút. Nemcsak azért, mivel remélte, 
hogy így könnyebben térdre kényszerítheti ellen
feleit, hanem azért is, mivel így kitűnő alkalom 
nyílt számára a már elviselhetetlenné vált német 
konkurrencia egyszersmindenkorra való letöré
sére. Azon kezdette tehát, hogy mindjárt a had
üzenet után (aug. 5.) megtiltott mindennemű gaz
dasági érintkezést az ellenséges államok alatt
valóival. Azután letiltotta a külföldre szóló kifi
zetések eszközlését, a háború előtti váltók lebo
nyolítását, a részvónypapirokkal való kereskedést, 
az osztalékok folyósítását stb. Majd lefoglalta a 
brit területen lévő német, osztrák-magyar és török 
üzemeket, az ellenséges nemzetekhez tartozó al

kalmazottakat mindenünnen eltávolította, sőt sok 
esetben internálta; az idegen cégtulajdonosokat 
üzletük liquidálására vagy angol állampolgárok
nak való átadásra kónyszerltette. Különösen szi
gorúan járt el a nagyszámú és virágzó német 
bankok ellen. 

Ezzel párhuzamosan rendszeres irtó háborút 
kezdett a német kereskedelem ellen. A blokád és 
a dugárú fogalmának folytonos tágításával úgy
szólván lehetetlenné tett minden bevitelt. De ép 
ily Árgus-szemmel vigyázott a kivitelre is. Kinyo
moztatta, mily amerikai, ázsiai, afrikai és ausz
tráliai cégek és bankházak állottak eddig üzleti 
összeköttetésben német, osztrák-magyar v. török 
cégekkel s ezeket a rábeszélés, megfélemlítés és 
kényszerítés minden eszközével rábirni igyeke
zett, hogy ezentúl inkább angol kereskedőkkel 
lépjenek érintkezésbe. E tekintetben még áldozatok 
vállalásától sem riadt vissza. Mivel a német árúk
nak jóságuk mellett olcsóságuk volt legjobb ajánló 
levelök, külön alapot létesített saját kereskedői 
támogatására, hogy ezek a németeknél lényegesen 
olcsóbban tudják adni drága portékáikat. Tehát 
államilag szervezte és irányította a német keres
kedelem letörését célzó bojkott-mozgalmat. 

Másik hatásos fegyvere a nemzetközi hírszol
gálat szigorú ellenőrzése volt. E téren is a leg
nagyobb kíméletlenséggel járt el. A német kábel
vonalakat és szikratávíró-állomásokat egysze
rűen megsemmisítette, a postahajókat pedig gon
dosan átkutatta s a központi államokba szóló 
vagy onnét küldött leveleket és csomagokat irga
lom nélkül elkobozta. Ezen a réven nemcsak a 
forgalmat akasztotta meg, hanem sok értékes 
üzleti titoknak is birtokába jutott. így a négyes
szövetség hova-tovább teljesen elszigetelődött a 
világtól. A semleges és ellenséges közvélemény 
csak azt és annyit tudott róluk, amit ós amennyit 
a nagyszerűen megszervezett angol hírszolgálat 
keresztülboesátott. Mert az ellenőrzés az entente-
hatalmakon túl a semleges államokra is kiter
jedt. A brit világhatalom elég erős volt hozzá, 
hogy kisebb-nagyobb mértékben ezeket is céljai 
szolgálatába kényszerítse. Eszközeiben itt sem 
válogatott. A kiviteli tilalmat, blokádot, kémke
dést és kényszerszerződést ép oly gyakran alkal
mazta, mint a szállítás önkényes korlátozását 
vagy a hitel megvonását. Sőt utoljára formális 
ellenőrzés alá helyezte a fekvésűknél fogva fon-
tosabb semleges államok kivitelét. így Svájcban 
megszervezte a Société Suisse de surveillance 
(S. S. S.)-t, Hollandiában pedig a Nederlandsche 
Overzee-Trust-öt (N. O. T.). Es ha valamely cég 
mindezek ellenére mégis fenn merte tartani össze
köttetéseit a központi államokkal, azt kímélet 
nélkül fekete listára tették és formális bojkott 
alá helyezték. Különösen Amerika hadbalópése 
óta vált tűrhetetlenné a semleges államokra ne
hezedő nyomás. Hiszen ettől fogva jóformán kizá
rólag az entente kényétől függöttek. A hírszol
gálat, a tengerek fölötti uralom, a világpiac és a 
nyersterményforrások legtöbbje az ő kezén volt 
s így azt tehette, amit akart. 

A kereskedelemmel egyidejűleg az ipar eller 
is megindult a megsemmisítő harc. Különösen a 
német ipar méltó büszkeségei: a festőanyag, 
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orvosság és kémiai szerek gyártása ellen indult 
erős offenzíva. A harcot itt is az állam szervezte 
és irányította. A német szabadalmakat máról-
holnapra eltörölte, az ipari jogvédelmet megszün
tette s az ellesett Üzleti titkokat és elorozott sza
badalmakat angol cégekre ruházta át, melyeket 
ezenfelül pénzügyileg is bőkezűen támogatott. 

Ezen és más hasonló rendszabályok azt ered
ményezték, hogy Ausztria-Magyarország és Né
metország balkáni szövetségeseikkel egyetemben 
jóformán teljesen kikapcsolódtak a világgazda
ságból. Ennek pedig előbb-utóbb katasztrofális 
következményekkel kellett járnia, mert a köz
ponti hatalmak a háborút megelőző évek keres
kedelmi mérlegének tanúsága szerint nyers ter
mékek, élelmiszerek és ipari cikkek dolgában 
egyaránt erősen függöttek a külföldtől. Abban a 
pillanatban tehát, melyben Anglia a blokád, helye
sebben a kiéheztetés embertelen eszközéhez fo
lyamodott, számolni kellett a veszedelemmel, hogy 
a világforgalomtól légmentesen elzárt népeknek 
egyszer csak nem lesz mit enniök, iparuknak nem 
lesz mit feldolgoznia. Ez a veszedelem 1914 
őszétől kezdve tényleg fennforgott és hogy csak 
évek múlva ós akkor is lényegesen tompított for
mában következett el, az a küzdő és nélkülöző 
milliók heroikus önmegtagadásán kívül első sor
ban az államhatalom sokoldalú szervező munká
ján és az államgazdaság rendszerére való átté
résen múlt. 

A védekezés eleinte csak a támadás vissza
utasítására szorítkozott. A létökben veszélyez
tetett központi hatalmak erőszakra erőszakkal 
feleltek. Az entente-államok iparával és kereske
delmével szemben ugyanazokat a rendszabályo
kat foganatosították, mint az övéikkel szemben 
Anglia. De természetesen sokkal kevesebb ered
ménnyel. Ható körük sokkal korlátoltabb volt, 
semhogy komolyan remélhették volna, hogy ren
des eszközökkel meg tudják bénítani ellenfeleik 
gazdasági életét. így terelődött figyelmök a búvár
hajóharcra, mint Anglia nyomasztó tengeri túl
súlya mellett egyetlen lehetséges eszközre, mely-
lyel az erőviszonyok és az akcióképesség között 
mutatkozó óriási aránytalanságot némileg ki 
lehet egyenlíteni. Az első sikerek csak fokozták 
az új harci eszközbe vetett bizalmat. Különösen 
amióta az ú. n. szigorított búvárhajóharera való 
áttérés (1916 febr. 23.) aránylag rövid idő alatt 
két, három, majd négyszázezer tonnára emelte 
föl a havonkint elsül yesztett hajóürtartalmat. A 
német nacionalista körökben hova-tovább szinte 
dogmává merevedett az a meggyőződés, hogy 
Anglia háborús akaratát csak a korlátlan búvár
hajóharcra való áttéréssel lehet megtörni. Egyes 
szakembereknek, így főleg a esalatkozhatatlan 
szaktekintélynek elismert Tirpitz admirálisnak 
nyilatkozatai csak fokozták a vérmes reményeket. 

A német közvélemény egyszerre két ellenséges 
táborra esett szét. Egyik része vakon bízott a 
búvárhajóharc gyors és tökéletes sikerében, a 
másik ellenben hitetlenkedett s Amerika és a 
semleges államok várható állásfoglalása miatt 
aggályoskodott. Még nagyobb baj volt, hogy a 
legfőbb vezetőség tagjai között is hiányzott az 
egyetértés. A hadvezetőség és az admiralitás már 

1916 elején a korlátlan harc bevezetését sürgette, 
míg a kancellár, főleg gyakorlati okokból, neve
zetesen a hajók csekély számára és a semlegesek 
várható magatartására való tekintettel, a legha
tározottabban ellene nyilatkozott. Vilmos császár 
a charlevillei haditanácsban Bethmann-Hollweg 
mellett döntött (1916 mára 4.). Tirpitz azonban, 
aki közben v. Gapelle tengernagynak engedte át 
helyét (márc. 17.) nem hagyta annyiba a dolgot. 
Az első Sussex-jegyzék, a hírhedt Niederboocungs-
note után egyenesen a császárhoz fordult és egy 
terjedelmes emlékiratban kifejtette az erélyesebb' 
politikára való áttérés parancsoló szükségességét 
(ápr. 24.). A császár állítólag meg is hajolt okfej
tése előtt és csak v. Müller kabinetfőnök sürge
tésére helyezkedett ismét vissza a kancellár állás
pontjára. Közben a legfőbb hadseregvezetőség 
véleménye is megváltozott. Hindenburg tábor
nagy és Ludendorff tábornok, akik a román be
törés után (1916 aug. 29.) átvették Falkerihayn 
tábornoktól a vezetést, a pleszi főhadiszálláson 
kijelentették, hogy a szárazföldi katonai helyzetre 
való tekintettel még nem látják elérkezettnek azr 
időt a korlátlan harcra való áttérésre (aug. 31.). 

De ez a döntés is csak elodázást s nem vég
leges megoldást jelentett. Közben a sajtóban és a 
társadalomban szenvedélyesen folyt a pro és 
kontra érvek vitatása. A vitába mindjobban bele
sodródtak a politikai pártok is. így a centrum, 
mely eddig iparkodott megőrizni semlegességét, 
okt. 7-iki párthatározatában kijelentette, hogy 
hajlandó hozzájárulni a korlátlan búvárhajóharc
hoz, mihelyt azt a legfelső hadvezetőség szükséges
nek jelenti ki. Hindenburg és Ludendorff^tekin
télye már a pártokra is lenyűgöző hatással volt. 
így állott elő az a különös helyzet, hogy a végső 
döntés joga egy Mválólag politikai kérdésben is 
a katonai hatóság kezébe került. Ez pedig nem 
sokáig késett élni a reáruházott hatalommal. 
Ludendorff már dec. 19. jelentette, hogy a nyu
gati fronton szerzett benyomásai szerint a kor
látlan harcra való hamaros áttérés nélkül egye
nesen a háború elvesztésétől lehet tartani. Hin
denburg néhány nappal később (dec. 23.) minden
ben megerősítette főszállásmestere álláspontját, 
sőt a kancellár ellenvetésére kijelentette, hogy a 
háború gyors befejezésére nem is lát más eszközt, 
mint a tengeren való erélyes cselekvést (dec. 26.). 

Ezzel egyidejűleg (dec. 22.) az admiralitás is 
újabb emlékiratban sürgette meg a kíméletlen 
harcot, mint amellyel belátható időn belül békére 
lehet kényszeríteni Angliát. Bethmann-Holl-
weg, részben a folyamatban lévő békeakció miatt, 
most is ellenezte a harc megkezdését. De Hinden
burg és Ludendorff túlnyomó tekintélyével szem
ben vereséget szenvedett. A császár a pleszi ta
nácskozáson a katonák pártjára állt (1917 jan. 9.) 
s a nacionalista körök mint a biztos győzelem 
előjelét üdvözölték a döntését. Az admiralitás 
szakértőinek «pontos» statisztikai adatait a harc 
várható eredményeiről a közvélemény túlnyomó 
része készpénzként fogadta. Bécs, Szófia, Kons
tantinápoly, bár nem vonakodás nélkül, szintén 
megadták beleegyezésüket az új fegyver igénybe
vételére, így 1917 febr. 1. Anglia körül és a 
Földközi-tenger megjelölt részein kezdetét vette 
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fa kíméletlen harc. Márc. 24. az Északi-Jeges-
'< tengerre is kiterjesztették a zárlatot, máj. 3. 
Anglia körül, nov. 20. pedig a Földközi-tengeren 
és az Atlanti-óceánon tágították ki a búvárhajók 
működési terét. 

A korlátlan harc eleinte biztatón is indult. Az 
első hónapok eredményei messze túlszárnyalták 
a szakértők számításait. Április havában az egy 
millió tonnát is meghaladták. Anglia átmenetileg 
nagyon nehéz helyzetbe jutott. A szállítás bizony
talansága miatt a front ellátása szinte leküzdhe
tetlen nehézségekbe ütközött. Jellemző, hogy egy-
ideig komolyan foglalkoztak a szaloniki vállalat 
feladásával. Még több gondot okozott a gazdasági 
helyzet bizonytalansága. A szállítási és biztosítási 
tételek rohamos emelkedése hamarosan felszök
tette az élelmiszerek árát, ami a lakosság körében 
idegességet és pánikot idézett föl. A kormány min
dent megtett a kedélyek megnyugtatására. Külön 
törvényben gondoskodott a gabonatermelés foko
zásáról (ápr. 24—26.), az ír gazdákat kötelezte, 
hogy az előző évnél legalább tiz percenttel nagyobb 
területet vessenek be, külföldön ekéket vásárolt 
s rövid néhány hét leforgása alatt több mint 
40,000 mezei munkást szabadságolt. Másrészt 
Lloyd George a,z American Lunch Clubban mon
dott híres beszédében kiadta a jelszót, hogy a győ
zelem biztosításához első, másod és harmadsorban 
hajókra van szükség (ápr. 12.). György király 
pedig külön kiáltványban hívta fel alattvalóit 
a gabonaneműekkel való takarékoskodásra s a 
családfőknek lelkiismereti kötelességökké tette, 
hogy hozzátartozóik kenyérszükségletét legalább 
egy negyedével csökkentsék (máj. 2.). 

Ennek ellenére a helyzet sokáig feszült maradt. 
A sajtóban, a képviselőházban és a felsőházban 
keserű és sok esetben pesszimista kritikák hang
zottak el a kormány rendszabályaival kapcsolat
ban. A független munkáspárt azt vetette a kor
mány szemére, hogy szándékosan gáncsolta el a 
központi hatalmaktól kínált igazságos békét és 
rendszert csinált belőle, hogy a német és osztrák
magyar államférfiak becsületes békeajánlatait 
hazugságnak és csel vetésnek tüntesse fel (ápr. 26.). 
A munkásság erősen nyugtalankodott és több hadi 
üzemben ismételten beszüntette a munkát. A hely
zet komolyságát jellemzi Sims amerikai tenger
nagy följegyzése 1917 márciusában szerzett lon
doni benyomásairól: «Az angol admiralitás olyan 
tényekkel és számokkal ismertetett meg, melye
ket nem közölt a sajtóval. Ezek a bizonyítékok 
arról a meglepő tényről győztek meg, hogy Német
ország rajta volt, hogy megnyerje a háborút, még 
pedig olyan tempóban, melynek 4—5 hónapon 
belül a brit birodalom feltétlen megadását kellett 
eredményeznie.)) Nem kevésbbé jellemző Chiozza 
Money 1918 novemberében tett kijelentése: «1917 
áprilisában a német búvárhajók olyan eredmé
nyesen működtek, hogy Angliának kilenc hónapon 
belül össze kellett volna omolnia, ha a rombolás 
továbbra is ilyen tempóban folytatódott volna». 

De a folytatás nem igazolta a biztató kezdet
hez fűzött reményeket. Az angolok mihamar fel
eszméltek az első meglepetésükből s egész lele-
ményességökkel és szívós kitartásukkal a véde
kezés módjainak kieszelésére vetették magukat. 

Aránylag rövid idő alatt egész sereg hathatós 
rendszabályt léptettek életbe, mely lényegesen 
csökkentette a búvárhajótámadás esélyeit. Más
részt a semlegesekkel szemben alkalmazott 
terrorisztikus eszközökkel és lázas építő munká
val folyvást növelni iparkodtak a rendelkezésökre 
álló hajóteret. Ebben a tekintetben is óriási segít
ségökre volt Amerika szinte határtalan lehető
ségeivel és kimeríthetetlen anyagi eszközeivel. 
A washingtoni kormány mindjárt hadbalépése 
után ezer darab 3000 tonnás hajó megépítését 
határozta el s azonnal hozzá is látott a grandiózus 
terv kiviteléhez. 

Emiatt a szövetségesek rendelkezésére álló 
tonnatartalom a nagyszerű búvárhajóstatisztikák 
ellenére sem csökkent olyan mértékben, mint a 
háború hamaros befejezése kívánatossá és szük
ségessé tette volna. Viszont a német támadások 
az egyre hatályosabbá váló védelem és a növekvő 
veszteségek miatt mindjobban ellanyhultak. A 
háború kritikus korszakában sem az amerikai 
csapat- és lőszerszállitást megakadályozni, sem a 
balkáni fronttal való összeköttetést tartósabban 
megzavarni nem tudták, 1918 májusától kezdve 
pedig rohamosan visszafejlődtek. 

így az offenzíva nem érte el tulajdonképeni 
célját. Anglia és általa szövetségesei gazdasági 
életét nem tudta annyira megbénítani, hogy ezek 
miatta kényszerítve érezték volna magukat a 
kapitulációra. Pozitív irányban, a blokád hatály
talanítása tekintetében még kevesebb volt az 
eredmény. A búvárhajókat mindössze néhány 
esetben sikerült nyersanyagok, illetve ipari cikkek 
szállítására felhasználni. így az «TJ35» egyízben 
orvosszereket vitt Cartagenába a Spanyolország
ban internált németek számára (1916 jún. 21.). 
Valóságos világszenzáció számba m&nt&Deutsch-
land nevű kereskedelmi búvárhajó bravúrja, 
mely König kapitány vezetése alatt egy rako
mány festékanyagot szállított Baltimoreba (júl. 
10.) s másfél hónap múlva szerencsésen befutott 
kiindulási helyére (aug. 25.). Kevésbbé szerencsés 
volt társa, a Bremen, mely visszatérő útjában 
ismeretlen körülmények között tönkrement. 

Mivel így a blokád áttörhetetlennek bizonyult, 
a központi hatalmak kezdettől fogva saját kész
leteikből voltak kénytelenek fedezni összes szük
ségleteiket. Ez azonban a legnagyobb leleményes
ség és a legmesszebbmenő igénykorlátozás mel
lett is csak részben sikerült. A gondos szervezés 
és a körültekintő közélelmezés biztosította az 
élet egyenletes menetét, de az élelmiszerek és 
nyersanyagok elégtelenségét nem szüntethette 
meg. Ezért a gazdasági élet egyensúlyának fenn
tartása egyre nehezebb ős bonyolultabb problé
mává vált. Különösen sok gondot okozott az 
élelmezés kérdése, melyet a háború a munkás
kezek millióinak elvonásával, megművelt terüle
tek elvesztésével (1916 nyarán) és új, ellátásra 
szoruló területek meghódításával (Belgium, 
Észak-Franciaország, Lengyelország és Szerbia) 
a legközvetlenebbül érintett. Ezért a hatóságok 
eleitől fogva azon fáradoztak, hogy egyfelől fokoz
zák a termelés hozadékát (többtermelés), más
felől lehetőleg minél nagyobb területeket vétes
senek művelés alá. Az utóbbi cél érdekében a 
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városok határában kertészeteket létesítettek, mű
velés alá vették a katonai gyakorlótereket, a had-
tápparanesnokságok azonnal művelés alá vétették 
az ellenségtől elhódított területeket, a fogoly
táborok körül zöldségüzemeket rendeztek be stb. 
A hiányzó munkáskezek pótlására szolgált az 
itthon maradt munkabíró elemek munkára szorí
tása, az iskolák korábbi bezárása, az önálló gaz
dák, bérlők, mezőgazdasági gépészek fölmentése, 
illetve szabadságolása, a nélkülözhető és pihenésre 
heosztott katonaság és katonai fogatok mezőgaz
dasági munkára fogása, 1915 őszétől kezdve pedig 
a fogolytáborokban összezsúfolt hadifoglyoknak 
•egyre nagyobb arányokban történő kikölcsönzése. 
Ilyen és hasonló eszközökkel nagyjából sikerült 
a termelés folytonosságát biztosítani, de nem 
sikerült az élelmezés egyre nagyobb arányban 
feltornyosuló nehézségeit elhárítani. 

A legfőbb baj forrása abban rejlett, hogy a 
központi hatalmak nem rendelkeztek az önellátás 
(autarkia) eszményi követelményeivel, vagyis 
nem termeltek annyit, amennyi lakosságuk táp
lálására elegendő lett volna. Mivel pedig a blokád 
teljesen elvágta őket a behozatal lehetőségétől, a 
mutatkozó hiányt az igények leszorításával vol
tak kénytelenek kiegyenlíteni, ami viszont higiéni
kus és szociális téren idézett fel súlyos következ
ményeket. Magyarország, mint őstermelő állam, 
ínég aránylag legjobb helyzetben volt, bár az 
egész hadsereg élelmezése és a szomszédos 
osztrák tartományok kisegítése roppant teherként 
nehezedett vállaira. 

Annál keservesebb volt Németország állapota. 
Nemcsak azért, mert természeti viszonyainál és 
aagy lélekszámánál fogva rendes viszonyok között 
sem tudta saját terméséből eltartani lakosságát, 
hanem azért is, mert mint a szövetség vezér
állama ismételten abba a nehéz helyzetbe került, 
hogy saját 6zükös készleteiből volt kénytelen ki
segíteni kevésbbé szervezett szövetségeseit. Ez 
csak azáltal vált lehetségessé, hogy mindjárt a 
háború elején mintaszerű gazdasági szervezetet 
létesített, melyet a további évek során szinte 
államgazdasággá fejlesztett. Első intézkedése az 
áranarchia letörését célzó maximális árak be
vezetése volt. Először csak a gabonaneműek és a 
burgonya, majd a hús és a vaj árát szabta meg. 
Ezt követte a termelés irányítására hivatott 
Gabonaközpont felállítása (1914 nov. 25.) és 
ennek mintájára Hús-, Zsír-, Tojás-, Cukor-, 
Burgonya-, Gyümölcs-, Főzelék- stb. központ 
szervezése. A sokféle központot a Közélelmezési 
Hivatal foglalta egységbe (1916 máj. 22.), mely 
mellett Poroszországban egy népélelmezési állam
biztos is működött (1917 febr.). Mindezen szervek 
a természetes élelmiszerek gyűjtése és forgalomba 
hozatala mellett kiváló gondot fordítottak a 
különböző mesterséges pótlóanyagok előállítására 
is. Különösen a takarmánypótlék gyártása terén 
volt élénk a tevékenység. A háztartásokat rende
letileg kötelezték, hogy a házi és konyhahulladé
kokat gondosan gyűjtsék össze s felhasználás cél
jából szolgáltassák be a Takarmányközpontnak. 

Mivel azonban a tapasztalat hamar megmutatta, 
hogy az ármegállapítás és lefoglalás nem elegendő 
a kitűzött cél eléréséhez, Németország fokozato

san az állami monopólium és jegyrendszer 
alapjára helyezkedett. Evégből pontosan számba-
vette a rendelkezésre álló készleteket, megállapí
totta az egyeseket megillető fejkvótát s életbe
léptette az élelmezési jegyeket. Legkorábban a 
kenyérjegyet vezette be, majd utána a hús-, zsír-, 
vaj-, burgonya-, tojás-, tej- stb. jegyet. A fej
adagokat azonban évről-évre kisebbre volt kény
telen szabni. így a napi kenyéradagot az eredeti 
225 grammról 200, 160, sőt az utolsó hónapok
ban 135 grammra kényszerült leszállítani. Ugyan
ilyen arányban csökkentette a többi élelmiszere
két is. Tej már csak a betegeknek és a hat éven 
aluli gyermekeknek jutott. A zsírtalan és hús
talan napok bevezetése és számuk folytonos 
emelése még vigasztalanabbra fordította a hely
zetet. A közélelmezés fokonként annyira lerom
lott, hogy a felnőtt egyéneknél átlag szükséges 
3300 kalória táplálóanyag helyett mindössze 1030 
kalóriát tudtak biztosítani. Az általánosan el
harapózott csempészet nem hogy segített volna a 
bajon, ellenkezőleg a közerkölcsiség aláásásával 
jelentékeny mértékben hozzájárult a tragikus 
vég siettetéséhez. 

A rossz élelmezés káros utóhatásai napról-napra 
szembetűnőbbekké váltak. A születések száma 
ijesztően visszafejlődött, a ragályos betegségek, 
főleg a tüdővész és tífusz rohamosan terjedtek és 
a halálozások száma évről-évre emelkedett. így 
az utolsó háborús esztendőben a békebeli állapo
tokhoz képest az összes polgári lakosságnál 37%, 
az 1—5 éves gyermekeknél 49-9%>> az 5—15 
éveseknél 55°/o volt ez emelkedés. De még talán 
ennél is nagyobb és rombolóbb volt az össz
lakosságra gyakorolt lélektani hatás. Mert a 
hiányos táplálkozás nemcsak a testi szervezetet 
gyöngítette el, hanem a lélekre is leverőleg hatott, 
megbénította az elszántságot s kihamvasztotta 
azt a magasan szárnyaló lelkesedést és győzni 
akarást, mellyel a németség egyeteme 1914 nya
rán a háborút fogadta. 

Ausztriában nagyjából hasonlók voltak az 
állapotok. Sőt itt egy árnyalattal még rosszabb 
volt a helyzet, mivel Ausztria élelmi cikkek dol
gában még kevésbbé rendelkezett az autarkia 
kellékeivel, mint Németország. Különösen áll ez 
az alpesi tartományokra, melyek normális körül
mények között is erős behozatalra szorultak. 
A nemzetiségi viszály és a politikai torzsalkodás 
szintén kedvezőtlenül befolyásolta a viszonyokat. 
A Szudéták és az alpesi tartományok német 
lakosai már formálisan éheztek, mikor a cseh 
medence áldott gazdagságát élvező csehek még 
jólétben éltek. így Ausztria állandóan rá volt 
utalva Magyarország és a Német birodalom támo
gatására, mely azonban a legmesszebbmenő jó
akarat és a legpéldásabb organizáció mellett sem 
lehetett olyan mérvű, hogy a nélkülözést el tudta 
volna hárítani. A háború két utolsó esztendejében 
az éhség réme állandóan ott állott Bécs kapujá
ban s ez a körülmény nem csekély mértékben 
befolyásolta az uralkodó és felelős tanácsadói el
határozását. Kitűnő példa erre Czernin külügy. 
miniszter magatartása a breszt-litovszki béke-
tárgyaláson, melyet úgyszólván kizárólag a szo
morú bécsi közélelmezési viszonyok irányítottak* 
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Bulgáriáén Törökország esetében nem annyira 
az élelmiszerek tényleges hiánya, mint inkább az 
organizáció tökéletlensége és a közlekedés fejlet
lensége volt a főbaj. Emiatt a közellátás időnkint 
egészen tarthatatlanná vált. Még a hadsereg szük
ségleteiről sem tudtak megfelelő módon gondos
kodni. Különösen a török csapatok küzködtek 
gyakran éhséggel, ami természetesen nagy mér
tékben kihatott fegyelmükre és harci kedvükre is. 

Nálunk Magyarországon szintén a szervezés 
késedelmessége és elégtelensége okozta a legtöbb 
bajt. A kormány egészben a német rendszert kö
vette, de természetesen az ország különleges 
helyzetében és a lakosság életmódjában rejlő kü
lönbségek figyelembevételével. Mindjárt a háború 
kezdetén a kereslet és kínálat viszonyának egyen
súlyát kellett helyreállítani. Mert a hadsereg 
szükségleteinek kielégítése, a közönség teljes 
tájékozatlansága és a hadiszállítók nyerészkedési 
vágya egyszerre hallatlan módon felszöktette az 
árakat és sok helyütt forgalmi zavarokat és 
hiányokat idézett elő. A maximális árak beveze
tése csak részben segített a bajon. Ezért gyöke
resebb intézkedésekhez kellett nyúlni. Ilyenek 
voltak: a felesleges és elrejtett gabona- és liszt
készletek bejelentése, felkutatása és lefoglalása, 
melyeket utóbb az egész termés zár alá vétele 
követett. Ezzel együtt járt a Haditermény B..-T. 
megszervezése és a Közélelmezési Hivatal, 
illetve Minisztérium felállítása. 

Az élelmezés egyenletesebbé tételére már a 
második év végén nálunk is életbe léptették a 
kenyérjegy intézményét (1915 dec. 27.). Eszerint 
« nehéz munkát végzőknek 300, az őstermeléssel 
foglalkozóknak 400, mindenki másnak pedig 240 
gr. kenyér, illetve liszt fogyasztását engedélyez
ték fejenkint és naponta. A kenyérjegy mellé 
nemsokára más jegyek is társultak (zsír, cukor, 
rizs stb.), aminthogy az első központ felállítását 
is egész csomó más hasonló szerv létesítése kö
vette. Mivel különösen a Galíciából és egyebünnen 
hozzánk menekült elemek a viszonylag olcsó áron 
összevásárolt élelmiszereken és ipari cikkeken 
sok milliós nyereségre tettek szert s amellett 
zavarokat idéztek elő a közellátásban, a kormány 
szállítási igazolványkényszert léptetett életbe, 
vagyis a mezőgazdasági termékek és a belőlük 
készített iparcikkek kivitelét külön hatósági en
gedélytől tette függővé (Í915 márc. 17.). De csak 
részben segített vele a bajon, mert a törvényes 
kereskedelem érdekeinek védelmével akaratlanul 
felszabadította a csempészkeraskedést. 
' Általában a háborús gazdálkodás nagyon sokat 

rontott a közerkölcsökön. Az üzérkedés szelleme, 
a hirtelen meggazdagodás vágya ezreket meg 
ezreket megszédített és meg nem engedett eszkö
zök igénybevételére csábított. Legszomorúbb 
tünete volt ennek a hadiszállítások körül el
követett visszaélések gyakorisága, melyek leg
többször a hadsereg érdekei, sőt a küzdő katonák 
élete és egészsége ellen irányultak. (Bakancs- és 
posztócsalások.) Nem kevésbbé jellemző tünet 
volt, hogy vezető nagybankok sem átallották az 
árdrágításban részt venni: a zsírt, szalonnát stb.-t 
összevásárolták és tetszés szerint irányították a 
piacot 

A gombaszámra kiadott kormányrendeletek 
mind nem tudták elejét venni ezen és más hasonló 
visszaéléseknek. Az adminisztráció tökéletlensége, 
a rendeletek késedelmes és hiányos végrehajtása 
még szembetűnőbbé tették a hibákat. Különösen 
sok panaszra és méltó elkeseredésre adott okot a 
tömérdek ácsorgás. Minél jobban növekedett a 
jegyek száma, a hibás elosztás és egyenetlen 
végrehajtás következtében annál több időt kellett 
beváltásukra pazarolni. Falun ez kevésbbé volt 
érezhető, de annál jobban megsínylette a városi 
lakosság, melynek mindent úgy kellett vásá
rolnia. Részben ennek lehet tulajdonítanunk s nem 
az élelmi cikkek tényleges hiányának, hogy a 
háború utolsó szakában nálunk ép oly f orrongóvá 
vált a hangulat, mint az éhínséggel küzdő 
Németországban. 

4 . P r o p a g r a n d a l i á b o r ú . 

A gazdasági háború mellett az entente másik 
hatásos fegyvere a kitűnően megszervezett propa
ganda volt. E téren is Anglia vezetett, bár Francia
ország és később Amerika is emberül kivette be
lőle részét. A használt eszközök rendkívül válto
zatosak voltak. Leggyakrabban mégis a ferdítés, 
a tények tudatos meghamisítása és bizonyos ha
tásos jelszavak állandó ismétlése volt. 

Az entente kezdettől fogva azon volt, hogy 
közönséges gonosztevőnek ós az emberi szolidari
tás elárulójának tüntesse fel a központi blokkot s 
főleg Németországot, mely ezért nem érdemel 
mást, mint az egész világ megvetését és a művelt 
államok közösségéből való kirekesztését. E célra 
ügyesen kihasználta a német diplomácia és hadve
zetés egyes balfogásait s a szemernyi igazság, sőt 
akárhányszor csak az igazság látszatának bolháját 
óriási elefánttá fújta föl. Különösen hatásos esz
köznek bizonyult e tekintetben a belga kérdés. 
A belga semlegesség megsértése s a kancellár 
szerencsétlen elszólása, mellyel a semlegességi 
okmányt papirrongynak minősítette (1914aug.4.), 
szinte maguktól kínálkoztak a semleges világ 
közvéleményének föllázítására. Löwen elpusztí
tása, mire különben a franc tireurök orvtáma
dása ingerelte a németeket (1914 aug. 27.) és azok 
az állítólagos borzalmak, melyeket a megszálló 
csapatok a polgári lakossággal, sőt gyermekekkel, 
papokkal és apácákkal szemben elkövettek, nem-
kevésbbé hálás anyagot szolgáltattak a szóban, 
írásban és képben folyó izgatáshoz. A későbbiek 
során főleg a dolgozni nem akaró belga munkások 
deportálása keltett nagy felháborodást. 

De ezeken kívül is tömérdek eszköz és alkalom 
kínálkozott a német diplomácia és hadvezetés 
diszkreditálására. Ilyen volt mindjárt a búvárhajó
harc. Egy-egy személyszállító hajó megtorpedó
zása, ha még oly jogosult is volt német szempont
ból, a felháborodás valóságos orkánját váltotta ki, 
melyet az entente mindig ügyesen a saját céljaira 
tudott kiaknázni. Különösen az amúgy sem német
barát-amerikai közvéleményre tudott vele hatni. 
Ugyancsak jóhasznát vette a.Zeppelin-támadások 
nyomán támadó felháborodásnak is. Általában 
minden eszközzel azon dolgozott, hogy a német 
hadviselést embertelennek és oktalanul kegyetlen-
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nek tüntesse fel, mely sem az emberi életet, sem 
a művészet megszentelt emlékeit nem kíméli. Pl. 
minduntalan a világ emlékezetébe idézte a reimsi 
székesegyház «barbár» lüvetését, de azt már el
hallgatta, hogy maga megfigyelő helynek hasz
nálta a székesegyházat. Egész legendakört költött 
a német csapatok kegyetlenkedéseiről, melyeket 
állítólag Elszász-Lotharingiában és Franciaország 
megszállott területem, különösen Lilieben követ
tek el s valósággal kéjelgett azoknak a válogatott 
kínzásoknak a kiszínezésében, melyekkel a néme
tek állítólag gyötörték foglyaikat. Rosszhiszemű
ségében annyira ment, hogy még az örmény 
mészárlásokat is a németek nyakába varrta. 

De mindezeknél legalább volt egy szemernyi 
igazság, melyet fel lehetett fújni s el lehetett 
ferdíteni. De az entente-propaganda akkor sem 
jött zavarba, ha semmi bizonyító tény nem állott 
rendelkezésére. Egyszerűen költött ilyeneket. Pl. 
leghatásosabb tételének bizonyítására, hogy a 
központi blokk s nevezetesen Németország évtize
dekre visszamenőleg tudatosan készült a háborúra 
s hogy következéskóp a fölidézésért való felelősség 
kizárólag őt terheli, egész eseménysorokat költött, 
illetve hamisított meg. így a miramarei és kono-
pisti találkozókat úgy tüntette fel, mint a V. elő
készítésére szánt tanácskozásokat, holott azokon 
világpolitikai vonatkozású kérdések alig szere
peltek. Azután különös nyomatékkal hivatkozott 
Moltke német vezérkari főnöknek Vilmos császár 
és Albert belga király jelenlétében (1913 nov. 5.) 
tett kijelentésére, hogy a háború szükséges és 
elkerülhetetlen és hogy a németek ezúttal alaposan 
fognak végezni (cetté fois ü faut en finir), bár 
Moltke, mihelyt tudomást szerzett róla, azonnal 
a leghatározottabban megcáfolta az egész híreszte
lést (1914 dec. 18.). 

De legfőbb ütőkártyának mégis az állítólagos 
júl. 5-iki potsdami koronatanácsot használta, mely 
híresztelés szerint végleg elhatározta a V.-t. Hogy 
a tanácskozás állítólagos résztvevői közül a mon
dott időben úgyszólván senki sem tartózkodott 
Berlinben, mit sem változtatott a tényen. A világ 
éveken át csak azt hallotta és utoljára tényleg el 
is hitte: Ausztria-Magyarország és Németország 
tudatosan és rosszhiszeműen zúdították az emberi
ségre a háború mérhetetlen nyomorát. Az entente 
ferdítésekre beállított mentalitására jellemző, 
hogy még olyan hivatalos szerv, mint a Lansing 
amerikai államtitkár elnöklete alatt kiküldött 
Comission des responsabüüés desauteursde la 
guerre et sanctions sem átallotta Ferenc József 
1914 júl. 28. kibocsátott manifesztumának be
vezető sorait: «Egy gyűlölettel telt ellenség 
üzelmei kényszerítenek, hogy a béke hosszú esz
tendei után kardot ragadjak monarchiám becsüle
tének védelmére» — úgy hamisítani: «Ezt csak 
egy kicsiny, félrevezetett tömeg tette». 

A hazudozás és ferdítés mellett nem kevésbbé 
fontos szolgálatot tett a jelszópolitika, mely rövid 
és pregnáns kifejezésekbe tömörítve valóságos 
köztudattá emelte az entente hadi céljait. Különö
sen az angol propaganda bizonyult termékenynek 
ilyen hatásos jelszavak felszínrevetésében. E jel
szavak részben negatív, részben pozitív irányban 
jelölték meg a hadi célokat; tehát vagy azt fejez

ték ki, hogy mi ellen vagy azt, hogy minek érdeké
ben folyik a háború. Az előbbi csoportba tartozók 
természetesen a legsivárabb gyűlöletet leheltek 
minden ellen, ami a központi hatalmakkal kap
csolatban állott. Leggyakrabban szerepeltek közü
lök a porosz militarizmus, a német imperializ
mus, illetve megszemél5resitője a Kaiserizmus, 
az alldeutsch veszedelem, a mindent elnyeléssel 
fenyegető német nehéz ipar, a magyar junkeriz
mus és nemzetiségi elnyomás és a török barbár
ság. A világ annyiszor hallotta őket emlegetni, 
míg végre csakugyan elhitte, hogy Európa békéjé
nek és nyugalmának tényleg ezek a legengesztei-
hetetlenebb ellenségei. 

Míg így a negatív jelszavak a lehető leggy űlöie-
tesebb színben tüntettékfölaközpontihatalniakats 
úgy állították őket oda, mint az emberiségre szakadt 
minden szenvedés értelmi szerzőit, addig a pozitív 
•jelszavak valóságos földi mennyországot helyez
tek kilátásba az entente győzelmi dijául. Itt azon
ban finom pszichológiával különbséget tettek a 
szövetségesek között és sajátos viszonyaiknak 
megfelelően mindegyikkel szemben más és más 
célt hangsúlyoztak nagyobb nyomatékkal. Míg 
ugyanis Németországgal szemben minduntalan az 
abszolutizmus megszüntetésének s a hamisítat
lan demokrácia és a tiszta parlamentarizmus 
bevezetésének szükségességét hangoztatták, addig 
a Monarchia mellének a népek önrendelkezési jogá
nak és a kis nemzetek jogainak hatásos fegyverét 
szögezték. Nagyobb hatás kedvéért sohasem mu
lasztották el kiemelni, hogy ők tulajdonképen nem 
a Monarchia vagy a Német birodalom lakosai ellen 
harcolnak, hanem csupán a hatalom jelenlegi 
birtokosai: a Kaiser és a köréje csoportosuló ka
tonai és alldeutsch kaszt, a monarchiában pedig a 
német igába szegődött osztrák és magyar körök 
ellen. Ők tehát valójában nagyoD is eszményi 
célokat szolgálnak: a vergődő milliókat fel akarják 
szabadítani a rajok nehezedő militarista és im
perialista iga és a nemzetiségi elnyomás alól. 

Amerika közbelépése még nagyobb lendületet 
adott a jelszóháborúnak. Irányítását maga Wilson 
elnök vette a kezébe, kiben sokáig egy új és jobb 
világrend ihletett prófétáját látták a béke után 
sóvárgó népek s kinek minden szavát mély áhí
tattal szívták magukba. Wilson azonban csúfosan 
visszaélt ezzel a bizalommal. Hangzatos szavaival 
és időről-időre ismétlődő jegyzékeivel többet ár
tott a központi hatalmaknak, mint az összes 
entente-seregek együttvéve. Ezirányú működését 
1917 jan. 22. kibocsátott szenátusi üzenetével 
kezdte meg, melyben először vetette fel a nép
szövetség megalakításának gondolatát. Erre követ
kezett második lépésének a híres tizennégy pont, 
mely innét kezdve állandó tengelyéül szolgált 
minden béketörekvésnek s mely jóhiszemű idealiz
musában a legkitűnőbb fegyvert adta az entente 
kezébe könyörtelen szándékai keresztülviteléhez 
(1918 jan. 8.). A szomorú szerepre hivatott tizen
négy pont ugyanis a következő követeléseket tar
talmazta: 1. a titkos diplomácia megszüntetése; 
2. a tengerek szabadsága békében és háborúban; 
3. a gazdasági élet szabadsága; 4. a hadikészületek 
csökkentése; 5. a gyarmati kérdések pártatlan és 
igazságos rendezése; 6. a megszállott orosz terüle-
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tek kiürítése és az orosz nép önrendelkezési jogá
nak kihirdetése; 7. Belgium kiürítése és csorbí
tatlan jogaiba való visszahelyezése; 8. Francia
ország megszállott területeinek kiürítése és Bl-
szász-Lotharingia visszacsatolása;9. Olaszország 
nemzeti igényeinek kielégítése; 10. Ausztria-M-a-
gyarország népei autonóm fejlődésének biztosí
tása; 11. Románia, Szerbia, Montenegró kiürítése 
és helyreállítása; 12. a török uralom alatt élő 
nem török népek autonómiájának biztosítása és a 
Dardanellák internacionalizálása; 13. a független 
Lengyelország felállításba tengeri kikötővel és 14. 
az egyetemes népszövetség megszervezése. Kisebb 
terjedelmű, de konkrétebb tartalmú harmadik 
üzenetében a tartós béke föltételeit vette szem
ügyre az elnök (1918 febr. 11.). Ilyenekként négy 
pontot említett: 1. az igazságosság követelményei
nek szemmel tartása; 2. a népek és tartományok 
nem tolhatók át önkényesen egyik fennhatóság 
alól a másik alá; 3. a felvetődött területi kérdések 
mindig az érdekelt lakosság javára intézendők el 
és 4. a nemzetiségi igények a legmesszebb menő 
módon kielégítendők. Lényegileg ugyanazokat a 
gondolatokat fejtegette félévvel később a Mount 
Vernonon, Washington sírjánál mondott beszédé
ben is (1918 júl. 4.). Majd néhány hónap múlva a 
Eépszövétségre vonatkozó eszméit fejtette ki 
tüzetesen s az embrionális állapotban lévő tervet 
úgy állította oda, mint egy szebb és harmoniku
sabb világrend biztos garanciáját (1918 szept. 27.). 

Mindezen Üzenetek ésbeszédek a belőlük kicsengő 
ígéretekkel és hatásos jelszavakkal valóságos 
forradalmat idéztek elő a kifáradt és békére 
sóvárgó népek között. Mindenki bennök látta a 
kibontakozás egyetlen lehetséges eszközét. Még a 
központi hatalmak is beléjük vetették reményök 
horgonyát. Hertling kancellár és Gzernin kül
ügyminiszter bizonyos fenntartásokkal és módosí
tásokkal hajlandóknak nyilatkoztak a béke
tárgyalások alapjául elfogadni a tizennégy pontot 
Í1918 jan. 24.). Az első közeledési kísérletek tény
leg ezen az alapon indultak meg, hogy annál 
nagyobb legyen a csalódás, mikor a következő 
üzenetek és jegyzékek brutális őszinteségű tar
talmából kiderült, hogy Wilson nem kevésbbé 
óhajtja a központi hatalmak összezúzását, mint 
az entente. 

A z ellenséges propaganda eleinte csak az entente-
államok és a semleges hatalmak közvéleményére 
volt tekintettel. Később azonban egyre fokozódó 
mértékben hatáskörébe vonta a központi hatalmak 
közvéleményének megdolgozását is. Az időről-
i lőre változó jelszavak megválasztásánál már 
tekintettel volt erre is. Utóbb pedig rendszeres és 
jól átgondolt terv szerint hozzálátott a külső és 
belső front forradalmasításához. Először csak a 
hadi foglyokat használta e célra, kiket bőven el
látott titkos utasításokkal és hatásos propaganda
eszközökkel, de később közvetlenül maga vei% 
kezébe az ügyet. Különösen a két utolsó esztendő
ben fejtett ki lázas tevékenységet. Fő mozgatója 
az ismert angol újságkirály, Northclifflord volt, 
aki a háború utolsó szakaszában ÍÍ918 febr.) szö-
vMgközi bizottságot szervezett a propaganda 
irányítására s ezen belül a aéui3t osztály vezeté
sét a fantasztikus regényeiről híres Wellsre, az 

osztrákét Wickham Steedre, az egykori bécsi 
tudósítóra, a magyarét pedig a magyarság leg
fanatikusabb ellenségórejiSeíow- Watsonra (Scotus 
Viator) bízta. A propaganda eszközei nagyon vál
tozatosak voltak. Általában felhasznált mindent, 
ami legcsekélyebb mértékben is alkalmasnak lát
szott az ellenfél lelki és erkölcsi egyensúlyának 
megbontására. B tekintetben épen kapóra jött 
neki a központi szövetség országaiban mind
jobban elhatalmasodó pacifista agitáció. Northcliff 
szervezete kitűnő kémei útján azonnal értesült 
minden ilyen jelenségről és gondoskodott róla, 
hogy a legrövidebb időn belül a fronton is tudo
mást szerezzenek róluk. Ugyanezt tette egyes 
német Iíerostratosok nagyobb terjedelmű mun
káival, kik nem átallották hazájukat állítani oda 
egyetlen bűnbakul. Grelling Richárd (J'accuse, 
Lausanne, 1915), IAchnowsky herceg (Die Schulá 
der deutsehen Begierung am Ériege, Meine 
Londoner Mission 1912—14, Görlitz, 1916), 
Mühlon Vilmos (Die Verheerung Europas, 
Zürich 1918) és mások szomorú tartalmú műveit 
írnom hártyapapirra nyomva és kicsiny formá
ban sok százezer példányban terjesztette a fronto
kon és mérgezte velők a katonák, odahaza pedig 
a hadifoglyok lelkét. 

De ezeken kívül maga is bőségesen gondosko
dott izgató anyagról. B téren is a legfinomabb 
lélekismeretet árulta el. Milliószámra terjesztett 
röpcéduláiban és füzeteiben mesteri módon fel
használt mindent, ami alkalmas volt a lelkek 
nyugalmának megzavarására. így az osztrák
magyar hadsereg körében képtelennél-képtelenebb 
híreket terjesztett az itthoni áldatlan állapotokról, 
főleg az általános nyomorról és a nemzetiségek 
üldözéséről. Az idegen, főleg szláv katonákat nyíl
tan átpártolásra, szökésre biztatta. A magyarokra 
viszont szociális és agrárreformok kilátásba he
lyezésével, az osztrákokra pedig a Németország
hoz való csatlakozás megengedésével iparkodott 
hatni. Hogy Ígéreteinek nagyobb nyomatékot köl
csönözzön, a küzdelem további folytatását teljesen 
kilátástalannak, a győzelmet reménytelennek 
iparkodott feltüntetni. Ezért a központi államokban 
uralkodó nélkülözéssel szembeállította az entente 
dúskáló jólétét s a magyar, német és osztrák 
katonák ínséges állapotának ellentéteként csábító 
színekkel rajzolta az angol, francia, olasz és 
amerikai harcosok irigylésreméltó jóllakottságát. 
Még kedvesebb fegyvere volt a japán és amerikai 
mumusra való hivatkozás. Lépten-nyomon azt 
hirdette, hogy Japán tíz millió emberrel, Amerika 
pedig megszámlálhatatlan milliókkal és százezer 
repülőgéppel készül beavatkozni a háborúba. Másik 
nagyszerű fogása volt, hogy semleges, sőt német
barát újságokban teljesen objektívnek látszó cik
keket tudott elhelyezni, melyek épen hangjuk 
előkelő hidegségével észrevétlenül belecsempész
ték a semleges közvéleménybe az entente néző-
pontjai*. 

Mindeme lélekmérgező eszközöknek megfelelő 
helyre juttatására nagyszerű technikai felkészült-
seggei rendelkezett a propaganda-bizottság. A 
háború utolsó szakában külön e célra szerkesz
tett léggömböket használt, melyek a front mögött 
bizonyos távolságban automatikusan fölhasadtak 

is* 
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•és tartalmukat ugyancsak automatikus erővel a 
frontra, illetve a hátvidékre hullattak. Hogy 
milyen arányokban, arra jellemző, hogy 1918 
jún.-ban csupán a nyugati fronton 1.694,457, 
júl.-ban 2.772,794, aug.-ban naponkint 100,000, 
szept.-ben 5.360,000 és nov. hó első tiz napján 
1.400,000 darab röpcédulát dobtak le. Az olasz fron
ton, bár valamivel kisebb arányban, de nem kisebb 
•céltudatossággal folyt az izgatás. A propaganda 
Igazi televényföldje azonban mégsem a front, 
hanem a hátvidék volt. Mert a fronton a rend
szeres felvilágosítás és a szigorú fegyelem jó-
részben ellensúlyozta a hatást, míg a hátvidék 
•a maga szervezetlenségében, tájékozatlanságában 
és hisztérikus békevágyában kész prédája volt 
minden izgatásnak. Innét magyarázható, hogy a 
frontok felborítása nem kívülről, az ellenség ré
széről, hanem belülről, a reményét és ellenálló 
•erejét vesztett hátvidék részéről következett be. 

5 . B é k e k í s é r l e t e k . 

A háború hosszúra nyúlása szintén az entente 
propaganda malmára hajtotta a vizet. Mert két
ségtelen volt, hogy minél tovább tart a küzdelem, 
a központi hatalmak, emberanyaguk és anyagi 
eszközeik korlátoltsága miatt, annál nehezebb 
helyzetbe jutnak. Az idő határozottan az entente 
érdekeit szolgálta. Németország ós a Monarchia 
politikai és katonai vezetősége előtt sem volt ez 
ismeretlen. Ezért aránylag igen korán megpró
bálta, hogy tisztességes békével kiláboljon a 
háborúból. Csak az volt a tragikus, hogy sem 
Tdfelé, sem befelé nem rendelkezett elegendő erő-
•vel békeakarása érvényre emeléséhez. így béke-
iísérletei, a titkosak és nyilvánosak egyaránt, med
dők maradtak s még annyira sem jutottak, hogy 
"bele tudtak volna kapcsolódni az entente részéről 
egyszer-kétszer fölmerült halvány békelehető
ségekbe. 

Az első béketapogatózások Oroszország felé 
irányultak. Nemcsak azért, mert Németországban 
még mindég számos híve volt az orosz orientá
ciónak, hanem azért is, mert a közfelfogás azt 
tartotta, hogy a tartós háború roppant megpróbál
tatásait a cári birodalom bírja el legkevésbbé; 
következéskópen ez kényszerül legkorábban bé
kére. De az első kísérletek kudarccal végződtek. 
Miklós cár jóidéig híven kitartott szövetségesei 
mellett s felháborodással utasított el minden tit
kos vagy közvetett ajánlatot. 

Kedvezőbbre csak 1915 legvégén fordult a hely
zet, mikor a konzervatív körök a közeledő forra
dalom első tüneteinek láttára egy memorandummal 
fordultak a cárhoz s nyíltan a külön béketárgya
lások megindítását ajánlották neki. A következő 
év tavaszán Stinnes Hugónak, az ismert nagy
iparosnak és IMCÍUS követnek csakugyan sike
rült érintkezésbe lépni a stockholmi japán kö
vettel, de egy súlyos indiszkréció közbejötte miatt 
nem tudtak konkrét megegyezésre jutni vele. 
Protopopov dumaalelnök és Warburg német 
megbízott kevéssel utóbb végbement találkozója 
viszont a német igények túlságos magasra csigá-
zása miatt nem vezetett eredményre. Pedig Orosz
országban már ekkor erős békeáramlatok cirku-
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láltak. Erre mutatott többek között a békés hajla
múnak ós németbarátnak ismert Stiirmer minisz
terelnöki és külügyminiszteri kinevezése (1916 júl. 
23.), melyet rövid időn belül Protopopov belügy
miniszteri megbízatása követett (okt. 1.). De egy 
újabb incidens közbejötte, Lengyelország külön
válásának proklamálása (nov. 5.) megint elrontotta 
a helyzetet. A felháborodott nacionalista pártok 
egyenesen hazaárulással vádolták Stürmert s oly 
heves ostromot indítottak ellene, hogy már két 
hét multán (nov. 23.) Trepovnak és Neratov-
nak volt kénytelen átengedni helyét. Újabb béke
lehetőség már csak közvetlenül a forradalom 
küszöbén merült fel. Most már maga a cár vette 
kezébe az ügyet. Kérésére az egyik semleges 
hatalom szívesen vállalta a közvetítést Bécsben 
(1917 febr. 26.). Czemin készségesen hajlott a 
tárgyalásra, de a pétervári forradalom hirtelen 
kitörése helyrehozhatatlanul elrontott mindent 
(márc. 14.). Az orosz különbéke lehetősége jóidőre 
elenyészett. 

Nem járt sikerrel az a békeajánlat sem, melyet 
a központi hatalmak hosszú előkészítés után a 
nagy nyilvánosság előtt tettek ellenfeleiknek 
(1916 dec. 12.). A kudarcot nem utolsó sorban 
immanens, vagyis magában a kísérletben rejlő 
okok idézték elő. így mindjárt elhibázott volt az 
ajánlat hangja. Sokkal több volt benne az önérzet, 
mint az őszinte békekészsóg. Inkább fenyegetés, 
mint bátorítás hangzott ki belőle. Azután szeren
csétlenül volt megválasztva az ideje. Azidétt 
ugyanis a központi hatalmak az összes harctere
ken fölényben voltak úgy, hogy az ajánlat elfoga
dása az entente részéről egyet jelentett volna 
veresége burkolt beismerésével. Az a kommentár, 
melylyel Vilmos császár a habsheimi gyakorló
téren mondott beszédében (dec. 13.) s a legtöbb 
német, osztrák és magyar újság kisérte a lépést, 
szintén nem volt alkalmas a bizalom élesztésére. 
Az entente részéről fennforgó akadályok között 
legsúlyosabb az angol kormány összetételében 
kevéssel előbb (dec. 7.) végbement személycsere 
volt. Anglia politikáját ugyanis ekkor már Lloyd 
George intézte, aki a mérsékelt Asquithtel és 
Greyvel ellentétben ajicsqu'au bout politikának 
volt a híve. Részben már az ő befolyására történt, 
hogy az egyesült hatalmak gúnnyal utasították 
el a békeajánlatot (1916 dec. 30.). 

Ugyanerre a sorsra jutott az a közvetítő lépés 
is, melyre Wilson elnök közel egyévi habozás 
után a központi hatalmak békejegyzékének át
nyújtása idején szánta el magát (1916 dec. 21.). 
A hadviselő felekhez intézett felhívása, hogy 
haladéktalanul közöljék vele békefeltételeiket, 
nagyon egyenlőtlen fogadtatásra talált. A köz
ponti hatalmak azonnal és rendkívül engesztelé-
keny hangon válaszoltak (dec. 26.), az entente-
államok ellenben hetekig várattak válaszukra a 
akkor is olyan feltételeket szabtak, melyek eleve 
reménytelenné tettek minden közeledési kísérletet 
(Briand 1917 jan. 12., Balfour jan. 16.). Bár 
így a további tárgyalásra tulajdonkép nem volt 
alap, Bethmann-Hollweg az elnök második meg
nyilatkozására, jan. 23-iki szenátusi üzenetére 
mégis körvonalazta feltételeit, melyek csak kevés 
pontban lépték túl a háborúelőtti statusquót (jan. 
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29.). De a korlátlan búvárhajóharcra való áttérés 
már néhány nap múlva végleg elszakította a 
Berlinből Washingtonba vezető diplomáciai szá
lakat. A békeközvotités közvetlenül a háborúba 
torkollott. 

Ugyancsak a valódi bókekészség és a kölcsö
nös bizalom hiányán szenvedtek hajótörést azok 
a kísérletek is, melyeket a legnemesebb béke
fejedelem, XV. Benedek pápa tett a világbéke 
helyreállítása érdekében. Pedig a lelkes főpap 
trónralépóse első percétől kezdve (1914 szept. 3.) 
szüntelenül azon fáradt, hogy megmozdulásra 
bírja a harcoló népek és kormányok lelkiisme
retét. Ezért időről-időre meleghangú szózatok
kal fordult hozzájuk és a vérontás abbahagyá
sára intette őket. A háború kitörésének har
madik évfordulóján meg egyenesen az államfők 
belátására apellált (1917 aug. 1.). De hiába. 
Amerika (aug. 30.), Károly király (szept. 10.), 
a német birodalmi kormány (szept. 19.), Lajos 
bajor király (21.), a bolgár kormány (25.) és a 
szultán (30.) nem késtek hálás szavakkal meg
köszönni az atyai jóindulatot, de egyébként ma
radt minden a régiben. 

Pedig a békekilátások épen ezidőtájt meglehe
tősen kedvezően alakultak. Franciaországban a 
vérbefult 1917-iki tavaszi offenzíva kudarca miatt 
nagyon nyomott volt a hangulat. Angliát viszont 
a korlátlan búvárhajóharc kezdő sikere nyugtala
nította. Az éhség réme ott settenkedett a sziget
ország partjain. Ez a sivár kilátás egyidőre lelo
hasztotta a Lloyd George-kormány harcias akará
sát s bizonyos fokig fogékonnyá tette a béke iránt. 
A hangulatváltozást feltűnően mutatta a vatikáni 
angol követ sürgönye, melyben a német kor
mány békefeltételeinek és Belgiumot illető szán
dékainak bizalmas megtudakolását kérte a Szent
széktől. Gasparri államtitkár Pacelli nuncius 
útján azonnal továbbította a sürgönyt Berlinbe 
és lehetőleg sürgős feleletet kért a külügyi hiva
taltól (aug. 30.). Csakhogy Berlinben épen ezekben 
a hetekbon nagyon zavaros viszonyok uralkodtak. 
A nagynémet irányzat harciassága és a birodalmi 
gyűlés többségének határozott békehajlandósága 
kiengesztelhetetlen ellentétekként állottak egy
mással szemben s a Bethmann-Hollweg örökébe 
lépett Michaelis kancellár bizonytalanul inga
dozott a két áramlat között. Emiatt a válasz meg
adásával késtek. Csak a szept. 11-iki korona
tanácson állapították meg tartalmát (Belgium 
függetlenségének helyreállítása, Lüttich ideig
lenes megtartása, a német gyarmatok visszaadása, 
kölcsönös lemondás a hadikárpótlásról és a gazda
sági háború megszüntetése), melynek biztató 
mérsékletét azonban mindjárt agyonütötték azzal, 
hogy továbbítására a Szentszék helyett a spanyol 
kormányt kérték fel. így az egész biztatón ndult 
kísérlet egyszerű diplomáciai tárgyalássá zsugo
rodott, melynek semmi gyakorlati következménye 
nem lett. 

Az általános békére irányuló törekvésekkel 
egyidejűleg sorra kudarcot vallottak azok a kísér
letek is, melyek a harcoló csoportok egyes tagjait 
lettek volna hivatva összeköttetni. Pedig ilyenek
ben sem volt hiány. De legtöbbjük nem lépte túl 
a tapogatózás ós kapcsolatkeresés stádiumát. 

Még aránylag a Sixtus pármai herceg nevéhez 
fűződő állott legközelebb a konkrét megvalósulás
hoz. E kísérlet hátterében tulajdonképen az ifjú 
Károly király állott, aki mindenáron véget akart 
vetni a háború szenvedéseinek. Ezért uralkodása 
első napjától kezdve folyvást békelehetőségek 
után kémlelt. így terelődött figyelme belga szol
gálatban álló sógorára, aki kérésére előbb Neucha-
telben tárgyalt gróf Erdődy Tamással, majd Poin
caré és Briand miniszterelnök tudtával szigorú 
inkognitóban Bécsbe jött (1917 márc. 22.). Károly 
király ezúttal részletesen megvitatta vele az 
összes lehetőségeket s elválásukkor (márc. 24.) 
Czernin tudta nélkül egy sajátkezű levelet adott 
át neki Poincaré számára, melyben kifejezetten 
a különbéke alapjára helyezkedett s biztosította 
az elnököt, hogy minden igyekezetével támogatni 
fogja az Elszász-Lotharingiára vonatkozó jogos 
igények megvalósulását. Parisban örömmelfogad
ták a levelet. Poincaré, Bibot miniszterelnök, a. 
közben lemondott Briand utódja és Lloyd George 
mind kívánatosnak találták az osztrák-magyar 
különbékét. Csak Sonnino olasz külügyminiszter 
nem akart róla hallani. Sőtasaint-jean-de-maurien-
nei találkozón formális tiltakozást jelentett be-
még a tárgyalás gondolata ellen is (ápr. 19.). 
Emiatt az egész akció holtpontra jutott. Sixtus 
herceg második bécsi látogatása (máj. 7—9) és 
a király rijabb sajátkezű levele semmivel sem 
vitte előbbre az ügyet. Az olasz kérdés továbbra, 
is tisztázatlan maradt. A bécsi udvar, sőt a külügy
minisztérium is felült annak a nagyarányú szédel
gésnek, melyet egyes agyafúrt olasz ügynökök 
a békével Svájcban űztek s a valónál könnyebben 
kielégíthetőnek ítélte a hivatalos olasz politika 
követeléseit. Viszont Sonnino egy jottányit sem 
volt hajlandó a maximálisan megállapított igé
nyekből engedni és más eszköz hiányában egy
szerűen elamerikázta Sixtus herceg próbálko
zását. Csökönyösen kerülte a francia és angol 
miniszterelnökkel való találkozást s Viktor 
Emánuel királyt is hónapokon át visszatartotta 
a nyugati front felkeresésétől. így a különbékére 
kedvező alkalom visszavonhatatlanul elmúlt. A 
Sixtus-affér magátél elaludt s a világ talán nem 
is szerzett volna tudomást létezéséről, ha Czernin-
ügyetlensége rá nem kényszerítette volna Clemen-
ceaut, hogy a király szigorúan bizalmas leveleit 
az ügy mérhetetlen kárára nyilvánosságra hozza. 
(1918 ápr. 13.1. 

A Sixtus-féle kísérlettel egyidejűleg gróf Be-
vertera Miklós követségi tanácsos és Armand 
francia őrnagy között is huzamosabb eszmecsere
folyt a békelehetőségeket illetőleg (1917 máj.— 
1918 febr.). A megbeszélések Czernin és a francia 
vezérkar beleegyezésével folytak, de Bibot és 
utóda Clemenceau is tudomással bírtak róluk. 
A kilátások eleinte nem voltak reménytelenek.. 
A francia vezérkar a külön béke fejében dús zsák
mányt igért a Monarchiának — Németország tes
téből. Czernin azonban ilyen áron nem akart bé
két kötni. Ő nem külön, hanem általános békére 
törekedett. Emiatt a tárgyalások mihamar meg
akadtak, majd végleg megszűntek. Más kísérletek, 
mint pl. Coiloredo-Mansfeld herceg genfi külde
tése (1917 júl.5.), gr. Mensdorf-Pouilly és Smuts 
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tábornok svájci tárgyalása (1917 végén), br. Lan-
cken—hr. Coppé tapogatózása Painlevé francia 
miniszterelnöknél és Ribot külügyminiszternél 
(1917 szept. 12.) stb. még idáig sem jutottak. 

6. A benső front megingása és fel
bomlása. 

A háború tehát minden ellenkező törekvés da
cára változatlan erővel folyt tovább. Nyomora, 
szenvedései napról-napra fokozódtak. Ezért nem 
csoda, hogy a vérző és szenvedő népek széles ré
tegeiben erős visszahatás támadt ellene. A háború
ellenes, illetve pacifista hangulat abban az arány
ban erősödött, amint a küzdelem méretei tágultak, 
intenzitása nőtt és tartama egyre bizonytalanabbá 
vált. E tekintetben azonban nagy árnyalati kü
lönbségek voltak a küzdő felek közt. Az éhség
blokád borzalmait szenvedő központi államokban 
és a cseréplábakon nyugvó orosz birodalomban 
természetszerűleg előbb jelentkezett és erőszako
sabb mozgalmakban robbant ki az elégületlenség, 
mint az anyagilag jobban ellátott és egységesebb 
nemzeti öntudattól áthatott nyugati államokban. 
De azért teljesen ezek sem voltak mentesek tőle. 
Még Anglia sem, mely pedig legtöbb szívósságot 
és győzelmi öntudatot vitt a háborúba. Azok a 
körök, melyek helytelenítették a fegyveres be
avatkozást, a háború alatt sem hallgattak. A mun
káspárt balszárnya inár 1917 elején élénk agitációt 
fejtett ki a béke érdekében s a kormány és a mun
kaadók erőszakoskodására több helyütt munka
beszüntetésekkel felelt. Tüntetéseknél és elvi állás
foglalásoknál tovább azonban sohasem ment. 

Már Franciaországban jóval komolyabb volt 
a helyzet. Itt az 1917-iki Nivelle-íéle offenziva 
véres kudarca után erősen megingott a hadsereg 
szelleme. Egész ezredek megtagadták az engedel
mességet, orosz mintára katonatanácsokat szer
veztek, vörös zászlók alatt tüntettek parancsno
kaik és a háború ellen s elsáncolták magukat. 
A hadvezetőség csak a legszigorúbb eszközök 
igénybevételével, nevezetesen tömeges kivégzé
sekkel tudta a lelki ragály továbbterjedésének 
útját állani. 

Ezzel egyidejűleg politikai téren is felfordulás 
fenyegette a háború kitörésekor fogadott unión 
sacréet. Bizonyos radikális és szindikalista körök 
erős defetista agitációt indítottak, mely nagy mér
tékben rontotta a munkásság szellemét. Az ultra
radikális Bonnet rouge igazgatójának, Almerey-
dának elfogatása (jún. 26.) nem sokat használt. 
Az izgatás változatlanul tovább folyt. Ekkor a 
nacionalista és royalista elemek Malvy belügy
miniszter ellen fordultak s nem nyugodtak addig, 
míg visszavonulásra nem kényszerítették (szept. 1.). 
Azután Bolo pasára kerítették a sort, kit azzal 
vádoltak, hogy 1.600,000 dollárt kapott a néme
tektől németbarát propaganda céljaira (okt. 1.). 
De a benső meghasonlás veszélye csak akkor há
rult el végleg, am ikor az erőskezű Clemenceau 
állott a kormány élére (nov. 17.). Az új minisz
terelnök mindjárt bemutatkozó beszédében kije
lentette, hogy semmiféle pacifista hadjáratot nem 
fog megtűrni s minden árulást és félárulást egy
formán szigorúan fog büntetni. E programúinak 

megfelelően a odefetista körökkel való gyanús 
érintkezés» címén börtönbe vettette Caillapx volt 
miniszterelnököt (1918 jan. 14.), Bolo pasát mint 
árulót főbe lövette (febr. 5.), Malvijt pedig szám
űzetésbe küldette (aug. 7.). Hasonló szigorúsággal 
lépett fel minden pacifista próbálkozással szem
ben s ilyen áron sikerült is a veszendőbe ment 
nemzeti egységet ismét helyreállítania. 

Angliában és Franciaországban tehát csak 
átmenetileg jelentkezett a defetizmus s lényege
sen nem gyöngítette a nemzet ellenálló erejét. 
A kormány mindkét államban elég erélyes és cél-

, tudatos volt hozzá, hogy módot találjon a baj 
i tovább harapózásának megakadályozására. Ná-
| lünk, Németországban és Oroszországban azon-
I ban más volt a helyzet. Itt a szorosan vett háborúa 
j okokon kívül más körülmények is lényegesen 
' közrejátszottak abban, hogy a forradalmi szellem 
egyre jobban elhatalmasodott. Ilyenek voltak: a 
társadalom politikai, gazdasági és szociális egyen-
súlyozatlansága, a nemzeti öntudat hiánya, illetve 
gyöngesége, nálunk a nemzetiségi kérdés elmér
gesedése, Oroszországban pedig a szervezetlenség 
és kulturálatlanság. 

Németországban a nemzeti egység hiánya 
okozta a legtöbb bajt. Vilmos császár emlékeze
tes szavai: «Nein ismerek többé pártokat, hanem 
csupán németeketa és a pártvezérek nyomban 
utána tett hűségesküje (1914 aug. 4.) csak ideig-
óráig biztosították az unión sacréet. Mihamar ki
derült, hogy a szocialisták egy része a pártérdeket 
többre tartja a haza érdekénél. A Vorwdrts szer
kesztője már 1915 febr. 23. kijelentette a porosz 
parlamentben, hogy a birodalom győzelme szo
cialista szempontból egyáltalában nem kívánatos. 
Haase képviselő pedig mindjárt a hadüzenetek 
után megmondotta, hogy minden erejükkel a had
sereg aláaknázásán és a világforradalom felidé
zésén fognak munkálkodni. B programúinak meg
felelően már az első háborús esztendőben megin
dult a titkos izgatás s főleg a tengerészet körében 
jelentékeny sikereket ért el. A matrózok készsé
gesen hajoltak a biztatásra s a forradalom siette-
tésére még egyéni áldozatok vállalásától sem riad
tak vissza: napi zsoldjuk egy részét (50 pfenniget! 
izgató tartalmi! röpiratok előállítására és terjesz
tésére ajánlották fel. 

Ezzel párhuzamosan a polgári fronton is meg
indult a forradalmasítás műve. A zimmerwaldi 
programmnak, mely az összes hadviselő államok 
forradalomba döntését tűzte ki célul (1915 szept.l, 
mindig több követője akadt. Liebknecht Károly 
és Luxemburg Róza már 1916 elején megkezd
ték lázító tartalmú Spartakusleveleik írását s 
nagy stílben izgattak a munkások között. Jórész-
ben az ő munkásságuknak tudható be, hogy a 
szélsőséges irány hívei Haase vezetésével kivál
tak az anyapártból és Socialdemokratische Ar-
beitsgemeinschaft néven kimondottan forradalmi 
alapon álló párttá szervezkedtek (1916 márc. 24.), 
melyből egy évvel később a még radikálisabb Z7?i-
abliangige Socialdemokratische Partei Deutsclt-
lands alakult (1917 ápr. 9—11.). A blokád nyo
mán támadt általános nélkülözés a lehető legjobb 
talajt készítette izgatásaik számára. Az éhező és 
nyomorgó tömegek könnyen elhitték nekik, hogy 
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tényleg a kormány felelős szenvedéseikért s időn
kint zajos tüntetésekben törtek ki. Az ártatlan 
tüntetéseket nemsokára nagyarányú sztrájkmoz
galmak követték, melyek főleg a municiógyá-
rakra terjedtek ki (1916 jún., 1917 ápr.) s így 
legkomolyabban veszélyeztették a hadviselés ér
dekeit. A kevéssel utóbb végbement kiéli matróz
zavargás meggyőzően mutatta, hogy a hadsereg 
körében is mily mélyre hatolt a forradalmi szel
lem (1917 júl.). 

Míg így a szocialisták tudatosan és rendszere
sen a forradalom előkészítésén dolgoztak, a pol
gári társadalom úgyszólván semmit sem tett a 
közelgő veszedelem elhárítására. Összefogás he
lyett benső harcokban emésztette föl erejét. A hadi 
célok felfogásában két ellenséges táborra esett 
szét, melyeket majdnem akkora ellentét választott 
el egymástól, mint a szocialista paeiflzmustól. 
A Siegfriede és a Verstandigungsfriede harci 
jelszókká lettek, melyek mögött két ellenséges 
világnézet, politikai és gazdasági célkitűzés bújt 
meg. A központi hatalom gyöngesége és az irá
nyításra hivatott szervek viszálykodása még kíno
sabbá tette a helyzetet. Bethmann-Hollweg min
den jóakarata ellenére eem bírt megküzdeni az 
eléje tornyosuló nehézségekkel. A nagynémet 
irányzat veszélyeit világosan látta, időnkint ér
deme szerint meg is bélyegezte, de hatalmas kép
viselőinek kellő korlátok közé utasításához nem 
volt elegendő erélye és erkölcsi bátorsága. Utód
jának, Michaelisnak, rövid kancellársága (1917 
júl. 14.—nov. 1.) általános csalódást okozott. Gróf 
Hertling pedig már koránál fogva sem volt alkal
mas a reá váró roppant feladat megoldására. 

A kancellár mellett a birodalmi gyűlés és a 
legfőbb hadvezetőség lettek volna hivatva az egy
séges nemzeti közvélemény képviselésére. De 
t-zeket még mélyebb szakadék választotta el egy
mástól, mint az ellentétes társadalmi csoportokat. 
A birodalmi gyűlés túlnyomó többsége (214 :116) 
az emlékezetes békerezolucióban még 1917 nya
rán (júl. 19.) a megegyezéses béke mellett kötötte 
le magát, holott a hadvezetőség, mióta Ltcden-
dorff irányította működését (1916 aug. 29.), egész 
nyíltan a hódításra igyekvő nagynémet irányzat 
mellé szegődött. Ebből a fonák helyzetből egész 
sereg visszásság következett. Legsúlyosabb volt 
közöttük a politikai és katonai főhatalom harmó
niájának megbomlása és határaiknak egymásba 
folyása. A hadvezetőség a belpolitika melíé a kül
politika irányítását is kezébe akarta keríteni, bár 
sem megfelelő széles látóköre, sem tapasztalata 
nem volt hozzá. Ebből aztán tömérdek zökkenő 
és balfogás következett, melyek teljesen lejárat
ták a német külpolitika és diplomácia amúgy 
sem nagy tekintélyét és bent is hálás talajt ké
szítettek a mesterien irányított entente-propagan-
dának ás jelszó-hadjáratnak, mely minduntalan 
az abszolutizmus megszüntetéséről, teljes demo
kráciáról és parlamentarizmusról példálódzott. 

Ausztria-Magyarország más természetű, de 
nem kevésbbó súlyos bajokkal küzdött. Különö
sen nagy bajnak bizonyult a nemzetiségi kérdés 
rendezetlensége. Egyes nemzetiségek határozot
tan illojális magatartást tanúsítottak az állam
mal szemben. E tekintetben a csehek vezettek, 

akik már régen beleélték magukat a külön álla
miság gondolatába s most a háborút kedvező al
kalomnak ítélték 48, illetve 67 óta szövögetett 
álmaik megvalósítására. Ezért minden rendelke
zésre álló eszközzel a Monarchia győzelmének 
megakadályozásán dolgoztak. Maffia néven még 
1914 végénvegy titkos nemzeti szövetséget alkot
tak, mely Sárnál, JKramar, Benes, Rasin, Sou-
kup, Scheiner, Stepanek és mások irányítása 
mellett a csehszlovák nemzeti állam megterem
tését tűzte maga elé célul. E titkos szervezet a 
minisztériumokon és a kabinetirodán kezdve az 
összes hivatalokat elárasztotta őrszemeivel s bo
szorkányos ügyességgel mindent meg tudott sze
rezni, amire szüksége volt. Keze benne volt min
denben, ami a Monarchia érdeke ellen irányult. 
Eszközeiben egy cseppet sem volt válogatós. 
A fronton gyávaság, árulás és tömeges átszökós, 
idehaza kémkedés, a hadikölcsönjegyzéstől és a 
hadi célokra történő adakozástól való tartózko
dás, az élelmiszerek elvonása a közélelmezés elől 
és általában a hadi érdekek minden lehetséges mó
don való károsítása voltak legfontosabb fegyverei. 
A rendőrség egészben véve tehetetlenül állott vele 
szemben. Kramaft és Scheinert (1915 máj. 15.), 
majd Basint (jún. 15.), Soukupot és Dusekei 
ugyan sikerült elfognia, de a több ezer tagot szám
láló szervezet munkáját nem tudta megbénítani. 
Sőt Károly király másfél óv múlva a közben 
halálra ítélt Kramafnak és társainak is meg
kegyelmezett (1916 dec. 21.) s később még sza
badságukat is visszaadta (1917 júl. 10.). 

De nemcsak idehaza folyt az aknamunka. A 
külföldön még lázasabb tevékenység indult meg. 
Masaryk Garigue Tamás egyetemi tanárnak és 
képviselőnek, a csehek legkitűnőbb organizátorá-
nak még 1915 elején sikerült Svájcba jutnia. 
Innét egyenesen Parisba sietett és a szlavofll 
Denis sorbonnei tanár, a Maffia-ügyben erősen 
kompromittált Bevés kereskedelmi akadémiai 
tanár, Dürich volt képviselő és mások társasá
gában haladéktalanul megindította a cseh-szlovák 
nemzeti állam kívülről való felépítésének mun
káját. Sorra járta az entente-államokat és 
mindenütt lelkesen agitált a Monarchia feldara
bolása érdekében. Parisban és Londonban, majd 
Pétervárott és Kómában külön szerveket léte
sített a közvélemény állandó befolyásolására. 
Azután Amerikába ment, megalkotta a Cseh 
Nemzeti Szövetséget, cseh-szlovák légiókat to
borzott és hogy ezeket alkalma legyen az európai 
harctérre juttatni, folyvást beavatkozásra nógatta 
sógorát, JVilson elnököt. Visszatérése után Benes-
sel és Stefánikkal megalkotta a Cseh-Szlovák 
Nemzeti Tanácsot, melyet Franciaország a cseh
szlovák légiók amiensi bemutatkozása után 
hivatalosan hadviselő félnek ismert el (1917 
dec. 16.), Masaryk erre sietett megalakítani az 
első csehszlovák kormányt, melynek rajta kivül 
Benes és a tótság képviseletében Stefánik csilla
gász lettek tagjai. Miután a pittsburgi megegye
zéssel (1918 máj. 30.) az amerikai tótság hozzá
járulását is biztosította., a végleges elismerés 
utolsó akadályát is elhárította. A francia kor
mány és a versaillesi haditanács már 1918 jún. 3. 
elismerte az egyelőre csak papiroson létező Cseh' 
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szlovák államot. Anglinaug. 18.,Amerikaszept. 4., 
Japán pedig 15. követte e példát. 

Más nemzetiségek nem jutottak idáig, de leg
többje szintén súlyosan vétett a hadviselés ér
dekei ellen. A russzofil propagandától félreveze
tett galíciai rutének közül különösen a háború 
kezdetén nagyon sokan megfeledkeztek az állam 
iránt köteles hűségről. Számos kém és áruló 
akadt közöttük. Az ellenséggel való összejátszás 
és a bevonuló ellenség ünnepélyes fogadása napi
renden voltak. A nagy Jugoszláv birodalomról 
álmodozó délszlávok közül szintén sokan túltet
ték magukat az állampolgári kötelesség teljesíté
sén s külföldön veszélyes agitációt fejtettek ki a 
Monarchia ellen. Trumbics Antal, a dalmáciai 
horvát nemzeti párt vezére mindjárt a háború 
elején megszervezte a svájci Comité Yougo-
slave-ot, mely Banjanin, Hinkovics, Marjano-
vics, Potocsnjak, Sztojanovics ós mások bevo
násával lassankint egész Nyugat-Európára kiter
jesztette működését, Londonban és Parisban külön 
lapokat indított s Jugoszláv Könyvtár (The 
Southern Slave Library és Bibliotheque lou-
goslave) címen egy füzetes vállalatot alapított az 
angol és francia közvélemény «f ölvilágosításáraa. 
Jórészben a Comité működésének lehet betudni, 
hogy Angliában a magyar-szimpátia utolsó szik
rája is kihunyt s az angol közvélemény, bár nem 
mindjárt és nem ellenmondás nélkül, hozzájárult 
a Monarchia felosztásának programmra tűzéséhez. 
De politikai téren is nagy sikereket ért el Trum
bics. A korfui egyezmény megkötésével kikü
szöbölte a délszláv és nagyszerb ellentétet s meg
vetette alapját a háború végén megszületett SHS 
államnak (1917 júl. 20.), a Tőrre olasz képvise
lővel kötött egyességgel élét vette a délszláv és 
olasz viszálynak (1918 márc. 10.) és végül a 
Monarchia elnyomott népei római kongresszusá
nak (Conférence des nationalités opprimés 
d'Autriche-Hongrie, 1918 ápr. 10.) megrende
zésével egyetemes entente-programmá emelte a 
Monarchia feldarabolását. 

A magyarországi nemzetiségek átlagban sok
kal jobban megállották a helyöket. Súlyosabb 
kihágások csak a déli harctér szomszédságában 
lakó horvátországi és délmagyarországi szerbek 
részéről merültek fel. A románság zöme általá
ban teljesítette kötelességét. Legfeljebb az vetett 
rá árnyékot, hogy a katonakötelesek mindjárt a 
háború elejétől kezdve tömegesen szöktek át a 
Kárpátok túlsó oldalára. Velők ment egy csomó 
túlzó vagy erősen kompromittált nacionalista 
politikus is (Jjukács László, Goga Oktavián stb.), 
akik ádázul izgattak a háborúba való beavatko
zás mellett. Az 1916 aug. 27.-Í hadüzenet és a ro
mán betörés után természetesen itt is lényegesen 
rosszabbodott a -helyzet. Hütlensógi és árulási 
esetek tetemes számmal fordultak elő. Egészben 
véve azonban nálunk jelentékenyen jobb volt a 
helyzet, mint Ausztriában. Nálunk az elszakadás 
gondolata az erősön inficiált román intelligenciá
tól eltekintvo csak a háború utolsó szakaszában 
ós az ellenséges propaganda hatása alatt kezdett 
nagyobb mértékben gyökeret verni. 

A nemzeti kérdés mellett és részben vele kap-
' csolatban nálunk is meg Ausztriában is a politikai; 

helyzet egyensúlyozatlansága okozott tömérdek 
nehézséget. Ausztriában eleinte simán ment s, 
dolog, mert a lé . §. lehetővé tette a parlament 
nélküli kormányzást. De hogy ez mennyire nem 
felelt meg a nép óhajának, meggyőzően mutatta 
Stürgkh miniszterelnök meggyilkolása (1916 okt. 
21.). Ezért Károly császár a szociáldemokrata 
(1917 febr. 20.) és a keresztényszocialista párt 
sürgetésére (ápr. 24.), kevéssel trónralépése után 
rászánta magát a három éve szünetelő Reichsrat 
összehívására (ápr. 27.). De az összeülő parlament 
már csak a felgyülemlett keserűség és államel
lenes törekvések zsilipjéül szolgált. Stanek a 
csehek és Korosec a délszlávok nevében mindjárt 
a megnyitó ülésen (1917 máj. 30.) olyan nyilat
kozatot olvasott fel, mely kifejezetten a födera
lizmus, illetve a trializmus alapján állott. E be
vezetéshez teljesen méltó volt a folytatás, Az 
egyes nemzetiségek mindig magasabbra csigázták 
igényeiket. A cseh pártok közül az if jú-csehek, a 
nemzeti szocialisták és a Stransky-csoport nyíltan 
a külön cseh államiság alapjára helyezkedtek 
(szept. 26.) és az if jú-csehek bizalmi férfiainak 
bécsi ülésén már a történeti Magyarország egyes 
részeit is maguknak követelték (okt. 21.). A ma
gyar közvélemény felháborodása és V/ekerle mi
niszterelnök erélyes hangú, de akadémikus jellegű 
tiltakozása (okt. 23. és nov. 21.) mit sem változ
tatott e tényen. A gondolat belekerült a köztu
datba s az ellenséges propaganda sietett a maga 
céljaira kamatoztatni. Még tökéletesebb szakítást 
jelentett az 1918 jan. 6-iki prágai gyűlés, melyen 
Stanek az egész cseh nép és ecbilincsekbe vert 8 
politikailag halott szlovák testvérhajtása» nevé
ben a legmesszebb menő önrendelkezési jogot é3 
a bóketárgyaláson való képviseitetést követelte. 
Innét kezdve Csehország már csak formailag tar
tozott az osztrák császársághoz s képvisalői csu
pán állítólagos jogai hangoztatására jártak el a 
Reichsrat üléseire. 

A lengyelek ezidőtájt még nem jutottak ennyire. 
Az államjogi kapcsolat felbontásáról még nem 
igen esett szó közöttük. De hagyományos lojali
tásukat már megtagadták. A reichsrati lengyel 
képviselők klubja 1917 máj. 16. kereken megta
gadta a kormány támogatását s erre vonatkozó 
határozatát néhány hónap múlva még nyomaté
kosította (aug. 5—6.). Emellett élénk érdeklődést 
tanúsított a nagylengyelországi fejlemények iránt 
s a külügyminiszter utján megsürgette a lengyel 
kormány kinevezését és a külön lengyel hadsereg 
megszervezését (aug. 8.). Galícia elszakításáról 
egyelőre még nőin beszélt nyíltan, de már olyan 
intézkedéseket foganatosított, melyeknek előbb-
utóbb erre kellett vezetniük. így 1918 márc. 2. 
megpendítette az élelmiszerkivitel megtiltásának 
a gondolatát, ami gyakorlatilag egyértelmű volt 
Ausztria egyéb részeinek bojkottálásával; azon
felül indítványozta, hogy Krakóba nemzetgyűlés 
hívassák össze. 

Az általános elkülönülési mozgalom utoljára 
már az osztrák-németekre is áthatott. A radikális 
nemzeti párt kilépett a német pártszövetségbői 
(1917 okt. 11.) s az agráriusokkal és a német 
nemzetiekkel kezet fogva kimondottan naciona
lista alapra helyezkedett (okt. 25.). Néhány hónap 
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múlva «német nemzeti pártok szövetsége* oimen 
kettő kivételével (Heilinger és Redlich) sikerült 
mindazon képviselőkkel elfogadtatni programm-
ját, kik előbb a nemzeti szövetséghez tartoztak 
(1918 jan. 22.). E radikális német mozgalom csak
hamar áthatott Csehország német részeire is, mely
nek hivatalos képviselete, a aDeutsch-böhmische 
Yereinigungy erélyesen tiltakozott a szertelen cseh 
követelések ellen, megvalósulásuk esetére pedig 
Deutschböhmen cimen egy külön, Csehországtól 
teljesen független koronatartomány felállítását 
követelte (okt. 22.). Ausztria tehát már jóval az 
összeomlás előtt a felbomlás tdneteit mutatta. Az 
egymást felváltó Zoer&er-(1916okt.31.-dec. 13.), 
Clam-Martinitz-{Aeo. 20.—1917 jún. 21.), Seidler-
íjún. 24.— júl. 22.) és .Hassareft-kormányok íjul. 
25.—okt. 25.) teljesen tehetetlenül állottak e folya
mattal szemben. Megfelelő hatalom, erély és 
tekintély hiányában feltartóztatni, sőt még lénye
gesen késleltetni sem tudták. 

Nálunk Magyarországon inkább a politikai és 
társadalmi egyensúly megingása készítette elő a 
katasztrófát. Mert a V. kitörése súlyos parlamenti 
krízisben találta hazánkat. A Tisza miniszter
elnök vezetése alatt álló többség és a klilönböző 
árnyalatokat egyesítő ellenzék politikáját már 
évek óta áthidalhatatlan ellentét választotta el, 
mely időnkint a legkíméletlenebb személyi harccá 
fajult. A nagy mérkőzés megindulása ugyan egy-
időre elsimította az ellentétet. Gróf Andrássy 
Gyula mindjárt a szerb ultimátum átnyújtása 
után kijelentette, hogy az ellenzék ama nagy 
ellentét dacára, mely a kormánytól elválasztja, 
mindenben teljesíteni fogja kötelességét (1914 
júl. 24.). De az ekként létrejött treuga Dei kérész
életűnek bizonyult. A háború elhúzódása ismét 
életre keltette a régi tárgyi és személyi ellenté
teket, sőt a régiekhez újakat sorakoztatott. Az 
ellenzék túlnyomó része a kül- és belpolitika kér
déseiben egyaránt élesen szembehelyezkedett a 
többség, illetve a kormány követett eljárásával. 
Az olasz kérdés elmérgesedését és a lengyel kér
dés kedvezőtlen fejlődését épúgy a kormány szám
lájára írta, mint a benső helyzet zökkenőit s főleg 
a gazdasági élet terén mutatkozó nehézségeket. 
Általában túlságosan merevnek, maradinak és 
egyoldalú pártszempontokhoz igazodónak találta 
Tisza rendszerét s vele szemben több demokráciát 
sürgetett. így került mindjobban előtérbe a vá
lasztójog kiterjesztésének kérdése^ mint minden 
demokratikus haladás conditio sine qjia nonja. 
Gróf Batthyány Tivadar már az első háborús 
esztendő végén sürgette, hogy a népjogok ál
talánosságát a háború után az egész vona
lon az igazi demokrácia szent jegyében való
sítsák meg (1915 ápr. 28.), Eakovszky István 
viszont azt indítványozta, hogy minden 20 év
nél idősebb férfinak, aki a nemzet élet-halál 
harcában katonai szolgálatot teljesít a harctéren, 
adják meg a választói jogot (ápr. 29.). Tisza azon
ban egyik formában sem akart hallani jogkiter
jesztésről. Azzal érvelt, hogy a választói jog nem 
jutalom, hanem közjogi kötelesség; megadásánál 
tehát másra, mint az állami érdekre nem szabad 
tekintettel lenni. A többség hasonlóan gondolko
zott s leszavazta «a hősök választójogát». 

De hiába. A gondolat belekerült a köztudatba 
s innét kezdve állandóan izgatta a kedélyeket. A 
Tisza által hangoztatott hazafias aggodalmak 
mind nem tudták elnémítani az egyre hangosabbá 
váló követelést, mely a parlamentben nem kép
viselt elemeknél, nevezetesen a szocialistáknál ós 
radikálisoknál is élénk visszhangra talált. A de
magógia azonnal felismerte az új harci eszköz 
fontosságát s a birtokreform és a pacifizmus 
tetszetős jelszavaival fűszerezve izgatta, lázította 
a tömegeket. Gróf Károlyi Mihály és pártja 
elsősorban ennek köszönhette népszerűségre jutá
sát. Egyes incidens jellegű események közbejötte, 
mint a már többször fölmerült koncentrációs ter
vek és a külügyi ellenőrzés meghiúsulása, az 
erdélyi román betörés nyomán támadt elkeseredés, 
a magyar katonaság rovására elkövetett sérel
mek ismételt parlamenti tárgyalása, élelmezési 
nehézségek, Tisza nádorhelyettessége a koronázás 
alkalmával stb. még jobban elmérgesítette a hely
zetet. Baj volt az is, hogy a képviselőház túlélte 
önmagát. Az ötéves határidő még az első háborús 
esztendő végén letelt (1915 jún. 21.), új választá
sokat pedig nem lehetett tartani. Ezért azt hatá
rozták, hogy a folyó országgyűlés jogai csak a 
béke megkötése után félesztendő múlva szűnje
nek meg (1915 ápr. 28.). A népképviselet folyto
nossága így megmaradt, de a képviselők a szo
katlanul hosszú időtartam alatt elszakadtak vá
lasztóiktól, kelleténél jobban beleélték magukat a 
hatalom birtokába s a taktikát és a pártérdeket 
föléje helyezték az igazi közérdeknek. 

Míg azonban Ferenc József állott a birodalom 
élén, nagyobb változástól nem kellett tartani. 
Tisza a király és a parlamenti többség föltétion 
bizalmának birtokában könnyű szerrel diadal
maskodott minden nehézségen. De IV. Károly 
trónralépésével lényegesen megváltozott a hely
zet. Az új uralkodó már nem érezte miniszter
elnökével szemben azt a határtalan bizalmat, 
melyet elődje tanúsított. Bizonyos kérdések meg
ítélésében közelebb állott az ellenzék, mint a kor
mány felfogásához. így nevezetesen a választójog 
kérdésében is. Határtalan jóakaratában és tapasz
talatlanságában azt hitte, hogy a béke ügyének 
tesz vele szolgálatot, ha az entente-propagaudától 
fennen hangoztatott demokratikus reformokat 
minél előbb életbe léptetni törekszik. Emiatt a 
király és kormánya közé a bizalmatlanság árnyéka 
ereszkedett. Az ellonzék radikális szárnya azonnal 
észrevette a változást és még féktelenebb izgatást 
indított az általános választójog érdekében. Ká
rolyi Mihály csak most jutott igazi szerepéhez. 
A parlamentbon, népgyűléseken és a sajtóban 
nyíltan pacifistának és antimilitaristának val
lotta magát s a választójog kérdésében közös 
alapra helyezkedett a szocialistákkal és a radi
kálisokkal. 

A helyzet fokonként tarthatatlanná vált. Egy
felől a király és az ellenzék túlnyomó része, más
felől a kormány és a parlamenti többség felfogását 
elválasztó ür minden nappal betölthotetlenebbé 
tágult. A kormány lemondása (1917 máj. 23.) 
parlamentáris szempontból még nehezebbé ^s 
zavarosabbá tette a helyzetet. A hosszas vajúdás 
után megszületett Esterházy-kormhny (jún. 13.) 
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kimondottan kisebbségi kormány volt, melynek 
a király akaratára és a tömegek szenvedélyes 
sürgetésére támaszkodva a parlamenti többség-
ellenére és mégis parlamentáris eszközökkel kel
lett volna törvénybe iktatnia a választói jogot. 
Ehhez azonban nem volt elegendő ereje. Vázsonyi 
Vilmos választójogi minisztersége és a tömeg
szenvedélyek felszabadítása — jún. 23. nagy tün
tetés és rombolás volt a fővárosban — egy lépéssel 
sem vitte közelebb az ügyet a kielégítő megol
dáshoz. Mert Tisza és pártja mint ellenzék is 
rendületlenül ragaszkodott eddig vallott felfogá
sához s hallani sem akart a választójogi blokk 
által sürgetett széleskörű jogkiterjesztésről. Gróf 
Esterházy Móric hamar beleunt a meddő küz
delembe s alig két hónapi miniszterkedés után 
lemondott (aug. 19.). 

Örökébe a taktika nagy mestere: Wekerle 
Sándor lépett, aki elődje kabinetjével programm-
ját is átvette (aug. 20.). De kinevezése nem bizo
nyult szerencsés fogásnak. Mert Wekerle most 
is Ígérgetéssel és kompromisszum-kereséssel 
akarta megoldani az égetővé érett problémákat, 
holott a helyzet gyors és határozott cselekvést 
sürgetett. A választójogi kérdéssel is csak takti
kázott. A Vázsonyi által gondosan előkészített 
és (dec. 21.) beterjesztett javaslaton annyi módo
sítást eszközölt, hogy utoljára jóformán semmi 
sem maradt meg belőle. Ezzel elérte ugyan, 
hogy nagy vesződséggel összehozott pártja, a 
negyvennyolcas alkotmánypárt végre megsza
vazta a törvényt (1918 júl. 19.), de viszont a 
közvélemény feszültségét pattanásig fokozta. 
A Károlyi-párt még az év elején (jan. 25.) ellen
zékbe ment, a radikális párt pedig kilépett a 
választójogi blokkból (febr. 8.). Ezzel egyidejűleg 
a bolseviki szellemtől megmételyezett szocialista 
munkásság politikai sztrájkokkal igyekezett nyo
mást gyakorolni a kormányra (jan. 18—20., ápr. 
19., 22., jún. 21—26.). 

A radikális és pacifista sajtó hangja is nap
ról-napra merészebbé vált. A nemzetiségi kér
dés elmérgesedésének beszédes bizonysága volt 
Badics István horvát parasztpárti képviselő 1917 
aug. 4-iki beszéde, melyben Horvátország teljes 
f üggetlenítését, a magyar iskolák bezárását, a ma
gyar hivatalnokok eltávolítását s Bácskának és 
Bánátnak a horvát vezetés alá helyezendő önálló 
délszláv államhoz csatolását követelte. A kor
mány tehetetlenül állott mindezzel és az állam
hatalom sülyedésének ezernyi más jelével szem
ben. Ismételt lemondásával, újjáalakulásával és 
programmadásával (önálló hadsereg) csak fokozta 
az általános elégületlenséget. Tehát nálunk is az 
történt, mint Németországban és Ausztriában: a 
polgári kormányzat elveszítette a fejét s meg
felelő erély és céltudatosság hiányában engedte, 
hogy a közvélemény irányítását a szélső pártok 
ragadják magukhoz. 

Még a központi hatalmaknál is szomorúbban 
alakultak a viszonyok Oroszországban. Itt az 
1905-iki forradalom leverése óta úgyszólván meg
szakítás nélkül folyt a földalatti munka, mely a 
cárizmus megdöntését s a szabad és demokrati
kus Oroszország megteremtését célozta. A had
üzeneteket és az első nagy győzelmeket követő 

nagy nemzeti föllángolás csak rövid ideig tartó 
intermezzónak bizonyult. A veszteségteljes kár
páti harcok és a gorlicei áttörésre következő álta
lános visszavonulás nagyon megviselték a had
sereg szellemét és kész prédául dobták oda az új 
erőre kapott forradalmi agitációnak. Izgató anyag 
volt bőségesen. A hiányos fölszerelésre, a tisztek 
és a legénység ellátása között mutatkozó kiáltó 
ellentétre és a nyugati szövetségesek részvétlen
ségére való utalás minden orosz katonában fel
forralta a vért. De voltak hatásosabb eszközök is. 
Ügyes kezek litografált leveleket terjesztettek a 
táborokban, melyek áruló színben tüntették fel a 
német származású cárnét. Azután soha el nem 
mondott dumabeszédeket adtak kézről-kézre s meg 
nem történt éhséglázadásokról és kegyetlen vérbe
fojtásukról beszéltek. A szegény orosz katona 
kritikátlanságában mindezt készpénznek vette. El
hitte az agitátoroknak, hogy szenvedéseinek és 
nélkülözéseinek az abszolutizmus a közvetlen v. 
közvetett oka. Benső világa szinte észrevétlenül 
forradalmi átalakuláson ment keresztül. A cárba 
vetett vallásos hite egészen elenyészett s helyén 
mély elkeseredés vert gyökeret. A forradalmi 
szellem már 1916 tavaszán hatalmába kerítette 
a hadsereg túlnyomó részét. 

Pétervárott és Moszkvában nagyon vegyes ér
zelmekkel fogadták a front hangulatváltozását. 
Az udvar köré csoportosuló konzervatív körök 
külön békével akartak eléje vágni a közelgő for
radalomnak s nem nyugodtak addig, míg a cárt 
is pártjukra nem vonták. A duma többségét kitevő 
progresszív blokk ellenben az entente javára és 
az entente érdekében folytatandó harc céljaira 
igyekezett befolyásolni az eseményeket. Vele tar
tott a nagyhercegi párt is, mely egyszerű személy
cserével, esetleg Nikolajevics Miklós trónraeme
lésével akarta elintézni a dolgot. Protopopovbel
ügyminiszter azonban még idejében megneszelte 
a dolgot s a nagyhercegi pártot szétugrasztotta. 
De ugyanígy meghiúsult a jobboldali pártoktól 
sürgetett különbéke is. II. Miklós túlságosan ké
sőn, a tizenkettedik óra utolsó percében szánta el 
magát a döntő lépés megtételére, amikor a forra
dalmi hangulat már kitörésig érett s az entente is 
a forradalmi pártok mellé állott. A duma márc. 
9-iki elnapolása megadta a döntő lökést. Pétervár 
utcáin már másnap forradalmi csoportosulás tá
madt, mely az első ezredek csatlakozásával egy
szerre országos jelentőséget nyert. A duma némi 
habozás után élére állott a mozgalomnak s kezébe 
vette irányítását (márc. 12.). Megbízásából BoS-
ziankó elnök a reformkövetelések teljesítésére és 
felelős kormány kinevezésére szólította fel a fő
hadiszálláson időző cárt. Mivel azonban Miklós 
válasz nélkül hagyta a felszólítást, a duma rög
töni lemondását kívánta, amitő Alexejev fővezér 
tanácsára teljesített is (márc. 16.). 

így a forradalom elérte célját: a cárizmus rom
jain felépítette a demokratikus orosz köztársasá
got, melynek élére egyelőre az entente-barát és 
polgári jellegű iuot'-kormány állott. De a tulaj-
donképeni hatalom már ekkor a szocialista pártok
ból alakult Munkás- és Katonatanács kezén volt, 
melyet a kormányban Kerenszki képviselt. Ez a 
körülmény mindjárt kezdetben erősen szociális 
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jelleget kölcsönzött a forradalomnak s tovább
fejlődését végzetesen balfelé sodorta. Az esemé
nyek szomorúan igazolták Maklakov demokrata
vezér szavait: a háború idején kitört forradalom 
lejtő, melyen nincsen megállás. 

A Tanács és a mögéje csoportosuló proletár
tömegek a kül- és belpolitika kérdéseiben egy
aránt élesen szembefordultak az ideiglenes kor
mánnyal. Kifelé az annexiő ésliadikárpo'tlás nél
küli béke jelszavát hangoztatták, befelé pedig a 
konimunisztikus rendszerre való áttérést köve
telték. De egyelőre a kormány bizonyult eresebb
nek. Az imperialista Miljukovnak ugyan távoznia 
kellett a külügyminiszteri székből (máj. 15.), de 
utóda, Terescsenko, készségesen szentesítette az 
entente ama törekvését, hogy a dán kezdeménye
zésre (máj. 8.) összehívott stockholmi nemzetközi 
szocialista békekonferenciát meghiúsítsa. Még 
nagyobb sikert jelentett a hadsereg szellemének 
megjavítása és a nagy lendületről tanúskodó jú
liusi offenzíva megindítása. De ezzel ki is meríilt 
a polgári kormány ereje. Lvov herceg az offen
zíva összeomlása után a közben hadügyminisz
terré lett Kerenszkinek engedte át a helyét (júl. 
22.), aki azonban szintén elégtelennek bizonyult 
a feltornyosuló nehézségek elhárítására. A hely
zetnek ekkor már a szocializmus legszélsőbb ár
nyalatát képviselő bolsevisták voltak az urai, 
akik ellenségei voltak minden megalkuvásnak s 
akik a legtúlzóbb Ígéretekkel izgatták a forrongó 
és türelmetlen tömegeket. Hatalmuk különösen 
azóta nőtt nagyra, mióta Svájcban tartózkodó 
vezéreik, Lenin, Zinovjev, Lunacsarszkij és má
sok Németország előzékenységéből hazatérhet
tek (1917 ápr.). 

Lenin azonnal élére állott a forradalmi agitá-
ciónak és kíméletlen harcot kezdett a megalkuvó 
szocializmus képviselői: a mensevisták, trudov-
iiikok és jobboldali forradalmi szocialistákeUen. 
Nyiltan bevallott célja eiproletarizmus diktatúrá
jának bevezetése volt. A Lvov-, majd Kerenszki-
kormány tehetetlensége a mindjobban elhatalma-
sodó gazdasági anarchiával szemben és a kultu
rálatlan tömegek hamaros kiábrándulása a félúton 
megállott márciusi forradalomból kitűnő talajt 
készítettek izgatásai számára. Követőinek száma 
a városi proletariátus és a földéhes parasztság-
körében napról-napra nőtt. A polgári és mérsékelt 
szocialista pártok tehetetlenül állottak vele szem
ben. Programmját lehetetlen volt túllicitálniuk. 
Hiszen Lenin mindazt megígérte, ami után a nép 
sóvárgott: békét, földet és kenyeret. Ezzel szem
ben a német-ügynökség vádja, mellyel ellenségei 
illették, teljesen hatástalan maradt. 

A bolsevizmus szinte máról-holnapra hatalmi 
tényező lett, mellyel mindenkinek számolnia kel
lett. Mindazáltal első fegyveres kísérlete, a júl. 
ltí-iki pétervári utcai zendülés kudarccal végző
dött. A kormány a hű kozákcsapatok segítségé
vel leverte a lázadást s elfogott vezérei: Trockij, 
Zinovjev, Krylenko és társaik ellen törvényes 
vizsgálatot indított. De a bolsevista befolyás alá 
került Munkástanács rövidesen módját tudta ej
teni a nagy apparátussal megindított vizsgálat 
ellaposításának és a fogoly vezérek szabadlábra 
helyezésének. Lenin és vezérkara már néhány 

hét múlva megint elölről kezdhette munkáját, 
melynek sikerét nagyban fokozta a homlokát 
övezó vértanúi korona. Izgatásaik következtében 
a helyzet ismét oly feszültté vált, hogy a kirobba
násnak újra el kellett következnie. Egy jelen
téktelen epizód közbejötte, a munkástanács abbeli 
követelése, hogy a pétervari katonai kerület pa
rancsnokságának rendeletei csak az ő hozzájáru
lásával nyerjenek kötelező erőt, siettette a lap
pangó válság kitörését (nov. 4.). A kormány ért
hető okokból vonakodott a jogtalan követelést 
teljesíteni s mivel a Tanács a visszautasítás elle
nére tovább erőltette a dolgot, Peterhofból, Pav-
lovszkból és Czarszkoje-Szeloból fegyveres csa
patokat vont össze ellene. De az erélyességgel el
késett. Mert a felvonultatott csapatokat ekkorra 
már erősen kikezdte a bolsevista szellem. Leg
többje megtagadta az engedelmességet v. nyiltan 
átpártolt a bolsevista Vörös Gárdához és segí
tett neki a postát és más középületeket megszál-
lani. A kronstadti tengerész-osztagok s az Aurora 
cirkáló két torpedónaszáddal szintén a lázadókhoz 
csatlakoztak, akik így könnyű szerrel urai lettek 
a helyzetnek. Nov. 7-éről 8-ára virradó hajnalban 
a kormány utolsó menedékhelyét, a Téli palotát 
is kezökre kerítették s Lenin és Trockij vezeté
sével azonnal megalakították az első bolsevista 
kormányt. Kerenszki azonban nem akarta ilyen 
könnyen kiadni kezéből a hatalmat. Pétervárról 
egyenesen Alexejev és Kornilov főhadiszállására 
sietett, mint főparancsnok élére állott a front-
katonaságnak és haladéktalanul a főváros ellen 
indult vele. De közben mégis eltelt néhány nap 
s ez elegendő volt Leninéknek az ellenállás meg
szervezésére. Czarszkoje-Szelo és Gacsina között 
már jól felkészülve és erős állásban fogadták 
Kerenszki seregét s nov. 12-én hosszú és elkese
redett küzdelem után döntő győzelmet arattak 
fölötte. Maga Kerenszki egész vezérkarával fog-
yul esett. 

1 

7 . Az orosz k ü l ö n b é k e és a k ö z p o n t i 
h a t a l m a k ö s s z e o m l á s a . 

A diadalmas bolsevizmus azon kezdte munkáját, 
hogy teljesen felforgatta a társadalom és a gazda
sági élet hagyományos rendjét. Az ortodox mar
xizmus elveinek megfelelően minden hatalmat a 
proletariátus kezébe tett le s a gyűlölt kapitaliz
mus helyett a kommunizmus, illetve a kollektív 
termelés rendszerére tért át. Külpolitikájában is 
szakított minden hagyománnyal. Leninés Trockij 
már nov. 20-án békekötésre szólították fel az ösz-
szes hadviselő feleket s egyben utasították Du-
chonin tábornok főparancsnokot, hogy a fegyver
szüneti tárgyalások megindítására haladéktalanul 
lépjen érintkezésbe a német és osztrák-magyar 
főparancsnoksággal. Duchonin azonban vonako
dott ezt megtenni. Ezért rögtön elmozdították 3 
helyébe Krylenko zászlóst, az eddigi hadügyi 
népbiztost nevezték ki főparancsnoknak (nov. 23.), 
aki már három nap múlva tényleg tárgyalást kez
dett Lipót bajor herceggel, a keleti front főpa
rancsnokával. A tárgyalás, melybe később a köz
ponti szövetség többi tagját is bevonták, dec. 5-én 
tíznapos fegyverszüneti szerződésre vezetett (dec 



Világháború — 284 — Vilájgháfconl 

7—17.), melyet azonban még letelte előtt (dec. 15.) 
megtoldottak 28 nappal (dec. 17—1918 jan. 14.). 

A fegyverszünet megkötését nyomon követte a 
béketárgyalások megindulása. Lipót herceg dec. 
22-ikén nyitotta meg a breszt-litovszki konferen
ciát, melyen Németországot Kühlmann külügyi 
államtitkár, Ausztria-Magyarországot Czemin 
külügyminiszter, Oroszországot pedig Joffe, ké
sőbb maga Irockij képviselte. A tárgyalások azon
ban mindjárt kezdetben nagy csalódást okoztak. 
Kiderült, hogy a bolsevisták csak arra valónak 
tekintették az egész konferenciát, hogy propagan
dát csináljanak vele forradalmi eszméiknek. Baj 
volt az is, hogy már az alapelvek tekintetében 
mélyreható ellentétek mutatkoztak a tárgyaló 
felek közt. A szövetségesek egészen más értelmet 
tulajdonítottak az annexiómentes kifejezésnek, 
mint az oroszok. Németország Lengyelországon 
kívül Litvániát és a balti tartományokat is érdek
szférájába akarta vonni. A későbbi fejlemények 
szempontjából nem kevésbbé vészthozónak bizo
nyult az ukrán és a lengyel kérdés különböző ke
zelése. Kucharzevszki lengyel miniszterelnök 
hiába kért hazája számára külön képviseletet (dec. 
29.), holott a Hohibovics vezetésével megjelent 
ukrán delegációt minden nehézség nélkül külön 
tárgyaló félnek ismerték el (1918 jan. 10.). 

Ennek oka a központi hatalmak részéről elhi
bázott gazdasági számítás volt. Tudnunk kell 
ugyanis, hogy ezidétt Ausztriában is meg Német
országban is valóságos éhínség uralkodott. Bécs
ben, Berlinben, Hamburgban, Halléban, Magde-
burgban, Kiéiben, Nürnbergben, Danzigban és 
egyebütt nagyarányú munkabeszüntetésekben és 
tüntetésekben nyilvánult meg az elkeseredés. He
lyenként már munkástanácsok is alakultak. A 
sztrájkoló munkások be vonul tatása még veszedel
mesebbnek bizonyult, mert ezen a réven egész se
reg agitátor került a csapatokhoz és destruálta 
szellemüket. Tehát mindenáron élelmiszerforrás
ról kellett gondoskodni. így terelődött Czemin és 
Kühlmann figyelme Ukrajnára, melynek élelmi
szerkészleteit kifogyhatatlanoknak hitték. Hogy 
minél előbb hozzáférhessenek e készletekhez, a 
legmesszebbmenő jóindulatot tanúsították az uk
rán követelésekkel szemben. így többek közt a 
vitás cholmi kerületet is Ukrajnának Ítélték oda 
s ezzel végleg elkeserítették az amúgy is elége
detlenkedő lengyeleket. Ilyen áron sikerült is tető 
alá hozni az ukrán békét (febr. 3.) s nyomban rá 
megindítani a megnyilt területek gazdasági ki
használását, ami azonban'megint csak újabb csa
lódást hozott. Ukrajna a valóságban sokkal sze
gényebbnek bizonyult, mint Czeminék hitték. 
Nyolc hónap alatt a rengeteg megszálló appará
tus dacára mindössze 42,000 vagon élelmiszert 
sikerült benne fölhajtani. 

Míg így az ukrán béke nagyobb nehézség nél
kül megszületett, az orosz békét jóidéig a teljes 
meghiúsulás veszedelme fenyegette. Trockij febr. 
10. minden várakozás ellenére lemondott a for
mális béke megkötéséről s kíséretével már más
nap elhagyta Breszt-Litovszkot. A központi hatal
mak a fegyverszünet felmondásával (febr. 10.) és 
az ellenségeskedés megkezdésével feleltek e kihí
vásra (18.). A német csapatok gyors egymásután

ban megszállották Livlandot, Révait, Narvát, 
Minszket, Kievet és tömérdek zsákmányt ejtettek. 
Ezenfelül Németország ultimátumban követelte a 
balti tartományok haladéktalan kiürítését, az 
orosz sereg leszerelését, az ukrán népköztársaság-
elismerését és a kereskedelmi kapcsolatok minél 
előbbi helyreállítását (febr. 24.). Ez végre tiatott. 
A szovjet már febr. 24. felhatalmazta a népbiz
tosokat a német feltételek elfogadására. A tár
gyalások most már gyors tempóban haladtak előre. 
Az orosz delegátusok változtatás nélkül elfogad
ták az eléjük szabott feltételeket s már márc. 3. 
aláírták a nagyterjedelmü békeokmányt. 

Oroszország megbékülése után Romániának 
sem maradt más választása, mint a központi ha
talmakhoz való közeledés. Ennek a felismerésnek 
első tünete a focsani fegyverszüneti szerződés 
aláírása volt (dec. 9.), melyet két hónap multán 
a túlságosan kompromittált Bratianu-kormkaj 
lemondása (febr. 9.) és a mérsékelt Avarescu-
kabinet megalakulása követett (febr. 13). A tulaj-
donkópeni béketárgyalások febr. 26. indultak meg 
Bukarestben. Czemin, hogy Ferdinánd királyt 
is bevonja az akcióba, már másnap átment Ro
mánia meg nem szállott részébe, megjelent az 
udvarnál s közölte vele a feltételeket, melyek 
mellett a központi hatalmak hajlandók békét 
kötni. A király gondolkodási időt kért. Mivel azon
ban a kikötött határidő elteltéig sem ő, sem kor
mánya nem adott kielégítő feleletet, a négyei-
szövetség felmondotta a fegyverszünetet s ulti
mátumban háromnapos határidőt szabott az elő
zetes békeszerződés aláírására (márc. 2.). Az erélyes 
fellépés ezúttal sem" tévesztette el hatását. A Jas-
siban tartott koronatanács még aznap este kimon
dotta, hogy kész a megszabott feltételeket elfo
gadni. Ezen az alapon a bufteai kastélyban már 
három nap múlva (márc. 5.) aláírásra került az 
előzetes béke, míg a végleges csak két hónap 
múlva (máj. 7.) készült el. Ezt azonban már nem 
a közben (márc. 16.) lemondott Avarescu tábor
nok, hanem utóda Marghiloman írta alá. 

A feltételek értelmében Románia aránylag na
gyon olcsón jutott a békéhez. A berlini és bécsi 
kormányokat ugyanis az a tekintet irányította, 
hogy lehetőleg kíméljék a dinasztia állását. Ezért 
minimálisra szabták területi és gazdasági követe
léseiket. Területi tekintetben mindössze a magyar 
és bukovinai határ némi kiigazítására és Dél
dobrudzsa Bulgáriának ítélésére, gazdasági tekin 
tétben pedig a petróleum- és gabonatermelés fölös
legeinek lekötésére szorítkoztak. De épen ez a 
túlzott kímélet okozta, hogy a béke megnyugvás 
helyett diszharmóniát keltett a szövetségesek tá
borában, mely további fejleményeiben végzetss 
hatásúnak bizonyult. Czemin és Kühlmann a 
dinasztia kedvéért feláldozták a szövetséges Bul
gária érdekeit. Míg ugyanis a bolgár közvélemény 
az egész Dobrudzsát igényelte, ők csakaD.-irészét 
ítélték oda; Északdobrudzsát ellenben a négyes
szövetség közös birtokának jelentették ki, mind
addig, míg a maricamenti török-bolgár határ
kiigazítás ügye el nem dől. A bolgár nemzetet 
szívén találta ez a kicsinyeskedő bizalmatlansáe. 
A szövetséghez való viszonya, mely már eddig is 
sok kívánni valót hagyott, innét kezdve rohamo-
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san lazult. Ennek egyik legszembetűnőbb jele volt, 
hogy a rendületlen hűségű Radoszlavov miniszter
elnök az ententebarát Malinovnak volt kénytelen 
átengedni helyét (jún. 16—22.). 

A szövetségeseknek tehát nem volt szerencsé-
jök békekötéseikkel. Az ukrán békével a lengye
leket keserítették el, a románnal pedig a bolgáro
kat tették ellenségeikké. Még aggasztóbb jelenség 
volt, hogy a londoni külügyi hivatal már febr. 12. 
semmisnek, rá nézve nem létezőnek jelentette ki 
az Ukrajnával kötött szerződést. Hasonlóan kórész 
inaradandósággal biztattak a breszt-litovszki békét 
nyomon kisérő politikai változások is, melyek 
Németország keleti állását lettek volna hivatva 
megszilárdítani; így a Finnországgal kötött béke 
(márc. 7.), Kurland(márc. 15.), Litvánia (mára 23.), 
Livland (ápr. 9.) és Észtland függetlenségének 
elismerése (ápr. 10.), Livland, Észtland, Kurland, 
Riga és Ösel egységes monarchiává alakulása és 
perszonálunióba lépése a német birodalommal, 
illetve Poroszországgal (ápr. 13.), az ukrán rada 
bukása és Skoropadszkij hetmánsága (ápr. 29.) stb. 

De a legnagyobb baj mégis az volt, hogy a 
békekötések befelé sem eredményezték azt a meg-
könnyebbedést, melyet joggal vártak tőlük. Az 
ukrán gabonához fűzött reménységek csak cse
kély mértékben mentek teljesedésbe. Amellett a 
bolsevisták ellenséges magatartása sokkal na
gyobb katonai erő alkalmazását tette szükségessé, 
mint eredetileg gondolták. Az élelmiszerek fel
kutatása és elszállítása csak rendszeres katonai 
megszállás mellett vált lehetségessé. Tehát való
sággal újabb offenzívát kellett indítani, melynek 
folyamán egészen Odesszáig (márc. 13.), Niko-
lajevig (17.), Chersonig (20.), Jekaterinoszlá-
vig (ápr. 3.), sőt Szebasztopolig (máj. 1.) és a 
Kaukázusig jutottak előre az osztrák-magyar és 
német csapatok. Ez az előnyomulás, valamint a 
szovjettel való diplomáciai összeköttetés fölvétele 
állandóvá tette a bolsevistákkal való érintkezést, 
ami aztán ezer meg ezer ajtót nyitott a bolsevista 
világagitáció előtt. Ennek malmára hajtotta a 
vizet a nagy arányokban megindult fogolycsere
akció is. Az ezerszámra hazatérő hadifoglyok 
egyrészét ugyanis már erősen megmételyezte a 
bolsevizmus szelleme. A határok mentén fogana
tosított erkölcsi vesztegzár korántsem volt ele
gendő a mólyen begyökerezett felforgató esz
mék és elkeseredés kiirtására. A megmételyezett 
emberek a hátvidéken és a fronton egyaránt a 
defetizmus és a forradalom csiráit hintegették, 
melyek annál termékenyebb talajra találtak", mivel 
az elkeseredés ós az elégületlenség idehaza is nagy 
volt. Az ellenséges propaganda és az évekig tartó 
nélkülözés megtörte a lelkek ellenálló erejét A győ
zelembe vetett hit elenyészett s helyén a minden
áron való béke vágya vert gyökeret. A radikális 
pártárnyalatok és a radikális sajtó a demokrácia 
égisze alatt nyíltan defetista agitációt folytatott. 

A szocialista és bolsevista agitáció lassankint 
kikezdte a front szellemét is. A szabadságról visz-
ezatért katonák a hátvidék forrongó hangulatát 
vitték a harctérre s izgatták vele bajtársaik lelkét. 
Az izgatás sikerét s egyben a fegyelem erős meg-
lazulását meggyőzően mutatta a szökevények 
számának rohamos emelkedése. A harcot és nél

külözést megunt katonák ezerszámra «lógtak el» 
a frontról, illetve maradtak idehaza szabadságuk 
letelte után is. A katonai és polgári hatóságok 
teljesen tehetetlenül állottak velők szemben, mert 
a közönség túlnyomó része a szökevények pártján 
volt. A «lógósok» száma így nálunk is meg Német
országban is óriásira nőtt s nagy mértékben hozzá
járult a hadsereg demoralizálásához. A szökevé
nyek egyrésze semmittevésben lebzselt, másrésze 
üzérkedett és nyerészkedett. De voltak közöttük 
ezerszámra olyanok is, kiket a régi betyárroman
tika felújítására hajtott vérök. Az ú. n. zöldkáderek 
Horvátországban és Szlavóniában messze vidékek 
nyugalmát és biztonságát veszélyeztették. 

A hangulat kritikussá érésének másik biztos 
jele volt a katonai zendülések napirendre kerü
lése. Judendoríban a szlovén legénység még 1918 
elején lelőtte tisztjeit, felforgatta az egész várost 
s a környékbeli hegyekben elsáncolta magát. A 
Murauban és Radkersburgban állomásozó katona
ság viszont a vasútállomásokat szállotta meg s 
gépfegyverekkel napokon át védelmezte magát. 
A pécsi zendülés alkalmával (máj. 20.) gyilkoltak 
ós fosztogattak a szerb nemzetiségű katonák. A 
haditengerészet fegyelmének megingását mutatta 
a pólai és caftarói zendülés (febr. 1.), mely a négy 
főcinkos kivégzésével és 379 bűnrészes elítélésé
vel végződött. De nemcsak nálunk voltak ilyenek 
a viszonyok. Németország szintén hasonló bajok
kal küzködött. A demoralizáeió mértékére jel
lemző, hogy a végzetes aug. 8-iki támadás alkal
mával az egyik vitézül harcoló hadosztálynak azt 
kiabálták oda a visszavonuló csapatok: «Sztrájk
törők !» «Háború-meghosszabbítók!». 

így a háború továbbfolytatásának és diadalmas 
befejezésének lehetőségei napról-napra csökken
tek. Nálunk a piavei offenzíva (jún. 15—23.), a 
németeknél pedig az Ancre és az Avre között 
indított támadás (aug. 8.) katasztrofális kudarca 
után szó sem lehetett többé a katonai győzelem 
kivívásáról. A hadsereg szerepét tehát a diplo
máciának kellett volna átvennie. De ez most is 
képtelen volt hivatásának megfelelni. Ludendorff 
a spaai főhadiszálláson már aug. 13. kijelentette, 
hogy (ctámadásokkal nem tudja többé az ellenség 
békekészségét fölkelteni», mire a császár másnap 
megbízta Hintze külügyi államtitkárt, a júl. 9. 
lemondott Kühlmann utódját, hogy a hollandi 
királynét kérje meg a békeközvetítésre. 

Csakhogy mielőtt e terv kivitelre kerülhetett 
volna, Spaaba érkezett Károly király Arz tábor
nok vezérkari főnökkel és Burián külügyminisz
terrel, ápr. 16. óta Gzernin utódával s azonnal 
tanácskozni kezdett Vilmos császárral, Hertling 
kancellárral, Hindenburggal, Ludendorffal és 
Hintze államtitkárral (aug. 14.). A két napig 
tartó megbeszélésen Burián azt az álláspontot 
képviselte, hogy a béke érdekében lehetőleg minél 
előbb és egyenesen a hadviselő felekhez kell for
dulni, míg a németek be akarták várni a hadi 
helyzet tisztulását s közvetlen tárgyalás helyett 
inkább semleges közvetítést óhajtottak igénybe 
venni. Hosszas rábeszélésre végre Károly király 
külügyminisztere nevében is megígérte, hogy 
Németország beleegyezése nélkül nem kezd béke
akciót (aug. 15.). Valójában azonban sem ő, sem 
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Burián nem adta föl a békekérés szándékát. 
Hintze és Oramon tábornok, a német nagyvezér
kar bécsi képviselője csak nagy üggyel-bajjal 
tudták őket újabb halasztásra bírni. Hindenburg 
figyelmeztető sürgönye is csak ideig-óráig ingatta 
meg őket elhatározásukban. Ők egyenesen csodás 
hatást vártak tervezett lépésüktől s ezért makacsul 
elzárkóztak a német vezérkar és diplomácia józan 
okfejtése elől. Mivel a nyugaton beígért fordulat 
nem állott be, végre elvesztették türelmöket s 
szept. 14. minden tiltakozás ellenére beváltották 
fenyegetésüket: az összes hadviselő feleket fel
szólították, hogy a békeprobléma elvi szempont
jainak tisztázására küldjenek delegátusokat vala
mely közösen megállapítandó semleges városba. 

A következmények azonban keservesen rácá
foltak a király és minisztere bízó optimizmusára. 
A szövetségesek gúnnyal utasították vissza az 
ajánlatot, mely mögött már sem erő, sem győ
zelmi akarás nem állott. Lansing államtitkár a 
Reuter-iroda jelentése szerint már egy órával a 
jegyzék vétele után megadta a visszautasító fele
letet. Clemen ceau pedig külön válasz helyett egy
szerűen utalt egy korábbi szenátusi beszédére, 
melyet e szavakkal fejezett be: «Pel a makulátlan 
győzelemre!)) De nemcsak önmagában jelentett 
súlyos kudarcot a visszautasítás, hanem távolabbi 
kihatásaiban is káros következményűnek bizo
nyult, így mindenekelőtt egyszer és mindenkorra 
útját vágta a semleges közvetítésnek. Mert ilyen 
határozott visszautasítás után melyik semleges 
hatalomnak lett volna kedve kitenni magát a 
biztos kudarc veszedelmének ? Még nagyobb baj 
volt, hogy a külön tett lépés felhívta az ellenség 
figyelmét a császárhatalmak szövetségének bom-
ladozására s ezzel kétségtelenül nagymértékben 
hozzájárult győzelmi akarása élesztésóhez. 

A szövetség bomlása különben rövidesen olyan 
mértéket öltött, hogy lehetetlen volt tovább tit
kolni a világ előtt. A balkáni front elhanyagolása 
keservesen megbosszulta magát. Különösen ve
szélyesnek bizonyult a szaloniki tűzfészek meg
hagyása. Míg ugyanis az entente angol, francia, 
olasz, szerb és görög csapatok odaszállításával 
lassankint egészen kiépítette és akcióképessé 
fejlesztette ottani állását, addig a közp. hat. a 
nyugati front kedvéért folyvást gyengítették 
szemben álló csapataikat. A védelem súlya mind
inkább a hetedik éve hadakozó bolgárok vállaira 
nehezedett, akiknek harci kedvét lassankint fel
őrölte a hosszú és kilátástalan küzdelem. Már 
csak félszívvel és félineggyőződéssel harcoltak, 
mikor a bukaresti béke bántó részrehajlása végleg 
szövetségeseik ellen lázította őket. Mert a dob-
rudzsai kérdés kezeléséből azt a tanulságot von
ták le, hogy Németországtól nem remélhetik nem
zeti törekvéseik megvalósítását. 

Ferdinánd király nyárvégi németországi útjá
val hiába próbálta elhárítani a fenyegető katasz
trófát. Hónapok óta nyomorgó serege számára 
sem élelmi szereket, sem ruhaneműeket, sem pedig 
hadi szereket szerezni nem sikerült. Még azt a 
csekély katonai támogatást sem kapta meg, me
lyet Törökország felajánlott. így érlelődött meg 
a kétségbeesés nagy elhatározása: a kapituláció. 
Az entente-barát Malinov-kormmy megalakulása | 

már ennek előrevetett árnyéka volt (jún. 22.). A 
defetista hangulat, melynek élesztésében a szófiai 
amerikai körök játszották a vezérszerepet, az 
egész nemzetet hatalmába kerítette. A Franchet 
d'Esperay tábornok által indított offenzíva már 
teljesen érettnek találta a helyzetet. A bolgár 
csapatok sehol sem fejtettek ki komoly ellenállást* 
Bgy részök megadta magát, más részök pedig fej
veszetten özönlött vissza a hegyekbe. Todorov tá
bornok főparancsnok már szept. 25. fegyverszüne
tet kért Franchet d'Esperaytöl, de csak 30. kapta 
meg. Az elfogadott feltételek értelmében Bulgáriá
nak nyomban le kellett szerelnie, vasutait és má3 
közlekedési eszközeit az entente rendelkezésére bo
csátania s köteleznie magát, hogy négy héten belül 
a központi hatalmak összes képviselőit és csapa
tait eltávolítja. Ferdinánd király okt. 3. Boris 
fiának engedte át a trónt s előbb az ausztriai Eben-
thalba, majd a németországi Coburgba távozott 

A bolgár front felbomlása egyenesen katasztro
fális következményekkel járt a központi hatal
makra nézve. A balkáni helyzet teljesen felborult 
s három év véres küzdelmeinek úgyszólván min
den eredménye elveszett. De még ennél is nagyobb 
baj volt, hogy a belső feszültség nálunk is meg 
Németországban is tűrhetetlenné fokozódott. A 
pacifizmus és a radikalizmus háttérbe szorított 
minden más áramlatot. A kormányok egészen el
vesztették fejőket s ötletszerűen kapkodtak min
denhez, amitől a reménytelenné vált viszonyok 
pillanatnyi javulását remélték. Az agg Hertling 
kancellár csüggedten távozott (szept. 30.) s Miksa 
badeni hercegnek engedte át helyét (okt. 3.), aki 
a demokrácia és a megegyezéses béke bűvös hatal
múnak vélt jelszavával foglalta el a széket.Ugyan-
ezen alkalommal a császár elrendelte a birodalom 
parlamentizálását s a többségi pártokból felelős 
államtitkárokat nevezett ki az új kancellár mellé. 
(Külügyi államtitkár dr. Solf, a centrumpárt 
képviselői: Erzberger, Groeber és Trimborn; 
a haladó néppárté: Hauszmann és Payer; a-
szocialistáké: Bauer és Scheidemann.) 

Az ekként megalakult parlamentáris kormány 
a háború befejezését tekintette legsürgősebb fel* 
adatának. Eeménységével Wilson felé fordult, 
aki korábbi nyilatkozatai alapján egy tisztultabb 
világ ihletett prófétájaként élt a küzdő és szen
vedő népek tudatában. Okt. 5. kelt jegyzékében 
a 14 pont alapul vétele mellett a béketárgyalások 
megindítását és azonnali általános fegyverszünet 
kötését kérte az elnöktől. Ausztria-Magyarország 
és Törökország még aznap hasonló tartalmú 
jegyzéket menesztettek Washingtonba. 

Wilson azonban kegyetlen kézzel széttépte a 
beléje vetett reményeket. Szándékosan húzta-
halasztotta a tárgyalásokat, hogy végső kétségbe
esésbe kergesse a népeket. Németországnak adott 
első feleletében (okt. 10.) kitérően válaszolt 8 
mikor a német kormány második jegyzékében 
(okt. 12.) biztosította, hogy minden fenntartás nél
kül elfogadja a 14 pontot, kész a megszállott 
területeket kiüríteni s teljes mértékben bírja a 
nemzet többségének bizalmát, ismét jogi szőr-
szálhasogatásokkal, a búvárharc rögtöni beszünte
tésének követelésével felolt (okt. 14.) és csak a 
legvégén állott elő igazi gondolatával: ravaszul. 



Világháború — 287 — VHágháborü 
köntörfalazó mondatokban kijelentette, hogy míg 
a császár áll a birodalom élén, nem hajlandó tár
gyalni (okt. 23.)- Még kegyetlenebbül hangzott a 
Monarchiának adott válasza. Kijelentette, hogy 
Amerika már hadviselő félnek ismerte el Cseh
szlovákiát, hasonlóan a délszlávoknak is a leg-
meszebbmenő érvényesülési jogot biztosította, 
tehát az eredetileg hangoztatott autonómiával 
nem érheti be többé, hanem teljes nemzeti külön
válást kell követelni az érdekelt nemzetiségek 
számára (okt. 18.). 

Az elnök felelete után nem lehetett többé két
séges, hogy jóindulatára és pártatlanságára szá
mítani nem lehet. Ez a fölfedezés, mely egyet 
jelentett a háború tisztességes befejezése lehető
ségének elenyészésével, még jobban megzavarta 
a népek sorsának intézőit. Kétségbeesésükben a 
leglehetetlenebb expediensekbez folyamodtak, 
melyekről nyilvánvaló volt, hogy nem alkalma
sak a bajok orvoslására. Ilyen volt pl. Károly 
császár okt. 17-iki manifesztuma, melyben eí-
rendelte Ausztria f ödeializéléiscit (Német-Ausztria 
a német Szudeta-vidékkel, Csehország, Ukrajna, 
Bélszlávia, Bukovina és Trieszt). Mert bármily 
kétségtelen jóakaratból fakadt e rendelkezés, az 
adott körülmények között csak az anarchú. növe
lésére szolgált. Ausztriának nem használt, Magyar
országnak ellenben nagyon sokat ártott. Azzal a 
kijelentésével ugyanis, hogy a magyar szent 
korona országainak integritását semmi tekin
tetben sem akarja érinteni, irigységet keltett s 
egyenesen arra ösztönözte a forrongó magyar
országi nemzetiségeket, hogy ők is olyan jogokat 
követeljenek maguknak, aminőket a lajtántúli 
testvérek már megkaptak. Még megf oghatatlanabb 
volt a hadseregfőparanesnokság okt. 29-iki rádió
távirata, melyben meghagyta, hogy szavaztassák 
meg az összes csapatokat, minő kormányformát 
óhajtanak, monarchiát-e vagy köztársaságot. 

Ilyen körülmények között az államgépezetek 
működése egyre nehezebbé és bizonytalanabbá 
vált. Vezetőik egyre-másra változtak. Konstanti
nápolyban a németbarát és szövetséghü Talaat 
pasától Izzet pasa vette át a hatalmat (okt. 13.), 
Ausztriában Hussarek örökébe a németellenes és 
kifejezetten pacifista Lammasch került (okt. 27.), 
míg a külügyminiszteri széket Burián lemondása 
után gróf Andrássy Gyula foglalta el (24.). 
Magyarország szintén kormányválságba került. 
Wekerle a föderalizációs manifesztum miatt már 
okt. 15. lemondott. De a király nem fogadta el le
mondásáéban em a perszonálunió bej elentésére uta
sította, ami másnap meg is törtónt. Néhány nap 
inulva azonban a fiumei puccs híre és a debreczeni 
Gotterhalte-botrány újólag és most már végleges 
lemondásra kényszerítetto (okt. 23.). Még nagyobb 
jelentőségű esemény volt, hogy 26. a német hábo
rús politika legerősebb oszlopa is kidőlt: Luden-
dorff Groener tábornoknak engedte át helyét. 

De mindeme személycserék csak múló epizód
jelentőséggel birtak. Mert az események irányát 
már nem a vezető államférfiak és hadvezérek el
határozása, hanem a tömegek magatartása szabta 
meg. Ezek pedig már egészen a szélső radikális, 
illetve nacionalista irányzatok befolyása alatt 
állottak. Rövidlátásukban és kritikátlanságukban 

készpénznek vették a lelketlen agitátorok hitege
tését, hogy az entente csak a hatalom jelenlegi 
uraival nem akar szóba állani, holott a demokra
tikus Németország, a föderalizált Ausztria és a 
keleti Svájccá alakult Magyarország a leg
messzebbmenő kíméletre számíthat részéről. 
Németországban a szocialista és bolsevista agi
táció a tetófokra hágott. A kiszabadult Zdeb-
knecht, Lnixemburg Éo'za, Levi, Haase, Vater 
és mások már vörös gárdákat szerveztek és a 
fronton tömeges szökésre izgattak. Nemzetrontó 
munkájuk legközvetlenebb eredménye a második 
kiéli matrózlázadás lett (okt. 28.), mely futótűz 
gyorsaságával átterjedt az egész fllottára, majd 
az egész partvidékre és lehetetlenné tette a 
szárazföldi hadsereg megkönnyítésére tervezett 
északtengeri előretörést. 

Ausztriában a viszonyoknak megfelelően a 
szélső nacionalizmus leplében jelentkezett az 
államrontó radikalizmus. A cseh nemzeti tanács 
azzal felelt a császári manifesztumra, hogy prok
lamálta a csehszlovák nép egységét és független
ségét (okt. 19.) s szenvedélyesen követelte a cseh 
és tót csapatok hazaszállítását. A délszlávok és 
ukránok szintén a teljes elkülönítés szükségessé
gét hangoztatták. Még az osztrák németség köré
ben is erős szeparatisztikus törekvés mutatkozott. 
Élére különösképenanemzetközi szociáldemokrata 
párt állott, de a többi pártok is támogatták. Bécs
ben okt. 21. összeült Német-Ausztria ideiglenes 
nemzetgyűlése, melynek hangulatán már erősen 
érzett a Németországhoz való csatlakozás vágya. 

Nálunk már szintén erősen lábrakapott a nem
zeti elkülönülés vágya. A parlamentben Vajda 
Sándor a románok (okt. 18.), Juriga Nándor pedig 
a tótok számára teljes önrendelkezési jogot köve
telt (19.). De egyelőre sokkal fontosabb szerepet 
játszott a politikai szempont. A Károlyi Mihály 
mögé sorakozó radikális elemek meggyőződéssel 
hirdették, hogy egyedül ők hivatottak a háború 
borzalmainak megszüntetésére, mert az entente 
csupán velők hajlandó tárgyalni. Lovászy Márton, 
Vass János és Fényes László nyílt parlamenti 
ülésen entente-barátoknak vallották magukat 
(okt. 16.). Néhány nappal később a Károlyi-párt 
Fiume megszállása és a debreczeni botrány hírének 
ügyes szcenirozásával lemondásra kényszerítette 
a Wekerle-kovrakayt (23.) és a hosszú interreg
numot arra használta fel, hogy hova-tovább 
minden közhatalmat magához ragadott. A szo
cialista és radikális pártok bevonásával Nemzeti 
Tanácsot szervezett (okt. 25.) és merészhangú 
proklamációban követelte a magyar csapatok 
azonnali hazaszállítását, a rögtöni békekötést, a 
cenzúra eltörlését és a wilsoni elvek fenntartás
nélküli alkalmazását (ok. 26.). 

A szervezetlen és tájékozatlan polgárság kész
pénznek vette a hangzatos programmot, elhitte, 
hogy Károlyi az egyetlen ember, aki a háború 
poklából a béke és a boldog jövő igéretföldjéro 
tudja vezetni a nemzetet s ezért tömegesen csat
lakoztak hozzá. A sok ezer szökevény és fegyel
met megunt katona és tiszt szintén köréje cso
portosult, mert pacifista és antimilitarista pro-
grammjában a saját leghőbb vágyát látta meg
valósulva. A rendőrség csatlakozása már a hiva-
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talos államgépezet bomlásának kezdetét jelen
tette (okt. 29.). A kormányválság elhúzódása, a 
gödöllői meddő kihallgatások, Károlyi eredmény
telen béesi útja (27.) és a JíacZiA;-korinány várat
lan kinevezése (30.) mind a forradalmárok mal
mára hajtotta a vizet. A Nemzeti Tanács már 
tényleg az egyetlen szervezett hatalmat jelen
tette s Károlyi királyi kinevezés nélkül is kezé
ben tartotta az események irányítását. 

így a Monarchia az októbervégi napokban 
valójában már csak papiron létezett. Andrássy 
különbéke-ajánlata (okt. 27.) nem tudta megfordí
tani az eseményeket. A megindult folyamatot 
nem lehetett többé feltartóztatni. A horvát szábor 
Pribicsevics képviselő indítványára megszűnt
nek jelentette ki a Magyarország és Horvát
ország között fennállott jogi viszonyt s egyben 
proklamálta az összes délszlávok egyesülését 
(29.). Horvátországgal egyetemben' elveszett 
Fiume is, melyet Jekelfalussy kormányzó ellen
állás nélkül a horvát-szlovén-szerb nemzeti tanács 
kezére adott. Prága egy nappal megelőzte Zág
rábot : a Szent Vencel téren már 28-án kikiáltot
ták a független csehszlovák köztársaságot. 
Ekkorra Magyarország is megérett a forradalomra. 
Károlyi'és barátai a katonaszökevények, a rend
őrség és a fölfegyverzett munkástömegek segít
ségével okt. 30-ról 3 l-re virradó éj jel úgyszólván 
ellenállás nélkül hatalmukba kerítették a fővárost, 
amit másnap az egész ország csatlakozása köve
tett. A király erre visszavonta Hadik kinevezését 
s Károlyit bízta meg a kormányalakítással. 
Károlyi párthiveiből s a radikális és szoczialista 
párt bizalmi embereiből azonnal össze is állította 
kabinetjét s József főherceg kezébe letette az 
esküt, mely alól azonban jellemző módon már 
másnap fölmenttette magát. A budapesti forrada
lommal egyidejűleg Bécs is megmozdult és prokla
málta a német-osztrák köztársaságot. 

A hátvidék szétesése után a front egysége 
sem volt tovább tartható. Pedig délnyugaton az 
olaszokkal ép ezidétt (okt. 24. óta) nehéz, részben 
dicsőséges harcok folytak. De a különböző nem
zeti tanácsok sürgetései a saját nemzetökbeli 
katonák hazaszállítása irányában megmételyezte 
a küzdő csapatok szellemét. Legtöbbje megtagadta 
az engedelmességet vagy önként kivonta magát 
a harcvonalból. A 42. horvát hadosztály 25. és 26. 
ezredének példája, mely elsőnek tagadta meg az 
állásba vonulást (okt. 22.), csakhamar számos 
követőre talált. 

A hadseregfőparancsnokság a teljes felbomlás 
elkerülésére nem látott más eszközt, mint a rög
töni fegyverszünetkérést és az ellenségeskedés 
beszüntetését. Okt. 28. utasította tehát a Weber 
tábornok vezetésével már korábban megalakult 
fegyverszüneti bizottságot, hogy azonnal lépjen 
érintkezésbe az olasz hadvezotőséggel. Weber és 
kísérete, köztük Nyékhegyi Ferenc alezredes, 31. 
tényleg megjelent az olasz főparancsnokság szék
helyén Padovában s Diaz tábornok helyettesével, 
JBadoglio tábornokkal a versaillesi Gonseil supé-
rieur de guerre által megszabott feltételek alap
ján azonnal megkezdte a tárgyalásokat, melyek 
azonban a badeni hadseregfőparancsnokság halo-

miatt csak 3-án d. u. 3 órakor vezettek 

eredményre. A feltótelek értelmében az osztrák
magyar hadaknak az összes megszállott terüle
teket ki kellett Uriteniök, bizonyos időn belül a 
szerződésben megjelölt vonalak mögé vonulniok 
s a kiürített területen lévő összes katonai anya
got a vasutakkal egyetemben átadniok. Azon
kívül a Monarchiának meg kellett Ígérnie, hogy 
hadseregét 20 békelétszámú hadosztályra csök
kenti, a területén lévő német csapatokat 15 napon 
belül eltávolítja vagy internálja, összes szállító
eszközeit rendelkezésére bocsátja az ententenak s 
a hadifoglyokat és internáltakat viszonosság nél
kül szabadon bocsátja. A tengerre vonatkozó fel
tételek már megszövegezésök idején tárgytalanok 
voltak, mivel a flottát a császár rendelkezésére 
már előbb (okt. 30.) a délszlávok kezére adták. 

Magyarország területét közvetlenül nem érin
tette a padovai fegyverszünet. Badoglio tábor
nok Weber tábornok kérdésére határozottan ki
jelentette, hogy a montenegrói és szerb hadszín
téren, valamint Romániával, Ukrajnával és 
Lengyelországgal szemben a jelenlegi birodalmi 
határ jelenti a kiürítésnél tekintetbe veendő 
demarkációs vonalat. Károlyiék azonban tudato
san nem vették tudomásul e viszonylag kedvező 
megegyezést. Ők elbizakodottságukban és korlá
tolt optimizmusukban közvetlenül akartak tár
gyalni az entente-tal. De előbb szétzüllesztették 
a hadsereget. IAnder Béla hadügyminiszter nov. 
1-én kijelentette: «Nem akarok többé katonát 
látni!» B programmnak megfelelően szocialista 
agitátorokat küldött a visszaözönlő csapatok elé, 
kik már a határok mentén szétszélesztették a 
különben is hazavágyó katonákat. Ugyanezt tették 
a déli határ mentén kialakuló védelemképes front
tal is. Előbb tehát összetörték az ország kardját, 
minden oldalról megnyitották a határokat az ellen
ségek előtt és csak aztán gondoltak a békekötésre. 

Károlyi Jászi, Bokányi és Hatvány Lajos tár
saságában nov. 5. indult Belgrádba, itt azonban 
nagy kiábrándulás várt rája. Franchetd'Esperay 
tábornok egy cseppet sem méltányolta forradalmi 
és pacifista érdemeit; olyan feltételeket szabott 
eléje, melyek hasonlíthatatlanul szigorúbbak vol
tak a padovai szerződésnél. így követelte a Sza
mos—Besztercze—Marosvásárhely—Gyulafehér
vár—Arad—Baja—Pécs vonaltól délre eső terii
letek kiürítését, a haderőnek 6 gyalogos és 2 lovas
hadosztályra való csökkentését s az egész ország 
megnyitását az entente-csapatok előtt (nov. 8.). 
A szörnyülködés mit sem használt. A kegyetlen 
feltételeket el kellett fogadni (nov. 13.). De ekkor 
már nemcsak délről, hanem északról és keletről 
is megkezdődött az ellenségek beözönlése. 

Míg ekként a Monarchia már a tragikus október-
végi napokban áldozatául esett benső korliadt-
ságának, Németország néhány nappal tovább 
bírta. De itt is minden jel a forradalom közelsé
gét sejttette. A tengerészet körében kitört lázadás 
mind nagyobb mértéket öltött. Nov. 5. már 
Hamburg és Lübeck is forradalomban állott; 
innét tovább gyűrűzött a mozgalom északra és 
keletre. Nov. 6-án Brémát kerítette sorra. Ezzel 
egyidejűleg Közép- és Nyugat-Németország is vö
rös színbe borult. A helyi hatóságoktól mindenütt 
munkás- és katonatanácsok vették át a hatalmat. 
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Közben a császárkérdes is kritikussá érett. A 
szocialisták Wilson végzetes jegyzéke nyomán 
hamarosan megbarátkoztak a császár lemondatá-
sának gondolatóval. Azzal fenyegetőztek, hogy ha 
Vilmos nem mond le önként, a köztársaság be
vezetését indítványozzák (6.). A császár azonban 
a zavaros helyzetre való tekintettel kijelentette, 
hogy önként nem hajlandó elhagyni helyét. Erre 
a szocialista pártvezetőség formális ultimátumot 
intézett hozzá s a konzervatívok kivételével a 
többi pártok is rosszalásukat fejezték ki vonako
dása felett (7.). 

A délnémetországi események csak siettették 
a végkifejlődést. Münchenben 7-én kitört a forra
dalom s menekülésre kényszorítette III. Lajos 
királyt. A forradalmárok másnap trónvesztettnek 
nyilvánították az egész Wittelsbach-Amaszti&t s 
Bajorországot Eisner Kürt vezetésével köz
társasággá alakították át. A braunschweigi 
forradalmárok még aznap követték a bajor példát. 
Most végre Berlin is megmozdult. A független 
szocialisták nov. 9. általános sztrájkot kezdtek, 
melyhez a többségi párt is csatlakozott. A zavar
gók ellen kirendelt ezredek a gárdavadászok kivé
telével valamennyien átpártoltak a lázadókhoz. 
Ezzel a helyzet teljesen tarthatatlanná vált. Miksa 
herceg kancellár déli egy óra tájban köztudomásra 
hozta a császár és a trónörökös lemondását s 
egyben maga is leköszönt. Helyébe a többségi 
szocialistákVezére, Ebért lépett. Scheidemann a 
parlament egyik ablakából azon melegében prok
lamálta a német köztársaságot, amit a tüntető 
tömegek zajos örömnyilvánítások közt fogadtak. 
Berlin példája döntő befolyással volt az egész 
birodalomra. Másnap az összes még el nem űzött 
dinasztiákat trónvesztetteknek jelentették ki s a 
monarchia helyébe mindenütt a köztársaságot lép
tették. A közhatalmat legtöbb helyütt a szocialista 
népbiztosok, illetve a munkás- és katonatanácsok 
végrehajtó bizottságai vették át. A hangulatválto
zásra jellemző, hogy a császár mindjárt lemon-
iása után (nov. 10.) kényszerítve érezte magát, 
iiogy Hollandiába, Amerongenbe meneküljön. 

Mire a forradalom egész Németországban úrrá 
ott, a fegyverszünet kérdése is kedvező révbe 
jutott. Wilson nov. 5. kelt jegyzékében tudatta 
i berlini kormánnyal, hogy a szövetségesek ré
széről Foch tábornagy nyert fölhatalmazást a 
feltételek megszabására. Erre a német hadvezető
ség Erzberger államtitkár vezetése alatt azonnal 
9gy delegációt küldött a találkozó szinhelyéül kitű
zött compiégnei erdőbe, ahol Foch és Wymesz 
tengernagy már pontosan kidolgozott szerződés
tervezettel várt rája. A német delegátusoknak 
esak nagyon kevéssé sikerült az eredeti feltételek 
rideg kegyetlenségét enyhíteni. Hazájuk szomorú 
viszonyaira való tekintettel kénytelenek voltak 
lényegesebb módosítás nélkül aláírni az eléjök 
terjesztett okmányt (nov. 11.). 

Eszerint Németországnak 15 napon belül ki 
kellett ürítenie Franciaország, Belgium és Luxem
burg megszállott területeit és egész Elszász-
Lotharingiát, újabb 15 napon belül pedig a Rajna 
baipartját egész terjedelmében s jobbpartját átlag 
30—40 km. mélységben; ki kellett szolgáltatnia 
öuOO ágyút, 30,000 gépfegyvert, 3000 aknavetőt, 
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2000 repülőgépet, 5000 lokomotívot, 15,000 vasúti 
kocsit, 5000 automobilt, az összes búvárhajókat, 
6 páncélos cirkálót, 10 sorhajót, 8 kis cirkálót és 
50 legújabb típusú torpedórombolót; azonfelül 
le kellett mondania a breszt-litovszki és bukaresti 
békéről, összes afrikai birtokairól s a viszonosság 
elve nélkül szabadon kellett bocsátania hadifog
lyait. Ezzel szemben az entente továbbra is fenn
tartotta a blokádot s a német hajókkal szemben 
gyakorolt zsákmányjogot. Hindenburg a fegyver
szünet aláírása után is megmaradt a sereg élén s 
végrehajtotta a világtörténelem egyik legnagyobb 
feladatát: a forradalom tüzében is rendben és 
vérontás nélkül vezette haza a megvert német 
hadsereget. 

IV. A háború hadi története. 
Old. 

1. Bevezetés _ 289 
2. A szárazföldi hadműveletek _ £90 
3. Tengeri és folyami háború ._ 817 
í. Légi háború _ ... _ — _ ... 326 

1 . B e v e z e t é s . 

Hadszínterek. A hadi események a következő 
térségeken zajlottak le: Európában a nyugati, 
vagyis francia; a keleti, vagyis orosz; a délkeleti, 
vagyis balkáni; a délnyugati, vagyis olasz had
szintéren ; Ázsiában a Török birodalom területén 
(Örményország, Mezopotámia, Hedzsász, Szinai-
félsziget, Palesztina és Sziria); ós mivel Német
országnak, Amerika területét kivéve, a világ
részek mindegyikében voltak gyarmatai, ezek 
területén, azután a tengerek felszínén és ez alatt 
és végül az emberiség történetében legelőször: 
a levegőben. 

A hadat viselő államok (összesen 33) csopor
tosulása. Két szövetségi csoport alakult, neve
zetesen: a központi hatalmak és az entente 
(entente cordiale, később «Les puissances alliées 
et associées»). Előbbit Németország, Ausztria-
Magyarország, Bulgária és Törökország alkot
ták. (Összesen 159.500,000 lakossal; a fegyverbe 
állítottak száma 22-2millió embervolt.) Az entente 
táborában voltak: Francia- és Oroszország, 
Anglia, Belgium, Szerbia, Montenegró, később 
Japán, Olaszország, Románia, az Észak-
amerikai Egyesült-Államok, Kuba, Panama, 
Sziám, Kína, Brazília, Bolívia, Guatemala, 
Hondurasz, Nikaragua, Haiti, Peru, Urugay, 
Equador, Görögország, Portugália, Hedzsász, 
Libéria,vitőbb Lengyelországés Gseh-Szlovákia. 
(Összesen 1,391.600,000 lakossal; a zászlók alá 
szólítottak száma 40-6 millió volt.) 

A hadviselés módozatai. A küzdelmet az ellen
felek nemcsak a technika összes vívmányaival 
felszerelt fegyveres erőikkel vívták meg, hanem 
folytatólag politikailag és azután az úgynevezett 
«gazdasági» (Wirtschaftskrieg) és «propaganda» 
háborúval (Propagandakrieg). Bámulatosak a köz
ponti hatalmaknak, a sajátos kényszerítő körül
mények folytán, a belső vonalon a vasutak segít
ségével mesterileg végrehajtott ama szárazföldi 
hadműveletei, amelyekkel egyik hadszintórről a 
másikra tolták át seregtesteiket. 

19 
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2. A szárazföldi hadműveletek. 
A J H a d i e s e m é n y e k E u r ó p á b a n . 

Old. 
Hadi tervek általában _ _ . . . _ ... 291 
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2. Keleti hadszíntér. 
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A szövetségesek 2. támadása (Lodz, Limanova, La-

panov)... _ _ 2S6 
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b) Hadműveletek 1915 máj. 2-tól 1915 végéig. 

1. Nyugati hadszíntér. 
Csata az Artoisban és a Cbampagneban... ... 298 
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A nagyszebeni és brassói csaták 304 
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port sikere 305 
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2. Balkáni hadszíntér. 
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E lőnyomulás Albániában 305 
Az 1. monaszt i r i csa ta — — — 305 
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Rövidí tések e fejezethez. 
í. = ágyú 
áii. = általános 
altlm. = altábornagy 
A.-M. = Ausztria-Magyar

ország 
ang. = angol 
bolg. = bolgár 
cs. = császári 
es.ésk. ^császári és királyi 
fr. vagy franc. = francia 
gépp. = géppuska 
gijal. = gyalogos 
gy. tb.=gyalogsági tábornok 
</!/. rf;'. = gyalogzászlóalj 
hadoszt. — hadosztály 
hadűgym. = hadügyminiszter 
íij. = herceg 
7í0)tu. = honvéd 
kd. = keleti 
kir. = királyi 
kir. lig. = királyi herceg 
közp. hat. = központi ha

talmak 
lov. = lovas 
lov. sz. vagy l. sa. = lovas

század 

lov. 2&. = iovassági tábornok 
műsz. = műszaki 
ném. == német 
népf. = népfelkelő 
nyűg. = nyugati 
o.-m. = osztrák-magyar 
O.-M. J / / = Osztrák-Magyar 

Monarchia 
osztr. = osztrák 
osztr.-inagy. = osztrák-

magyar 
se. vagy szd. = század 
főö. — tábori 
rV = tábornok 
ibngy. = tábornagy 
íösaíi. = táborszernagy 
tb. ü. — tábori üteg 
tör. = török 
íii«. = tüzér 
tiiz.-oszt. = tüzérosztag 
•a. = üteg 
wíWú's. = vártüzór 
vezérk. főn. v. v?f. főn. = 

vezérkari főnök 
ufc. = vezérkar 
e7j. = zászlóalj. 

A) Hadi események Európában . 
Haditervek általában. A számbelileg nagyobb 

erővel rendelkező entente nyugaton, keleten és dél
keleten egyidőben végrehajtott támadásával össze
roppan tani kívántaaközp. hat.-at és ezeknek szívé
ljen remélte megszabni a békefeltételeket. Csak 
ha a támadás csütörtököt mond, következnék a 
teljes körülzárással kapcsolatos megőrlés há
borúja és a kiéheztetés eszköze. A gyengébb és 
eleinte katonailag csak részben, de diplomáciailag 
már teljesen körülfogott és ép ezért súlyos 
helyzetben lévő központi hatalmák a védelemre 
szorultak. Ennek azonban nem volt szabad puszta 
védelemnek, hanem támadással kapcsolatosnak 
kellett lennie az esetenként döntő arcvonalon. 
Csak így lehetett megállítani a három irányból 
előretörő fegyveres tömegeket. A döntést legelő
ször a nyűg. hadszintéren kellett keresni, mert 
Franciaország, Anglia és Belgium seregtesteiknek 
békében való elhelyezése és készenléte, valamint 
vasúti hálózatának fejlettsége következtében leg
előbbválhatott támadásra képessé és eláraszthatta 
Németországnak iparban leggazdagabb, tehát 
katonailag is legértékesebb nyűg. részeit (Rajna 
melléke). A nyűg. ellenségekre Németországnak 
kellett gyorsan, nagy lendülettel lesújtania, hogy 
azután később, de azért még idejében A.-M.-gal 
együtt az orosz tömegeket is feltartóztathassák 
és visszavethessék. Később, amikor az entente a 
közp. hat. gazdasági erőinek megbénítására és a 
kiéheztetésre törekedett, a közp. }íat.-nak minden 
áron tágítaniok kellett a nagyon is szűkre szabott 
gyűrűt, hogy egyrészt a körön kívül egymástól 
elkülönítetten álló entente-hatalinakat még jobban 
elválasszák egymástól, másrészt, hogy annál 
nagyobb arányokban biztosíthassák a megélheté
sükhöz és a hadviseléshez szükséges termőfölde
ket, nyersanyagokat és ipari vállalatokat. Az 
orosz fegyveres erő leverésére azért kerülhetett 
csak később a sor, mert az orosz birodalom saját
ságos körülményei következtében az első pillanat
ban nem látszott nagyon veszedelmesnek, mivel 
két világrészben szétszórt roppant nagy hadserege, 

a számítások szerint (ami azonban nem vált be a 
valóságban!) csak idők multán gyülekezhetett a 
Visztula mellékén. Szerbia és Montenegró sakk
bantartása mellett A.-M. fegyveres erejére ju
tott az oroszlánrésze annak a feladatnak, hogy 
megállítsa, illetőleg magára rántsa az orosz 
óriást, nehogy az elárasztván Németországot, a 
hátába törjön a Franciaországban hadakozó 
német seregeknek. Igen súlyos körülmény volt, 
hogy a közp. hat. mindegyikének már a háború 
elején két hadszintéren kellett harchoz állania 
(kétarcvonalas háború!). 

Erőviszonyok. A fegyveres hatalmak I—II. 
vonalbeli tervszerinti hadi létszámai 1914. a kö
vetkezők voltak: 

Németország — — — . 
Ausztria-Magyarország ~. . 

Összesen 

2.020,000 
1.338,000 

... 3.358,000 

Oroszország __ 3.Í20,000 
Franciaország 1.650,000 
Szerbia és Montenegró .. . 285,000 
Anglia 132,000 
Belgium 117,000 

Összesen 5.604,000 

A háború kezdetén az entente nyugati hatal
masságai összesen 85 hadosztállyal* vonulhattak 
fel Franciaországban és Belgiumban. Oroszország 
fegyveres ereje összesen 79 sorhadi- ós lövész, 
valamint 35 tartalék- és mintegy 40 népfelkelő 
hadosztályból állott. Bár a népfelkelés teljes ere
jével nem volt készen a háború elején és ámbár a 
birodalom más részeiben is maradtak erők s a 
gyér vasúti hálózat lassította a felvonulást, Orosz
ország mégis legalább 80 hadosztállyal kezdhette 
meg a hadmüveleteket az európai hadszintéren. 
Szerbia-Montenegró 23 hadosztállyal támadhatott. 

A közp. hat. mind a három irányba összesen 
172 (123 német és 49 osztr.-magy.) hadosztállyal 
vonulhattak fel. A.-M. Szerbiával és Montenegróval 
szemben 11 hadoszt. állított; a megmaradt 38 
hadoszt., valamint 9 német hadoszt. és német 
honvédségből, népfelkelésből és a keleti várak 
megszálló csapataiból alakított seregtestek (17 
hadoszt.) a keleti hadszintéren csoportosultak. A 
nyugati hadszintérre tehát kereken 97 német had-
oszt. jutott az ententebeli 85-tel szemben. 

Hadvezetöségek: Közp. hatalmak. Német
ország : fővezér II. Vilmos ném. császár; vezérk. 
főnöke: 1914 aug. 1.—szept. 14. Moltke Hellmuth 
vezérezredes, 1914 szept. 15.—1916. aug. 29. 
Falkenhayn Erik gy. tb., 1916 aug. 30. a háború 
befejezéséig: Beneckendorf-HindenhirgPál tá
bornagy. Első szállásmester: 1916 aug. 30.—1918 
okt. 26. Ludendorfjf Erik gy. tb., azután Gröner. 
Vilmos tb. —Ausztria-Magyarország. Hadsereg-
főparancsnok: 1914aug. 1.—1917febr. 15. Frigyes 
kir. herceg, azután Károly király. Vezérkari 

* Hadosztály: hadműveleti egység, olyan seregtest, 
melynek ereje nálnnk rendszerint és legfeljebb 16 gy. alj., 
16 gépp.-osztag, 3 lov. szd., 7 üteg és szükséges intézetek 
(lővőszer, élelem és egészségügy), vagyis összesen 16,000 
puska, 32 gépp., 300 lovas és 42 ágyú. Németországban: 
12 gy. zlj., 4 lov. szd., 12 üteg stb., vagyis 12,250 puska, 
24 gépp., 600 lov. és 72 ágyú. Franciaországban : 12 gy. 
zlj., 1 lov. szd. stb. és 48 ágyú. Oroszországban: 16 gy. 
zlj., 32 gépp.. 1—3 lov. szd., 6—8 üteg stb., vagyis 14,000 
puska, 32 gépp., 400 lovas és 48—64 ágyú. Kéeöbb vál
tozások következtek be 

10* 
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főnökök: 1914 aug. 1.—1917 inára 1. Hötzen-
dorfi Gonrad Ferenc gy.tb., később vezérezredes 
(1915 jún. 23.) és tábornagy (1916. nov. 27.); az
után a háború végóig Straitssenburgi Arz Artúr 
gy. tb., később vezérezredes (1918 aug. 18.); 1916 
szept. 6. létesült a legfelsőbb hadvezetőség; feje 
a német császár volt. A szárazföldi haderők vezér
kari főnökének jogában állott: a legfelsőbb had
vezetőség nevében rendeleteket adni és a szövetsé
ges államok haderői vezéreivel egyezséget kötni; 
tehát bizonyos tekintetben egységes vezérlet. — 
Törökország. Fővezér: Enver pasa hadügym. — 
Bulgária. Fővezér: Ferdinánd cár, vezérkari 
főnök: Jekow tb. 

Entente-hatalmak. Franciaország: fővezér 
1914 aug. 1.—1916 jan. 3. Joffre József Jacques 
tb., azután 1917 máj. 15. Nivelle Róbert tb., 
1918 ápr. 24. Pétain Henri tb., utána a háború 
végéig Foch Ferdinánd tb., majd tábornagy. — 
Anglia: 1915 dec. 16. French John, azután Haig 
Douglas tb. — Oroszország: 1915 szept. 8. Niko-
lá) Nikolájevics nagyherceg (vezérkari főnök: 
Januskievics), utána 1917 mára 15. II. Miklós 
orosz cár (vezérkari főnök: Alexejev Mihály tb.); 
1917 mára—ápr. Alexejev Mihály tb.; 1917 júl. 
4.—aug. 1. Brusszilov Alexej; aug. 2.—szept. 
10. Kerenszki Sándor hadügym.; utána előbb 
Kornilov György tb., majd Kleinbovszki és 
Duchonin tb. és végül Krylenko Ábrahám zász
lós 1917 nov.—1918 mára' — Szerbia. Fővezér: 
Sándor trónörökös. Vezérkari főnök: Putnik 
Eadomir tb. és vajda. — Olaszország. Fővezér: 
III. Viktor Emánuel olasz király. Vezérkari 
főnök: 1915 máj.—1917 nov.9. Cadorna Luigi tb., 
azután Diaz Armando tb. a háború végéig. — 
Románia. Fővezér: Ferdinánd király. Vezér
kari főnök: Iliescu tb. — Északamerikai csa
patok vezére: Pershing John tb. 

a) H a d m ű v e l e t e k 1 9 1 5 m á j . 2 - ig , a 
grorl icei á t tö rés ig - . 

1. Nyugati hadszíntér. 

át megrohanják, csatára kényszerítik és a Rajná
hoz vetik vissza a németeket. Az angoloknak és 
a belgáknak a francia haderők balszárnyához 
kellett csatlakozniok. A német hadvezetőség had
műveleti tervét a «Hadi tervek általában* című 
szakaszban már említettük. A gyors cselekvés 
azonban nem tűrte a francia keleti várak hosszas 
ostromát; át kellett valahol törni a bástyás homlok
zatot. Mivel pedig a franciák, bízván Belgiumban 
is, a Belgium és Luxemburg felé telepitett várai
kat (Maubeuge, Lille) meglehetősen elhanyagolták, 
csakis Belgiumon át "volt erőszakosan megnyit
ható az a kapu, amelyen át a német hadseregek 
jobbszárnya (1—5. hadsereg) nagy balrakanyaro
dással az entente balszárnyát megrohanhatta. 
(Schlieffen tb. volt német vezérk. főn. terve. Ezt 
azonban Moltke módosította; gyengítette a támadó 
jobbszárnyat, ami azután oka volt a marnei ku
darcnak.) Metz és Strassburg várának és a közé
jük rendelt hadseregeknek jutott az a feladat, 
hogy útját állják az esetleg támadó francia sereg
testeknek. A Belfortból támadó ellenséges erők 
számításba nem igen jöhettek, mivel a Rajna, 
Svájc és a Vogézek alkotta szűk térségen erőiket 
amúgy sem fejthették ki és csekély erőkkel sakk
ban tarhatók voltak. 

A felvonulást és az erőviszonyokat az 1. váz
lat mutatja. 

A francia támadó hadjárat összeomlása. 
1914 aug. 2. a német 8. hadtest megszállotta 
Luxemburgot. Már 1914 júl. végén a német kor
mányhoz hírek érkeztek francia haderőknek a 
Sambre és Maas folyók között, Givet—Namur vo
nalán tervezett felvonulásáról, továbbá arról, 
hogy egyrészt Franciaország és Anglia, másrészt 
Belgium között tárgyalások folynak az angol 
és a francia hadaknak Belgium területén áí 
Németország elleni vonulásáról. Erre a németek 
aug. 2. ajánlatot tettek a belga kormánynak 
német haderőknek Belgiumon való békés átvonu
lására. Mivel azonban Belgium a válaszra kitűzött 
határidőre életjelt nem adott, közte és Német-' 
ország között is kiütött a háború. Ennek következ
ményeként aug. 4. a németek átlépték a belga 
határt, 6—7. pedig az Emmich tb. vezette német 
erők áttörték Lüttich erődövét s a várost és a 
fellegvárat elfoglalták (Ludehdorff). A többi 
erődök rendszeres ostroma (Einein tb.) aug. 16-ig 
tartott (a német 42 cm. és az osztr.-magy. 30'5 
mozsarak csodálatos hatása). Ezután a német jobb
szárny megtámadta és meg is verte a belga had-
erőket(aug.l9. St. Trond—Landen, 20. Tirlemont), 
majd megszállotta Brüsszelt (aug. 20.), ami után 
bevévén Namur várát is (aug. 25.), Antwerpen és a 
belga tengerpart kivételével egész Belgium a né
metek kezére jutott. A belga hadsereg roncsai Ant
werpenbe menekültek. Közben Elszászban, ahová 
a franciák betörtek, ezek vereségé-vei végződütt 
az első (aug. 9.—10.) és a második (aug. 19—2'i.i 
mühlhauseni csata. Ezalatt a francia 2. hadsereg 
Metz-Saarburg között (aug. 20—22.) áttörést kí
sérelt meg, de ezt a német 6. hadsereg megaka
dályozta. Ezután megverte Longwynál (aug. 
22—27.) az 5. német hadsereg a francia 3-at, 
Neufchateaunál (aug. 22—23.) és a Maas-menti 
csatában (aug. 24—29.) a német 4. hadsereg a 

Hadműveletitervek. Az 1870/71. német-francia 
háború után Franciaország, gyöngeségének nyil
vánvaló tudatában és attól félve, hogy a németek 
újabb támadást kezdhetnek, szükségesnek tartotta, 
hogy a francia haderőknek a Mosel és Vogézek 
mögötti felvonulási területét biztosítsa és meg
erősítse, így épültek fel a fr. keleti határ mentén: 
Epinal, Tóul és Verdun hadseregek befogadására 
alkalmas táborvárai, amelyek közé, majdnem 
minden út elzárására, kisebb és nagyobb erőssége
ket telepitettek. Az entente szövetségébe bevont 
Belgium, semlegességének ürügye alatt és határai
nak megvédelmezése végett, ugyancsak hatalmas 
várakat telepített országa keleti határa hosszában 
(Namur, Lüttich). Az ekként Baseltől Maastrichtig 
alkotott nagy bástyás homlokzat vetette meg 
alapját az entente hadjárati tervének, mely számí
tásba vévén Anglia és Belgium fegyveres erejét 
is, az volt, hogy a Belfort és a Sambre folyó kö
zött felvonuló francia haderők egy kisebb része 
Lotharingiábá és Elszászba tör be, míg a főerők, 
a Moseltól északra, Luxemburgon és Belgiumon 
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francia 4-et, ami által és részben a francia sereg
testek vezetőinek hibáiból, halomra dőlt az egész 
francia támadó hadjárat. Aug. 2a—2-i. között 

|ítiemet 1. hadsereg Mons alatt győzelmet aratott 
is angolok felett, akik St.-Quentinen, Noyonon, 
íbmpiégrien át a Marne mellékére vonultak vissza. 
Közben a német lovasság bevonult Liliébe és az 
I. Bemet hadsereg Comblesnél (aug. 30.) egy 

Longwy (aug. 26.), Montmédy (aug. 31.), Givet 
(aug. 31.), Laon (szept. 2.), La Fóré (szept. 4.), 
Eirson ésMaubeuge (szept. 7.) francia erősségeket. 

Csata a Marne mentén (szept. 5—12.), 1. a 2. 
vázlatot. Hogy a franciák haderőiket a német 1—2. 

francia hadtestet vetett vissza. Amíg ezután a 
német 1 —5. hadseregek ellenségeik üldözése köz
ben a Marneig jutottak, a németek behódoltatták: 
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hadsereg átkarolása elől megmentsék. Parisra és 
Verdimre támaszkodva, a Marne folyó mellékére 
vonultak vissza, ahol két újonnan alakított hadse-
reggel(a.MaKnorí/vezette 6. és a Focli vezérelte9.) 
megerősödvén, Gallienitb. unszolására ellentáma
dással kapcsolatosan csatához állottak. A franciák 
és az angolok egyrészt meg akarták kerülni a né
met jobbszárnyát, másrészt a német csatavonalat 
kívánták áttörni az 1. és 2. német hadsereg között. 
Bár az átkarolást az 1. német hadsereg (Kluck tb.) 
mesterileg nemcsak hogy kivédte, hanem még 
ellentámadásba is fogott, a veszedelmes helyzet 
miatt előbb a német 2., majd az 1. hadsereg is 
meghátrálni volt kénytelen. Tekintettel pedig az 
időközi keleti hadszintéri válságos helyzetre, ami 
miatt a német támadó szárnyról két hadtestet 
Kelet-Poroszországba kellett szállítani, egy-egy 
hadtest pedig Antwerpent és Ivlaubeuget ostro
molta, az elégtelen erőkkel rendelkező hadseregek
kel nem volt tanácsos tovább kitartani és így az 
egész német támadó szárny (1—5. hadsereg) a 
nagyobb vereség elől szept. 12. Verdun—Soissons— 
Noyon közé vonult vissza. Az eredeti német had
járati terv tehát nem sikerült; véget ért a néme
tek támadó és mozgó háborúja; német szakfér
fiúk többségének állítása szerint itt veszett el a 
közp. hat.-ra nézve a háború; árokharc kereke
dett, amely az ellenfeleket eddig nem ismert 
olyan súlyos helyzet elé állította, amelyből a ki
vezető utat megtalálni felette nehéz volt. 

Küzdelmek Flandria birtokáért és a szövet
ségesek áttörési kísérletei. A Mame-csata után 
az Aisne folyócska mögé visszavonult németeket 
a szövetségesek óvatosan és késedelmeskedve kö
vették ; de szept. 17. Noyon ós Roye között ered
ménytelenül megtámadták a német jobbszárnyat. 
Okt. 9. az ostromlott Antwerpen nyitotta meg 
kapuit a németek (Beseler tb.) előtt. Ezután mind 
a szövetségesek, mind a németek új erők harcba
vetése révén kölcsönösen egymás áttárolásához 
fogtak (Das Rennen nach dem Meer!), ami arra 
vezetett, hogy mindkét fél végre is a tengerpart
hoz ért. Közben a németek megszállották Gént és 
Lille (okt. 12.), Brügge (okt. 14.), valamint Ostende 
[okt. 15.) városát, majd kifejlődött az Yser-
melléki csata (okt. 18—nov. 30.), amelyben a né
metek kudarcot vallottak abbeli törekvésükben, 
hogy Dí'mkirchenig ós Calaisig jussanak. (A bel
gák az Yser folyócska gátjait átszakították és el
árasztották a németek előnyomulási területét.) 
Ettől fogva a tengertől a svájci határig, 750 km. 
hosszú vonalon, megkezdődtek az ú. n. ccállás-
harcok», amelyek folyamán 1914 nov. és dec. 
havában a szövetségesek több ízben a tengerpart
tól le egészen Verdunig, nem ismervén fel a meg
erősített állások okozta változott körülményeket, 
a mozgó háború elvei szerint végrehajtott táma
dásaikkal hiába rohantak neki a németek védelmi 
vonalainak. 1915 febr. 21.—márc. 20. között zaj
lott le a champagni téli csata, amelyben a szövet
ségesek első ízben alkalmazták a «pergőtüzet», 
de hiába. Ápr. 29. harminc km. távolságból a né
met tüzérség Dünkirclien várát bombázta. Az 
1915 máj. haváig terjedő idő szakadatlanul és 
különböző helyeken olyan harcokkal (márc. Lo-
^etto, Neuve-Chapelle; ápr. Ypern, Combles; máj. 

lorettói csata stb.) telt el, amelyekben a szövet
ségesek hiába támadtak. (Ápr. 22. Ypernnél a néme
tek először használtak gázokat.) Közben a németek 
mind nagyobb erőket voltak kénytelenek átszál
lítani a keleti hadszintérre, vagyis egyidőre fő-
harctér a keleti lett, míg a nyugati meűékes ese
mények színhelyévé vált, ahol erőmegtakarításra 
kellett törekedni. (Az ellenfelek számerői: né
metek 1.900,000; entente 2.450,000 ember. Beér
kezik az u. n. Kitchener gyarmati hadsereg.) 

2. Keleti hadszíntér. 
Hadműveleti tervek. Az oroszok a középen sor

sára hagyták Nyugat-Lengyelországot és amíg 
Varsó és Ivangorod között a Visztula hatalmas 
akadálya hosszában csupán védelemre szorítkoz
tak, addig a szárnyakon, ahol semmiféle nagyobb 
természeti akadályok az előnyomulásnak gátat 
nem vetettek, Galíciára és Kelet-Poroszországra 
rohantak; majd, ha e helyeken győztek, a középen, 
Lengyelországon át akartak a közp. hat. szivébe 
nyomulni. Később e tervet a németeknek Francia
országban váratlanul igen korán nagy lendülettel 
ós sikerrel koronázott előtörése dugába döntötte, 
és az entente az «« Berlin» jelszót adta ki. 

A közp. hat. Galíciából és Kelet-Poroszország
ból való előtöréssel Lengyelország keleti felébe 
óhajtottak benyomulni, hogy harapófogóba szorít
sák az orosz seregeket. Ezt azonban nem valósít
hatták meg, egyrészt a németeknek kelet-porosz
országi csekély erői miatt ós mivel az oroszok 
tetemesen nagyobb erőkkel vonultak fel Kelet-
Poroszország ellen is, másrészt mivel az oroszok 
mozgósítása, felvonulása és erőiknek csoportosí
tása sokkal előbb ment végbe, mint ahogy erre a 
közp. hat. számítottak. Németország tehát Kelet-
Poroszországban csupán a védelemre gondolt, míg 
A.-M. fegyveres hatalmának jutott az a feladat, 
amelyet a «Hadi tervek általában» című szakasz
ban fentebb már leírtunk. 

Erőviszonyok. Ausztria-Magyarország, bele
számítva a balkáni hadszíntérről felszállított 2. 
hadsereg részeit is, Oroszország ellen összesen 
négy hadsereggel és egy hadseregcsoporttal vonult 
fel'(772 Vs zlj., 386 lov. sz. és 363"ü.). Németország 
Sziléziában csupán a Woyrsch tb. vezette honvéd 
hadtestet, Kelet-Poroszországban pedig Pritticitz 
vezérezredes parancsnoksága alatt a 8. hadsere
get vonultatta fel (összesen 26 hadosztály). Orosz
ország Kelet-Poroszoszág ellen 1. és 2. hadsere
gét (összesen 540,000 ember), A.-M. ellen pedig: 
a 3., 4., 5., 8. és 7. hadseregét (mintegy 1.200,000 
fő) állította harcba. 

A felvonulást a 3- vázlat, mutatja. 
Az osztrák-magyar támadó had/járat. A kelet

poroszországi német erők egyidejű előtörése mel
lett, az ált. hadműveleti terv szerinti feladatát az 
o.-m. hadvezetőség akként vélte a legjobban meg
oldani, hogyha megtámadja az oroszokat. Evég
ből, és hogy a Lublin és Cholm felöl támadó orosz 
erők átkarolása ellen védekezzék, elsősorban ebbe 
az irányba (1. és 4. hadsereggel) óhajtott előtörni; 
majd ha e hadseregek tért nyertek, jobbra kanya
rodnak és a 3. és 2. hadsereggel a Rovnóból és 
Proskurovból támadó orosz erőket verik meg és 
szorítják el a Polesie mocsaraktól északra álló 
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orosz haderőktől (északi csoport ereje 378 zlj., 
177 lov. sz. és 185 ü.; a délié 394 >/j zlj-, 208 »/« 
lov. sz. és 178 ü. volt). A támadás következménye
ként jöttek létre 1. hadseregünknél (Dankl lov. 
tb.) a kraszniki (aug. 23—25.), 4. hadseregünknél 
(Auffenberq gy. tb.) pedig a komarovi (aug. 22-25.) 
és zamosci csaták (aug. 26—szept. 1.), amelyek

és hogy közben a Kummer hadesoporíja ós 
Woyrsch német hadteste révén is megerősöflötfe 
1. hadseregünk sem állhatta tovább a harcot az 
oroszok folyton növekedő és átkarolásra törekvő 
erőivel szemben. E súlyos harcokkal (az o.-m. 
hadsereg kétharmadba elveszett) az o.-m. haderők 
létüket veszélyeztető módon beváltották azt, hogy 

ben a 4. és 5. orosz hadsereg visszavettetett. Köz
ben azonban a 3., 8. és 7. orosz hadsereg 3. (Bru-
dermann lov. tb.) ós 2. (Böhm-Ermolli lov. tb.) 
hadseregünket visszanyomta ós Lemberg alá szorí
totta. Itt a saját 4. hadseregünk bevonásával létre
jött a lembergi csata (szept. 6—12.), amolyot had-
vezetőségünk félbeszakított ós elrendelte a vissza
vonulást előbb a Szán, később a Dunajec folyó 
mögá, tekintettel az ellenséges igen nagy túlerőre 

az orosz erők zömét magukra rántva, f a mozgó
sítást követő negyvenedik napig azt lekötve is 
tartották; elhárították azt a veszedelmet, amely 
az oroszoknak Németországba való. korai be-
özönlésével és a nyugaton küzdő német hadsere-
gek hátába való törésével járt volna. 

A tannenbergi (aug. 23—30.) és mazuri csaták 
(szept. 5—15.). A Kelet-Poroszország védelmére 
rendelt 8. ném. hadsereget (mindössze 250,000 em-
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ber) a vele szemben álló 1. orosz hadsereg Gum-
binnennél (aug. 20.) megverte; arra a hírre pedig, 
hogy az orosz 2. hadsereg is Kelet-Poroszország 
területére lépett, a német haderők parancsnoka 
összes erőit a Visztula mögé akarta visszavezetni. 
Ezt a német főparancsnokság nem engedélyezte, 
hanem Hindenburg tb.-ot (vezérk. főn. Luden-
dorff tb.) nevezte ki a keletporoszországi hadak 
vezérévé, aki az ellenséges haderők bevárása 
helyett elhatározta, hogy az egymástól távol ha
ladó ellenséges hadseregeket külön-külön támadja 
meg. Amíg tehát az orosz 1. hadsereggel szemben 
igen gyenge erőket hagyott meg, addig többi össz-
szes seregtesteivel Tannenbergnél{ho.) mesterileg 
végrehajtott kettős átkarolással megsemmisítette 
az orosz 2. hadsereget. Ezután Hindenburg az 1. 
orosz hadsereg ellen fordult és ezt a mazuri tavak 
(1. Mazuria) mellékén (Goldap—Angenburg— 
Gerdauen) ugyancsak megverte és egész Kelet-
Poroszországot felszabadította az orosz invázió 
alól. 

Przemysl ostroma és az oroszok első betörése 
Magyarországba. Az o.-m. haderőknek a Szán 
mellékéről a Dunajechez való visszavonulása után 
Przemysl várát az oroszok ostrom alá fogták. 
Az 1. ostrom szept. 17—okt. 10., a 2. ostrom 
nov. 4.—1915 márc. 22. tartott. A vár parancs
noka Kusmanek Hermán tb., a védősereg ereje 
pedig 65V3 zlj., 71. sz., 4 tb. ü., 43. vártüz. sz., 49. 
népf. tüz. oszt. és 8 utász sz. volt a szükséges 
műsz. csapatokkal és intézetekkel (60% magyar, 
akik a legnehezebb harcokat vívták). A vár a mo
narchia igen súlyos hadi helyzetében, támadó-
lagos magatartásával (a Tamássy Árpád tb. ve
zette 23. honv. gy. hadoszt. 18 nagyobb kitörésé
vel) igen fontos hadászati szerepet játszott és 972 
gyal. és 2 lov. ellenséges hadosztályt kötött le. A 
nélkülözések folytán legyengült védősereg végre 
is, a védelmi eszközök megsemmisítése után, a 
vár védelmét feladta. 

A lembergi csaták után az orosz 7. hadsereg ré
szei (szept.25.) az uzsoki(l. o.), vereczkei, beszkidi, 
toronyai és körösmezei hágókon át betörtek Ma
gyarországba ; a Hoffmann tb. és Attems altb. pa
rancsnoksága alá helyezett elegyes erők (később 
Pflanzer-Baltin hadseregcsoport) okt. 20-ra Ga-
liciába vetették vissza őket. 

A szövetségesek első támadása a Visztula— 
Szán vonaláig (szept. 28.—okt. 27.) Bár a szept. 12. 
lezajlott galíciai csatákban visszavonulásra kény-
ezerített és a Dunajec mentére, valamint a Kárpá
tokba visszavonult o.-m. hadsereg szept. végére 
veszteségeit pótolta, de újabb támadásra csakis a 
németek segítsége révén volt képes. A németek 
Kelet-Poroszország védelmére csekély erőket 
hagyván, Sziléziában, Hindenburg parancsnok
sága alatt, hozzánk csatlakoztatták újonan alakí
tott 9. hadseregüket. Ez alatt az oroszok Ivangorod 
várából látszottak támadáshoz fogni. A szövetsé
ges haderők, a jobbszárnytól kezdve, a következő
képen állottak: a Kárpátokban a 2., tőle északra a 
3. és 4., a Visztula mind a két partján az 1. o.-m., 
ettől északra pedig a 9. német hadsereg. A szövet
ségesek támadásuk közben azonban észrevették, 
hogy az oroszok Varsóból a 9. német .hadsereg 
oldalába kivannak törni. Erre a szövetségesek a 

Visztula hosszában védelemhez fogtak, az orosz 
erőket visszaszorító o.-m. hadseregek Szán melléki 
részei pedig balra kanyarodással fel akarták so
dorni az orosz csatavonalat. A Varsóból előtörő 
oroszokkal szemben azonban nem tarthatták ma
gukat az ide irányított német erők (Mackensen 
Gusztáv tb. 5 hadosztállyal) és miután az Ivan-
gorodból támadó oroszok a szövetségeseket vissza
szorították (ivangorodi és Opatovka-melléki csa
ták), az osztr.-magy.-ném. erők egyrészt Szilézia 
határára, másrészt Krakó alá vonultak vissza. 
Közben, okt. 10., Przemysl egyidőre felszabadult 
az ostrom alól, Bukovinát pedig Pflanzer-Baltin 
csapatai visszafoglalták. 

A szövetségesek második támadása. (Lodz, Li-
manova-Lapanov. Nov. 11.—dec. 17.). A szövet
ségesek visszavonulása után Szilézia és Morva
ország határai nyitva állottak. Ezek védelmére 
tehát a közp. hat. újabb támadáshoz átcsoporto
sították erőiket. Jobbról balra haladva megala
kultak: a Kárpátokban Pflanzer-Baltin o.-m. 
hadseregcsoportja, azután a 3., a Visztula mind 
a két partján a 4. és 1. o.-m. hadsereg, Woyrsch 
ném. hadseregcsoportja, a 2. o.-m. és a 9. ném. 
(Mackensen), végül Kelet-Poroszországban a 8. 
ném. hadsereg. Ezekkel szemben, északról dél felé 
haladva, az orosz erők így vonultak fel: Kelet-
Poroszország ellen a 10. és 12. (6 hadtest), Nyu
gat-Lengyelországban az 1., 2., 5., 4. ús 9. (23 
hadtest, az ú. n. «orosz gőzhengers), és a Visztu
lától délre a 3., 8. és 11. hadsereg (14 hadtest). 
A szövetségesek déli szárnyának a védelem jutott 
osztályrészül, míg a német 9. hadseregnek a Nyu
gat-Lengyelországban előtörő oroszok balszárnyát 
kellett megtámadnia és tönkrevernie. A 9. had
sereg nov. 10. indult meg (Vloklavek-Kolo) és 
áttörvén az orosz jobbszárnyat, ennek egyik részét 
a Visztula, a másikat pedig Lodz alá szorította, 
ahol mind a két fél számára létrejött válságos 
harcok végül is arra vezettek, hogy az ellenfelek 
a Bavka, Bzura és Nida folyócskák hosszában 
állásharcokat kezdtek. A védelemre utasított déli 
szárny (o.-m. 4. és 3. hadsereg) az oroszokat, akik 
közben Magyarországba is betörtek (Sáros, Zemp
lén, Bereg, Máramaros), dec. 17. a Idmanova— 
Lapanov körüli csatában (hősi magatartása a 
Muhr Ottmár ezr. vezette 9., 10. és 13. cs. és kir. 
huszárezredeknek), a Magyarországból, Lubotény-
ból, indított erőkkel nemcsak hogy megállította, 
hanem az orosz 3. és 8. hadsereget a Dunajechez 
és a Szán felső szakaszához (Jasló, Krosznó, Szá
nok, Turka) szorította vissza. Bár a szövetségesek 
nem semmisítették meg a Visztula ivében támadó 
orosz erőket, de ezek erejét megtörték, Sziléziat 
megóvták az ellenséges inváziótól és szétfoszlott 
az entente abbeli reménye, hogy a háborút rövi
desen győzedelmesen befejezheti. Az év végére az 
oroszok ismét a Kárpátokba és Magyarországba 
nyomták vissza az o.-m. 3. hadsereget. 

A szövetségesek harmadik támadása. (1915. 
évi téli hadjárat.) Az állandóan támadó roppant 
nagy orosz erők és az 1914. évi harcokban felette 
sokat vesztett o.-m. fegyveres erő kimerültsége 
folytán az o.-m. hadvezetőség és Hindenburg 
azzal a tanáccsal éltek, hogy az oroszokkal való 
végleges leszámolás végett német erők nagyobb 
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arányú alkalmazása révén a keleti harctér tétes' 
sék főhadszintérré. Támogató körülmények gya" 
nánt szerepeltek: Románia, Bulgária, Olaszország 
kétszínű magatartása és Törökország megsegí
tése. A német fővezérlet azonban csak arra volt 
hajlandó, hogy Linsingen tb. alatt az ú. n- «né-
met déli hadsereg»-et (4 hadoszt.) bocsájtja ren
delkezésre a Kárpátok védelmezéséhez; továbbá, 
hogy a keletporoszországi német erőket 4 had
testtel megerősítvén, itt megalakítja a 10. német 
hadsereget. A szárnyakon megindított hadművele
tek révén keletkezett: a kárpáti- és Kelet-Porosz
országban a mazuri téli csata. A kárpáti csatá
ban a szövetségesek ugyan visszanyomták az 
oroszokat a Kárpátok gerincén át, de nem ér
hették el azt, hogy Przemyslt fölmentsék és hogy 
elérjék Lemberget és Tarnopolt. Csupán Pfianzer-
Baltin szélső déli szárnya foglalta vissza Buko
vinát és nyomta hátra az oroszok balszárnyát. 
Ezután árokharc kerekedett, és tekintettel a 
nyugati harctéri helyzetre is, a közp. hat. területe 
körülzárt ostromlott várrá változott, amelynek 
őrserege egyelőre elhárította az orosz erők elő-
özönlésének veszedelmét. Febr. 4—22. zajlott 
le Kelet-Poroszországban a mazuri téli, vagy a 
Lyck alatti csata, amelyben a német 8. (Beíow) 
és 10. (Eichhorn) hadsereg a Siewers tb. vezette 
orosz 10. hadsereget Augusztov alá űzve, körül
fogta és tönkreverte. 

A kárpáti húsvéti csata (márc. 20—ápr. 25.). 
A mazuri győzelem ellenére a szövetségesek ke
leti hadszíntéri helyzete napról-napra rosszabbo
dott, mivel az oroszok, politikai okokból is (Ro
mánia, Bulgária, Olaszország), nem szűntek meg
támadni a Kárpátokban avégből, hogy gyengébb 
ellenfelüket A.-M.-ot levervén, betörjenek a Nagy 
Magyar Alföldre. (Márc. 22. Przemysl elesett 
és az itt felhasznált orosz erőket is bevonták a 
csatába.) A szövetségesek részéről csatához állot
tak : a Pflanzer-Baltin, Linsivgen német déli, 
a 2. (Böhm-Ermolli) és a 3. (Éoroevió) osztr.-
magy., továbbá az ú. n. német «Beszkid-hadtesty> 
(3 hadoszt.). Volök szemben voltak: az orosz 
Dnyeszter hadseregcsoport és a Brusszilov ve
zette 8. hadsereg. Az ellenfelek roppant nagy 
tömegei példátlan hősiességgel szakadatlanul har
coltak. Eredmény: az oroszok csatavonalunkat 
néhány kilométerrel visszaszorították. 

Összefoglalás. A háború kitörése óta a keleti 
hadszintéren lezajlott eseményeknek, de főként 
a közp. hat. haderői által többszörösen példátlan 
eréllyel, igen nagy áldozatokat követelt, támadás
ból támadásba való eljárásának végre is meglett 
az az eredménye, hogy a nagyobb erőkkel rendel
kező orosz hadsereg megtorpant. A.-M.-ra nézve 
ki kell emelnünk azt a tényt, hogy szövetségi kö
telezettségét hiven teljesítette nemcsak a háború 
elején kétszeres túlerővel szemben végrehajtott 
merész támadása végrehajtásával, hanem ké
sőbbi hadműveleteiben ig, amikor példátlan erő
megfeszítéssel pótolván roppant nagy vesztesé
geit, megkapó gyorsasággal új hadsereget terem
tett és amíg a maga országa határait szinte egé
szen nyitva hagyta (Kárpátok), a németekkel 
karöltötten, a hadi cél elérésében szinte erején 
fölül kivette a maga részét. 

3. Balkáni hadszíntér. 
Hadműveleti terv. Mivel az ált. haditerv a 

Balkánt egyelőre mellékhadszintérré avatta, itt 
gyengébb erőkkel az volt a feladata A.-M.-nak, 
hogy határait megvédelmezze. Hogy ezt a balkáni 
erők vezére, Potiorek Oszkár tbszn. miként óhaj
totta megoldani, a puszta védelemmel-e, vagy a 
támadással, azt rábízták. Potiorek a hadsereg
főparancsnokság beleegyezésével a támadást 
választotta. 

Erőviszonyok és felvonulás. A monarchia hadi 
erejének majdnem a felével vonult fel, és pedig: 
a 2. (135 zlj., 43 »/* lov. sz., 56 ti.), az 5. (79'/, zl]'., 
14V3 lov. sz., 39 ü.), és végül a 6. (94 zlj., 51/, 
lov. sz., 53 ü.) hadsereggel. A szerbek hat had
oszt.-lyal Belgrádtól a montenegrói határig, a 
montenegróiak pedig összes erőikkel a maguk 
határának hosszában helvezkedtek el. (Összesen 
350,000 ember.) 

Az első hadjárat (aug. 12—23.). Bár már aug. 
elején nyilvánvalóvá vált, hogy az orosz erők 

4. vázlat. 

mozgósítása sokkal hamarább megy végbe, mint-
ahogy azt hadvezetőségünk elgondolta, a Szerbia 
és Montenegró elleni támadást nem adták fel. 
Azzal pedig, hogy a 2. hadseregnek a keleti had
színtérre való átszállítását rendelték el, a táma
dást — a szerbek Boszniába való betörésének 
megakadályozása végett is — az 5. és 6. had
seregnek a Drinán át kellett végrehajtania akként, 
hogy a 2. hadsereg egyes részei a Száva mellé
kén egyideig segítségül lesznek. A támadókat az 
egész szerb hadsereg fogadta, amely azokat (sa-
báei, losnicai, priboji és visegrádi ütközetek) aug. 
23-ra a Drina és a Száva mögé vetette vissza. 

A második hadjárat (szept. 9.—dec. 15.). Az 
o.-m. haderők támadásának megindulása előtt a 
szerbek szept. 6. Mitrovica és Belgrád között 3 
hadosztállyal betörtek Horvátországba. AMitro-
vieánál átjött szerb hadoszt.-t Krauss Alfréd 
altbn. csapatai (szept. 6.) tönkreverték, a többieket, 
valamint a Pancsova felé előtört szerb erőket 
pedig szept. 9. a Száván át visszavetették. 

A második támadó hadjáratban a Száva mö
gül induló Krauss-féle elegyes hadtestünk és 
Frank Liborius 5. hadserege, továbbá a Drina 
mögül előtörő Potiorek-féle 6. hadseregünk vett 
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részt. A Drina-menti csata (szept. 7.—nov. 9.) 
győzelmes befejezése után, miután a Boszniába 
és Hercegovinába betört szerb és montenegrói 
erők visszaverettek, valamint a románja—pla-
ninai csata után a visszavonuló szerbeket az 
o.-m. haderők Obreuovac— üb— Valjevó vonaláig 
szorították vissza. 1914 nov. 16—30. zajlott le 
a Kolúbara—Ljig-menti csata, ami után győzel
mes csapataink a szerbeket üldözőbe vették. Eköz
ben kerekedett a górni—milanovac—arangjelo-
vaci csata (dec. 3—9.), amelyben a szerbek ellen
támadásukkal az időjárás mostohasága, az előző 
nagy fáradalmak és a hadianyagok elégtelensége 
folytán tovább ellenállani képtelen seregtestein
ket Horvátországba és Boszniába való vissza
vonulásra kényszeritették. (L. a 4. sz. vázlatot.) 

b) Hadműveletek 1 9 1 5 május 2.-tól 
1 9 1 5 végéig'. 

1. Nyugati hadszíntér. 
Az állandó állásharcok mellett az év végéig, az 

alábbi nagy csatán kívül, La Bessée—Arras 
(máj. 9.— júl. 23.) és Münster (júl. 20.—okt. 14.) 
körül voltak nagyobb esemónyü hadi vállalatok. 
Az ellenfelek erőviszonyai júl. végén: németek 
1,880.000, entente 2,830.000 ember.' 

Csata az Artoisban és a Champagneban (szept. 
25.—nov. 3.). Egyrészt, hogy a balkáni államo
kat a maguk táborába csalják, másrészt, hogy a 
közp. hat.-nak a gorlicei áttörést követő hadmű
veletei nyomán segítséget kérő oroszokat köz
vetve támogassák, valamint a zajongó francia 
közvélemény miatt is, az entente elhatározta, hogy 
az Artoisból (angolok) és a Champagneból (fran
ciák) együttesen támadva, összeroppantják a né
metek csatavonalát ós ezt legalább is Namurig 
nyomják vissza. (Hétszeresen nagyobb erő; het
venórás pergőtűz!) Az áttörés mar szept. 26. ku
darcot vallott, sőt ellentámadás révén a németek 
állásaik nagy részét visszavették. 

2. Keleti hadszíntér. 
A gorlicei áttörés (máj. 2.) és Hindenburg 

kurlandi diverzióra. A keleti hadszíntéri felette 
súlyos helyzet, de főként az o.-m. fegyveres erő 
válságos helyzete végre mégis arra kényszerí
tette a közp. hat. hadvezetőségeit, hogy ezen a 
hadszintéren kezdjenek döntő hadműveleteket. Ez 
hozta létre a gorlicei áttörést. A terv Gonrad 
elméjében fogamzott meg. A Radko Dimitriev 
vezette orosz hadsereg ellen intézett áttörést nem 
csupán a segítségül küldött és Mackensen Gusz
táv tb. vezette 11. német hadsereg (négy hadtest), 
hanem vele karöltötten: az o.-m. VI., IX., X. és 
XIV. hadtest hajtotta végre, sőt az áttörést követő 
nagyarányú sikerek kivívásában az o.-m. 4., 3. 
és 2. hadseregnek elvitathatatlanul igen nagy része 
volt Az áttöréssel a Brusszilov vezérelte oroszok 
kárpáti állásainak hátába is jutott szövetsége
sek máj. 9. Radko Dimitriev hadseregét tökélete
sen megverték, majd sorozatos csaták (Przemysl, 
Stryj, Pruth-Dnyeszter, Moseiska-Lubacóv, Gro-
dek-Magieróv, Lemberg) után jún. 22. visszafog
lalták Lemberget. Ugyanezen időben hajtotta 

végre Hindenburg az oroszok megtévesztésére 
szolgáló kurlandi inverzióját. 

Az oroszok visszaszorítása Biga-Csernovic 
vonalába és az oroszok ellentámadása a Styr 
és Strypa mentén. Lemberg visszafoglalása után 
a szövetségesek keleti haderőiket 12 hadseregből 
alakított négy hadseregcsoportba osztották, ame
lyekkel júl. 15-től fogva általános támadást kezd
tek azzal a szándékkal, hogy az orosz erőket 
északról és délről átkarolva, Lengyelországban 
bekerítik. A haderők előnyomulását az 5. váz
lat mutatja. Az előnyomulás folyamán a Nye-
men, Narev, Visztula hosszában telepített erős
ségek (Kovnó, Olita, Grodnó, Osoviec, Lomza, 
Osztrolenka, Rozan, Pultnszk, Novo-Goorgievszk, 
Varsó és Ivangorod) és végül Breszt-Litovszk 
(aug. 26.) és Luck (aug. 31.) vára is a szövetsége
sek birtokába jutottak. Az az ellentámadás, me
lyet Ivanov tb. indított (szept. 20.—okt. 15.1 a 
szövetségeseknek déli és a Styr- és Strypa-menti 
állásai ellen (3 támadó csoport: Kővel, Bródy-
Dubnó és Kelet-Galicia), kudarccal végződött. 
Ezután a szövetségesek csatavonala Rigától le 
egészen Romániáig majdnem egyenes vonalat alko
tott. Nem sikerült a németeknek szept. 12—23. 
Szmorgón—Vilejka—Molodecsno körüli az az 
előtörése, hogy a Vilnánál védekező oroszokat 
bekerítsék. A gorlicei áttörést követő hadműve
letek révén ugyan nem sikerült az orosz főeröket 
Lengyelországban bekeríteni, de azért a szövet
ségesek eredménye kétségtelenül igen nagy volt 
(az orosz fegyveres erő megbénítása egyidöre, a 
Dardanellák ostromának kudarca és Szerbia el
foglalása után csupán a Murmann- és szibíriai 
vasútra utalt Oroszország elszigetelése, terület-
nyereség, nagy zsákmány, a határok biztosítása) 
és annyiban hatott messzire, hogy az oroszok a 
Besszarábiában Konstantinápoly ellen összevont 
hadseregüket ezen a hadszintéren voltak kényte
lenek hagyni. Az orosz kudarcokért felelőssé tett 
Nikoláj Nikolájevics nagyherceget szept. 5. fel
mentették állása alól és az orosz hadak fővezére 
II. Miklós cár lett. 

3. Olasz hadszíntér. 
Hadüzenet. A világháború kitörése óta titok

ban mozgósító Olaszország, miután 1915 ápr. 
26. Angliával és Franciaországgal szövetségre 
lépve, kötelezte magátegy hónap multán Ausztria-
Magyarországot megtámadni és miután máj. i. 
felbontotta a hármasszövetséget, 1915 máj. 23. 
üzente meg a háborút Ausztria-Magyarország
nak. Hogy Németország miért nem üzent azonnal 
hadat Olaszországnak, annak oka az volt, hogy 
Németország az ellene űzött világpropaganda 
miatt nem óhajtott támadó gyanánt feltűnni és 
mert a külvilággal való összeköttetéseit csak a 
legvégső szükség esetén akarta megszakítani. 
Németországnak Olaszország csak 1916 aug. 26., 
Romániával egyidőben-üzente meg a háborút. 

Hadműveleti tervek. Politikai és katonai tekin
tetek Olaszország támadó hadműveleteinek főirá
nyát elsősorban is az Isonzó folyó mellékére és 
tovább kelet felé szabták meg, minthogy ebben 
az irányban voltak azok a területek (Trieszt, 
Isztriai-f él sziget, a magyar és horvát tengerpart 
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5. vázlat. 
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és végül a szorongatott Szerbia), amelyeket Olasz
ország követelt a maga számára. A másik irány 
Tohlachba, a Dráva eredetéhez vezetett, ahol a 
Dráva-melléki és a Tirolban küzdő o.-m. csapatok 
ütőerét alkotó vasúti vonalat óhajtotta elfoglalni. 
A harmadik cél Trient elfoglalása volt. A.-M. 
megfelelő erők hiánya miatt egyelőre a puszta 
védelemre szorult. 

Erőviszonyok és felvonulás- A.-M. határainak 
egész hosszában (520 km.) csupán hat hadosz
tályba összefoglalt határelzáró csapatok fölött 
rendelkezett (28 V* zlj., 51/, 1. sz., 20 ü.). Ez az 
erő fokozatosan emelkedett, egyrészt sorhadi, 
másrészt népfelkelő csapatok hadbaállításával 

6. vázlat. 

úgy, hogy máj. 31. már tiz hadoszt. állott az 
Isonzó mellékén. Az összes csapatok Jenő főher
ceg lov. tb. főparancsnoksága (vezérk. főnök 
Krauss Alfréd altbn.) alatt három hadsereget 
alkottak: a tiroli részeken Banki Viktor," a 
karintiai és krajnai határ mentén Bohr Ferenc, 
az isonzói arcvonalon Boroevió Szvetozár tb. 
vezetése alatt. Olaszország 1.500,000 főre becsült 
kiképezett fegyveres erejéből egyelőre 35 hadosz
tályt* vonultatott fel az Adriai-tengertől a svájci 
határig a következőképen: az Isonzó ellen a 14 
hadosztályból alakított III. (aostai herceg) és II. 
(Frugoni) hadseregét, a karintiai határ felé az 
ú. n. Carnia-csoportot (XII. hadtest), Tirol ellen 
pedig ugyancsak a 14 hadosztályból álló IV. (Bur-

zati) és az I. (Nava) hadsereget. Az Isonzó alá 
rendelt erők a tiroli és karintiai arcvonalak előző 
megszállása után igen lassan, metódikusan vonul
tak fel úgy, hogy az első csatát csak jún. végén 
vívták meg. 

Hadműveletek. Az I. és IV. olasz hadsereg 
eleinte a tiroli arcvonalon tért nyert, de csak azért, 
mivel had vezetőségünk a határok kiugró és véde
lemre nem alkalmas területeinek egyrészét kiürí
tette (Condino, Ala, Primiero, Cortina D'Ampezzo). 

A legfontosabb és legnagyobb arányú hadmű
veletek az Isonzó hosszában zajlottak le (1. a 6. 
vázlatot). A harcokra nézve általában megálla
pítható, hogy az o.-m. csapattestek olyan csatá
kat vívtak, amelyekben az ellenség még nagyobb 
számbeli és egyéb felsőbbségben volt, mint a 
francia hadszintéren a szövetséges erők a néme
tekkel szemben. Itt 1915. négyszer csaptak össze 
az ellenfelek, és pedig: az 1. (jún. 23.—júl. 6.), 
a 2. (júl. 18.—aug. 16.), a 3. (okt. 15.—nov. 5.) és 
a 4. (parlamenti csata; nov. 9.—dec. 11.) isonzói 
csatákban. Az elsőben 100,000 olasz támadt 
felényi o.-m. erő ellen; voltak napok, mikor 22 
támadást vertünk vissza (Pogliano, Polazzo, 
Eedipuglia, Monté d. sei Busi és M. S. Michele). 
A másodikban az olaszok 250,000 fővel, 530 gépp.-
val és 860 ágyúval sem győzhették le a tenger és 
Canale között csupán 78,000 emberrel, 180 gépp. 
és 371 ágyúval rendelkező védőket. Az egymásba 
folyó és 47 napon át tartó 3. és 4. csatában az 
olaszok kétszeres túlerőben voltak. Oslavijánál 
pl. 8 o.-m. zlj. 54 olasz zlj.-at tartóztatott fel; 
Podgora ellennegyvenszer, Oslavija ellen harminc
szor, a M. Sabotino ellen pedig tizenötször hiába 
támadtak az olasz zászlóaljak. 

4. Balkáni hadszíntér. 
Törökország hadbalépése és a Dardanellák 

ostroma (1915 febr. 26.—1916. jan. 9.). 
Az entente elsőrendű érdeke kívánta, hogy 

Oroszországgal minél több, zavartalan és lehető 
legrövidebb úton összeköttetésbe jusson. A leg
rövidebb út a Dardanellákon és a Boszporuson át 
vezetett. Ezenkívül Oroszországnak melegvizű, 
a világforgalomba bekapcsolódó tengerek utáni 
vágya és az Angliával ebben a tekintetben kötöti 
egyezsége kétségtelenné tették, hogy Oroszország 
utat kíván törni a Földközi-tenger felé. A háború 
kitörésével Törökországnak jutott az a feladat, 
hogy elzárja a Dardanelíákat. Tehát az előrelátás 
is parancsolta, hogy Törökország semlegességi 
nyilatkozatot tegyen (1914 aug. 3.), hogy a hadi
hajók elől elzárja a tengerszorost (aug. 5.) és 
végül, hogy elrendelje hadserege mozgósítását 
(aug. 28.). A fokozatosan kiélesedő helyzet foly
tán (okt. 21.) Törökország tökéletesen elzárta a 
tengerszorosokat, majd a feketetengeri orosz éa 
török flották összecsapása révén (okt. 29.), nem
különben mivel az angolok a Dardanelíákat (nov. 3.) 
és Akabát (nov. 4.) bombázták, nov. 12. császári 
iradéval hadat üzent Angliának, Francia- és 
Oroszországnak. Nov. 14. kihirdették a szent
háborút. A török fegyveres erő a háború elején 
Európában csupán a Dardanelláknál, Ázsiában 
pedig: Örményországban, Mezopotámiában és a 
Szinai-félszigeten vonult fel. Mivel Törökország 
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1914 nov. havában Egyiptom ellen is hadművele
teket kezdett, Anglia dec. 19. Egyiptomot protek
torátusa alá helyezte, kijelentvén, hogy ezzel 
Törökország szuverenitása megszűnt és mivel 
Törökország hadműveleteit még akkor sem hagyta 
abba Egyiptom ellen, mikor Anglia 1915 jan. 2. 
Konstantinápoly megtámadását Ígérte, 1915 febr. 
26—27. az egyesült angol-francia földközi-tengeri 
tiották a Dardanellák erődjeit ismét bombázták 
és egyben Lemnosz és Tenedosz szigetén flotta-
báást létesítettek. Ezt követőleg az entente-erők 
márc. 7. kísérletet tettek csapatok partraszállítá-
sáv&l, márc. 9., 15., 18. és 28. bombázták a Dar
danellák bejáratát és miután ápr. 3. partraszállá
suk ismét kudarcot vallott, végre ápr. 25. a Galli-
poli-félszigeten Szed-ü-Barnál és Teke Burun-
nálpartraszállván, megkezdtékaDardanellák szá
razföldi és tengeri együttes ostromát (1. a 7. vázla
tot). Az ázsiai partokra is kiterjedő védelemben 
Limán von Sanders ném. lov. tb., török tbngy. fő
parancsnoksága alatt fokozatosan és az év vége 
felé egy 24 cm. motoros mozsárral és egy 15 cm. 
o.-m. taracküteggel megerősített, német és török 

tisztek vezette 22 török hadoszt. vett részt. Mivel 
az ententenak 60,000 emberrel kezdett szárazföldi 
hadművelete eredményre nem vezetett, aug. havá
ban Kába Tepenél és Anaforta előtt annyi erő 
szállott partra, hogy létszámuk elérte a 200,000 
főt. Az ostromló hadak parancsnoka Hamilton ang. 
tb. volt, míg a szárazföldi csapatokat egymásután: 
D'Amadé, Gourand, Baülouel és Sarrail tb. 
vezették. A szárazföldi és tengeri kudarcok soro
zata még akkor sem ült el, mikor a hadművele
teket támogató tengeri erők egységeinek száma 
hatvanra szaporodott. Amikor azután a Besszará-
biában összegyűjtött 150,000 főnyi orosz erő a 
gorlieei áttörés következményeként segítségül 
nem jöhetett és miután a közp. hat. haderői 1915 
okt. 5.—nov. 25. végrehajtott hadműveleteikkel 
egész Szerbiát elfoglalván, Bulgárián át közvet
len összeköttetésbe jutottak Törökországgal, az 
entente elégtelen erőkkel kezdett ós 5 milliárd 
frankba került, nagy veszteséggel kapcsolatos 
vállalkozását feladta és dec. 20. (Anaforta), vala
mint 1916 jan. 9. (Szed-il-Bar) összes szárazföldi 
csapatait Szaloniki alá szállította. A török csapa
tok vesztesége 218,000 ember volt, köztük 66,000 
halott. 

Szerbia és Montenegró elfoglalása és a szalo
niki keleti hadsereg kiszorítása Macedóniából. 

Mivel az elszigeteltsége és gyenge ipara foly
tán hadianyagokban szűkölködő Törökország sür
gős segítségre szorult, 1915 második felében a 
közp. hat. hadvezetőségei Bulgáriának kedvező 
feltételek ellenében való bevonása és Szerbia 
elfoglalása révén közvetlen összeköttetést kíván
tak létrehozni Törökországgal. Az entente Ígé
reteinek mellőzésével Bidgária előbb közeledést 
keresett és talált a törökökhöz, majd miután ezek 
3000 km3 területüket átengedték neki (szept. 6.), 
szept. 21. Bulgária elrendelte a mozgósítást, nyíl
tan a közp. hat. mellé állott annak ellenére, hogy 
a szerbekkel szövetséges Görögország is mozgó
sított (szept. 24.) ós hogy Szerbia megtámadását 
easus foederisnek nyilvánította. Okt. 5—6. az 
entente megszakította Bulgáriával a diplomáciai 
összeköttetést és bár közben (okt. 8.) Görögország
ban ententeellenes kormányváltozás állott be, 
amely semlegességi nyilatkozattal élt, az entente 
megkezdette a szerbek támogatása végett az ú. n. 
keleti haderők erőszakos partraszállltását Szalo-
nikiban. 

A haderők csoportosítása (1. a 8. vázlatot): a 
ném.-osztr.-magy. és bolgár hadak főparancsnoka 
Mackensen ném. vezérezredes lett, kinek sereg-
testeiaDrina, Száva, Duna ós a szerb-bolgár határ 
hosszában vonultak fel ós pedig: Boszniában és 
Hercegovinában egy kisebb o.-in. csoport, a Száva 
mentén Kövess 3. o.-m. (7 hadosztály), a Duna 
hosszában Gallwitz 11. ném. hadserege (10 had
osztály és később az ú. n. Alpenkorps is), Orsovánál 
1 o.-m. különítmény, a szerb-bolgár határ hosszá
ban Bojadjev 1. (4 hadosztály) és délen Küsztendil— 
Dzumaja—Strumica körül, Todorov vezetése 
alatt a 2. bolgár (2 hadosztály) hadsereg. A bolgár 
seregtestek fővezére Jekov tb. volt. A szerbek 
semmi jóval nem biztató helyzetükben négy had
seregbe és egy hadseregcsoportba osztott 250,000 
emberrel vonultak fel (I. és III. hadsereg a Duna-
Száva hosszában, II. és IV. Bulgária felé ; a cso
port Visegrádnál állott) azzal, hogy egyrészt a 
Moraváig hét egymás mögött felkészített védelmi 
vonalban óhajtják feltartóztatni a két irányból 
előtörő támadókat mindaddig, míg Szaloniki alól 
megérkeznek az entente erősbítései; másrészt, 
vereségük esetén, a Vardar völgyében Szaloniki 
alá óhajtottak visszahúzódni. Viszont a Szalo-
nikinál partraszállott angol és francia segítő
csapatok (nov. végén csupán 80,000 ember) a Var
dar völgyén át akartak a szerbek segítségére 
jönni. 

A hadműveleteket Mackensen kezdte meg okt. 
7—11. között azzal, hogy hadseregei átkeltek a 
Drinán, Száván és a Dunán. Miután a szövetsége
sek Pozserovácnál (okt. 14.), Avala hegynél (okt. 
16.) és Obrenovácnál (okt. 18.) áttörték a szerbek 
első fő védelmi vonalát, délnek űzték őket. Közben 
a bolgár 1. hadsereg visszavetette a vele szembe 
jövő támadó szerbeket és miután az o.-m. csapa
toknak a Drina völgyéből előtörő részei Visegrá
dot (okt. 23.) elfoglalták, a visszavonuló szerbeket 
Kövess Kraljevó, Gallioitz pedig Krusevác felé 
követte. Bojadjev nov. 5. Nist ejtette hatalmába, 
de mivel balszárnya nem terjeszkedett ki eléggé 
délnek, a szerbek Prisztina felé kisiklottak F 
szövetségesek gyűrűjéből. A belgrád—konstanti 
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nápolyi vasút azonban szabaddá lett. Ezalatt a 
bolgár 2. hadsereg Yranjéba, Egri Palánkéba 
és JJszkiíbbe, majd Kumanovába és Velezbe 
jutott ós a Bábuna-szorosba nyomta azokat a 
szerb erőket, amelyek Velezben várták az entente 
csapatait. Az entente három hadosztálya ugyan 
Strumica, Krivolác és Velez alá jutott, de már 
lekésett arról, hogy segítségére legyen a szerbek
nek. Ezután északon, nov. 20., Kövess hadserege 

Az ententenak a görög határoktól északra a 
Vardar mind a két partján állást foglalt részei 
ellen dec. 9. Todorov hadserege támadást kezdett 
és azokat dec. 13. a görög határok mögé szorí
totta. 

Most sor került Montenegróra is, amely ellen 
Kövess indította meg a hadműveleteket pusztán 
oszt.-magy. csapatokkal. Kiindulási pontok: nyu
gaton Cattaro, Trebinje, Bilek, Avtovác; keleten 

8. vázlat. 

Novibazárba érkezett, ahonnan Mitrovica alá 
fordult, Gállwitz pedig Kursumlján át Priszti-
nába igyekezett és mivel a 2. bolgár hadsereg 
délen Veleznél az entente előtt az utakat elállotta, 
a szerbek rigómezei csatájukat (nov. 23—24.) is 
feladták és Prizren alá húzódtak. Itt dec. 1. zaj
lott le bolgár és szerb erők között az utolsó csata, 
amelyből a szerb hadsereg maradéka Montenegróba 
és Albániába menekült. Dec. 8. foglalták el a 
bolgárok Ochriiát, szerb Macedónia utolsó vá
rosát. 

Bjelopolje, Berane és Andrijevics. Hevesharcok 
voltak Berane (jan. 7—11.), azután a Lim, n 
Tara és a Piva folyók szakadékai körül. Jan. 10. 
esett el a Lovcsen, Montenegró kulcspontja; Ce-
tinje jan. 13. jutott birtokunkba; másnap pedig 
Antivarit szállottuk meg, ami után Montenegró 
lerakta fegyvereit 

Az 1915. év mérlege. A közp. hat. az a törek
vése, hogy a háborút gyorsan befejezzék, nem 
következett be, bár magasfokú harci technikáv.'il 
párosult felsőbbséges hadviselésük ésszakadatlr.;; 
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támadásuk révén számos sikeres hadmüvelettel 
zárták le az évet; a körülöttük alkotott gyűrűt 
vagy megvédelmezték (nyugat és délnyugat), vagy 
tetemesen kibővítették (keleten és délkeleten); 
Bulgária szövetségével erőik gyarapodtak ugyan, 
de Olaszország hadbalépésóvel az entente erősebb 

, leit; Törökország megsegítése lehetségessé vált. 
Bár már hiányát érzik a nyers anyagoknak és az 
élelmieikkeknek és így a morális erők is inga
dozni kezdettek, a harci kedv azonban még nem 
lanyhult. Az ententenál fokozódik az a törekvés, 
hogy legyőzzék, megsemmisítsék a közp. hat.-at. 
Az 1915 dee.-i chantillyi haditanács (Joffre, Máig, 
Alexejev, Gadorna) elhatározta, hogy az erők 
fokozásával (angol ált. védköt., franc, gyarmati 
csapatok szaporítása, az orosz hadsereg újjászer
vezése, amerikai és japán lövőszer és hadieszkö
zök beállítása) 1916. általános támadást indít a 
közp. hat. ellen. 

c) H a d m ű v e l e t e k 1916- l>an . 
Általános helyzet. A chantillyi határozat mel

lett az entente nem téveszti szem elől ellenfelei
nek tökéletes körülzárását (Románia). A közp. hat. 
közül Ausztria-Magyarország erőinek javarészét 
már elhasználta. Az a hit, hogy Oroszország az 
1915. évi hadműveletek révén hosszabb időre 
tehetetlenné tétetett, tévedésnek bizonyult és oka 
volt annak a sztratégiai fordulatnak, hogy mellék
hadszintérré tévén Oroszországot, az erők szét-
forgácsolása mellett, egyidöben nyugaton (Ver
diin) és délnyugaton (Tirol) keresik a döntést. 

1. Keletii hadszíntér. 
a) Az újévi csatában (1915 dec. 24—1916 jan. 

15.) az oroszok 130 km. hosszú vonalon az Ivanov 
vezette 14 hadtestükkel Pflanzer-Baltin osztr.-
magy. és Bothmer ném. hadserege déli szárnya 
ellen (Dnyesztr, Strypa, Styr, Kormin) támad
tak avégből, hogy a Dardanelláknál vallott kudarc 
és Szerbia meghódítása ellenére is, a várható győ
zelem eredményeként Komániát a maguk olda
lára háborúba rántsák. A rendkívüli naey vesz
teségekkel egybekötött harcok (Bojan, Rarance, 
Toporouc, Bucsac, Okna, Uscieszko stb.) az oro
szok vereségével végződtek. 

b) A Naroc-tó melléki csatában (márc. 18— 
ápr. 30.) az oroszok, egyrészt a franciáknak Verdun 
ostrománál való megsegítése, másrészt Litvánia 
és Lengyelország visszafoglalása végett, északon 
a Duna mellékén, délen pedig a Berezinánál egy
idejűleg harcrakelő erők támogatása mellett és 
Evert tb. vezetése alatt igen nagy erejük (128 
orosz, 19 német zlj.) ellenére támadásukkal ku
darcot vallottak. 

c) A Brusszilov tb. vezette orosz támadások 
elseje (jún. 4—aug. 30.) még Oroszország önálló 
hadműveleteként zajlik le (Verdun ostroma, az 
o.-m. tiroli támadással és az ententenak a Sornme-
melléki csatához való előkészületei közben), míg 
a 2. és 3. már a román hadjárattal kapcsolatos. 
Az első támadás célja: az o.-m. tiroli előtörés 
megállítása, Breszt-Litovszk, Lublin és Buko
vina elfoglalása, de főként végre Románia meg
nyerése. A csatát négy orosz hadsereg kezdi meg 

(Kaledin, Szacharov, Scserbacsev, Lesiczki) az 
egész keleti arcvonalon, de amikor a József Fer
dinánd fhg. vezette 4. o.-m. hadsereget Lucknál 
áttörték, Brusszilov összes erőit itt veti bele a 
küzdelembe. Az áttört o.-m. hadsereg felboinlot-
tan özönlött vissza Vladimír- Volinszkyj felé ós 
így, mivel Baranovicsinél (júl. 2—9.) is táma
dás érte a német erőket (Woyrsch), a közp. 
hat. keleti arcvonala ingadozni kezdett éppen 
abban az időben, amikor a nyugati harctéren is 
szorult helyzetben voltak a németek. Amíg ezután 
az oroszoknak Kővel felé való áttörését a IAn-
singen tb. vezette német erők meggátolták, addig 
délen a Pflanzer-Baltin ellen támadó erők győ
zelmet arattak, elfoglalták Bukovinát és eljutot
tak a Kárpátokig. Sőt e siker következményekónt 
a megtámadott Bothmer német és Böhm-Ermolli 
o.-m. 2. hadserege is hátrább eső állásokba volt 
kénytelen vonulni. 

Az aug. 18,-i hivatalos jelentés először állapltja 
meg török császári csapatok részvételét a keleti 
hadszíntéri harcokban. 

A haderők egységes alkalmazhatása végett a 
közp. hat., megegyezés alapján, aug. 5. a keleti 
harctéren, Rigától le egészen Bródyig Hinden
burg, délen pedig Károly Ferenc Józsefiig. 
trónörökös parancsnoksága alá helyezték a sereg
testeket. Amikor pedig bekövetkezett a román 
hadüzenet, a német hadvezetőség Falkenhaynt 
felmentette a ném. haderők vezérk. főnöksége 
alól és helyére Hindenburgot (Ludendorff első 
főszállásmester) állította. 

Aug. 27. Románia az entente oldalán belépett 
a háborúba, amivel, tekintettel az összes hadszín
terek igen súlyos és feszült helyzetére (Verdun, 
Somme, olasz ellentámadás Tirolban, Görz eleste, 
olasz sikerek a Doberdón), a közp. hat.-ra nézve 
felette válságos új fejezete kezdődik meg a V.-nak. 
Ennek folyamán zajlottak le: a Brusszilov ve
zette és Erdély ellen irányuló 2. orosz támadás 
(szept. 1—30.), amelyben Bukovinában, Kelet-
Galíciában és Volhiniában a szövetséges haderők 
állásaikat megtartják. 

d) A román had) árat. 
Erőviszonyok. Mivel egyrészt a német hadve

zetőség (Falkenhayn) nem hitt Romániának elle
nünk való korai (szept. vége előtt) támadásában, 
másrészt a kényszerhelyzet és Románia lebecsü
lése volt oka annak, hogy a hadüzenet (aug. 27.) 
teljesen készületlenül érte A.-M.-ot és hogy így 
az erdélyi határok védelmére csupán maroknyi 
erők állottak rendelkezésre. A hadműveletek meg
indulásakor szemben állottak egymással: Magyar
ország határainak hosszában (500 km.)részünk
ről 3 gyenge hadoszt. és 3 népf. gyal. dandár (68 
zlj., 18»/4 lov. sz. és 47 üteg, mintegy 80,000 
ember), a románok igen erős zlj.-akból alakított 
12'/2 gv. hadoszt, és 8 lov. dandára (220 zlj., 60 
1. sz., 60 ü., 250,000 fegyveres); a bolgár határ 
mentén a románok részéről 4 gyal. és lov. dan
dár és 2 orosz gyal. 1 orosz lov. hadoszt., a közp. 
hat. részéről az o.-m. dunai flotilla és a macedóniai 
vegyes, német erő támogatta 7 hadoszt. (1 német, 
4 bolgár és 2 török). 

Hadműveleti tervek. A közp. hat. az erők fel
vonulásáig a védelemre (Maros vonala) hataroT-
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ták el magukat, azután pedig és összefüggésben 
a Dobrudzsában kezdett előnyomulással, ellen
támadásba kívántak fogni. A románok a közp. 
hat.-nak a Kárpátokra támaszkodó keleti arcvo
nalát megingatva, az itteni 7. hadsereg hátába 
kívántak törni azzal a szándékkal, hogy azután 
az oroszokkal együtt elfoglalják Magyarországot, 
elvágják a Balkánra vezető utakat és így lehe
tetlenné teszik számukra a további küzdelmet. 

Hadi események 1916. szép. 18.-ig (1. a 9. váz
latot). Erdélyben az Arz gyal. tb. alatt megala
kult 1. o.-m. hadsereg a románok támadása elől 
védekezve hátrált úgy, hogy a románok alig 
nyertek tért (60—100 km., sőt Hátszegnél és 
Orsovánál semmit) és hogy ezen idő alatt a 9. 
ném. hadsereg Nagyszebennél felvonulhasson. A 
Dobrudzsában a Mackensen vezette elegyes erők 

nagyobb erejű 23. és 13. román hadosztályt, ahozzá 
tartozó lovas dandárral együtt megsemmisítő 
vereség érte (a két o.-m. hegyi üteggel megerősí
tett Alpenkorps a havasokon át a románok hátá
ban a Vöröstorony-szorost elzárta). 

A nagyszebeni győzelem után is még válságos 
maradt a helyzet a közp. hat.-ra nézve, mert a 
gyengébb erők alkotta, kevésbbé szilárd arcvona
lukat a román erők szétszakíthatták és mivel a 
románok az o.-m. 1. hadsereg ellen sikeresen tá
madást kezdtek. Tehát gyorsan a román 2. had
sereg déli szárnya ellen kellett támadni, hogy 
Brassóig előretörvén, az Erdélyben álló összes 
ellenséges erőknek elvágják visszavonulási vo
nalát. A haderők átcsoportosítása után, okt. 2. 
indult meg a 9. ném. hadsereg támadása a még 
veretlen, de a nagypzebeni csata hatása folytán 

már aug. 28. átlépték a határt ós szept. 18-ig 
a román-orosz erőket a Rasova—Gobadinu— 
Tuzla közötti védelmi vonalba szorították vissza 
és arra kónyszerítették a román hadvezetősé
get, hogy az Erdély ellen felvonult seregtesteik
ből támogató erőket hozzanak ide. 

A nagyszebeni és brassói csaták. Amíg az o.-m. 
1. hadsereg lassan hátrált, addig a román haderők 
ezept 18. Nagyszeben, Fogaras, Székelykeresztúr, 
Parajd, IÁbánfalva és Mesterháza között kép
zelt vonalig jutottak. Ezalatt Nagyszeben kör
nyékén ném. és o.-m. csapatokból megalakult a 
Falkenhayn vezette ném. 9. hadsereg (a ném. 
Alpenkorps, a 76. és 187. ném., 51. honv. gyal., 
3. ném. és 1. cs. és k. lov. hadoszt.), amely a ro
mán 1. és 2. hadseregnek egymástól való elkülö
nített helyzetét felhasználva, ellentámadást kez
dett. Ennek eredménye volt a nagyszebeni csata 
(szept. 26—29.), amelyben a Cidcer tb. vezette 

döntő jelentőségű hadmüveletek irányl'tásaTa al
kalmatlan és önbizalmát vesztett 2. román had
sereg ellen. így jött létre okt. 5. apersányi ütközet 
(okt. 3. óta zajlik a monasztiri csata), majd okt. 
7—9. a brassói csata, amely után (okt. 9—12. 
vívták meg a 8. isonzói csatát) és mivel az o.-m. 1. 
hadsereg is ellentámadásba fogott, okt. 13-ra a-
románok csupán 4?'napra terjedő hadműveleteik 
teljes kudarca után kitakarodták Erdélyből. 

Hadi események Petrozsénynél és Orsovánál-
A Vulkán-hágón és a Szurduk-szoroson át botort 
román 11. hadoszt. 144. népf. dandárunkat oleinte-
visszanyomta, de amikora 187. ném. hadoszt.két 
ezrede és az Alpenkorps három zlja szept. 14. 
Hátszegről ellentámadást kezdett, megverten 
vonult vissza Romániába. Az Orsova ellen támadó-
1. román hadosztály a vele szemben álló 145. népf. 
dandárt a Cserna jobbpartjára szorította vissza. 
Ez mintegy 9 zljjal és 7 üteggel a Cserna mentén 
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emelkedő magaslatokon foglalt állást és a romá
nok minden további előnyomulási kísérletét meg
hiúsította. 

Az erdélyi és dobrudzsai balsikerek között a 
román hadvezetőség arra a merész elhatározásra 
jutott, hogy a Dunán át küldött egyik seregtes
tével a közp. hat.-nak a Dobrudzsában előnyo
muló haderőinek hátába támad. A Rjahovónál 
átkelt (okt. 2.) megerősített román hadosztályt 
azonban Mackensen körülfogta és az o.-m. dunai 
flottilla támogatása mellett tönkreverte. 

Románia meghódítása és az orsovai csoport 
sikere. A román haderőknek Erdélyből való ki
űzése után a közp. hat. hadműveletei itt meg
akadtak, egyrészt erőik csekélysége miatt, más
részt mivel a román haderők a Brassóból Romá
niába vezető szoros utak védelmére haderőik nagy 
részét ide összevonták. Közben azonban a Macken
sen vezette dobrudzsai elegyes haderők a Rasova— 
Cobadinu—Tuzla vonalába visszavetett ellenséges 
erőket (4 román, 3 orosz és 1 szerb hadosztály) 
megtámadták, védelmi vonalukat áttörték és a 
Babadag—Osztrov közötti területre szorították 
vissza (okt. 19—28.). B hadművelet és az időköz
ben beérkezett erősbítések után végrehajtott újra-
csoportosítás (9. ném. hadsereg Vöröstorony- és 
Tömösi-szoros között; a Kühne vezette ném. had
seregcsoport a Sznrduk- és Vulkán-szorosoknál; 
Orsovánál a Szivó vezette o.-m. csoport; a Duná
nál Bulgáriában, Szisztovónál, Mackensen erői
nek nagy része) lehetóvó tette azt, hogy a közp. 
hat. Románia meghódításához fogjanak. Az Er
délyből és a Duna mellékéről támadó erők pa
rancsnoka Mackensen lett. A Vulkán-, Szurduk-
és Vöröstorony-szorosnál kezdett (nov. 14.) táma
dások eredménye az volt, hogy nov. 17. Kühne 
csoportja Targu-Jiuba, a Vöröstorony-szorosból 
kifejlődő ném. és o.-m. erők pedig nov. 25. Rim-
nik Válcea-Gurtea de Argesbe jutván, az 1. román 
hadsereg balszárnyát megverték és megnyitották 
az utat a román mélyföldbe. Az ezután nagy balra
kanyarodást végrehajtó erők nov. 21. Vrajovát 
foglalták el és miután nov. 23. Mackensen dunai 
hada (217. ném. és 1 lov., az 1. és 12. bolgár, 
valamint a 26. török hadoszt.) Szisztovónál (az 
o.-m. dunai flotilla ós utászok támogatása mellett) 
átkelt a Dunán, nov. 30—dec. 5. az Argesu folyó 
hosszában vívott nagy csatában, dacára a román 
ellentámadásnak (Bukaresttől délre a 217. ném. 
hadosztály ellen), a románokat vereség érte úgy, 
hogy dec. 6. Mackensen bevonult a kiürített Bu
karestbe. Az orosz csapatokkal megerősített ro
mán seregtestekkel az üldözés folyamán vívott 
hevespiarcok (Jalomita, Calmatuiul, Buzeul) után 
a Mackensen vezette haderők dec. 23. Füipestinél 
áttörték ellenfeleik csatavonalát és miután Urai-
Iát (1917 jan. 5.) elfoglalták, a Fundeninél (1917 
jan. 4—7.) kezdett ellentámadást pedig visszaver
ték, az egész román haderő a Szeret folyó mögé 
szorult. Közben a Dobrudzsában Szacharov orosz 
tb. vezetése alatt álló orosz-román-szerb erők ön
ként a Duna északi partjára keltek át (dec. 24.) 
•és az őket üldöző bolgárok (Nerezov tb.) már csak 
4 macini hídfőt támadhatták meg. 

A Szivó ezredes vezette orsovai védőszaka-
szunknak nagy jelentősége nem igen volt. Álta-

'h^<A ?&4y Lexikona. XIX. l:öt. 

Iában helyi harcokat vívott és csak Bukarest bevé
tele után lett osztályrészesévé annak, hogy a 
vele szemben megmaradt román erőket (12,000 fő) 
a Duna mellékén az Olt torkolatánál elfogja. 

e) A román haderők kudarca cselekvésre kész
tette egyrészt a görög-szerb határon álló sza-
loniki haderőt, másrészt az orosz hadsereg déli 
szárnyát. Az orientális hadseregnek okt. 3— 
nov. 27. Florina alól kezdett támadása (első mo-
nasztiri csata) annyiban sikerült, hogy a bolgá
rok meghátráltak (Cserna-hajlás) és Monasztiri 
feladták, de áttörni őket nem lehetett. A közp. 
hat. volhiniai és kárpáti (Kövess és Arz) állásai 
(Stochod, Luck, Narajovka, Zlota Lipa, Dorna 
Vatra, Jablonica-szoros) ellen intézett harmadik 
Brusszilov-támadás (okt. 29—dec. 7.) sem veze
tett eredményre. Hasonlóképen kudarccal végző
dött az óv végén a József Íz. hg. kárpáti arcvonala 
(Körösmezei- és Ojtoz-szorosok között, Putna, 
Susita, Ojtoz, Uz, Tatros és Bisztrica völgyei) 
ellen intézett orosz mentesítő támadás is. 

2. Balkáni hadszíntér. 
Előnyomulás Albániában. (L. az 1915. évi 

balkáni eseményeket.) Egyrészt az Albániába me
nekült szerb erők és az entente oldalára állott 
Esszad albán pasa ártalmatlanná tétele végett, 
másrészt az Albániára jogot formáló, Valonában 
és Durazzóban védelemre felkészülő olaszok el
űzése végett, a Montenegrót elfoglalt o.-m. csa
patok a bolgárokkal karöltötten 1916 elején Al
bániába is benyomultak. Az olaszok megszállotta 
Durazzo febr. 18—27. tartó ostrom után elesett 
(az olaszok Valonába hajóztak), majd az o.-m. 
csapatok további előnyomulása révén a Valoná
ban lévő olaszok (márc. 11.) a Vojusa folyó déli 
partjára szorultak, ahol azután, összeköttetésben a 
macedón bolgár arcvonallal, állásharcok kelet
keztek. 

Az első monasztiri csata. Az 1915 végével a 
görög határok mögé szorított ententebeli és Sar-
rail Mór francia tb. vezetése alá helyezett orien
tális hadsereg 1916 őszére 500,000 emberre 
(francia és angol gyarmati, Korfuból máj. 7. 
átszállított szerb, azután olasz és görög csapatok) 
szaporodott és az volt a feladata, hogy a közp. 
hat. erőinek egy részét lekösse, Szerbiát vissza
foglalja, majd Romániával karöltötten leverni 
segítse a közp. hat.-at. Görögország az entente 
erőszakos fellépései ellenére sem lépett be a há
borúba, de a körülmények kényszerítő hatása 
folytán tűrnie kellett területén az idegen fegy
veres erőket. A határmenti görög erősségek (Do va, 
Rupel) birtokáért folytatott harcokon kívül, vala
mint a keleti harctéri eseményeknél már említett 
első monasztiri csatát megelőzőleg, aug. 15. a 
Doiran-tónál az entente-csapatok támadást kezd
tek, ami azonban nem sikerülvén, a Beloiv Ottó tb. 
vezette ném. csapatokkal támogatott bolgár erők 
ellentámadásba fogtak (Prespa-tó és Síruma kö
zött), hogy Romániát visszatartsák a hadbalépés
től. Bár Sarrail csapatait a bolgárok visszaszorí
tották (a szerb Duna- és Vardar-hadosztály vere
sége az Osztrovó-tónál), aug. 28. a támadás meg
akadt és vele dugába dőlt a Romániát illető poli
tikai cél. 

20 
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3. Nyugati hadszíntér-
Verdun ostroma. Az 1915-iki sikerek és az 

önzés irányította támadás ösztöne a ném. hadve
zetőséget (Falkenhayn) a legválságosabb idő
szakban, az általános hadi helyzet félreismerése 
mellett, arra a merész elhatározásra vezette, hogy 
a döntés kicsikarása végett a főhadmüveletek 
színterévé Franciaországot téve, Verdun vára 
ostromához fog. Az ostrom másodrendű támogató 
okai mellett döntő tényezőkként szerepeltek: az 
ált. védköt. révén létrejött angol milliós haderő 
megérkezése előtt megelőzni az entente nagy tá
madó hadjáratát, az ostromlott vár alá csalni és 
felőrölni a francia haderők zömét és végül elra
gadván a francia hadállások legerősebb pontját, 
lehetetlenné tenni a vár alól minduntalan a néme
tek legfontosabb ipari telepei és belgiumi össze
köttetései elleni előtöróseket. A német hadveze
tőség ama balfogása folytán, hogy elutasította 
az o.-m. hadvezetőség ama javaslatát, hogy 8 
hadosztállyal Olaszország leverésében segít
ségére legyen, a közp. hat. útjai szótváltak 
(Ausztria-Magyarország tiroli támadása) és az 
erők egyesítésének elmulasztása nem a francia 
(bár 74 h.idoszt. 280,000 embere vérzett el), 
hanem majduem a ném. haderők tönkretéte-
lóre vezetett ós megingatta a ném. csapatok er
kölcsi erejét. Az előzőleg megerősített tájjá kibő-
bült vár ostroma febr. 21. kezdődött (francia pa
rancsnokok: máj. 8-ig Pétain, azután Nivelle tb.) 
és csakhamar azt bizonyította be, hogy Lüttich 
és Antwerpen példái nem ismétlődnek meg. Az 
ostrom hevessége az óv őszén ellanyhult, de a 
harc csak az óv végén ült el egészen. (L. még 
Verdun alatt.). 

Ápr. 21.Vladivosztokból hajókon oroszcsapatok 
érkeztek Franciaországba a verduni arcvonalra. 

Csata a Somme metlékén. Már javában tom
bolt a harc Verdun körül, már lezajlott az 6. ison
zói csata, már megakadt a lucki áttörés következ
tében A.-M. előretörése Tirolból és mikor Brusz-
szilov 1. támadásával a keleti hadszíntéren 
magához ragadni készült a győzelmet, francia 
ösztökélésre j un. 24. megkezdi az entente a Somme-
melléki csatát azzal a céllal, hogy a Verdunre 
nehezedő igát lerázza, hogy őrölje a német erő
ket ós hogy áttörje az ellenséges állásokat. A nov. 
26-ig tartó,csatában 104 angol és francia had
oszt az anyagi eszközök roppant mennyiségével 
(tüzérség, röpülök, lövöszer),csak azt érte el, hogy 
a Mupprecht bajor trónörökös vezette német had
sereget 40 km.szóles vonalon 12 km.-nyire vissza
szorította. 

4. Olasz hadszíntér. 
Az 5. (márc. 11—19.) isonzói csatában az ola

szok összes támadásai kudarcot vallottak. 
A déltiroli oszlr.-ynagy. támadás. Az 1915-iki 

kel. hadszíntéri ós balkáni sikerek azt az elhatá
rozást érlelték meg az o.-m. hadvezetőségben, 
hogy a kel. harctéri erők egy részének elvonása 
mellett az Isonzo-mellóki arcvonalra nehezedő 
olasz támadásoknak Tirolból kezdett hadmüvele
tekkel végét ezakltja és döntést keres az olasz 
harctéren. A máj. 15. az Etsch és Brenta folyók 

völgyei között előnyomuló erők (11. és 3. hadse
regünk 8., 20., 3., 17., 1. és 21. hadteste és a 48. 
gy. hadoszt.) első célja az olasz határerőssógek elő
állásainak áttörése és azután Arsiero és Asiago 
erődjeinek elfoglalása volt. Az olasz főerőssé-
gek máj. 31. estek el, tehát nyitva állott az út 
a mélyföld felé. De egyrészt az erők elégtelen
sége, másrészt a keleti hadszintéri balvégzetű 
hadi események (jun. 4-iki lucki áttörés) miatt, 
ahová csapatok azonnali átszállítása vált szüksé
gessé, a további előnyomulás abbamaradt, sőt az 
olaszok kezdte ellentámadás (jún. 15.—aug. 2.) 
folytán csapataink az általuk elfoglalt terület 
tetemes részét az olaszoknak engedték át. 

A 6. isonzói csatában (aug. 6—17.) az olaszok 
Görz és a Dobördó-fensik ellen 13 hadoszt. és 
roppant nagy mennyiségű hadi eszközökkel inté
zett támadásukkal elfoglalták Górzöt és a Do-
berdót a Valloné-szakadásig. Az ezután követ
kező 7. (szept. 14—18.), a 8. (okt. 9—16.) és végül 
a 9. (okt. 31—nov. 9.) isonzói csatában az olaszok 
elfoglalták a Doberdó-fensikon S. Grada ái 
Mernát és Kosztanjevicát. 

Aug. 26. Olaszország hadat üzent NémeU 
országnak. 

A közp. hat. békeajánlata. A romániai hadjárat 
sikere után, dec. 12., a közp. hat. Észak-Amerika 
útján békeajánlatot tettek ellenfeleiknek. Bár Wü-
son valamennyi hadviselő állam kormányához 
intézett jegyzékével olyan konferenciát ajánlott, 
amelyben a békefeltételeket összeegyeztethet
nék, az entente (Trepov és Lloyd George kor-
mányrajutása)dec.30. együttes válaszában kijelen
tette, hogy mivel a közp. hat. ajánlata, nem hatá
rozott, tehát elutasítja és nern foglalkozik veíe. 

1916 nov. 21. meghalt I. Ferenc József, nüre 
1 V. Károly király dec. 3. átvette az egész o.-m. 
fegyveres erő főparancsnokságát. 

Az 1916. év mérlege. Bár a közp. hat ütö-
képeseégük csodálatraméltó erejével mindenütt 
győzedelmesen útját állották támadó ellenfeleik
nek, hadi helyzetük általában válságos maradi. 
Bár tágult a köréjük vont gyűrű (balti tartomá
nyok, Románia), az elfoglalt területek sem kato
nailag, sem gazdaságilag érdemleges módon ki
aknázhatók nem voltak. A verduni és Somma-
mellóki -harcok rést ütöttek a német katona jö
vőbe vetett bizodalmán. Németországban a hadi 
ős politikai vezetőség közötti ellentétek kiélesed
tek ; a győzelembe vetett hit inogni kezdett; a 
háború támasztotta roppant nagy követelmények 
már-már meghaladni kezdték a birodalom erőit. 
7". Ferenc József halála után a már kifáradt é3 
a lucki áttörés folytán tekintélyében sokat vesz
tett A.-M. vezetőségének békére hajtásából eredő 
meggondolatlan tetteinek sorozatával nyugtalan
ságot támasztott, bizonytalanságot szült, eurió-
dásokat hozott létre a had vezetőségek között, ve
szélyeztette az egységes cselekvést és mindezek
kel meglazította a szövetségi kapcsolatot. Bel
politikai egyenetlenségek és széthúzás ütötte fel 
a fejét, aminek folytán a népek etikai ereje ós 
harci vágya sülyedni kezdett. Érzékenyen érez
hetóvó vált a nyers anyagok hiánya ós hogy az 
emberi erőt elégtelenül használták ki. A béke-
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javaslat a gyengeség érzetét váltotta ki. Ezekkel 
ellentétben és bár a franciák eddigi vesztesége 
1.236,000 ember volt, az entente döntő jelentő
ségű államainál az anyagi eszközök minden téren 
gyarapodtak (rendelkezésre állott még: 2.900,000 
francia, 150,000 belga, 1.980,000 angol, 1.854,000 
olasz, 6.860,000 orosz, 130.000 szerb és 420,000 
román katona; gazdasági konferenciák) és a szinte 
korlátlan hatalommal rendelkező és kíméletlen 
tetterejű, demagóg ékesszólása vezető állam
férfiak (Clemenceau, Lloyd George) a csügge-
dőket elnémították, a győzni akarás hajlíthatat-
lan tudatát öntötték népeikbe ; a katonai kudar
cok ellenére még jobban összeforrtak, nem szűn
tek meg népeik harcias szellemét tüzelni, nagyra-
növelni, áldozatkészségre és kitartásra buzdítani; 
fokozták a propaganda-hadjáratot is. 

ti) H a d m ű v e l e t e k 1 9 1 7 - b e n . 
Általános helyzet. Az 1916. évi kudarcok, de 

leginkább a németek rettenthetetlen kitartása ós 
ereje aggodalommal párosultan azt a hiedelmet 
keltette az ententeban, hogy a németek 1917 
elején a nyugati hadszintéren támadni fognak. 
Ezt megelőzendők, nyakra-főre készülődéshez fog
tak és elhatározták (chantillyi haditanács 1916 
nov. 16.), hogy 1917 elején egyazon időben 
minden irányból megrohanják a belső vonalon 
küzdő közp. hat.-at és így lehetetlenné teszik 
ezek számára erőiknek egyik hadszintérről a 
másikra való eltolását. Amíg Anglia a nemzeti 
szolgálattal fokozta hadserege erejét, addig 
Oroszország újjászervezte katonaságát, Japán 
és Amerika pedig a hadianyagoknak roppant 
mennyiségét szállította. Ismét Franciaország 
vált főhadszintérré, ahol Joffre távozása után 
(jan. 3.) Nivelle lett a fővezér (Pétain vk.-i főnök). 
A közp. hat. összes erőik megfeszítése végett be
hozták a munkakötelezettséget, a háborús segéd
szolgálatot ós az ú. n. Hindenburg-programmal 
az összes ipari erőket tervszerű együttes műkö
dés keretében a haderők szolgálatába állították. 
A csapatok kiképezését is tökéletesítették és az 
-ddigi nagy veszteségeket okozó merev védelmi 
•iljárást mozgó védelemmé változtatták. 

A jan. 31. kezdett ném. korlátlan búvárhajó
háború, ennek hirtelenében mutatkozó nagy 
sikere, a márc. 14-iki orosz forradalom, nemkülön
ben az, hogy a németek Arras és Soissons között 
arcvonalukat hátravonták, nagy zavart támasz
tott az ententenál, de egyben, amint Amerika 
megszakította Németországgal (febr. 8.) a diplo
máciai összeköttetést, Anglia elvetve a minde
nünnen egyazon időben tervezett támadás eszmé
jét,, rögtönös cselekvésre ösztönözte a franciákat. 

Ápr. közepén Joffre és Viviani vezetésével 
bizottság utazott Amerikába a szárazföldi had
sereg megszervezésére. 

1. Nyugati hadszíntér. 
A németek visszavonulása a Siegfried-állá-

sokba. Az 1916-iki Somme-melléki csata után a 
németek Arras ós Soissons között kiugró arcvonala 
oldalba fogható volt. Hogy ezt elkerüljék, hogy 
cselekvési szabadságukat biztosítsák, hogy az arc

vonal megrövidítésével erőket takarítsanak meg 
és hogy gyengítsék a szövetségesek összehordta 
anyagi harci eszközök hatását, márc. 15., a közbe
eső teriilet teljes elpusztítása után, a Vimy— 
St.-Querdin—Vailly között előkészített ú. n. 
Siegfried-állásba vonultak vissza. E hadmüvelet 
halomra döntötte az entente hadi tervét, ingado
zás és a németek javára késedelmeskedós követ
kezett be. 

Az angolok és franciák együttes támadásai. Az 
angolok ösztökélésére, valamint Amerika maga
tartása folytán (hadüzenet ápr. 6.; az első amerikai 
csapatok jún. 30. szálltak partra Franciaország
ban), amely erkölcsi és anyagi erőt kölcsönzött, 
nemkülönben Károly királynak ú. n. Sixtus-
levele (márc. 23.) sürgette a? entente hadműve
leteit, mivel remélhető volt, hogy siker esetén a 
közp. hat. szövetsége szótrobban. így jött létre 
az év végéig terjedőleg: az angoloknak (ápr. 2— 
máj. 5.) az Artois-ban és a franciáknak (ápr. 6 - -
máj. 27.) az Aisne mellékén végrehajtott nagy 
támadása. A kudarc a franciáknak győzelembe 
vetett hitét annyira megingatta, hogy 16 had
testükben lázadások keletkeztek és hogy Nivelle 
helyébe Pétaint tették (vez. főn. Foch). Csak 
Anglia tartott ki, amely megkezdte a flandriai 
nagy csatákat (jún. 7—nov. 10.). Ezekkel össze
függően zajlottak le: a Verdun körüli harcok 
(aug. 12—okt. 9.), a Chemin de Darnes hosszában 
való küzdelmek (okt. 22.—nov. 2.), és végül a 
cambrai-i tank-csata (nov. 20—dec. 7.). Bár az 
entente az anyagi harci eszközöknek roppant 
nagy tömegét és embereit kíméletlenül vetette 
harcba, hadászatilag kudarcot vallott, mert sem 
át nem törhette a németek csatavonalát, sem az 
angolok nem érhették el a flandriai tengerpartot, 
a német buvarhajók állomáshelyeit. 

Jan. 2. először szerepelnek a franciák oldalán 
portugál csapatok. 

2. Keleti hadszíntér. 
Téli csata Bigánál (jan. 5—9.; jan. 23— 

febr.3.). Amikor a közp. hat. haderői Romániában 
a Szeret mögé vetették vissza az orosz-román 
haderőket, Braila elestének napján (jan. 4.), 
északon Bigánál, a Radko Dimitriev vezette 
12. orosz hadsereg támadást kezdett a ném. 8. 
hadsereg ellen azzal a szándékkal, hogy ezt át
törvén, Vilnáig veti vissza. A vállalkozás kudarc
cal végződött. 

Az orosz forradalom; a Kerenszki vezette 
hadjárat (jún. 26—júl. 14.); Galícia és Buko
vina felszabadítása (júl. 19—aug. 28.). 1917 ele
jén a közp. hat. keleti hadszíntéri csatavonalának 
hossza 1600 km. volt, amely vonalon Rigától a 
Kárpátokig Lipót bajor hg., Bukovinában és 
Erdélyben József k. hg., Romániában pedig 
Mackensen volt a parancsnok. Belpolitikai körül
mények és a háború kudarca következményeként 
kiütött orosz forradalom (márc. 15.) után júl. 
l-ig hadműveleti szünet volt ugyan, de közben és 
főként mikor jún. havában Kerenszki hadügy
miniszter korlátlan hatalommal magához ragadta 
a kormány gyeplőit, az entente, legalább is addig, 
míg Amerika tényleg harcba lép, Oroszországol 
a maga javára óhajtotta felhasználni és így táma-

so» 
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iásra késztette a még hasznavehető és Brusszilov 
vezette orosz erőket ép akkor, mikor a közp. 
hat. a nyugati (flandriai csaták) és olasz (10. 
isonzói csata után) hadszintéren a legválságosabb 
helyzetben voltak. A Rigánál, Dünaburgnál, a 
Naroc-tónál és Szmorgónnál tüntetésekkel kisért 
főtámadást három orosz hadsereg (Gutor, Bjeko-
vicz és Eornilov) hajtotta végre az osztr.-magy. 
2., a német déli és osztr.-magy. 7. hadsereg ellen 
Kelet- Galíciában Bródytól le egészen a Kárpá
tokig azzal a céllal, hogy Lemberget elfoglalják. 
A Dnyesztrtől északra Zboróvnál és Brzezany-
nál támadó oroszok betörtek az osztr.-magy. 
2. hadsereg vonalába, de már júl. 2. megakadt a 
támadás. A Narajovka vonala ellen Kornilov 
vezette főtámadás benyomta ugyan a közp. hat. 
arcvonalát (Lomnica alá), de áttörni nem tudta, 
mivel a beérkezett erősbítések nemcsak itt, hanem 
Tarnopol előtt is ellentámadást kezdtek. A Zboróv 
alatt kezdett ellentámadásnak az előző balsikerek 
miatt alig ellenálló orosz erőkkel szemben már 
az első napon nagy sikere volt, majd megingatta 
a Kárpátokig terjedő arcvonalat is úgy, hogy az 
oroszok kiürítették Galíciát és Bukovinát (Tar
nopol júl. 25.; Czernovitz aug. 4.). 

Orosz-román támadás Moldvában (júl. 22— 
szept. 3). A kelet-galiciai orosz kudarcok közben 
Moldvában, ahol a közp. hat. ugyancsak ellen
támadást terveztek, a Scserbacsev orosz tb. ve
zette román 1. és 2., valamint az orosz 4. és 9. 
hadsereg át akart törni József k. herceg és Ma-
ckensen hadseregcsoportjainak érintkezési pont
ján. Igen heves harcok közben (hősi küzdelme a 
Casinului-hegyen a cs. és k. 82. székely gyal.-
ezrednek) a közp. hat. megtámadott seregtestei 
eleinte ugyan meghátráltak, de később a segítsé
gükre hozott erőkkel ellentámadást kezdve, a 
román-orosz seregtesteket kiinduló állásaikon túl 
visszavetették. 

Német támadás Rigánál (szept. 1—5.); abálti 
szigetek meghódítása (oki. 11—20.). Egyrészt, 
hogy támasztópontot, hídfőt és zálogot szerezzen, 
másrészt, hogy a Keleti-tenger északi részében a 
hajózást biztosítsa, nemkülönben, hogy az orosz 
kormányt békére hajlítsa, a német hadvezetőség 
utasítására a 8. hadsereg visszavetette Rigánál az 
orosz 12.-et, egy megerősített hadosztály pedig a 
nóm. flotta egy részével megszállotta Oesel, Moon 
és Dagoe Keleti-tengeri szigeteket. 

Fegyverszünetek. Nov. 7. Oroszországban 
Kerenszki kormánya megbukott és helyébe 
Lenin—Trockij tanácsköztársasága lépett, amely 
nem volt hajlandó folytatni a háborút és deo. 2. 
fegyverszünetet kötött. A béketárgyalások dec. 22. 
Breszt-Litovszkban kezdődtek meg. A romániai 
arcvonalon, az Ojtoz ellen intézett támadás le
zajlása után, csak helyi harcok voltak, majd az 
orosz események hatása folytán dec. 9. Focsani-
ban fegyverszünet köttetett. 

3. Balkáni hadszíntér. 
Az orientális hadsereg márc. 11—26. Monasz-

Urnái (2. monasztiri csata), máj. 4—18. a Cserna 
hajlásánál (máj.-i macedóniai csata), azután a 
Struma mellókén, az Ochrida- és Malik-tón&l 
(szept. 1—6.; okt. 21.) megtámadta a ném.-oszt.-

magy.-bolg. arcvonalat, hogy ezt áttörje. Sikert 
csak annyiban ért el, hogy a közp. hat. erőit 
fogva tartotta és hogy megelőző trón- és kor
mányváltozás után (1916 okt. 11. elveszik a görög 
flottát; dec. 1. megszállják Athént; dec. 7. Görög
országot blokád alá veszik; dec. 14. megszállják 
É.-Görögoszágot; dec. 21. leszerelik a görög had
erőt ; 1917 jún. 11. megszállják a Korintust és a 
Pireust; jún. 12. Konstantin királyt lemondat
ják Sándor fia javára; jún. 27. Venizelosz kor
mányra jutott), jún. 27. az entente szövetségébe 
lépett Görögország haderejének mintegy 200,000 
íőnyi önkéntesét soraiba fogadhatta,. 

4. Olasz liadszintér. 
Az entente 1916 nov. 16. chantillyi egyezsé

gének kényszerítő körülményei folytán és az 
olasz haderő átszervezése (24 új hadoszt. felállí
tása, a tüzérség és géppuskák nagy arányú sza
porítása) után megkezdett 10. isonzói csatában 
(máj. 12.—28.) 31 olasz hadoszt. 15 o.-m. hadoszt. 
ellen támadt ismét nem egyidőben a Bainsizza- és 
a Karszt (Trstelj, Hermada) fensíkja ellen. Ered
mény : a Barnsizza-fensíkon elvesznek a Vodice 
körüli magaslatok, a Karszton pedig, ahol a 
Hermada aljáig jutottak az olaszok, ellentáma
dásunk folytán (jún. 3. —aug. 7.) Flondár alá vet
tettek vissza. E kudarc után az olaszok lirolban, 
a Hétközség fentórségén (jún. 10—25.) egy had
testtel gráci hadtestünk állásai (Cima Maore— 
M. Zebió) ellen támadtak, de hiába. 

Az 1917 júl. 25-iki párisi haditanács határozata 
folytán kezdett 11. isonzói csatában (aug. 17.— 
szept. 10.) az olaszok támadó erőinek és hadi 
eszközeinek mennyisége meghaladta az eddigie
ket, mert ang. és frano. tüzérséggel is gyarapított 
4100 ágyúval és 1700 aknavetővel támogatott 
53 és VJ hadoszt. csupán 1436 ágyúval és 112 
aknavetővel rendelkező 29 o.-m. hadoszt. ellen 
támadtak azzal a szándékkal, hogy a Bainsizza 
fentérségen át Trnova, a Karszton át pedig Co-
men felé áttörnek. (Aug. 25—szept. 4. rettenetes 
küzdelem dúlt a Monté S-Gábrielé birtokáért; 
amíg naponként átlag egy olasz dandár morzso
lódott fel, addig nálunk csak egy zászlóalj!) Ered
mény : a Bainsizza-fentérségen a Kuk, Jelenik, 
Kóbila és M. Santo hegycsúcsok az olaszok ke
zére jutottak; az o.-m. arcvonalat Log—Kai— 
Madoni vonalába kellett visszavonni. 

A12.isonzóicsata(okt.2í.-nov.í5.;l.a.l0. váz
latot). A11. isonzói csata annyira kimerítette ésoly 
nagy veszteséget okozott az o.-m. haderők sorai
ban, hogy még egy olasz támadás kivédése lehetet
len volt. A súlyos helyzeten csak az segíthetett, ha 
támadással visszavetik az olaszokat. A támadás
hoz szükséges erők hiánya azonban német segít
séget kívánt, aminek a legválságosabb általános 
hadi helyzet (Riga, Romániában Szeret, yperni 
csaták, Chemin de Dames) ellenére is meg kellett 
lennie. Erőviszonyok: olasz 2. (386 zlj., 2430 á. 
és 1134 aknavető) és 3. (152 zlj., 1196 á. és 700 
aknevető) hadsereg; a Below Ottó ném. tb. ve
zette 14. hadsereggel (7 ném. és 6 o.-m. hadoszt. 
1586 ágyúval és 320 aknavetővel) megerősített 
és Boroevic vezette 1. (10 hadoszt., 787 á. és 136 
aknavető) és 2. (11 hadoszt., 873 á. és 216 akna-
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vető) isonzói hadseregek. A támadás célja volt: a 
14. hadsereg kezdette áttöréssel az olasz haderő
ket a határon és ha lehet a Tagliamento folyón 
át visszavetni. A támadást az o.-m. isonzói 
2. hadsereg •41/8 hadoszt. által támogatott 14. had
sereg hajtotta végre Flitsch—Karfreit—Tolmein 
alól a Capello tb. vezette olasz 2. hadsereg bal-
szárnya ellen. A hegyekre telepített olasz állások 
elsejét a nagy lendülettel támadók okt. 24—25. 
elfoglalták (Canin, Skutnik, M. Matajur, Kolow-
rat, Globocak), majd visszavervén az olasz ellen
támadásokat, okt. 26. a Karszton is megindult a 
támadás. Okt. 27-én Cividalét és Görzöt vették 
meg a szövetségesek, 28. pedig, amikor a 10. 
hadsereg Karintiából előtört, Udine és Cormons 
esett a szövetségesek kezére. Okt. 31-én a szö
vetséges o.-m. és ném. hadseregek már a 
Tagliamento hosszában állottak. Az aostai hg. 
három hadtestét a Below és Boroevic vezette 

'ftláhs/ 

10. vázlat. 

erők Codroipo—Lavariano—Latisana között 
okt. 30—31. körülzárták és elfogták. Mivel pedig 
QOV. 5. a tiroli o.-rn. erők is megmozdultak, a 
2—4. olasz hadseregek előbb a Livenza, raajd 
nov. 11. a Piave mögé vonultak vissza. Elég
telen erők és az, hogy közben az olaszok franc, 
és ang. erősbítéseket (előbb 6, később még 5 had
oszt.) kaptak, okozták azt, hogy a Conrad ve
zette tiroli haderők heves harcok ellenére sem 
tudtak Treviso-Velence felé előtörni és így 
Olaszországot csupán vereség érte, de le nem 
győzetett. Hivatalos megállapítás szerinti olasz 
veszteség : 10,000 halott, 30,000 sebesült, 293,943 
fogoly, 400,000 szétugrasztott; zsákmány: 3152 
&., 1732 aknavető, 3000 gépp. és 300,000 lövő
fegyver. Nov. 9-én Gadornát felmentették állásá
tól és helyébe Diaz tb. lépett. 

Az 1917. év mérlege. A közp. hat. katonai 
helyzete igen nagy veszteségeik ellenére soha 
sem volt kedvezőbb, mint 1917 végén, mert 
Oroszország összeroppant és béketárgyalásokat 

kezdett; a magára maradt Eománia ugyanezt 
cselekedte ; Macedóniában az orientális hadsereg 
támadásai meghiúsultak; a megvert olaszok a 
támogatásukra küldött franc, és ang. erőkkel a 
Piave mellől elmozdulni nem tudtak; a keleten 
felszabadult erőkkel tehát lehetségessé vált a 
döntést a nyugati hadszintéren kierőszakolni, 
ahol az entente ugyancsak kudarcot vallott táma
dásaival. A búvárhajó-háborúhoz fűzött remények 
azonban vérmeseknek bizonyultak és a közp. hat. 
belső körülményei politikailag, erkölcsileg és 
gazdaságilag igen megromlottak. Mindaz felüti 
a fejét, ami a győzelem kerékkötője, így a ki
merüléssel kapcsolatosan a béke iránti vágy, poli
tikai agitáció és zendülés a ném. hadseregben; a 
katonai fegyelem lazulása; érzékeny hiánya a 
hadianyagoknak, de főként az élelemnek ; forra
dalmi propaganda; A.-M.-ban a nemzetiségek és 
a két állam közötti ellentétek kiélesedése, a béké
ért való harc általános megindulása stb. Ezzel 
ellentétben az entente liatalmasságainak vezető 
férfiai (Clemenceau) a kudarcok ellenére is tűz-
zel-vassal kitartásra buzdítják és késztetik 
népeiket. 

e ) H a d m ű v e l e t e k 1 9 1 8 - b a n . 

1. Keleti hadszíntér. 
Hadmüveletek és békekötés Oroszországban. 

Az Oroszországgal és Romániával kötött fegy
verszünet után kezdett (dec. 22.) és többszörösen 
félbeszakított breszt-litovszki béketárgyalások 
eredménytelenül végződtek (febr. 20.), mivel a 
tárgyaló felek alapelveik előzetes tisztázása nél
kül ültek le a tárgyalásokhoz és mivel a közp. 
hat. Ukrajnával külön békét kötöttek (febr. 9.). 
Erre Oroszország félbeszakította a tárgyalásokat, 
de egyben megszüntette a hadiállapotot ós el
rendelte hadserege leszerelését. Ezt a közp. hat. a 
fegyverszünet félbeszakításának tekintették és 
hogy a halogató orosz politikát félretolják és vég
leges bókét köthessenek, febr. 18. újra megkez
dették a hadműveleteket azzal a külön céllal is, 
hogy Livlandot és Kurlandot a vörös uralom alól 
felszabadítják, Ukrajnát támogatják és ennek 
fölösleges élelmi készleteit a maguk számára biz
tosítják. A Rigától le egészen Romániáig meg
indult elegyes erők (bár az oroszokmárc. 3. Breszt-
Litovszkban a békét megkötötték) nyolc csoport
ban benyomultak Oroszországba és csak délen 
találván nagyobb ellenállásra (cseh-szlo vák légiók 
és lengyel önkéntesek), északon (márc. 4.) nagyjá
ban Narva—Pskov—Polockig, délen pedig előbb 
(ápr. 3.) Odessza—Nikolájev—Kerzon— Jéka-
terinoszlav — Kiev—Mohilevig, később pedig 
Gomel—Karkóv—Novo- Cserkaszk—Bosztovig 
jutottak, miközben kitérvén a Krimi-félszi
getre is, máj. 1. Szebasztopol is megnyitotta 
kapuit. Sőt jún. 7-én bajor vadászok Batumba 
hajóztak, hogy megvédjék Georgiát és birtokba 
vegyék a kaukázusi olajforrásokat az orosz vö
rös, a török ós ang. erők beérkezése előtt. Köz
ben északon az orosz és finn vörös erők megszál
lotta Finnország megsegítése végett, előbb ném. 
tengerész csapatok Hangönéi (ápr. 3.), Helsing-
forsnál (ápr. 14.) és Lovisánál (ápr. 15.), majd 
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pedig egy Danzigban hajókra rakott német 
hadoszt. is partra szállván, Lalidnál az orosz-
finn vörös erők körülfogattak. Viborg megszál
lása után a Murinann-partvidóken partra szállott 
entente-erők Pétervár felé kezdett előnyomulá-
sukban kénytelenek voltak megállani. 

Békekötés Romániával. A román békekötés 
tárgyalásainak vezetését A.-M. vette kezébe, 
amelynek eredménye a mára 5-iki bufteai elő
zetes és a máj. 7-iki bukaresti végleges béke lett. 
Ennek ellenére azonban Mackensen parancsnok
sága alatt 4 német és 2 o.-m. hadoszt. maradt az 
országban a dunai hajózás, az olajforrások kiak
názásának, stb.-nek biztosítása végett. 

2. Nyugati és olasz hadszíntér. 
Az 1918 jan. 2.—febr. 4-én tartott versaillesi 

haditanács kimondja, hogy a szövetségesek 
egyetlen kötelessége a háborút a legnagyobb 
eréllyel és a legszorosabb együttműködéssel foly
tatni és katonai győzelemmel biztosítani a békét. 

A közp. hat. támadása. 1918 elején A.-M. ki-
fáradtan állott, Bulgária harci kedve tűnőiéi
ben volt, Törökország pedig erőinek végéhez ért. 
Tehát a közp. hat. egyedüli számottevő tényezője 
már csak Németország volt, amely létének bizto
sítása végett a nyűg. hadszíntéren támadásra 
határozta el magát. Okadatok: a keleti hadszín
téri események kedvező alakulása, hogy 1917. az 
entento nyugaton táraadásaival kudarcot vallván, 
1918 elején az amerikai segítség nélkül döntő had
műveletekre képes nem volt és hogy az entente 
biztos lévén már most az amerikai támogatásban, 
békére egyáltalában nem hajlott. Az erőszak, a 
háború folytatása maradt tehát hátra a béke ki
csikarásához, annál is inkább, mert Németország 
a háború alatt még sohasem jutott nyugaton oly 
számbeli felsöbbségbe, mint most (197 hadoszt.). 
A védelem nem kecsegtetett sikerrel, mivel idők 
folyamán nemcsak a gazdasági és erkölcsi erők 
csökkenhettek veszedelmes módon, hanem mivel 
1918 tavaszán a még csak 450,000 főt számláló 
amerikai csapatok zárt tömegekben használhatók 
nem voltak és meg kellett előzni annak a milliós 
haderőnek tényleges harcba lépését (1918 dere
kán), amelynek kiképzése Amerikában nagy siet
séggel folyt. (A háború végén 1.950,000 ember, 
3008 á. és 740 repülő volt a nyugati hadszin
téren.) De hiányoztak a hátsó felkészített védelmi 
vonalak is és így a csatavonalnak az 1917-hez 
hasonló visszavételére gondolni sem lehetett, már 
csak a munkaerők csekélysége és a hadsereg 
állapota miatt is. A stratégiai helyzet ellenben 
az amerikai erők tömeges beérkezése előtt táma
dást kívánt és azzal biztatott, hogy siker esetén 
a szövetségesek erkölcsi erőinek fellendülésével 
összeroppantható az entente abbeli hite, hogy Né
metország legyőzhető. A lenni vagy nem lenni 
kérdése eltüntetett minden széthúzást és még 
egyszer egy táborba terelődött az egész német 
nemzet. A hadvezetőség csodálatraméltó gondos
sággal készült fel az utolsó nagy küzdelemre. 

Mivel a flandriai mocsaras harctér és a Verdun 
körüli hegyes vidék a hadműveleteket korlá
tozta, a támadás helyére nézve a német hadveze
tőség a ceatavonal közepét választotta ki Árras 
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és St. Quentin között, ahol a föld felszíne moz
gási szabadságot biztosított és ahol, az angol és 
francia haderők választóvonalán, az angol sereg
testek áttörésére, felsodorítására és tengerhez szo
rítására volt kilátás. Sőt az angol hadak kettó3 
áttörésének és átkarolásának lehetőségével (Arraa 
és Flandria) is számoltak. 

A németek a bajor és a német trónörökös, vala
mint a Gallwitz tb. és végül a württembergi 
trónörökös vezetése alá helyezett hadseregeso-
portokban összesen 12 hadsereggel vonultak fel. 
Az entento erői közül, egységes fővezetőség nél
kül, Haig tb. alatt az angolok, belgák (Yser) és 
a portugálok (Armentiéres) a tengertől St.-Quen-
tinig, a franciák, közéjük elegyesen állított ame* 
rikaiakkal, Pétain tb. parancsnoksága alatt St.-
Quentintöl a svájci határig 11 csoportban állot
tak harchoz (1. a 11. vázlatot). 

a) Az amiensi csata (rnárc. 21.—ápr.i 6.). 
Monchy és La Fére között (80 km.) a 17., 2., és 
18. német hadsereg (50 hadoszt.) a 3. és 5. angol 
hadsereget (28 hadosztály) 65 km. mélységben 
visszaszorította ugyan, de Amienst, a táraadás 
célját elérni és az angol erőket áttörni nem tudta, 
mivel az entente tartalékai (Albert—Villers Breton-
neux—Moreuil) a támadást felfogták. A csr^a utó
játéka a 7. ném. hadseregnek előtöróse volt az 
Ailette-Oise csatorna felé (ápr. 6—9.). (Márc. 21. 
a ném. hadvezetőség külön kiemelte az osztr.-
magy. tüzérségnek a harcban való részvételét.) 

Márc. 8-tól a st.-gobaini erdőből ném. ágyúk 
130 km. távolságból (Budapest—Eger) lőni kezd
ték Parist! 

b) Az amiensi csatának állásharccá fajulása 
után a németek a Lys folyócska mellékén (ápr. 
9—29.) 20 km. széles arcvonalon 6. ós 4. had
seregükkel azért törtek előre, hogy a Kemmel-
hegyet elfoglalják és Így veszélyeztessék Bou-
logve, Calais és Dünkirchen kikötőit, az ango
lok hadműveleti alapjait. A németek az angolok 
csatavonalát 20 km.-re benyomták (két portugál 
hadoszt. megsemmisült), elfoglalták a Kemmel-
hegyet, de a francia ellentámadások íniatt meg
állani voltak kénytelenek. 

c) A Marne-menti második csata (máj. 27.— 
jún. 13.). Az ellenséges erők felmorzsolása végett 
az Aisne mellékéről a német trónörökös veze
tése alatt támadáshoz rendelt 8., 7. és '1. ném. 
hadsereg Soissons és Beims között a Villers 
Cotterets-i erdőig és a Marne melléki Chateau 
Thierryig és Dormansig (máj. 30., 50 km.-re) 
nyomta be a franciák csata vonalát és Pária már 
csak 85 km.-nyire feküdt. A Noyon alól támadó 
ném. erők azonban már csak nagynehezen küz
döttek előre magukat az Aronde és Aisne f olyócs-
kák felé. 

A csatákkal a németek kétségtelenül nagy 
sikereket vívtak ki, de döntésre nem juttathatták 
a háborút, mivel az entente békülni nem akará
sában hajthatatlan maradt. Az entente mar ma-
gint vergődött, amikor jún. derekán hadműveleti 
szünet következett be. Végre egységes fővezér
lete! teremtettek ós az európai hadszinterek gen<$-
ralisszimuszává a megbékülni nem akarás meg
testesítőjét, jFocAmarsalittették,aki Clemenceau-
val együttesen tüzesen kitartásra buzdított, de 
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ügyben mindenünnen összehordva az erősítése
ket, jún. 2. sürgős és nagyarányú segítséget kért 
Amerikától. 

Osztrák-magyar támadás Olaszországban 
(jún. 15—23.). Á franciaországi súlyos küzdelmek 
folytán A.-M.-nak is részesévé kellett lennie az en-
tente ellen intézett általános támadásnak azért, 
hogy az olaszországi ellenséges erőket lekösse, 
győzelem esetén pedig, hogy erőket vonjon el 
Franciaországból. A támadásban, a vezetők szét
ágazó véleménye révén létrejöttmegalkuvásután, 

tiroli támadó csoportunk gyenge, összes nélkü
lözhető erőivel a Piave elé állt és az osztr.-magy. 
erőket további előnyomulásukban meggátolta. 
Ekkor következett be a Piave minden hidat ma
gával ragadó áradása, amely lehetetlenné tévén 
a tartalékok, lövőszer és élelem utánszállítását, 
a visszavonulás a megáradt folyón át igen nagy 
veszteség árán haderőink katasztrófájává vált. 
(Júl. 16. Conrad tábornagy távozott hadsereg-
csoport-paranesnoki állásából és helyébe József 
kir. hg. lépett). 

11. vázlat. 

a Hétközség fensikján a Conrad, a Piave hosszában 
pedig a Bcn-oevic vezette had3eregesoportok vettek 
részt azzal a szándékkal, hogy kettős áttöréssel és 
MkaTOiétsssH Bassano-Treviso közé szorítják a ve-
lök szemben álló, franc, és ang. hadosztályokkal 
megerősített olasz erőket. A Tirolból, a Brenta 
mind a két partján, elégtelen erőkkel (csak 23 had
oszt.) árulás után megindított támadás megakadt, 
míg a Piave balpartjáról támadó erők átjutottak a 
folyón és visszaszorították az olaszokat (Montello, 
Candelu-Fagare—S. Andrea-Zenson-Possalta— 
Passarella). De amikor Diaz észrevette, hogy 

3. Balkáni hadszíntér. 

1918 jún. 10. az orientális és most már Fran-
chet d'Esperey Louis fr. tb. vezette hadsereg 
balszárnya Albániában, az Okrida-tótól a tengerig 
álló, délnek kiöblözött osztr.-magy. csapatok által 
tartott csatavonal ellen támadást kezdett, amely
nek folyamán az o.-m. csapatok Fieri alá óe 
Berat mögé húzódtak vissza. Mivel ezáltal a bol
gárok macedóniai jobbszárnya veszélybe jutott, 
A.-M. az albán haderők vezetésével Pflanzer-
Baltint bízta meg, aki a rendelkezésére bo 
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csájtott erősbitésekkel megakadályozta az orien
tális haderők további előnyornulását (aug. 25.). 

4. Nyugati hadszíntér. 
Az entente támadó hadjárata- A Marne-menti 

2. csatát követő hadműveleti szünetet a németek 
szakították félbe jún. 15. azzal, hogy a Mariié 
mellékén és Jteims körül támadást kezdtek avég
ből, hogy az entente figyelmét elvonják Flandriá
ról, ahoi a németek újabb döntő támadásra ké
szültek. MindaMarne-melléki,mindpedig a Eeims 
körüli vállalatban a németek tért nyertek ugyan, 
de júl. 17. megakadtak és amikor ép a Fland
riába szánt erőket akarták kivonni a csatavonal
ból, bekövetkezett a fordulat: a Villers Gottereis 
körüli erdőkből előtörtek a franciák támadó 
oszlopai. így kerekedett az a küzdelem, amelyben: 

a) a Marne íeló előugró ném. csatavonalat kö
rülfogó i franc, hadsereg (Mangin, Deguette, 

f) A k ö z p o n t i h a t a l m a k összeomlása 
és a f e g y v e r e s m é r k ő z é s vég-e. 

1. A bolgár arcvonal összeomlása Macedóniá
ban. Amerikának Szófiában maradt követsége 
fokozatosan eltérítette az amúgy is kifáradt (igen 
hiányos élelmezés, ruházat és felszerelés) bolgá
rokat a közp. hat.-tól (jún. 18. Malinov-kovm&nj) 
és oly mozgalom kapott lábra és terjedt el még a 
hadsereg soraiban is (Malinov aug. havában ép 
azokat a bolgár hadoszt. látogatta meg, ahol ké
sőbb az áttörés megtörtént), amely a háború meg
szüntetését követelte. Es amikor a ném. hadsere
geknek a nyugati hadszintéren való visszavonu
lása már megkezdődött, a körülmények felől jól 
tájékozott orientális hadsereg vezetősége szept. 
15. húsz hadosztállyal támadást kezdett a Gserna 
folyó és a Dudica magaslat között. Az erők el-

Berthelot, Gouraud) a németeket az Aisneés Vesle 
folyó mögé (aug. 2.) szorította vissza. Ezzel vége 
szakadt a németek támadó hadjáratának. 

b) Aug. 8. az Ancre és az Oise körüli csata 
fejlődött ki (aug. 8—18.), amelyben az angolok 
a németeket Albert—Noyon—Ghauny vonalába 
vetették vissza (a ném. csapatok soraiban bomlás 
jelei mutatkoztak) ; 

c) majd az angolok által Arras—Albert alól 
indított és fokozatosan az egész csatavonal nyu
gati arcvonalára kiterjeszkedő ama nagy csata 
kezdődött meg (aug. 20—szept. 9.), amelyből a 
németek, feladván az ápr. 9—29. között szerzett 
Lys körüli állásaikat is, az ú. n. Wotan—Sieg-
fried-állásokba húzódtak vissza; 

d) szept. 12—16. között zajlottak le Verdim
től délkeletre azok a harcok, amelyekben az ame
rikaiak és franciák a ném. és o.-m. csapatokat 
az ú. n. «Michelstellung»-ba verik vissza. Ezzel 
egyidőben (szept. 15.) a Franchet d'Esperey ve
zette orientális hadsereg a balkáni hadszintéren 
áttörte a bolgárok arcvonalát, amivel megkez
dődött a közp. hat. összeomlása. 

osztását a 12. vázlat mutatja. Szept. 20. már 
4-0 km. széles vonalon 45 km. mólyen hatol
tak be a támadók és másnap a bolgárok pánik-
szerűleg vonultak vissza. Az ütött rés betömésére 
erők rendelkezésre nem állottak; hátrább fekvó 
felkészített védelmi vonalak sem voltak, tehát 
megszűnt a további ellenállás. Az olaszok egy 
fr. hadosztállyal az Albánián és Montenegrón át 
Hercegovinába és Dalmáciába visszavonuló 
o.-m. haderőket követték, a szerbek franciákkal 
hazájukba nyomultak be, a 2. francia had
sereg Szófiának tartott, az angolok pedig Kon
stantinápoly felé meneteltek. Szept. 25. a bolgár 
koronatanács kinyilatkoztatta, hogy a háborút 
folytatni képtelen, szept. 30. pedig megkötötte 
a fegyverszünetet- A magukra maradt néru.-osztr.-
magy. haderők egyrészt Dalmáciába ós Hercego
vinába, másrészt északra a Duna és a Száva alá 
vonulták vissza, ahol Orsovától a Duna—Száva— 
Drina és Hercegovina határainak hosszában Kö
vess tbngy. parancsnoksága alatt három csoport-) 
ban (Steuben ném., Sarkotió és Pflanzer-Baltim 
készült a védelem. Nov. 1., mikor Kövessnek 
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Duna—Száva vonalán már 12 hadoszt. volt és az 
egész dunai flottilla is rendelkezésre állott, jelent 
meg Károlyi Mihály proklainációja és Linder 
Béla hadügyrnin. fegyverletételre vonatkozó az 
a parancsa, amelynek nyilvánosságra jutása 
után a védelemre rendelt csapatok felbomlottak. 

2. A német haderők visszavonulása a Rajna 
mögé. Szept. közepén az entente seregeinek nyu
gati hadszintéri létszáma meghaladta a 6 milliót, 
amihez havonként 250-400,000 főnyi amerikai 
segítség érkezett. Ezzel szemben, beleértve az 
o.-.m. hadosztályokat (1., 35., 106. cs. és kir. és 
37 honv.) is, a közp. hat. minden tartalék, vagy 
további utánpótlás nélkül legfeljebb 3 millió em
berrel állhattak ellen. A további küzdelem tehát 
kilátástalan volt, annál is inkább, mivel a mögöt
tes ország hangulata a forradalom felé hajlott. 
A kíméletlenül, szünet nélkül és hatalmas felsze
reléssel támadó entente a ném. haderőket: egy

részt az északi-tengeri és Verdun körüli szárnyak 
benyomása és átkarolása, másrészt a Maubeuge— 
Charleroi—Namur irányába való áttörése mellett 
Brüsszel—Namur—Lüttich között kapitulációra 
akarta kényszeríteni. Az Északi-tenger mellékén 
szept. 26. kezdett támadás elől azonban a ném. had
erők előbb azt.n.Hermann—Hunding—BrunMld 
(közben békejogyzékek váltása Németország és 
Wilsonközött: okt. 4., 8., 12., 14,21. és 23.), majd 
(okt. 26. Ludendorff lemondott) nov. 4. az Ant
werpen—Maas között felkészített állásokba vo
nultak vissza zárt rendben. A nov. 5-iki kiéli 
matrózlázadással a forradalom nyíltan megindult, 
amely nov. 9. a német császár lemondásával 
győzelemre jutott és végét vetette a háborúnak. 
A nov. 11. kötött fegyverszünet után a német 
hadseregek a Majna mögé húzódtak vissza. 

3. Az osztrák-magyar hadsereg összeom
lása Olaszországban. A hadsereg állapota. 
A fegyelemre és az erkölcsi erőkre károsan 
hatottak: az orosz fogságból hazatérő és a keleti 
hadszintérről átszállított csapatoknak bolsevizmus 
által megmételyezett legénysége; izgatók műkö

dése ; rossz és ki nem elégítő élelmezés; hiányos 
felszerelés és ruházat; a sajtó izgatása; a parla
mentek eseményei; a mögöttes országok elkesere
dése; a pótcsapatok zendülései (Rimaszombat, 
Pécs, Judendorf, Radkersburg, Rumburg); a 
hadvezetőségbe vetett bizodalom leromlása; a 
gazdasági háború kihatásaként a fizikai erők 
nagyfokú megfogyatkozása. 

Nem csekély mértékben hatottak bomlasztólag 
a bel- és külpolitikai ama körülmények is, ame
lyeket KIII. A háború politikai történeten című 
szakaszunk 7. fejezete foglal magában. 

E zűrzavarban Olaszország elérkezettnek látta 
az időt arra, hogy az eresztékeiben már recsegő 
Osztrák-Magyar-Monarchia elegyes nemzetiségű 
elemekből alkotott hadereje ellen általános táma
dást kezdjen. 

A vittorio-venetói csata. (L. a 13. vázlatot.) 
Az okt. 24. kezdett csatában az olaszok négy 

hadsereggel Gonegliano-Sacile felé áttörni és 
azután nyugatra kanyarodva, Bellunon és Fel-
trén át a tiroli arcvonalat átkarolni óhajtot
ták. Harchoz állított erőik 57 hadoszt. és 
1 amerikai ezred volt 4750 á. és 600 nagy-
öblű aknavetővel. A támadást 70 km. széles 
arcvonalon 42 hadoszt. (első vonal 22, második 
10, harmadik 10) hajtotta végre 37 Vs (első vonal 
25, második 12 Vs) osztr.-magy. hadoszt. ellen. 
(Beosztás: József kir. herceg hadseregfőcsoport 
10. és 11. hadsereg; Boroevió hadseregfőcsoport 
a «Belluno», a 6. és az «Isonzo»-hadsereg). A fő-
támadás a «Belluno», a 6. és az «Isonzo»-hadsereget 
érte. Az okt. 24—26. bevezető harcok után 27. és 
28. Valdobbiadene és Ponté di Piave között 
átkelt a 12., 8. és 10. olasz hadsereg és miután 
ellentámadásaink összeomlottak, bellunói és 6. 
hadseregünk belső szárnyait Valdobbiadene felé 2 
km.-re, a Montellóval szemben 10—20 km.-re 
benyomták. Okt. 29. az olaszok áttörése sikerült 
(70 km. ív) úgy, hogy okt. 30. a bellunói és 6. 
hadseregünk között 30 km. űr támadt, a 6. és 
isonzói hadseregünk pedig elszakadt egymástól. 

13. vázlat. 
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Ugyané napon rendelte el az osztr.-rnagy. fő
parancsnokság az általános visszavonulást. Nov. 
1. az olaszok 11. hadseregünk arcvonalát is át
törték és visszavonulásra kényszerítették. Nov. 2. 
megjelent a magyar kormánynak fegyverletételt 
rendelete, majd a nemzeti hadseregek megalakítá
sára vonatkozó legfelsőbb elhatározás, amik a 
a hadsereget egyedeire szakították. Az okt. 12. 
Trientben megalakított osztr.-magy. fegyverszü
neti bizottság, az okt. 28. kapott rendelet alapján, 
31. Páduába jutott, ahol az olasz hadvezetőség az 
ellenségeskedések beszüntetésére vonatkozó javas
latot elutasította; majd nov. 2. átnyújtotta a fel
tételeket, határidőül szabván nov. 3. éjjeli 12 
óráját. Az osztr.-magy. főparancsnoksággal való 
összeköttetés körüli súrlódások folytán csak nov. 
3. d. u. 3 órakor jött létre a fegyverszünet azzal 
a hozzáadással, hogy az ellenségeskedések nov. 
4. d. u. 3 órakor érnek véget, de mivel az o.-m. 
csapatok felsőbb rendeletre már nov. 3. beszüntet
ték az ellenségeskedéseket, amit az olasz had
vezetőség tudott és tekintettel a fegyverszüneti 
szerződés feltételére, az olasz haderők még tovább 
is előnyomultak és a földrajzi mostoha körülmé
nyek közbenjátszása folytán is : 15 gy. és 3 lov. 
hadoszt., 2 gy. dandárunk, 3 gy. ezredünk és a 
rivai védelmi szakasz olasz fogságba esett. 

B) Hadi események Ázsiában. 
1. Áltálában. A Dardanellák ostromával egy-

időben a törökök Örményországban az oroszok, 
Mezopotámiában és a Szinai-félszigeten Anglia 
haderői ellen szállottak hadba. Hedzsászban és 
Aden környékén csak jelentéktelen harcok vol
tak. Bár a szent háború sikerrel nem járt, Török
ország a háborúban erején felül kilőne hadsereget 
állított fel. A haderők főparancsnoka En.ver pasa 
hadügym. volt. A hadmüveletek irányításában 
nagy szerepet játszottak a Limán von Sanders 
vezetése alatt álló ném. kat. misszió tisztjei (eleinte 
a legénységgel együtt 900; 1914 végén már csak 
500, később csupán 200 fő. Ausztria-Magyarország 
részérőla Dardanellák védelrnezésében,Kis-Ázsiá-
ban, a Szinai-félszigeten és Palesztinában össze
sen 7 különböző űrméretű ágyús, tarack- és 
mozsár-üteg szerepelt). Hogy a török haderőknek 
a Dardanellák és az ország határainak védelme-
zésén kívül Egyiptom elfoglalása, Perzsia és a 
kaukázusi államok függetlenítése, valamint Af
ganisztánon át India veszélyeztetése és végül az 
európai hadszintereken való közreműködése is 
feladatává tétetett, meghaladta Törökország 
erejét. 

2. Hadműveletek (1. a 14. vázlatot) : 
a) 1914. Örményországban az oroszoknak 

nov. havában Erzerum ellen intézett támadását 
a Hasszán Izzet pasa vezette 3. hadsereg (vk.-i 
főnök Guzeném. őrgy.) Köprüköjnél megállította. 
De amikor a hadsereg parancsnokságát átvevő 
nagyravágyó Enver két hadtesttel Szarikamisz 
alá kerülve (1915 jan. 4.) az oroszok hátába kí
vánt törni, a hadsereg szinte egészen tönkrementés 
Havis Hakki pasa vette át a parancsnokságot. Az 
Aszerbeidzsanba betört törökök Sautsbvlakból 
•-,s Miandobból elűzték az oroszokat. A Perzsa-

öbölben Bagdad elfoglalása végett nov. havában 
partraszállott angol indiai haderők Basrán át 
Komáig jutottak, de itt a Nouredin bej vezette 
6. török hadsereg megállította őket. A Szinai-
félszigeten a Dzsemal pasa tb. vezette (vk.-i fő
nök Frankenberg ném. ezr.) 4. hadsereg (15,000 
ember) a Szuezi-csatorna elfoglalása végett csak 
a Földközi-tenger melléki El-Arisig és a Vörös
tenger partján El-Ákabáig jutott. 

b) 1915. Perzsiában a törökök jan. havában 
megszállották Tébriszt. Örményországban az 
Ardahanig jutott török balszárny (Stange néni. 
alezr.) Artvin alá volt kénytelen visszavonulta 
és később Bakumot sem foglalhatta el; a Kiamil 
pasa vezette fősereg jobbszárnyát pedig az oro
szok augusztusig Tutakig és Melaszgertig szorí
tották vissza. Szept. havában a kaukázusi orosz 
erők parancsnoka Nikoláj Nikolájevics nagy
herceg lett. Perzsiában áz oroszok Úrmiát'és 
Savtsbulakot szállották meg. Mezopotámiában 
a Toivnshend tb. vezette 15.000 főnyi angol sereg 
jún. 3. Amarát, szept. 29. pedig Kut-el-Amarát 
szállotta meg, de nov. 22. Kteszifónnál ért vere
sége után Kut-él-Amaráig volt kénytelen meg
hátrálni, ahol a török erők körülfogták (dec. 7.). 
A Szinai-félszigeten (Kress ném. ezr. irányítása 
mellett) a török erők hét nap alatt áthaladván 
El Tih sivatagján, febr. 3. El-Kantara, Iszmai-
lia és Tuszum alatt elérték ugyan a Szuezi-csa-
tornát, de az angolok által visszaverettek. Ugyan
így járt ápr. 8. a Lauffer ném. őrn. és máj. 
5—13. a Kress ezr. vezette különítmény. 

c) 1916. Kis-Ázsiában, ahol a Tráciától az 
Aidinig terjedő partvidék biztosítása végett a 
Limán von Sanders vezette 5. hadsereg foglalt 
állást, a szmirnai öbölben fekvő és az angolok 
megszállotta JSS'í^fen-szigetének elfoglalásában 
(jún. 4.) egy osztr.-magy. 15 cmes tarack-szakasz 
is részt vett. Török erők Európában : az év de
rekán a 15. hadtestet Seflci Jakab pasa alatt Galí
ciába irányították, a Románia elleni hadmüvele
tekhez pedig a Hilmi pasa vezette 6. hadtestet 
rendelték ki Mackensen haderőihez. Ezenkívül 
Ábdul Kerim pasa a 20. hadtesttel és a 177. gyal. 
ezreddel a bolgárok megsegítésére Macedóniába 
vonult. Örményországban az oroszok elfoglal
ták : febr. 15. Erzerumot, ápr. közepén Trape-
zuntot, sőt később Beiburtot és Ersindjant. A 
Mus és Bitlisz alá hozott 2. török hadsereget is 
vereség érte úgy, hogy aug. havában csak az se
gített a válságos helyzeten, hogy az oroszok tá
madásaikat beszüntették. A roppant sokat veszí
tett török erők újjászervezését Vehib pasa haj
totta végre. Mezopotámiában, ahol közben Goltz 
német tbngy. vette át a török haderők vezetését, 
két angol hadoszt. hiába kísérelte meg a Kut-el-
Amarában körülzárt angolok felmentését (harcok 
Es Sinn és Fellalieh "állásért) és így ápr. 29. 
Toivnshend kapitulált. Ápr. 6. Goltz tbngy. meg
halt, utóda Halil pasa nem aknázta ki a törökök 
győzelmét, sőt erőit meggyengítette azzal, hogy 
egy hadtestét Perzsiába, Hamadanba küldötte. 
A Szinai-félszigeten ápr. havában egy török 
különítmény Katia alá jutott és egy angol lov. 
ezredet szétugrasztott. Júl. 23. ném. és o.-m. 
(4. sz. hegy. taraek-oszt. 2 ü.) tüzérséggel meg-
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erősített egy tör. hadoszt. M-Kantara ellen tá
madt. Ezután, az aug. havában váltakozó szeren
csével folyó harcok után, a török erők Gazába és 
Bir-Sabába húzódtak vissza, már a hátukban ke
rekedett palesztinai, szíriai és arab lázongások 
•és fölkelések miatt is. 

d) 1917. A török erők elosztása: Konstantiná
poly alatt az 1., Örményországban Izzet pasa 
alatt (vk. főn. Falkenhausen ném. őrn.) . a 2. 
(Kemalpasa) és a 3. (Vehib pasa), Kis-Ázsiá-
ten az 5. (Limán v. Sanders), Mezopotámiában 
a 6. (Halil pasa), Palesztinában a í. (Dzsemal 
pasa) hadsereg, Európában: a 6., 15. és 20. had-

test, Jemenben a 7. hadtest, Assyrnál a 21. had
oszt. Örményországban csak csatározások vol
tak, az orosz forradalom kitörése után pedig egé
szen elült a harc zaja. A rosszul élelmezett, ruhá
zott és felszerelt csapatok sorait a járványos 
betegségek roppant megfogyasztották. Mezopo
támiában jan. 9.—febr. 26. Kut-el-Amaránál az 
angolok döntőleg megverték a törököket, akik a 
Diala melletti vereségük (márc. 9.) és Bagdad 
feladása után (márc. 11.) Szamárra felé hátrál
tak. A Perzsiába, Hamadanba küldött 13. török 
hadtest febr. 25. is Szamárra felé hátrálni kezdett. 
Az angoloknak Egyiptomból való előnyomulása 
következtében f őhadszintérré vált Palesztinában 
a törökök győzelmével végződött (vezető Kress 

ném. ezr.) az 1. (márc. 26—27.) és a 2. (ápr. 19.) 
gázai csata. Előbb Bagdad visszafoglalása végett, 
később pedig az Egyiptomból előretörő angolok 
elleni hadműveletek végrehajtására alakult meg 
az ú. n. «Jilderim» (villám) hadseregcsoport, 
amely német vezetők (Falkeriliayn Érik tb.: 
Heeresgruppe F.), német csapatok (ném.-ázsiai 
hadtest) és segédfegyvernemek beosztása mellett 
a Sziriában, Palesztinában és Ny .-Arábiában álló 
összes, valamint az Európából visszavont, nem
különben a többi hadszintereken nélkülözhető 
török erőket foglalta magában. Ez alatt az ango
lok Mezopotámiában két hadtesttel Szamarrán 

át Tekritig jutottak (nov. 6.), Palesztinában pe
dig Allenby hatalmába ejtette Gazát (nov. 7.), 
Jaffát (nov...l7.) és Jeruzsálemet (dec. 9.). 

e) 1918. Örményországban a breszt-litovszki 
béke következményeként Törökországnak ítélt 
Batum, Ardahan és Karsz birtokba vétele végett a 
törökök a Kaukázusba és északnyugati Perzsiába 
nyomultak be még azzal a külön céllal, hogy 
a Mezopotámiában és Palesztinában elvesztendő 
területek ellenértékéül az újonnan alakult Geor
giát, valamint Aszerbeidzsáni török fennhatóság 
alá helyezzék. Ezzel összeütközésbe kerültek a 
németekkel, akik a kaukázusi érc- és olajtelepekre 
számítottak és akik ezek védelmére egy gy.-had-
oszt.-t szállítottak ide. Miközben a törökök 
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Tebriszt és az Arás alsó folyásának mellékét 
szállták meg, azalatt az angolok egész Perzsiát 
elfoglalták, 8őt a Kaspi-tó melletti Bakuban is 
(aug. 12.) csapatokat tettek partra. Ezeket a kau
kázusi török erők (aug. 15.) elvonulásra kénysze
rítették. Mezopotámiában, az év első felében, az 
angolok Üh-bilig és Anakig jutottak. Júl. 3. meg
halt T. Mahommed szultán. Utóda, Vahid Kd-
din, a válságosra forduló hadihelyzet behatása
ként is, az entente felé hajlott. Palesztinában, 
ahol Falkenhayn helyét Limán v. Sanders fog
lalta el (máre.), a török 4., 7. és 8. hadsereg Jaf-
fától északra, a tengertől a Hedzsász-vasútig ál
lott. Az angolok a Jordán folyótól nyugatra, míg 
a Faisal vezette felkelő arabok a Jordántól ke
letre vonultak fel. A tömeges szökések és egyéb 
veszteségek folytán a török csapatok létszámuk
ban felette megcsappantak és erkölcsi erőik is alá-
hanyatlottak. Ebben a helyzetben zajlottak le az 
angolok vereségével: a turmus-ajai csata (niárc. 
9—11.), az 1. (márc. 26—31.) és a 2. (ápr. 30.— 
máj. 4.) Jordán-csata. A Msallabe-Mendesse 
elleni török vállalkozás (júl. 14.) is sikerrel járt 
és az arabok támadásai (Menzil, Anese, Vadi-Sar, 
Maan, Djardun ellen) is balul végződtek. Vereség 
érte az angolokat Náblus (aug. 12.) és Birket-
Atife (aug. 19—20.) alatt is; de már szept. 19. 
Birket-Atife és Kalkilje között áttörésüket tel
jes siker koronázta és a megvert török erők előbb 
Damaszkusz (okt. 1.), később pedig Aleppó (okt. 
26.) alá húzódtak vissza, további ellenállásra kép
telenül. És mivel Bulgária összeomlása követ
keztében az Európával való közvetlen összeköt
tetés megszakadt, az ellenfelek okt. 31. fegyver
szünetetkötöttek. Ezzel nagy vereséggel végző
dött a törökök ama háborúja, amelyhez, Török
ország erőinek túlbecsülése folytán, Németország 
mind gazdaságilag, mind katonailag oly vérmes 
reményeket fűzött. 

C) H á b o r ú a g y a r m a t o k b a n . 
Németországnak gyarmatai voltak: Ázsiában 

Észak-Kinában Kiaucsou, Óceániában Szamoa, 
Új-Guinea, a Karolinák, Mariának és Marschall-
szigetek, Afrikában Togo, Kamerun, azután 
Délnyugat- és Kelet-Afrika. Kiaucsouban, ahol 
az osztr.-magy. «Kaiserin Elisabeth« hadihajó is 
épen állomásozott, japán-angol elegyes száraz
földi és tengeri haderők 1914 szept. 7. ostrom alá 
vették Csingtaut, a gyarmat fővárosát, amely 
hadi szereinek elfogytaval nov. 1. kapitulált. Az 
óceániai szigetek közül Szamoát (aug.), Új- Gui
neát (szept.) angol-ausztráliai, míg a többieket 
(okt.) japán csapatok foglalták el. Togót angol-
francia csapatok ejtették hatalmukba 1924 aug. 
havában. A Kamerunt védő 7000 főnyi ném. 
fehér és benszülött csapatokat angol-francia
belga erők nehéz küzdelem után csak 1916 febr. 
18. kényszeríthették fegyverletételre. Bélnyugat-
Afrika 5000 főnyi ném. serege 1914. délen 
az angolokat, északon a portugálokat megverte, 
de 1915., amikor délről és a tengerpartról (Lüde-
ritzbucht) mintegy 40.000 főnyi angol délafrikai 
haderő tört elő, a gyarmat északi részébe vissza
húzódva 1915 júl. 9. letette fegyvereit. Német-

Kelet-Afrikát (területe 995.000 km2, lakóinak 
száma 7'5 mill.), miután semleges területté való 
nyilvánítása nem sikerült, Lettow- Vorbeck alez
redes (később tb. és a Pour le Mérite tulajdonosa) 
védelmezte összesen 3000 fehér és fokozatosan 
11.000 benszülött katonára emelkedett haderejé
vel az entente részéről idővel 200.000 főre szapo
rított nagy erővel szemben. 1914-ben a né
met erők meghiúsították az angol-indiai csapa
tok partraszállását, majd 1915. megvédelmezték 
a gyarmatot az angol Kelet-Afrikából és a Kon
góból támadó belga erők ellenében. 1916., amikor 
a Smuts, később a Deverter vezette nagy ellensé
ges erők minden irányból betörtek a gyarmatba, 
Lettow-Vorbeck a tengerhez szorult védelmi 
állásba, majd 1917. a gyarmat délkeleti sarkából 
(Makonde) bámulatraméltó ügyességgel áttörte 
ellenfeleinek vonalát és a portugál Kelet-Afrikába 
tért. Itt tíz hónapon át barangolt és pusztította az 
idegen gyarmatot, majd 1918 szept. 28. előbb 
visszatért gyarmatába, később pedig betört Rhode
siába, ahol nov. 13. veretlenül jutott tudomására 
a háború vége. 

M e g d i c s é r t m a g y a r c s a p a t o k . 

A világháborúban főparancsnoksági hivatalon 
hadi jelentésekben megdicsért magyar csapat
testek : 

1914. Keleti hadszíntér: dec. 18. nagyszebeni 
31. (Przedbora) és kassai 34. (Petrikau) cs. és k. 
gy- e. 

1915. Keleti hadszíntér: márc, 21. erdélyi 
38. hadoszt.; ápr. 14. győri 19. és esztergomi 26. 
cs. és k. gy. e. (Uzsok); ápr. 22. komáromi 12. 
cs. és k., marosvásárhelyi 22. és brassói 24. 
honv. gy. e. (Uzsok), valamint a komáromi 33. 
és budapesti 40. táb. tttz. dandár; máj. 2. német 
föhadiszáll. dicséret: miskolczi 10.honv. gy.e. 
(Gorlice); jún. 26. zalaegerszegi 6. honv. húsz. e. 
(Pruth—Dnyesztr); aug. 2. gyulafehérvári 50. 
és az erdélyi gy. ezredek (Ivangorod); aug. 23. 
szászvárosi 64. cs. és k. gy. e. (Gola-Suchodol); 
aug. 26. általában honv. húsz. (Kővel—Breszt-
Litovszk), valamint a kassai 39. honv. h. o.; 
aug. 29. pécsi 52. cs. ós k. gy. e. (Buczacz); 
aug. 31. oudapesti cs. és k. gy. hadoszt. (Eazie-
chóv); szept. 16. budapesti 32. cs. és k. gy. e. 
és losonczi 29. v. zlj. (Ikva); szept. 20. székes
fehérvári 69. cs. ós kir. gy. e. (Ikva). 

Olasz hadszíntér: okt. 23. karánsebesi 43. cs. 
és k. gy. e. (Doberdo); okt. 24. szabadkai 86. cs. és 
k. gy. e. (S. Lucia) és debreczeni 39. cs. és kir. gy. 
e. (St. Martino); nov. 24. honvédek általában 
(Monté St. Michele); nov. 29. debreczeni 39. cs. 
és k. gy. e. (St. Martino); nov. 30. budapesti 
1. honv. gy. e. (Monté St. Michele) és nagyváradi 
4. honv. gy. e. (St. Martino). 

1916. Keleti hadszíntér: jan. 7. és 8. besztercze-
bányai 16. és brassói 24. honv. gy. e. (Buczacz); 
jan. 12. budapesti 30. honv. gy. e.; jan. 20. sza
badkai 6. és budapesti 30. honv. gy. e. (Topo-
routz—Bojan); febr. 11. székelyudvarhelyi 82. 
cs. és k. gy. o. (Wolhynia); jún. 19. kaposvári 44. 
cs. és k. gy. e. (Lopusznó); jún. 29. eperjesi 67. 
cs. ós k. gy. e. (Novo-Poezajev); júl. 8. erdélyi 
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;tj. 6. általában (Baranovicsi); aug. 17. komáromi 
12. és pozsonyi 72. cs. és k. gy. e. (Manajov); 
aug. '29. székelyudvarhelyi 82. cs. és k. gy. e. 
(Brassó); okt. 25. székelyudvarhelyi 82. cs. és k. 
gy. e. (Bereczk). 

Oías^ hadszíntér: jan. 16. j j é m 52. cs. és k. 
£y. e. (Oslavica); rnarc. 14. szegedi 46. cs. és 
Lgy.'e. (St. Martino); máj. 17. karánsebesi 43. 
cs. és k. gy. e. (St. Martino); aug. 9. székesfehér
vári 17. honv. gy. e. (Monté St Michole); aug. 10. 
pécsi 52. cs. és kir. gy. e. (Zagora); aug. 14. 
karánsebesi 43. és szegedi 46. cs. ós k. gy. e. 
(Lökyica—Wippach); aug. 15. debreczeni 3. honv. 
gy.'e., nagykanizsai 48. cs. és k. gy. e. (Salcano— 
Vertojba—Oppacchiasella); szept. 18. debreczeni 
39. es. é3 k. gy. e. (Doberdo); okt. 13. szegedi 
46. cs. és k. gy. e. (Lokvica); nov. 3. gyulai 
2. népf. gy. e. (Vertojba); nov. 3. budapesti 32. 
cs. és k. gy. e. (Doberdo). 

1917. Keleti hadszíntér: inárc. 9. miskolczi 
50. honv. gy. e. (Magyaros); júl. 7. győri 19., 
zombori 23., munkácsi 65., szombathelyi 83. cs. 
és k. gy. e., valamint 308., 309. és 310. honv. gy. 
e. (Staniszlau—Brzezany); júl. 26. budapesti 
32. cs. és k. gy. e. (Tatárhágó); aug. 1. székely-
udvarhelyi 82. cs. és k. gy. e. (Casinului hegy) ; 
aug. 2. békéscsabai 101. cs. ós k. gy. e. (Coma-
nesti); aug. 12. soproni 18. honv. gy. e. (Ojtoz) ; 
aag. 17. szegedi 302. honv. gy. e. (Holda), tren-
cséni 15. honv. sy. e. (Qrosesci). 

Olasz hadszíntér: jan. 30. trencséni 71. cs. és 
k. gy. e. (Kostanjevica); febr. 10. máramaros-
szigeti 85. cs. és k. gy. e. (Görz); mára 5. nagy
váradi 37. cs. és k. gy. e. (Tolmein); m&rc. 8. deési 
32. honv. gy. e. (Kostanjeviea); inára 29. szász
városi 64. cs. és k. gy. e. (Jamiano); >ápr. 12. 
trencséni 71. és soproni 76. cs. és k. gy. e. (Görz); 
máj. 19. kassai 34. cs. és k. gy. e. (Vodice); 
máj. 24. debreczeni 39. és temesvári 61. cs és k. 
gy., valamint honvédek (Fajti Hrb—Jamiano); 
máj. 27. nagyváradi 37. cs. és k., szatmári 12. 
és veszprémi 31. honv. gy. e.; valamint a nagy
kanizsai 20. honv. gy. e. 3. zlja (Karszt); júl. 1. 
trencséni 71. és pozsonyi 72. cs. és k. gy. e. 
(Vertojba); aug. 22. debreczeni 39. és szegedi46. 
«s. és k. gy. e. (Pajti Hrb—Kostanjevica); aug. 23. 
kolozsvári 51., m arosvásárhelyi 62. és beszterczei 
63. cs. és k. gy. e. (11. isonzói csata); aug. 29. 
kassai 34. cs.'és k. gy.'e. (Monté St. Gábrielé); 
aug. 30. nagykanizsai 48. cs. és k. gy. e. 
(11. isonzói csata); okt. 27. a 17. magy. hadoszt. 
(Fajti Hrb);- okt. 28. kőszegi 11, vad. zlj. 
(Gradiska); dec. 10. deési 32. honv. gy. e. (Piave); 
dec. 23—24. komáromi 12. és kolozsvári 61. cs. 
éS'k. gy. e. (Col d. Rosso—Monté d. Val Bella). 

1918. Olasz hadszíntér: jún. 9. komáromi 19. 
vad. zlj. (Monté Pertica); jún. 15. félsömagyar-
országi 116. gy. e. (Piave); jún. 17. 106. gy. e. 
<Piave); jún. 21. a 139. magy. gy. e. (Piave); jún. 
30. a 131. magy. gy. e. (Monté d. Val Bella); aug. 
11. székelyudvarhelyi 82., békéscsabai 101. és 
138: cs. és k. gy. e. (Hétközség); aug. 31. 40. 
honv. tüzérezred (Monté Majo); szept. 19. debre
czeni 39. és 105. cs. és k. gy. e. (Hétközség); okt. 
12. nagyszebeni 23. és brassói 24. honv. gy. e. 
{űétközség); okt. 25. kolozsvári 51., nagyszebeni 

31., délmagyarországi 129. cs. és k., valamint 
kassai 9. és budapesti 30. honv. gy. e. (Hótköz-
ség); okt. 26. felsömagyarországi 125. gy. e. (Hót-
köz«ég); okt. 28. debreczeni 39., 139. gy. e. és 17. 
magy. rohamzlj. (Hétközség); okt. 29. a 133. 
magy. cs. és k. és székesfehérvári 17. honv. gy. 
e. (Hétközség). 

Albánia: júl. 30. budapesti 29. népf. gy. e. 
3. zlja. és felsömagyarországi kassai 3. határ
vad, zlj. (Semoni— Mali Siloves); aug. 2. a 4. sz. 
magy. népf. e. (Albánia). 

Nyugati hadszíntér: szept. 13. a magy. ezre
deket általában dicsérettel említik (St. Michiel) ; 
okt. 10. ós okt. 13. temesvári 61. cs. és k. gy. e. 
(Beaumont); okt. 12. szatmárnémeti 5. és 112. 
magy. cs. és k.gy. e. (Verdun); okt. 15. temesvári 
61. cs. és k. gy. e. (Beaumont). 

3 . T e n g e r i é s f o l y a m i h á b o r ú . 
Old. 

1. As osztrák-magyar hajóhad működése . . . 317 
o) A tengeren 317 
h) A danái flottilla mtlkodése 321 

2. A német tengerészet hadmükődése _. . . . ... „ 323 

Rövid í tések e fejezethez. 
ano. = angol 
cirk. = cirkáló 
rsatali. = csatahajó 
fr. = francia 
/reg. = fregattá 
Jm. = hadnagy 
kap. = kapitány 
korv. = korvetta 
nász. = naszád 

néni. = német 
oh — olasz 
0.-7H. = osztrák-magyaí 
or. = orosz 
sorh. — sorhajó 
t . a. j . = tengeralatti 

Járó 
tengern. = tengernagy 
torp. = torpedó 

1. Az osz t rák-magyar h a j ó h a d 
működése . 
a) A tengeren. 

A háború kiütésekor az o.-m. flotta az Adriában 
egyesítve volt, kivévén a Kelet-Ázsiába kiküldött 
'•Kaiserin Elisabeth» cirkálót, mely Csingtau 
védelmében tevékenyen részt vett s mielőtt a japá
nok a helyet elfoglalták, saját személyzete el-
sülyesztette. Hajóhadunk mindjárt kezdetbon kb. 
41/2-szeres fölényü ellenséggel: az egyesült és 
Maitára alapított ang.-fr. földközi tengeri hajó
rajokkal állott szemben. De már akkor számí
tani kellett avval is, hogy Olaszország, ahol évek 
óta heves propaganda működött a «mare nostro» 
jelszóval, előbb-utóbb be fog lépni ellenségeink 
sorába. Minthogy továbbá nagy hajók építése a 
háború folyamán ki volt zárva, általában a sok
féle anyag és a személyzet pótlása nehezen mént, 
ezért Haus tengern. flottaparancsnok azt hatá
rozta, hogy csak partvédelmi háborút fog foly
tatni, de adandó alkalmakat kihasznál meglepő 
támadólagos lökemekre. Polán, a főhadikikötőn 
kívül csak a némileg megerődített cattarói öböl 
mint dél felé előretolt flottaalap állott rendelke
zésre, továbbá mint közbenső állomás, az inkább 
csak fekvése és akna vonalai által védett Sebenico. 
A hajóhad modernebb zöme Polában volt egye
sítve, Cattaróban egy cirk.- és torp.-hajóraj s né
hány elavult vérteshajó állomásozott; egyébként 
torp.-, repülő- és jelző-állomások a felette hosszú 
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partvonalra voltak elosztva. A hazai kikötőkben 
horgonyzó kereskedelmi hajók zömét egyelőre a 
visszavont helyzetű Maré di Karínban és a Prokl-
jan-tóban helyezték el. Később, főleg az albán had
járat folyamán, a csapat- és anyagszállításokra 
használták fel. Montenegró hadüzenetére kihir
dették partjainak zár alá vételét. E blokád végre
hajtása közben Zenta nevű régebbi vértezetlen 
cirkálónkat s az ülán torp.-járóinűvet a fr. hajó
had 1914 aug. 16-án meglepte. A Zenta hősies 
harc után elmerült, parancsnoka Pachner freg.-
kap. s a személyzet fele öt óráig úszva kimene
kült a montenegrói partra s ott fogságba esett, 
melyből 1916 elején, Montenegró elfoglalása után 
szabadultak ki; a nagy sebességű Vlán megmene
kült. A tengerzár evvel megszűnt s megindult Mon
tenegró ellátása hadianyaggal főleg a franciák ré
széről. A tengeri szállítmányaikat mindig fölényes 
erejű cirk. és torp.-kötelékok kisérték Anti
variba. Olykor azonban alkalom nyílt kárt ejteni 
bennök, titokban elhelyezett aknák, repülőtáma
dások, sőt meglepő cirkáló rajtaütésekkel is. A ki
magasló Lovcsenen felállított ellenséges ütegek 
leküzdésében részt vettek a Vermac erődjein kívül 
a Boeeheban levő csatahajóink is; a Radetzky 
modern tüzérsége néhány nap alatt elhallgattatta 
az ellenséget. 

A fr. flotta Boué de Lapeyrére tengem, vezér
lete alatt eleinte elég tevékenyen működött. Az 
említett szállítmányokon s vele kapcsolatosan az 
otrantói szoros felügyeletén kívül nagy hajókból 
álló zömével sűrű lökemeket intézett az Adriába 
egészen Lissa szigetéig, lődözve Cattarót, világító-
tornyokat, sőt védtelen helységeket is. Általában 
azonban távoltartotta magát az aknák ést. a. j.-k 
által veszélyeztetett dalmát parttól. Midőn aztán az 
U. 12. t. a. j.-nk, Lerch Egon sorh.-hn. parancs
noksága alatt, 1914 dec. 21-én veszélyesen meg
torpedózta magát a fr. vezérhajót, a Jean Bárt 
csatahajót, a fr. nagy hajók egyáltalán nem mu
tatkoztak többé partjainkon. Ellenben t. a. j.-ik fel
portyáztak egészen az Adria északi részébe. Egyi-
kök, a modern Curie, megkisérlette behatolni a 
polai kikötőbe (1914 dec. 20-án), de megakadt a 
zártorlaszban s elsülyesztetett. Személyzete fog
ságba esett. 

Evvel aztán megkezdődött az Adriában is a ten
geri hadvezetésnek az a módja, melyet az angolok 
az északi harctéren a háború kezdete óta céltuda
tosan követtek s amelyet tengeri guerrilla, por
tyázó v. kisháborúnak lehetne nevezni. Jellemzi 
ezt a nagy, értékes egységeknek kíméletes vissza
tartása biztos, védett kikötőkben. A folytatólagos 
harccselekményeket a kis egységek, a torp.-járó-
inüvek, a t. a. j.-k, motoros naszádok, aknavetők 
és keresők, valamint a légi járómüvek végzik. 
Ezek — kapcsolatosan nemzetközi jogi és gazda
sági rendszabályokkal, melyek az ellenséget lehe
tőleg teljesen elzárják hadianyagának és táplálé
kának kiegészítésétől és pótlásától s ekkép mind 
jobban meggyöngítik és kifárasztják — az ellen
ség testét lassanként kimarják s megőrlik. E had
viselés leghathatósabb tényezője tehát az idő, 
mely az erősebb felet szolgálja. Különféle érvelé
sek szóltak e kiéheztető harcmodor mellett, mely 
legteljesebb ellentéte a Nelson-féle, mindig az el

lenséget kereső, mindent megkockáztató, a hábo
rút egy-két nagy csapással eldöntő hadviselésnek. 
Először is új fegyverek keletkeztek azóta: a ten
geri akna, a több km.-re biztosan találó modern 
haltorpedó, az ezt alkalmazó torp.-naszádok és 
t. a. j.-k, valamint a bombákat vető repülőgépek 
s léghajók. Ezek egy-egy találattal elmeríthetnek 
egy dreadnoughtot, mely óriási nemzeti vagyont 
képvisel s egykönnyen még nagy műszaki erő
források felett rendelkező államok által sem pó
tolható a háború alatt. A «meglevő hajókad» 
(fleet in being) már pusztán létezése által is hat, 
biztosítja a harcoló kis egységek nélkülözhetetlen 
hadmívelési alapjait és döntő csapásra mindig ké
szen áll, ha ezt igen fontos okok megkövetelik. 
Végül pedig alkalmas a háború végén mint ha
talmas súly érvényesülni a béke mérlegében, eset
leg egy kifáradt v. hűtlen szövetségessel szem
ben is. 

Az 1914. év végén diplomáciánk beleegyezett 
Valonának megszállásába az olaszok által, remél
vén, hogy Itáliát további semlegességre bírja ez
által. Most már az otrantói szoros mindkét part
jának birtokában, Itália könnyen elzárhatta az 
Adriát, megvetette lábát a keleti parton s nyomást 
gyakorolhatott Görögországra is. 

Az 1915. év eleje általán véve nyugodtan folyt 
le. Az ang.-fr. zöm nagy részét a Dardanellák 
kierőszakolásának kísérlete hónapokon át lekö
tötte. O.-m. torp.-naszádok márc. 1-én behatoltak 
Antivariba, elsülyesztették a Rumija nevű kir. 
jachtot s érzékeny kárt okoztak a kikötő beren
dezéseiben. Az otrantói zárt a franciák tartották 
fenn, sőt ott mindaddig nagy hajókat is alkalmaz
tak, míg az ápr. 26-ról 27-re virradó éjjelen lovag 
Trapp György sorh.-hn. az 775-tel magát a vezér
hajót, a 12,550 tonnás Léon Gambetta vértes cir
kálót el nem merítette. 

T. a. j.-iuk kiváló teljesítményei számukkal és 
szerkezeti tökélyükkel egyáltalán nem álltak 
arányban. Békében igen szűkre szabott tengeré
szeti költségvetésünk miatt 1914. csak hat ilyen 
s felette kicsiny, nagyrészt elavult naszád állott 
rendelkezésünkre. Saját hajógyárainkban azokat 
előállítani nem is lehetett. Németország segítsé
gére voltunk tehát utalva, melynek azonban ma
gának is nagy szüksége volt t. a. j.-kra. Mégis 
lassankint nagyobb számú t. a. j.-t küldött saját 
állományunk kiegészítésére, részben önálló oszta
gokként, melyek tevékenyen részt vettek az adriai 
hadjáratban, majd a Földközi-tengeren is űzött 
kereskedelmi v. kobozó háborúban. 

Az olasz hadüzenet (1915 máj. 23.) végre alkal
mat nyújtott arra, hogy az o.-m. flotta zöme is 
harcba lépjen. Haus tengem, vezénylete alatt 
már a hadüzenetet követő éjjelen átkelt az Adrián 
és a Velencétől Barlettáig futó ol. partszakaszt 
megtámadta. A hajóhad, melyet repülő rajok kö
vettek, csoportokra volt osztva, melyek külön-
külön működtek kijelölt pontok ellen. Velencét 
repülők bombázták. A legészakibb hajóosztag: a 
Novara cirkáló s két torp.-naszád a nemrég ki
épült Portó Corsm torp.-naszádállomást lődözték 
HorthyMiklós sorh.-kap. (Magyarország későbbi 
kormányzója) parancsnoksága alatt. Míg az egyik 
naszád befutott Portó Corsini keskeny csatorna-
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jába s az annak mentén levő lövészárkokat vette 
tűz alá, addig a torkolat előtt cirkáló Novara fel
vette a harcot a parti ütegekkel, tüzével támo
gatta a naszádokat s lerombolt egy laktanyát. A 
tűzharc folyamán a SO-as számú naszád léket 
kapott, de a Novara védelme alatt, mely maga is 
többszörösen eltalálva egy tisztet és négy legényt 
veszített el, a léket betömték s az egész csoport, 
feladatát végezvén, visszatért Polába. A flotta 
magva a legfontosabb pontot, Anconát támadta 
meg, amelynek erődítményeiben, táboraiban, rak
táraiban, jelző állomásaiban, a kikötőben levő 
keresk. hajókban stb. óriási kárt okozott, miben 
a repülök igen sikeresen közreműködtek. Miköz
ben a legdélibb csoportként működő Helgoland 
cirk. és három torp.-járómű Viestét és Manfré
domat lődözte, két hasonnemű ol. járóműre buk
kantak. Heves tűzharc után egyikök, a Turbina 
elmerült, de előbb megadta magát. A tiszteket és 
32 emberét megmentették. Flottánk anélkül, hogy 
az ol. hajóhaddal találkozott volna, visszatért. 
Azáltal, hogy a megtámadott szakaszon a szoro
san a parton futó vasúti vonalat állomásaival, 
hidaival s a közeli katonai építményekkel együtt 
több helyen elrombolta, az ol. hadsereg felvonu
lását akkor még felette gyenge isonzói frontunk 
ellen kb. 14 nappal késleltette. 

Olaszország harcbalépése még nehezebbé tette 
a harchelyzetet. Nemcsak egy tekintélyes flottá
val szaporodott meg az ellenség, de egész keleti 
partja szövetségesei számára is rendelkezésre 
állt, az otrantói szorost teljesen elzárhatták s a 
Gradótól Duinóig terjedő lagúnák elvesztek. Az 
ezekben fellépő, sekélyen járó ol. vízierők, moni
torok s egyebek tevékenyen támogathatták a sa
ját front parti szárnyát. Viszont ezt a tengerről 
megtámadni a sűrű aknazárlat s a t. a. j.-k miatt 
nem lehetett. Bkkép közvetlenül csak tenger-re
pülőink vehettek részt az isonzói harcokban. A 
légi harcok ezen a harctéren a háború további fo
lyamán mind gyakrabbá váltak. A fölényes szer
kezetű ol. Caproni-gépek sűrű támadásokat intéz
tek különösen Pola és Trieszt ellen. Elhárításuk
ban különösen kitűnt Banfielcl sorh.-hn. Viszont 
az ol. iéghajótámadások megszűntek, midőn, még 
1915 nyarán két léghajójukat (az egyiket Polá-
nál, a másikat Klasinq sorh.-hn. Lussinnál) le
lőtték. 

Vegyes ol., fr. és ang. flottaosztagok eleinte 
bizonyos támadólagos magatartást tanúsítottak; 
lődözték a közép- és dél-dalmát világító tornyo
kat, a Castelnuovo—gravosai és a Ragusa-
vecchiai vasúti vonalat. De azután, hogy Singule 
sorh.-hn. 1915 jún. 9-ón megtorpedózta TJ. d. t. a. 
j .-jávai San Giovanni di Meclua közelében a 
Dublin ang. cirkálót — bárha hat torp. naszád 
kisérte utóbbit — és jól. 18-án elmerítette az ol. 
cirkáló-osztag vezérhajóját, a Giuseppe Gari
baldi vértes cirkálót, midőn utóbbi Eagusa-
vecchia lődözóse után Molonta mellett haladt el, az 
ol. nagy hajók is abbahagyták támadásaikat 1918 
okt. 2-áig. 

Annál serényebb volt a kis egységek működése 
és pedig mindkét részről. Cirk.- és torp.-naszád-
rajok fontosabb partrészeket lődöztek, — így egy 
saját osztag a Tagliamento-torkolatot, Pesarót, 

Miminit és Fanót, — a t. a. j.-k ellenségre leske
lődtek és vadásztak, főkép azonban a támadóla
gos aknaháború fejlődött ki, melynek folyamán 
az Adria északi részét a két hadakozó fél erősen 
megfertőzte. Aknasorok észrevétlen lerakásánál 
az e célra is berendezett t. a. j.-k igen jó szolgá
latot tettek, viszont lerakott aknák felkutatására, 
valamint közeledő t. a. j.-k felfedezésére a repü
lők mutatkoztak alkalmatosaknak. Ez a guerrilla-
háború különösen ol. részen érzékeny áldozatokat 
követelt: az északi Adriában elvesztették a nyár 
folyamán az Amalfi vértes cirkálót, 2—2 torp.-
naszádot s t. a. j.-t, továbbá Pelagosa szigeténél, 
melyet az olaszok megszálltak és t. a. j.-k állo
másává rendezték be, a Nereide t. a. j.-t, melyet 
Trapp sorh.-hn. merített el az U. ő.-tel. Saját ré
szen elveszett az 0.12. (Lerch sorh.-hn.) és az 
U13 (Sírnád sorh.-hn.). 

Midőn a Szerbia ellen intézett Mackensen-Kö-
vess-féle offenzíva folyamán a megvert szerb 
csapatok 1915 őszén és telén lehúzódtak a monte
negrói és albán partokra, hogy onnét az entente 
szállitóflottáival elszállíttassanak Korfuba, ol. és 
más uaUlőállornásokra, a háború a déli Adriában 
gyuladt ki hevesebben. Az ellenséges szállítmá
nyok veszélyeztetésére a t. a. j.-k lettek volna 
elsősorban hivatva. De több mint egy évi szaka
datlan szolgálat után teljesítőképességük már 
csekély volt, az időjárás is rossz volt és a 
gyorsgőzösökkel végzett szállítások főkép éjjel 
hajtattak végre. így a cirkálókból és torpedó-na
szádokból ad hoc összeállított osztagoknak jutott 
a zavarás és károsítás feladata. Egy ilyen osz
taggal Horthy sorh.-kap. (vezérhajója a Novara) 
19lö dec. 5. váratlanul megjelent San Gio
vanni di Medua révén s ágyútűzzel elsülyesztett 
nagyszámú entente-gőzhajót s vitorlást, melyek 
a montenegrói és szerb seregek számára hadi
szereket és élelmet szállítottak, evvel érzékeny 
csapást mérve a szorult állapotban levő ellen
ségre; felrobbantott továbbá parti ütegeket és 
raktárakat. Ugyanakkor egy őrszemként kiállí
tott torp.-naszád elsülyesztette a Fresnel fr. t. a. 
j.-t és elfogta személyzetét. Az év végén pedig 
Seitz sorh.-kap. a Helgoland cirkálóval _s négy 
torp.-járóművel rohanta meg a durazzói révet. 
Ismét több szállítóhajó esett ágyútüzének áldoza
tul ; elsülyedt továbbá a Monge fr. t. a. j. is. 
Azonban a saját torp.-járóinüvek közül kettő 
(Lika és Triglav) aknákba ütközött és az osztag 
többi egysége visszamenet fölényes erejű s útját 
elzáró ellenséges osztagok körülkarolásából csak 
hosszas harc és rendkívül ügyes manőverezés 
árán tudott kimenekülni. 

Montenegró elfoglalását (1916 jan.) a Lovcsen-
hegy bevétele pecsételte meg. E nagyszabású 
akciónál a Bocche di Cattaróba kiküldött nagy 
hajóink tüzérsége fontos szerepet játszott az ottani 
repülőtelep közreműködésével, mely Konjovié 
sorh.-hn. vezetésével az albán területen folyta
tódó harcműveletekben is kitűnt. Montenegró és 
Albánia elfoglalásával felette nehéz feladat há
rult az o.-m. flottára. Nemcsak a főkikötőket: 
Antivarit, S. Giovanni di Meduát és Durazzót 
kellett sebtiben repülő-, jelző- s egyéb állomások
kal berendeznie, vizeit járhatóvá tennie, saját 
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aknamezőkkel stb. biztosítania, de egyben az 
utakban és mindennemű szükségletekben szűköl
ködő Albániában előnyomuló hadsereg ellátását 
is nagyrészt vállalnia. A Fiúméból kiinduló s oda 
visszatérő szállítmányokat az Adriai tenger egész 
hosszáéin a mindig várható ellenséges támadások 
ellen sokszor aktiv fellépéssel kellett biztosítani. 
Ezt az emésztő és fontos munkát végezték a hajó
had könnyű kötelékei több mint 2Vt éven át anél
kül, hogy nagyobb veszteségek állottak volna be. 
A kb. hatszoros túlerővel rendelkező ellenség egy 
tekintélyes erőkkel végrehajtott energikus akció
val bármikor végérvényesen beszüntethette volna 
e szállításokat s evvel lehetetlenné tette volna 
Albánia elfoglalását és megtartását. Hogy ettől 
elállott, az legfőbb részt azon veszteségek hatá
sának tulajdonítható, melyeket már addig is flot
tánktól szenvedett. Annál magasabban értékelen-
dők utóbbinak elvitázhatatlan érdemei e hadá
szati akció körül, mert ugyanakkor mind jobban 
érezhetővé vált már a Monarchia elgyöngiilése, 
az anyagi eszközök, részben már az emberanyag 
kiapadása is. A szállítás akadálytalan lebonyo
lítása azt is bizonyítja, hogy flottánk amaz aktiv 
részénél a harcias és hazafias szellem majdnom 
mindvégig magas színvonalon állt. 

Az 1916-os hadi'óv folyamán a könnyű egy
ségek többször intéztek sikeres lökemekot az 
Otrantói szorosban lévő ellenséges záróvonal és 
az ol. partok, repülőink pedig különösen a Velen
cében és Chioggiában készülő ol. motoros- és 
laguna-járóraüvek, valamint a léghajóállomások 
ellen. Éz utóbbi, az isonzói frontunkra nézvo 
annyira fontos működés azonban úgyszólván meg
szűnt, midőn Károly császár és király, átvévén a 
hadseregfőparanesn'okságot elrendelte, hogy a 
velencei terület ellen intézendő repülő vállalatok
hoz esetenként az ő beleegyezése kérendő. A flotta 
által az ellenségnek okozott hajóveszteségek kö
zül felemlitendők 5—5 torp.-naszádromboló ós 
t. a. j. Saját részen 2 t. a. j. merült el. 

1917 elején Haus főtengern., az o.-m. tenge
részet tehetséges parancsnoka meghalt. Utódja 
Njegovan tengem, lett. Ugyanakkor — korona
tanácsban hozott határozat alapján — flottánk 
is csatlakozott a németek által megindított, kor
látlan tengeralatti kereskedelmi háborúhoz, mert 
alapos volt a remény, hogy ekkép annyira meg 
lehet károsítani az entente ellátását a tengeren-, 
túlról, hogy békét kötni kényszerül. A németek 
megerősítették saját t. a. j. flottillánkat is, a szük
séges benzinanyag is biztosíttatott s ekkép a ten
geri háború eme új fázisa jó kilátással indult meg. 
T. a. j.-ink működése kiterjedt a Földközi tengerre 
és szép eredményeket ért el. Különösen kitűnt 
megint Trapp sorh.-hn., ki az afrikai partig por
tyázván, Dernánál (Cyrenaika) 1917 nyarán sike
res tűzharcot folytatott parti ütegekkel. Az el-
8ülyesztett keresk. gőzösökön kívül megemlítendő 
az Amiral Charner fr. cirkáló elsülyesztése a 
szíriai part közelében. 

Viszont az entente is rajta volt, hogy elmés, 
nagyszabású és részben új műszaki találmányok 
rendszerével (vízalatti hálók, gyors és sekély 
járatú motoros naszádok, őrhajók, vízalatti hang-
i'alfogók, rádió-jelzések), az összes kereskedelmi 

hajók felfegyverezésével és a keresk. hajóknak 
csak torp.-naszádok kíséretében végzett együttes 
közlekedésével a létét veszélyeztető emez új had
viselést ellensúlyozza. S ez, különösen Amerika 
belépésével az entente szövetségébe, sikérült is 
neki. Egyik rendszabálya az volt, hogy az Adriát 
tökéletesített módon úgyszólván hermetice el
zárta. T. a. j.-ink ennek folytán már csak nagy 
nehezen tudtak kijutni a Földközi-tengerre. Szük
ségessé vált tehát a zárlatot egy nagyobb szaka
szon áttörni. E vállalattal ismét Horthy sorh.-
kap. bízatott meg, ki 3 könnyű cirkálóval (Kovára 
vezérhajó, valamint Saida és Helgoland), to
vábbá 2 torp.-járómüvel (Csepel és Balaton), 
melyek herceg Liechtenstein korv.-kap. vezérieta 
alatt külön, de közös céllal működtek, 1917 máj. 
15-én reggel váratlanul megjelent a kordonnál és 
lövegtűzzel összesen 20 őrhajót, 3 keresk. gőzöst 
és 1 ol. torp.-naszádrombolót elpusztított. A rombo
lás hírére azonnal kifutottak Brindisiből és Valo-
nából a készen álló ellenséges erők, összesen 5 ang. 
és ol. cirk. és 8 ol. és fr. torp.-járómű, amelyek 
Horthy flottillájának útját elállották, midőn fel
adata végeztével Cattaro felé visszamonetelt. k<2 
torp.-járómünek sikerült, bár heves harc árán, de 
minden kár és veszteség nélkül üldözőit Durazz» 
közelében lerázni. A három cirkáló azonban több 
óráig tartó tűzharcba keveredett a számban és 
tüzérsége kaliberében jóval erősebb ellenséges 
cirk.-rajjal. Hogy saját tüzérsége is érvényre 
jusson, Horthy sorh.-kap. közelebb vezette osz
tagát, mi viszont az ellenséges találatok számát 
növelte meg. Különösen az ang. cirkálók kitűnően 
lőttek és tüzüket a Abi-ara-ra, összpontosították. 
Számos találat érte a hajót, moly több helyen 
meggyuladt. Az elesettek közt volt Szubonts 
korv.-kap., a hajó első tisztje, a sok sebesült közt 
pedig maga a flottilla-parancsnok, Horthy sorh.-
kap. Súlyos sebei és a felrobbanó lövedékek mér
ges gázának hatása dacára tovább vezette a flot
tillát. Az ellenséges találatok végre a gépet 
hasznavehetetlenné tették. A Saida azonban se
gítségére sietett és vontatókötélre vette, mialatt 
a Helgoland magára vonta az ellenség tüzét. 
E kritikus pillanatban az ellenséges raj, melyet 
ol. tengem, vezetett, félbehagyta a harcot és 
Brindisi felé eltávolodott. Valószínű, hogy észre
vette vagy repülői útján megtudta, miszerint 
Cattaro felől egy o.-m. segítő osztag közeledik: 
a S. Georg vérte3 cirk., a Budapest s néhány 
torp.-naszád. Mielőtt az ellenség Brindisit elérte 
volna, egy lesállásban lévő ném. t. a. j. megtor
pedózta magát a vezérhajóként szereplő Bárt" 
mouth ang. cirkálót. Az elpusztított őrhajókról 
72 angol került fogságba. A minden mozzanatá
ban merészen végrehajtott vállalat jó időre lényer 
gesen megkönnyítette a t. a. j.-k mozgását. 
. Az 1917 őszén végrehajtott győzelmes offen« 
zivában az Isonzón át ós az olasz seregek üldö
zésében a flotta is részt vett a tengerről, amennyi* 
ben a parti vizek elárasztása aknákkal s a lagú
nák eltorlaszolása megengedte. Olykor alkalom 
nyilt csapatokat, ütegeket lődözni; főfeladata volt 
azonban a flotta könnyű egységeinek a lagunákat 
a Piavéig szabaddá tenni ós a vízi hadtápszolgá
latot bevezetni és biztosítani. A zöm készen állt, 
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hogy az olasz hajóhadnak a saját szárazföldi 
erők helyzetén könnyítendő esetleges támadólagos 
vállalatát felfogja. De ez most is elmaradt. 

1917 júl. havában léptek fel tengerészetttnknél 
az első tünetek, melyek a fegyelem aggasztó lazu
lására vallottak. A Polában, Cattaróban állomá
sozó nagy hajók hadműködésileg tétlenségre vol
tak kárhoztatva; a szolgálat rajtok egyhangú, 
mindazonáltal nehéz volt. Az élelmezés, ruházás 
mind rosszabb lett, szabadságot a legénységnek 
ritkán lehetett adni. Ilyen körülmények közt a 
fásultság, majd az elégedetlenség nőttön-nőtt és 
a mögöttes területről kisugárzó nemzetiségi bom
lasztó munka a Monarchia minden népeleméből 
kikerülő tengerészeti legénységnél jó talajra talált. 
A Boeohéban még az a körülmény is elősegítette 
a mételyezést, hogy ott nagyobbára montenegrói 
munkások tengerészeti legénységgel közösen vé
gezték a munkákat; a robbantó eszmék előbbiek 
útján átmentek az utóbbiakra. Míg Polában inkább 
csak zajongásokban, az arzenálmunkások köat 
pedig sztrájkokban mutatkozott az elégedetlenség, 
addig a Bocche di Cattaróban valóságos zendülés 
tört ki 1918 febr. 1. A veszélyt növelte a szom
széd Montenegróban is kitört lázadás. A torp.-
flottilla tisztikarának sikerült az ottani száraz
földi csapatokkal közösen a zendülést leverni, 
különösen midőn Polából egy csatahajó-osztály 
is leérkezett. 

Ezek az események arra indították az uralko
dót, hogy a haditengerészet vezetőségét átszer
vezze és a minden adminisztrativ munkától men
tesített hajóhadparancsnokságot magát fiatal, 
erélyes kezekre bízza. Ezért 1918 febr. 27-én, a 
háború folyamán már több ízben kitűnt Horthy 
Miklós sorh.-kapitányt soronkívüli ellentenger
nagyi előléptetés mellett flottaparancsnokká ne
vezte ki. Sajnos, ez az intézkedés túlkésőn tör
tént. A genyedés folyamata már annyira előre
haladott volt, hogy teljesen elfojtani nem lehe
tett. A legénység fegyelmetlen részének kikap
csolása, a legénységben és anyagban különben is 
fellépő hiány szükségessé tették 6 vértes hajó 
leszerelését. A legénység ekkép felszabadult része 
a torp. és t. a. j. flottillákra, az alsó Dunára és a 
Fekete tengerre, részben mintmunkás a teng. arze
nálokba került. Csatahajó csak 10 maradt szolgálat
ban. Viszont a künnyü kötelékek kiegészíttettek 
egy t a. j. naszádokat kereső flottillával, mely szép 
eredményeket mutatott fel a Quarnero vizein is 
behatoló ellenséges t. a. j.-k elsülyesztésében. 

Az Itália elleni offenzívával remélhető volt egy 
vállalat Velence ellen, mi a flotta tespedő hangu
latát bizonyíra felfrissítettevolna.Midőn e remény 
füstbe ment, a fiatal flottaparancsnok a körül
mények által megengedett legnagyobb aktivi
tással igyekezett saját energiáját a tengerészeibe 
átömleszteni. Apró vállalatok az ol. part ellen 
gyakran követték egymást. Egy önként jelent
kezőkből alkotott csapat rajtaütése Anconán — 
minek az ott levő t. <i. j.-k elrombolása volt a 
célja — csak azért nem sikerült, mert a csoport 
túlmessze ("-szakra szállt partra s egy napot veszí
tett, mialatt a t. a. j.-k kifutottak. 

A saját t, a. j.-k kifutása az Adriából ismét 
annyira meg volt nehezítve, hogy Horthy ellen-

tengern. szükségesnek látta az otrantói zárlat 
áttörését, de sokkal nagyobb méretű erőkifejtés
sel, mint eddig. Nagyszámú gyorsjáratú egysé
gekből volt megalkotva az áttörő csoport, melyet 
visszavonulásukkor a leggyorsabb csatahajók
nak, tehát a flotta Viribus unitis típusú -í dread-
noughtjának kellett volna felvennie. Nagyobb 
biztonság kedvéért utóbbiak 24 órai időközzel és 
külön-külön útvonalon indultak el Polából, hogy 
aztán egy megjelölt ponton találkozzanak. Ezen 
elővigyázat dacára az egyik dreadnought, a Szent 
Js£i>áw,1918jún. 10-én áldozatul esett egy Gruica 
szigeténél rejtőző ol. motoros naszád torpedójá
nak. De a flottaparancsnok azért folytatta az 
akciót mindaddig, míg szikrajelentést nem ka
pott, hogy az egész fr. csatahajóflotta Korfu felől 
északnyugati iránnyal közeledik. Valami úton 
tehát az ellenség hírt vett a tervbe vett akcióról 
s azt — okulva az 1917 máj. 15-én nyert tapasz
talaton — nagy erőkifejtéssel megakadályozta. 

Midőn a bolgár front szept. vége felé megtört, 
ami visszavonulásunkat az egész Balkánon, tehát 
Albániában is involválta, torpedó- és t. a. j. flottil
láinknak immár a visszaszállítást kellett fedez-
niök. Most az ellenséges tengeri erők is erélye
sebb működésbe léptek. Okt. 2-án tekintélyes 
erőkkel lődözték Dwazzót s a kikötőjében levő 
szállítóhajókat. Rigele sorh.-hn.-nak, az U 28 
parancsnokának, az ellenséget körülvevő rend
kívül nagyszámú amerikai motoros naszádok 
vonalát áttörve, sikerült egy ang. cirkálót meg
torpedózni, mire az ellenség beszüntette a lődözést. 

A flotta tehát az utolsó percig teljesítette fel
adatát Midőn azonban az okt. 16-iki manifesz
tummal a Monarchia összetartása megszűnt, ma
gyarok, németek, csehek és lengyelek hazakíván
koztak, a személyzet délszláv többsége pedig az 
új jugoszláv államhoz kívánt csatlakozni, a dicső 
múltú o.-m. liaditengerészet mint ilyen megszűnt 
létezni. Sőt az ellenség által meg nem vert lobo
góját be kellett vonnia, mert Károly cs. és k. 
parancsára a flottát nov. 1-én átadták ajugoszláv 
nemzeti tanácsnak, amelynek birtokából a hajók 
nagy része átment az entente-éba; maga Pola pe
dig Isztriával együtt olasz birtok lett. 

b) A dunai flottilla működése. 
Mikor a háború kitört, dunai hajóparkunk 6 

kész, jórészt elavult monitorból s ugyanannyi 
őr járónaszádból állott; 2 monitor épülőfélben volt. 
Szerencsére a budapesti és linzi hajógyárak, hol 
ezek a típusok készültek, távol estek a harcterek
től; továbbá voltak dunai kereskedelmi gőzhajók, 
melyek kellőkép felfegyverezve a fl ottilla céljainak 
megfeleltek. Utóbbinak kereteit tehát a háború 
folyamán oly mértékben lehetett kibővíteni, hogy 
a flottilla sokféle feladatait sikeresen megoldhatta. 

Ecélbóla flottilla mindig azon hadseregparancs
noksága alá lépett, amely a Száva és a Duna men
tén harcolt. A flottillát a háború nagyobb részé
ben Lucich sorh.-kap. vezényelte. 

Az 1914. évi szerb háború idején a flottilla 
hadműködése a Szávának a Drina torkolatától 
Belgrádig eső szakaszára s azontúl Szemen-
driáig aDunára terjedt ki. Offenzivánk bevezetése
képen a monitorok zimonyi csoportja Belgrádot 
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lődözte, míg a szávai csoport erőszakos felderí
téseket végzett a Brod—Mitrovieai szakaszon. 
Már a háború eme fázisában alkalma nyilt ellen
séges csapatok és parti erődítmények ellen har
colni, saját átkeléseket folyón előkészíteni és 
támogatni, ellenséges átkeléseket megakadályozni 
stb. A szerbeknek saját folyami hadihajóik nem 
voltak, az orosz felfegyverzett dunai hajók nem 
jöttek fel, de az angolok, franciák és oroszok 
egyébként rajta voltak, hogy Szerbiát a folyam-
védelem minden fegyverével, különösen löve
gekkel és víziaknákkal bőven ellássák. Nagy erők 
kivonása a szerémségi és bánáti frontból és elto
lása az orosz harcszintérre a flottillát is védő
leges magatartásra korlátozta. Ugyanakkor a 
Ráca.—Kupinovo szakaszon a Száva vize annyira 
leapadt, hogy a monitorok nem hajózhattak. A 
szerbek ezt ellenoffenzivára használták fel, me
lyet átkeléssel a Novoselónál és Kupinovónál vert 
hadi hidakon vezettek be. A szept. 7—8. közti 
éjjelen Belgrádnál is megkísérelt átkelést a zi-
monyi monitorok visszaverték és a helyőrség 
elvonulását fedezték, majd szept. közepétől kezdve 
Belgrád visszavételét lövegtüzzel előkészítették. 
Mialatt a Belgrád körüli vizek és a Száva közép
folyása szerb kézben voltak, annyi aknát raktak 
rajtuk, hogy ezentúl a hajózás már ezért is veszé
lyeséé vált. így a Temes monitor okt. 23. egy 
aknán felrobbant, de már másnap pótoltatott az 
új Enns monitorral. A dec. 10-ikén újólag elren
delt visszavonulást a monitorok Belgrádnál és a 
két szárnyponton Grockánál és Sabácnál fedezték, 
mégpedig oly sikeresen, hogy pl. Grockánál a 
hevesen szorongató szerbek nem bírtak átkelni. 
A jégzajlás idejét a monitorok nagyrészt a buda
pesti téli kikötőben töltötték. 

1915 tavaszától kezdve a flottilla elfoglalta 
újvidéki és zimonyi állásait és rendes őr- és fel
derítő járatokat végzett, viszontalkalmilag lődözte 
a szerb védelmi berendezéseket. Midőn a Macken-
sen-iéle offenzíva megindult, a flottilla is okt, 
6-ától kezdve teljes működésbe lépett; a Dunán 
és Száván kierőszakolt átkelésnél, Belgrád elfog
lalásánál s az azt követő harcokban okt. 10-éig 
részt vett ós kitüntette magát; a figyelőaknák 
gyujtóhuzalát sikerült elvágni; annál többet szen
vedtek a monitorok a nehéz partiütegek találatai 
által. Szivattyúkkal ellátott segédhajók kivon
tatták a sérült monitorokat a tüzkörletből. 

Az offenzíva elóhaladásával a flottilla új felada
tot kapott. A Dunát meg kellett tisztítania az 
aknáktól és a Vaskapun át biztos összeköttetést 
kellett létesítenie Bulgáriával és Törökországgal. 
Már okt. 30-án elindult az első lőszerszállítmány, 
melyet Lom Palánkáig monitorok kísértek; 
onnét vasúti vonal vezetett Törökországba s ezzel 
az összeköttetés megvalósult. 

Miután a flottilla Orsovánál megjelent és a 
. Vaskapun áthaladt, a románok minden úszó anya
gukat Galac felé eltolták, a felfegyverzett orosz 
gőzhajók pedig román kikötőkbe vonultak. A Gu-
ravai-n&l az oroszok által létesített nagy akna
zárlatot sikerült eltávolítani, még mielőtt a jég
zajlás beállott volna. Télen Ruszcsukban egy 
monitorosztály, a többi bolgár kikötőben felfegy
verzett gőzösök és motoros naszádok maradtak 

vissza, hogy a bolgár határt orosz rajtaütések 
ellen védjék s a román gabonaszállítások aka
dálytalan lebonyolítását biztosítsák. 

1916 tavaszán a flottilla zöme Budapestről 
Ruszcsukba menetelt, útközben Orsován hagyva 
a vonathajókat és a M.Á.V. műhelyét akkép ala
kítva ki, hogy Orsován, mint a flottilla főhadtáp-
állomásán, legalább kisebb javításokat lehetett 
eszközölni. Románia magatartása mind megbíz
hatatlanabb lett, ezért a nyilt Ruszcsuk helyett 
a fontos Szisztov melletti tágas s jól védhető 
belenei csatorna lett a flottilla hadműködési 
alapja és a négyes szövetség keresk. hajóinak 
menhelye a román háború esetén; itt helyeztettek 
készenlétbe a Románia ellen esetleg szükségelt 
hadihídanyag és egyéb hadszerek is. 

A románok 1916 aug. 27. este egy torpedólö
véssel kezdték meg az ellenségeskedést, mely a 
flottilla egy uszályát merítette el. A flottilla más
nap azzal felelt, hogy Dszurdszevót lődözte, a 
inagy., osztr. és ném. keresk. hajókat Belenére kí
sérte és útközben 3 román hadi járóművet elrnerí-
tett. A román dunai flottilla ellen aknazárlatot he
lyezett el Lelek-nél. Az Álmos monitor aug. 28. 
Turnszeverint lődözte és kierőszakolta áthaladá
sát a Vaskapun, elérte őrjáró naszádjaival együtt 
Orsovát, ahonnét a vonathajók Szemendria felé he
lyeztettek biztonságba. Az o.-m. flottillának nem 
nyílt alkalma megütközni a román flottillával, 
mert az az egész idő alatt Kalimok melletti erő
sen elzárt állásában vesztegelt. A román had
járat dobrudzsai fázisának elején a flottilla por
tyázó járatok folyamán érzékeny károkat okozott 
a románoknak Zimnicában, Turnu Magureleben 
és Corabiában, felszabadított lefoglalt magy. és 
osztr. hajókat, elpusztított oroszokat. Szilisztria és 
Tutrakán elfoglalása után, a románok a szövetsé
ges dobrudzsai hadsereg hátába Rjahovőnál okt. 1. 
egy hadosztállyal átkeltek s e vállalat komolyan 
veszélyeztette volna a dobrudzsai helyzetet, ha 
a flottilla erélyesen s gyorsan közbe nem lép. 
Midőn a flottilla hírül vette a vállalatot, a román 
elővéd már a jobbparton volt és komphíd épült. 
Egy sebtiben összeállított és Masjon freg.-kap. 
vezette monitorcsoport okt. 2. váratlanul meg
jelent Rjahovőnál, tűz alá vette a hidat s a rajta 
áthaladó csapatokat s felvette a tűzharcot a román 
parti ütegekkel. A rendkívül keskeny járható me
derben a monitorok igen nehéz helyzetben voltak 
a jól elhelyezett parti ütegekkel szemben, öt órai 
harc után kénytelenek voltak visszavonulni, de 
az átkelés félbe volt szakítva. Másnap még 2 mo
nitorcsoport érkezett Wulff korv.-kap. vezetésével 
a színhelyre, teljesen lerombolta a hidat hatásos 
tüzével, elvágta az átkelt románok visszavonu
lását és lehetővé tette Rjahovo visszafoglalását, 
A Belene felé visszatérő, úszó aknák és torpedók 
által veszélyeztetett csoport Leieknél megállott, 
míg a románok által a Belene-csatorna bejára
tánál rejtve elhelyezett aknákat eltávolították. 
B célból az ottani szövetséges csapatok rajtaütés
sel elfoglalták a csatornát alkotó szigetet. Dszur-
dszevónál értékes rakományú uszályokat zsák
mányoltak a monitorok. 

Midőn Mackensen nov. 23-ától kezdve Szisz-
tovnál átkelt a Dunán, a flottilla balszárnyát fe-
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dezte,leküzdte az ütegeket és megtisztította a part-
melléket az ellenségtől. Ezután megoszlott. Egy 
része felmenet megtisztította a folyam medrét a 
Vaskapuig az aknáktól, megszállta Corabiát és a 
turn-szeverini hajógyárt berendezte mint kijavító 
telepet; a másik része Dszurdszevónál támogatta 
a szövetségesek átkelését, majd a Duna alsó sza
kaszát tette hajózhatóvá. Tél idejére egy monitor
csoport lent maradt, szorosan együtt működve a 
niesrszálló hadsereggel. 

1*917 tavaszával Braila lett a flottilla főállo
mása. Ebben az évben — a harchelyzetnek meg
felelően — nagyobb szabású harcok a Dunán nem 
voltak. Néhányszor alkalom nyilt aknavállala-
tokat intézni az orosz állások ellen. 

1918-ban a Breszt-Litovszkban és Bukarestben 
kötött békeszerződések új feladatok elé állították 
a flottillát. A Dunán magán csak a folyamrendé
szetet kellett végeznie. De Ukrajna megszállá
sától kezdve reszt vett az ukrán kikötők és a 
Fekete-tengerbe ömlő folyók berendezésében. 
Utóbbin a hajózást mihamarabb meg kellett indí
tani, e célból az útvonalakat aknáktól megtisztí
tani és az ott talált keresk. hajókat használhatóvá 
tenni. Egy része a flottillának tehát lehetőleg át
alakíttatott a tengeri hajózás céljaira és átkelt 
Odesszába. De mihelyt elegendő tulajdonképeni 
tengeri hajó volt üzembe helyezhető, a fekete-ten-
geri flottilla-osztag szept-ben visszatért a Dunába. 

Csakhamar beállott a bolgár front és folytató
lagosan az egész Balkán-front összeomlása. A flot
tilla visszatért Magyarországba, ahonnét személy
zetének nagy része származott, és Budapesten 
ugyanakkor, amikor a tengeri flotta a jugoszláv 
lobogó alá lépett, felvonta a magyar lobogót — 
sajnos csak rövid időre, mert a győztesek tria
noni diktátuma ezt a maradék úszó hadi erőt is 
elvette Magyarországtól. 

2 . A n é m e t t e n g e r é s z e t h a d x n u k ö d é s e . 
A német flotta a háborúban saját erejére volt 

utalva, söt kénytelen volt szövetségeseit is ki
segíteni. Míg a Keleti-tengeren az orosz flottát 
kellett sakkban tartania, addig az Északi Tenge
ren a világ legnagyobb flottájának, az angolnak 
zöme állott vele szemben, mely kb. kétszer akkora 
volt, mint a ném. flotta, mégis az ang. flotta a 
fentebb (az o.-m. hajóhad működésének leírásá
nál) említett okoknál fogva a zömök döntó mér
kőzését eleve kerülte. 

A ném. legfőbb hadvezetés ugyanezen elv mel
lett foglalt állást, míg Tirpitz főtengern., a mo
dern ném. tengerészet megalapítója és 1916-ig 
teng. min. is, az egész flotta latba vetését óhajtotta 
volna avégből, hogy Angliának a La Manche csa
tornán át irányuló összeköttetése Franciaország
gal megszakíttassék, Anglia tekintélye csorbít-
tassék és hogy Kémetország szabadon közleked
hessek a külvilággal. 

Tirpitz bízott a ném. hajóhad anyagának és sze
mélyzetének fölényében, ami minden mérkőzés al
kalmával tényleg be is bizonyult. Ezért a hadvezető
ség, ha általában a guerrilla-szerü hadviselési mód 
mellett döntött is, mégis rajta volt, hogy a zöm a 
mérkőzésre kedvező alkalmakat kihasználja. 

A tengeri harcászat új fegyvereinek magas ér
tékelésében Anglia nem tévedett. Már a háború 
elején tapasztalhatta, hogy mily veszélyes eszköz 
a t. a. j . , midőn 1914 szept. 22. Weddigen ném. 
sorh. hn. Hoek van Holland közelében az V. 9. 
t. a. j.-val 2 óra leforgása alatt elmerített 3 ang. 
12,000 t.-3 vértes cirkálót (Aboukír, Hogue, 
Cressy). Voltak egyéb hadihajóveszteségei is, 
ennélfogva 1914 nov. 3. az Északi-tengert had
viselési területnek jelentette ki, ahol ennélfogva 
minden hajózás veszélyes. Kényszerítette evvel a 
semleges keresk. hajókat, hogy az Északi-tengert 
lehetőleg kerüljék. Evvel Anglia túltette magát 
a nemzetközi tengeri hadijogon, amely szerint a 
semleges hatalmak kereskedelmét — a hadi dug-
árú kivételével — megakadályozni nem szabad 
és ha tengerzár alá vétetik az ellenség valamely 
partrésze, e zárt közelről, megfelelő erőkkel és 
tényleg fenn is kell tartani. Ezt megkerülve 
Anglia csak a Calais-i szorost, valamint északon 
az Orkney és Shetland szigetektől Bergen felé 
futó vonalat zárta el portyázó hajókkal. Ekkóp 
Németországot a távolból blokálva elzárta az 
Óceántól. Egyidejűleg a hadi dugárúk számát 
folyvást növelte, Hollandiára, Dániára és Svéd
országra nagy nyomást gyakorolt, úgy hogy Né
metország kivitele a tengeren majdnem teljesen 
megszűnt, bevitele pedig a svéd vasércre szorít
kozott, miben csakis azért részesülhetett, mert 
a tulajdonképeni Keleti-tengert mindvégig domi
nálta. Angol cirkálók még az Egyesült-Államok 
partjait is szemmel tartották, hogy Németország 
felé irányuló kereskedelmét elfojtsák. Anglia had
viselésének főeszköze tehát a kiéheztetés volt. 

Németország, hasonlót hasonlóval viszonozva, 
elhatározta, hogy a t. a. j.-kat, melyek majdnem 
akadálytalanul áttörhették az Északi-tenger északi 
kordonját, sőt a calaisi szorosba is behatoltak, fel
használja arra, hogy viszont Angliát zárja el a 
tenger felől. Ezt lehetővé tette t. a. j. flottájának 
nagy arányú megszaporitása a háború kezdeté
től fogva és teljesítőképességüknek senkitől sem 
sejtett kifejlesztése. A ném. tengernagyi törzs
kar már 1915 febr. 4-én kijelentette tehát, hogy 
az Angliát és Írországot övező összes vizeket, 
beleértve az egész La Manche csatornát, had
viselési területnek tekinti, ahol az entente min
den hajóját és oly semleges hajókat, melyek dug-
árút visznek, t. a. j.-val el fog meríteni. Ezek 
egyelőre még a hadijog által előírt eljárást kö
vették, vagyis a megvizsgálandó hajókat meg
állították, tartalmukat stb. megvizsgálták s ha 
elmerítésre került a sor, személyzetüknek időt ad
tak csónakba szállni. Midőn azonban Anglia titok
ban elrendelte, hogy valamennyi kereskedelmi ha
jója felfegyvereztessék (lövegekkel) és fegyverü
ket t. a. j.-kal találkozván, használják is, utóbbia
kat lehetőleg oldalba döfjék, a kereskedelmi hajók 
is hadihajó jelleget kaptak. Midőn továbbá az 
ang. kormány semleges lobogók használatát ia 
rendelte el, a t. a. j.-kat vizsgálási eljárásuk köz
ben a legnagyobb veszély fenyegette. Hosszas 
diplomáciai iratváltás után — főleg a kereske
delme és közlekedésének ném. részről történő kor
látozásába egyáltalán bele nem egyező Egyesült-
Államokkal — Németország s hozzá csatlakozva 
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Ausztria-Magyarország, 1917 febr. 1-étől kezdve 
a t. a. j.-kal viselt korlátlan háborút üzenték 
meg, amelynek folyamán minden hajó, mely a 
hadviseleti területen találtatik, minden figyelmez
tetés nélkül elmerítendő. Ez a lépés szolgáltatta 
az Egyesült-Államoknak az ürügyet, hogy az 
ententeba belépjen, mit megtenni amúgy is már 
eltökélt szándéka volt, mert a központi hatalmak 
győzelme esetén óriási értékű kölcsönei és anyag
szállításai az entente számára veszélyeztetve let
tek volna. 

A t. a. j.-k kereskedelmi v. kobozóháborújának 
hatása azonnal mutatkozott, midőn Angliától és 
Írországtól nyugatra, az Atlanti-óceánon és a 
Földközi-tengeren tömegesen merültek el a keres
kedelmi hajók, minek folytán — különösen Angliá
ban, melynek élelmezése majdnem kizárólag a 
tengerentúlról történik — az élelmiszerek és a 
kőszén ára, a hajó- ós életbiztosítási díjak stb. 
rohamosan emelkedtek, sztrájkok törtek ki és 
hajós nép csak nehezen volt kapható. Hogy az 
entente felvett© a harcot az új, pusztító fegyver
rel szemben s hogy meg is találta a hathatós 
védekezés módját és hogy az elpusztított hajókat 
pótlandó, különösen az Egyesült-Államok nagy
szabású hajóépítést indítottak meg, ezt már az 
o.-m. flotta működésénél említettük. Mindazonáltal 
a t. a. j.-k által a háború folyamán elpusztított közel 
20 milliónyi bruttó-regiszter-tonna tengeri keres
kedelmi hajóür hatalmas tényezőt jelentett volna, 
mely ha a lelki összeomlás be nem következik, 
nagyot nyomott volna a latban a békekötés alkal
mával. 

A tulajdonképeni tengeri háborúra, sőt a szá
razföldire is nagy hatással volt a t. a. j.-k fel
lépése. Az 1915 febr. havában az entente részéről 
nagy eréllyel megindított Dardanella-akció akkor 
jutott fordulópontra, midőn Hersing néni. sorh. 
hn. az 77. Ői-gyel és még 21. a. j.-val 9000 km.-nyi 
útnak akadálytalan B egyfolytában megtevése 
után máj. 25-én váratlanul megjelent a Darda
nellákban s ott egymásután elmerítette a Triumph 
ésMajestic ang. csatahajókat. Erre a nagy hajókat 
visszavonták a szorosból s minthogy az entente 
hadserege egymaga képtelen volt feladatát meg
oldani, az egész vállalat dugába dőlt. 

Viszont a tökéletesített védelmi eszközök miatt 
a t. a. j.-k sem az Egyesült-Államok seregeinek 
átkelését az óceánon nem tudták megakadályozni, 
sem az entente szalonikii hadseregét nem vághat
ták el a Földközi-tenger partjain levő hadműve
leti alapjuktól. 

Ekkép a tengeri háború tulajdonképen a t. a. j.-k 
háborúja lett. Ehhez csatlakozott az aknaháború, 
a légi háború és alkalmilag a flották egyes, főleg 
könnyebb részeinek fellépése is. A t. a. j. univer
zális tengeri járómüvé alakult ki. Nemcsak hogy 
hármas fegyverével: a torpedóval, az aknával és 
a löveggel mint minden célra használható hadi
hajó működött, hanem láthatatlanságánál fogva 
még a valóságos zár áttörésére is alkalmas keres
kedelmi járóműkónt is szerepelt. A németek által 
épített 2000 tonnás DeutscMand t. a. j. kereske
delmi hajó König Pál kap. vezetésével az ang. 
záró vonalat áttörve, kiért az Atlanti-óceánra; 
szintúgy áttörte az amerikai partok előtt őrködő 

ang. cirkálók láncolatát és helyreállította a keres
kedelmi összeköttetést Amerika és Németország, 
között (1916 jún.—aug.). 

Az aknaháború védőleges és támadólagos mű
veletekből állott, amennyiben a hadviselő felek 
saját partjukat védték aknazárlatokkal avagy az 
ellenség partjai, kikötői közelében helyeztek el 
aknasorokat az ellenséges közlekedés veszélyez
tetésére. Különösen az Északi-tengeren egész 
aknamezők korlátozták a hajózást és a hullámok, 
áramlatok által elsodort aknák a mezőkön kívül 
is folyvást veszélyeztették azt. Állandóan kellett 
kutatni az ellenség által titokban (éjjel v. t. a. j.-k 
által) lerakott aknák után. Az aknamezőkön át 
utat kellett nyitni a t. a. j.-k számára. Mindezen 
műveletek nagyszámú aknavető ős -kereső flottil
lákat vettek igénybe. E célokra a hadijárómüvek 
kisebb fajtáin kívül főleg Anglia ós Németország 
nagyszámú halászgőzösei voltak igen használ
hatók, melyek az állandó tengeri őrszolgálatban 
is részt vettek. Ez természetesen a halászat s így 
a lakosság élelmezésének rovására történt. Oly
kor már a hadviselésnek ez az ága is a flotta te
kintélyes részeinek fellépésére vezetett, mert as-
ellenség felé működő aknavető flottilláknak tá
maszt kellett nyújtani. 

A tulajdonképeni tengeri háborúra vagyis a 
nyílttengeri flották részeinek alkalmazására a 
mindkét fél által gyakorolt kímélet dacára elég, 
alkalom üyüt, meg pedig a guerrilla-háborút végző 
könnyű kötelékek támogatásán kívül is. Felderí
tés, fontosabb pontok lődözése, az ellenséges zöm 
kicsalogatása a nyílt tengerre, ez volt a főleg 
cirkálók és torpedóflottillák által végrehajtott 
lökemek célja. így az ang. 1. hajóraj 1914 
aug. 28-án behatolt a ném. öbölbe; a kint levő' 
nóm. kis cirkálók: Mainz, Köln, Ariadné Helgo-
land közelében felvették a harcot az ang. kis. 
egységekkel, midőn a ködből váratlanul kibonta
koztak az ang. csatacirkálók s a német kis cirkáló
kat megsemmisítették. A ném. cirk.-rajok jóval 
gyakrabban támadták a K.-i ang. partokat s ellen
séges erőkkel többnyire nem is találkoztak. 191i> 
jan. 24-én azonban a Hipper elientengern. vezé
relte ném. eirk.-hajóraj a Doggerbanh közelében 
megütközött a Beatly elientengern. parancsnok
sága alá tartozó ang. cirk.-ra.jjai. A nagy távol
ságra folytatott harcban elmerült a 15,800 tonnás 
ném. Blücher vértsecirk., de elmerült az angolok 
legmodernebb csatacirkálója, a 30,000 tonnás 
Tiger is (azonkívül 3 ang. torp.-naszád), amit az. 
angolok akkép rejtettek el a közvélemény előtt,, 
hogy egy nemsokára elkészült csatacirkálót ke
reszteltek meg ugyanezen névre. A ném. ki
töréseket az angolok már azért sem viszonozták 
gyakran, mert a ném. öböl felé előnyomuló vagy 
innét visszatérő hajórajainak oldalát és hátát 
erősen veszélyeztették a flandriai part elfoglalása 
után ném. kézbe került Zeébrügge és Ostende. 
Ezeket a németek könnyű kötelékeik számára 
hadműveleti alapkikütőkké építették ki s innét 
—lévén Ostende távolsága Dovertől csak 110 km. — 
állandóan veszélyeztették az angolok ÍUigérzéke-
nyebb pontját, a calaisi szorost. Az angolok gya-. 
kori kombinált támadásai e flandriai kikötők 
ellen nem vezettek célra; még hathatós eltorlaszo-
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lásuk sem sikerült elsülyesztett hajókkal stb. 
A néni. t. a. j.-k továbbra is akadálytalanul indul
hattak ki innét. 

Midőn 1916 elején a ném. hajóhad fővezérletét 
Scheer tengem, vette át, a hajóhad tevékenysége 
még élénkebb lett. Gyakran kivezette az egész 
flottát a nyílt tengerre, hogy az ang. flottát mér
kőzésre bírja. Ez végre 1916 máj. 31-én sikerült 
is neki, midőn a Skagerrak nyugati bejáratánál 
-összecsapott az ang. nyílttengeri flotta zömével 
(1. Skagerraki tengeri csata). E nagyszabású 
«sata nem vezetett döntésre, mert az angolok az 
éj folyamán a csata színhelyét elhagyták. A vesz
teségek mindenesetre arra bírták az angolokat, 
hogy hajóhaduk zömét továbbra is kíméljék és a 
háború végéig megóvják. Ilyen jelentékeny tengeri 
ütközet e harctéren már nem is volt. 

A Keleti-tengeren Németország hajóhadának 
kisebb és régibb részével nemcsak sakkban tar
totta az orosz Keletitengeri flottát, de a tulajdon-
képeni Keleti-tengeren feltétlen uralmát mind
végig fentartotta. Viszont az orosz'flotta a botteni 
öbölben gyakorolta a tengeri uralmat és a balti 
partvizeken bizonyos mértékű érvényt szerzett 
magának, Ekkép Svéd- és Finnországon át a 
szabad árúk akadálytalanul jutottak Orosz
országba, míg hadianyag nagyobbmérvű behoza
talára új utat kellett nyitni a Jeges- és a Fehér-
tengeren át, mely célra a Murman-partnak egy 
többnyire jégmentes kikötője mutatkozott alkal
masnak. Azonban a ném. t. a. j.-k ezt az utat is 
veszélyeztették. A botteni öböl bejáratát az oroszok 
az Aland-szigetek megerősítésével biztosították. 
A Finn-öböl amúgy is meg volt erősítve. Libau 
és Kronstadt képezték az orosz flotta bázisát, a 
németekét Kiél, amelynek összekötése az Elbével 
a Vilmos császár-csatornán át a ném. keleti és 
északi tengeri erők kölcsönös eltolását mindenkor 
lehetővé tette. A háborút itt a németek kezdték 
meg Libau és Hangö megtámadásával (1914 
aug. 2.). 1915 júl. 2-án Gotlandtól északkeletre ném. 
kis cirkálók és torp.-naszádok harcba keveredtek 
az orosz hajórajjal; midőn ném. részről a Roon 
és Lübeck cirkálók is beleavatkoztak a harcba, 
az oroszok nagy fölényük dacára visszavonultak. 
Az oroszok mozgási lehetősege lényegesen csök
kent, midőn a németek 1915 nyarán Kurlandot 
elfoglalták. IAbau és Windau ném. hadi kikötők 
lettek, ahonnét a Finn-öblöt aknákkal és egyébként 
«1 lehetett zárni. A támadás folytatása Riga irá
nyában Ösel, Dagö és Moon szigetek elfoglalására 
vezetett (1917 okt.). A nagyszabású vállalat végre
hajtására több mint 200 hadihajó (köztük 10—10 
csatahajó és cirk., 50 torp.-naszád) vonatott össze, 
hogy a 19 szállítógőzhajóra rakott szárazföldi erő
ket biztosítsák Ezidőtájt az oroszok ellenállási ereje 
már meg volt törve. A forradalomban (1917 nov.) 
Finnország függetlenítette magát Oroszországtól. 
A németek 1918 márc. és ápr. havában az Aland-
ezigeteket, majd Hangot és Helsingf orsót meg
szállván, közvetlen kapcsolatba jutottak a finnek
kel és az orosz uralom a Keleti Tengeren végkép 
megszilnt. 

A Földközi-tengeren a teljes fr. flottával és az 
ang. földközi tengeri hajórajjal szemben tengeri 
uralomra törekedni céltalan lett volna. Német

ország azonban annyit elért, hogy tőle telhetőleg 
támogatva az o.-m., a török és a bolgár flottát, 
e hatalmak mindegyikét képesítette arra, hogy 
uralmukat saját vizeiken belül fentartsák, sőt az 
o.-m. t. a. j.-kkal egyetemben ném. t. a. j.-k 
eredményes kereskedelmi háborút is folytathattak. 
A török flotta teljesen el volt hanyagolva és el
avult személyzete rosszul volt kiképezve. Mind
azonáltal a ném. Göben csata-cirk. és a Breslau 
kis cirk. sikeres csatlakozása után (1914 aug. 
havában) s kiegészítve ném. t. a. j.-kkal, repülők
kel és aknákkal, nemcsak a Dardanellákat tudta 
sikeresen megvédeni, hanem Fekete-tengeri part
jait is. A szintén németek által megerősített, meg
szervezett és vezetett bolgárok is megvédelmezték 
partjukat az orosz hajóraj vállalatai ellen. A tör. 
tengerészet főparancsnoka a háború idején Souchon 
ném. tengem, volt. 

Az Európán kínüli vizeken Németországnak 
csak kevés hadihajója volt: a keletázsiai cirk.-
hajóraj (Scharnhorst és Gneisenau vértes cir
kálók, Emden, Dresden, Nürnberg és Leipzig 
kis cirkálók) Spee gróf altengern. parancsnoksága 
alatt és az ausztráliai, kelet- és nyugatafrikai, 
vmint keletamerikai állomásokon levő kis cirkálók 
(Karlsruhe és Königsberg; a többiek mint 
hasznavehetetlenek semleges kikötőkben leszerel
tettek v. elpusztíttattak). Minthogy Spee tengem. 
a Kelet-Ázsiában levő japán, ang., fr. és orosz 
erőkkel szemben nem tarthatta volna magát, kelet 
felé vonult el, hogy Délamerika nyugati partján 
működjék. Elébb az Emdent elbocsátotta kötelé
kéből, hogy az Indiai Óceánon kobozó háborút 
viseljen. Az Emdenvon Müller freg.-kap.parancs-
nokságával 3 hónapig működött ott, főleg a Bengál-
öbölben, hol nagyszámú ententebeli keresk. hajót 
elmerített, Madras olajtartanyait lődözte, befutott 
az ang. Penang kikötőbe s ott 2 torpedólövéssel 
felrobbantotta az or. Zemcug cirkálót s lövegtüz-
zel elmerítette a fr. Mousquet torp.-naszádot, míg 
végre 1914 nov. 9.-én a JöjeZitt^-szigeteknél a 
jóval erősebb Sidney ang. cirk. utóiérte. Az egész 
nap folyó harc után az Emden felfutott a partra. 
Ekkor a távíróállomás elrombolása végett a partra 
helyezett 49 főnyi szakasz von Milcke sorh.-hn. 
vezetése alatt felszerelte az ott időző Ayesha 
nevű rozzant vitorlás sónert, majd átszállt egy 
ném. gőzhajóra, átkelt az Indiai-óceánon, be
lopódzott a Vörös tengerre, kiszállt az arab par
ton s küzdve az angolok által felbérelt arab tör
zsekkel, elérte a bagdadi vasút végállomását, El 
mát, ahonnét vonaton Konstantinápolyon át be
vonult Berlinbe. Ezalatt Spee tengem, átkelt a 
Csendes Óceánon és nov. 1-én megütközött Santa 
Maria de Coronel chilei kikötő előtt Cradock 
ang. tengem. cirk.-hajórajával. A naplementével 
kezdődő harcban elmerültek' a Monmouth és 
Good Hope ang. vértes cirkálók, míg a ném. 
hajókon nem esett komolyabb kár. Ez volt az első 
mérkőzése egyenrangú ném. és ang. tengeri erők
nek. E győzelem hatása abban mutatkozott, hogy 
Spee tengem, akadálytalanul láthatta el hajó
raját és az ang. hajózás a chilei partokon meg
bénult. Berlinből szerzett hirek alapján Spee 
tengem, meg akarta kisérleni hazatérését az ang. 
zár dacára. Útközben azonban a Falkland-szige-
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teknél kelepcébe került. A coroneli vereség után 
az angolok ott egy tekintélyes nagyságú hajórajt 
gyűjtöttek össze, modern csata-cirkálókból, ame
lyek 1914 dec. 8-án a gyanútlanul közeledő néin. 
hajórajt megrohanták. A csatában hősies küzde
lem után az egész nóm. hajóraj elpusztult, a nagy 
sebességű. Dresdent kivéve. A keletafrikai állo
máson levő Königsherg 1915 jun. haváig tartotta 
magát a Mufiji folyóban, résztvevőn Német-
Kelet-Afrika hősies védelmében. A többi kint levő 
cirk., valamint néhány általuk felszerelt ném. 
keresk. hajó mint segédcirk. kobozó háborút foly
tattak az entente teng. kereskedelme ellen. Miután 
elpusztultak, új hajók szereltettek fel az anya
országban ugyané célra. Kalandos vakmerősége 
ós nagy eredménye révén leghíresebb lett a Möwe 
segédcirk., mely teherszállító gőzös külsejével 
tévedésbe ejtette az entente hajóit. Gróf Dohna-
Schlodten korv.-kap. parancsnoksága alatt két
szer is kiszállt az Atlanti-óceánra (1915 kará
csonytól 1916 febr. 28-áig és 1916 nov. 22-től 
1917 máre. 20-áig) s annak egész területén számos 
keresk. hajót elpusztított, másokat ném. segéd
cirkálókká szerelt fel — ekkép megszaporítván 
önmagát, — megütközött ellenséges, felfegyver
zett keresk. hajókkal, aknákat rakott le az ang. 
parti vizekben és gazdag zsákmánnyal tért haza 
az angolok minden őrködése dacára. Sőt egy 
általa felszerelt segédcirk., a Yarrowdale is, 
Badewitz hn. vezetésével, sértetlenül elérte a 
nóm. kikötőt. A Möwe egymaga több mint 100,000 
tonnányi keresk. hajót sülyesztett el óriási értékű 
rakománnyal. 

A cirkálók eme működése hathatósan egészí
tette ki a ném. és o.-m. t. a. j.-k kobozó hadjáratát. 

1918 okt. 20-án a ném. birodalmi kormány, 
engedve Wilson követelésének, beszüntette a 
t. a. j.-k háborúját s visszavonta a naszádokat a 
hazai kikötőkbe. Scheer tengn. azt tervezte, hogy 
a visszavonuló flandriai ném. jobbszárny hely
zetének könnyítésére a hajóhad könnyebb részei
vel betör a La Manche-csatornába. Fedezetül a 

A békekötés egyik határozatának értelmében 
a még meglevő egész néin. flottát átkisérték 
Scapa Flow (Orkney-szigetek) révébe. Ott azon
ban parancsnokai, Reuter tengem, elsülyesztette, 
hivatkozván Vilmos császár azon parancsára, 
hogy egy ném. hadihajónak sem szabad ellenséges 
kézre jutnia. így múlt ki a dicsőséges német flotta. 
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1. Bevezetés 
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3. Hadi események a levegőben 

1. Bevezetés. 
A világháborúban az emberek használta légi 

harcieszközök olyan új fegyvernemmé, sőt légi 
haderőkké fejlődtek, amelyekkel a jövőben min
den hadat viselő államnak immáron komolyan szá
molnia kell. 

A világháborút megelőző évtizedek a légi harci 
eszközöknek csupán kísérleti időszaka volt, amely
ben fontos időpont az 1909. év, amikor, ellen
tétben Németországgal és Angliával, amelyek 
nem hirtelen váltottak át, Franciaország, a 
katonai léghajózás elhanyagolása mellett, a 
katonai aviatika fejlesztésére vetette magát 
Előzőleg a léghajók közül csupán a kötött lég
gömbök jutottak nagyobb szerephez, míg a repülő
gépek több-kevesebb eredménnyel csupán cse
kélyebb számban szerepeltek a felderítésben, a 
tüzérség tüzének irányításában és a bombák dobá
sában (1910. Észak-Amerika Mexikóban, 1911. 
Olaszország Tripoliszban, a balkáni államok 
1912/13-ban). 

2. Erőviszonyok. 
A légi haderők világháborúbeli roppant nagy

arányú fejlődésének nyomós bizonyítékát az 
alábbi táblázatok szolgáltatják: 

Erőviszonyok a világháború kitörésékor: 

Nevezetesen Francia
ország Anglia Orosz

ország 
Bel- O„«VJ« i . . / „ Német- Ausztria 
ginm S z e r t i a J a p á n ország Magyarom. 

Szárazföldi és vízi repülőgép. 
Repülő század 
Személyzet (pilóta) 
Merev és puhatestű léghajó -
Előbbiek köbtartalma 

24 
4300 (321) 

7 
32,000 

353 
15 

1844 
3 

17,700 

36 
6 

17,600 

16 
4 

218 
41 

(254) 
10 

252,750 

42 
13 

1204 (93> 

Nevezetesen 

Eepülő század 
Eepalőgép 

Harctéri erőviszonyok 1918 november havában: 
JFrancia-
! ország 

I 236 
[ 2,600 

Anglia 

353 
2,850 

Bel
gium 

12 
146 

Szer
bia 

6 
50 

Olasz
ország 

220 
2,200 

Egyes.-
All. 

45 
667 

Össze-
i sen 

872 
8,513 

Német- I Ausztr.-
ország |Magy.-o. 

296 
3,800 

81 
800 

Bul
gária 

2 
20 

Török
ország 

1 
10 

Össze-
| sen 

" 
380 

4,630 

nehéz csatahajóknak kellett volna követnie. 
Azonban a legénység — melynek sorában már 
1917. forradalmi tünetek mutatkoztak, miket 
akkor elnyomtak — most, 1918 okt. 29-én meg
tagadta az engedelmességet s a flotta nem futha
tott ki Wilhelmshavenből. 

Az entente tehát kétszer annyi repülőgéppel 
indult a háborúba, mint a közp. hat. (622—260 
ellen); Franciaország egymaga többel, mint Né
metország és A.-M. együttvéve. Az entente felsőbb
ségét Németország kormányozható léghajóival 
egyenlítette ki (252,750—67,300 m»). 
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3 . H a d i e s e m é n y e k a l e v e g ő b e n . 
A légi haderők szereplése két külön tárgyal

ható részre oszlik és pedig: a léghajók és a re
pülőgépek véghezvitte eseményekre. 

a) Kormányozható léghajók. Ezek alkalmazá
sában Németország ragadta magához a vezető-
szerepet. A háború kitörése utón azonnal harcba 
küldötte léghajóit Lüttich, Manonviller, Antwer
pen, Ostende, Calais és az orosz városok bombá
zása végett. Az alacsony repülés (2400 m.) okozta 
veszteségek (1914 aug.-ban már négy) folytán a 
nappali bombázásokat beszüntették és ínég 1914 
folyamán 10, 1915. pedig 33 új léghajót állítottak 
szolgálatba avégből, hogy ezek az ellenséges fő
városokat bombázzák (Paris 1915 máre. 20—21. ; 
London máj. 31.), majd egész Angliát támadták 
meg (első 1915 jan. 15.), sőt igen hasznos szolgá
latokat végeztek a hajóforgalom és a tengeri akna
mezők felderítésében és hajórajok biztosításában. 
A skagerraki tengeri ütközetben 10 léghajó volt 
afelderítós egyetlen és jól bevált eszköze. 1916-ban 
a hadsereg léghajói részt vettek a verduni táma
dásban (7 db), a szerb és román hadmüveletekben 
(6 db), majd Angliát és Londont többször bombáz
ták (szept. 2—3-án 12 db). Az egyre javuló légi 
védelem miatt a veszteségek fokozódtak s így a 
tengerészet támadásait 1916 nov.—1917 márc. 
beszüntette. Bár a nagy távolságok és a hord
képesség a léghajók űrtartalmának növelésére 
kényszerítette a németeket, 1917., az utolsó bou-
lognei támadás után (febr. 16.), a hadsereg belátta, 
hogy léghajóit nem használhatja és jún.-ban le
szerelte őket. A tengerészet azonban az év tava
szán újra megkezdette támadásait, amelyeket 
szüntelenül javított és növelt léghajókkal a há
ború végéig folytatott. Ez év legkiválóbb telje
sítménye : Lehmann százados 101 órás repülése 
a Keleti-tenger felett és az L 59. léghajó 96 órás 
útja a bolgár Jamboliból Ghartumba és vissza. 
A hadsereg és haditengerészet által szolgálatba 
állított különböző rendszerű léghajók száma 123, 
az általuk végrehajtott repülések, bombázások és 
felderítő utak száma pedig 863 volt. Lelőttek és 
hajótörés ért 79 léghajót. 

Ausztria-Magyarország és Oroszország a V. 
folyamán korm. léghajókat nem használt. 

A francia hadvezetőség a háború első heteiben 
nagy reményeket fűzött 7 léghajójának szereplé
séhez. Ámde csalódott, mert az 1915. szolgálatba 
állított öt új léghajójával sem volt képes eredmé
nyeket felmutatni és így 1916 végén a hadsereg 
léghajós alakulatait megszüntette. A haditenge
részet léghajós csapata 1916 elején alakult meg 
javarészben angol és összesen 6 léghajóval, első
sorban is a búvárhajók ellen. Ezt az erőt fokoza
tosan akként szaporították, hogy a háború végén 
37 léghajó volt, amelyek, ellentétben a németek
kel, leginkább védelemre szolgállak az Atlanti-
óceán, a La Manche-csatorna és a Földközi-tenger 
felett és a búvárhajók felkeresésében és meg
támadásában, aknák kutatásában és elrombolásá-
ban, partok védelmezésében és végül a szállító-
hajók kíséretében értek el olyan eredményeket, 
hogy pl. a Szalonikiba irányított csapatszállító

hajókat a közp. hat. búvárhajói megtámadni nem 
tudták. 

Anglia csupán haditengerészeténél alkalmazott 
különböző típusú és nagyságú kormányozható 
léghajókat, még pedig a búvárhajók ellen, fel
derítő szolgálatra és hajók kíséretére úgy, hogy 
a fegyverszünet megkötésekor még 56 puhatestű 
és öt merev léghajója volt. 

Belgium két léghajója a háború első éveiben 
csupán az antwerpeni és a dünkircheni harcok
ban szerepelt. 

Olaszország 25 puhatestű léghajót használt a 
háború alatt, részint a tengerészet, részint a had
sereg szolgálatában (a tengerészetnél 20, a had
seregnél 5 db). Közülök 12 pusztult el (lelőttek 
hatot; 1915 aug. 5-ikén egyet Póla, az utolsót 
pedig 1917 máj. 22-ikén a Hermada fölött). 

Az Északamerikai Egyesült-Államok 1917. 
21 kis léghajót mozgósítottak, amelyeket 1918. 
19 új hajóval szaporítottak. 

b) Kötött léggömbök. A kormányozható lég
hajók mellett a közeli felderítés és a tüzérség lö
vésének irányításában használt kötött léggömbök 
évről-évre fontosabb szerephez jutottak. A moz
gósításkor a németek 10 tábori és 15 vár-léggömb
század felett rendelkeztek. A leszereléskor 200 
léggömb-századuk volt; a háborúban pedig össze
sen 1870 léggömböt használtak. Aitsztria-Magyar
országnak a mozgósításkor 7, a leszereléskor pe
dig 32 léggömbös százada volt. Az ententenak a 
háború kitörésekor a nyugati hadszintéren csupán 
1 belga léggömbje volt, amelyet azonban már 
Lüttich ostrománál felgyújtottak. A franciák 1914 
aug. havában 6, 1915 márc. pedig 30 olyan lég
gömb-század felett rendelkeztek, 'amelyek ném. 
mintájú sárkányléggömbökkel harcoltak; a fegy
verszünet megkötésekor a hadseregnél 76 szá
zaduk, a tengerészetnél pedig 18 állomásuk volt 
198 gömbbel. 

c) Szárazföldi és vízi repülőgépek. Francia
ország. A léghajók csődjének bekövetkeztéig az 
aviatika a háború első heteiben még a jobban fel
készült franciáknál is alárendelt szerepet játszott 
és csak nagyarányú fejlesztése révén 1915 tava
szán vált számottevő légi harci erővé (1915 júl. 
78 század 655 géppel), amellyel az ellenséges 
felvonulási utak, harcállások stb.-ek felderítésében 
és a tüzérség tüzének irányításában a németek 
fölött abszolút felsőbbségbe jutottak. 1915-ben a 
francia bombázó gépek a ném. harcvonalak mö
gött 150 km.-nyire is 3—50 géppel többször bom
bázták a német városokat (Preiburg, Brügge, 
Trier, Ludwigshafen stb.). 1915 őszén azonban 
a ném. Fokker-gépek feltűnésével véget ért a 
francia aviatika virágkora és megkezdődött az 
igazi légi harc, amely egyfelől nagy veszteségekre, 
de egyben a gépek nagyarányú szaporítására is 
vezetett (aug. 119 század 914,1916 júrL 126 század 
1299 géppel). Amikor pedig Verdun ostrománál a 
németek felsőbbségbe jutottak, az utánpótlás ne
hézségeivel küzdő franciák a légierők taktikájá
nak megváltoztatásával, az erők központosításá
val állították helyre az egyensúlyt A Somme-
csatában alkalmazták először az alacsonyan repülő 
ú. n. gyalogsági gépet a földön harcoló ellenséges 
csapatok eüen. A termelés állandó deficitje és a 
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szervezés válságai miatt az anyagi utánpótlás 
még 1917. is hiányos, úgy, hogy aug. havában 
csupán 163 század van 2335 géppel. Angol segít
séggel és a Spad-féle vadászó s a Bréguet-féle 
bombázó géppel fokozatosan ismét felsóbbségbe 
jutnak a franciák, főként a messzebb fekvő pontok 
bombázásában és 1918 elején a légi haderők össze
vonása taktikájának fejlesztésével (Division 
Aerienne, Brigádé de bombardement, Brigádé 
de Combot). Az arrasi csatától fogva pedig a légi 
erők egyesítése és a helyes munkamegosztás, 
továbbá a ném. aviatika gyengülése folytán a 
franciák felsőbbsége állandósult. A szárazföldi 
légi haderők részét alkották Paris légvédelmi 
repülő osztagai, amelyek 1916 közepén 6 század
ban 231 géppel rendelkeztek. A hadi tengerészet 
repülői a mozgósításkor 1 századba foglaltan csu
pán 8 géppel bírtak. Ez azonban a, háború száraz
földi jellegénél fogva aránylag lassan fejlődött 
úgy, hogy a leszereléskor 10 században csak 360 
gép volt. A légi haderők utánpótlásának nehéz
ségeit általában a mögöttes ország szervezetlen
sége és a termelés válságai okozták, amelyeken 
eem a «Légügyi államtitkárságs, sem a «Légügyi 
vezérigazgatóság)*, sem a «Lövőszerügyi minisz
tériumi) segíteni nem tudott 

Angliának, az entente második légi nagyhatal
masságának légi hadereje a háború kitörésekor 
a Moyal Flying Corpsból és a Hoyal Naval Air 
Servicéből állott 266 géppel, amelyek Belgium
ban és Franciaországban léptek harcba. A fej
lesztés első lépése már 1914 nov. havára esik, 
amikor repülő-zászlóaljakat (wing) szerveztek. 
A második lépést 1916 jan. havában tették meg, 
amikor megalakították az első repülő-dandárt 
(2—3 wing), amely azután a háború végéig a 
repülőcsapat legnagyobb egysége maradt. 1917 
közepén 5 dandár volt a francia hadszintéren 11 
wing-beüegyesltett 57 squadronnal és 1025 géppel. 
Okt.;havában külön dandárt állítottak fel a német 
kémiai és vasipari telepek bombázására. Ezeken 
kívül Anglia légi haderőket szervezett az összes 
törökországi hadszintereken, Macedóniában, Kelet-
Afrikában, Indiában, Orosz- és Olaszországban. 
A mögöttes ország védelmét külön Home defence 
squadronok látták el (1915 csak 5 géppel; 1916 
végén már 11 nappali és 1 éjjeli squadron; 1917 
ápr. pedig már egy dandár). A tengerészet légi 
csapata főleg búvárhajók ellen harcolt. 1917 kö
zepén a vízi repülőgépék közül Franciaországban 
és Angliában 65 állomáson 3 önálló és 7 hadsereg
hez beosztott squadron volt, a Földközi-tengeren 
3 állomásról, Otrantóból pedig 1 wingbe alakí-
tottan harcoltak. Az alkalmazott összes gépek 
száma 22,171 volt 37,900 gépfegyverrel és 291,784 
főnyi lészámmal. Angol források szerint a hábo
rús teljesítményekre és adatokra nézve jellemző, 
hogy 1916 júl.—1918 nov. csak a nyugati harctéren 
7054 gépet és 258 léggömböt lőttek le, 6402 tonna 
bombát használtak el és 401,375 fényképet készí
tettek. Mivel pedig Angliában a repülőipar állan
dóan és zavartalanul fejlődhetett, az iskolák rend
szeresen szaporíthatok voltak, az anyagi és a 
személyzeti utánpótlásban zavarok nem követ
keztek be. A dominiumok közül csupán Ausztráliá
nak volt 1915 óta önálló légi hadereje (1916 máre. 

érkezik első squadronjuk Egyiptomba, 1917. első 
3 squadronjuk Franciaországba), a többiek csak 
személyzettel és anyaggal járultak az anyaország 
szükségleteihez. 

Belgiumnak a leszereléskor 146 gépe volt. 
Oroszország 6 repülő századat rendszertelenül 

szétbontva, csakhamar e fegyverneme átszerve
zésére szorult, amiután hadseregcsoportonként 2-3 
rep. ezrede volt egyenként 3—10 századdal. 1915-
tői fogva francia ós angol támogatásra szorult. 
A forradalom kitörésekor 115 században 700 gép 
felett rendelkezett. 

Szerbiának egyetlen százada hamarosan fel
morzsolódott. Később a franciák segítségével 
voltak alakulatai. 

Olaszország 10 rep. századot mozgósított 70 
géppel; tengerészetének csupán 2 gépje volt. 
Fejlett ipara képessé tette, hogy 1916-ra A.—M.-
gal szemben felsóbbségbe jusson. így 1917. már 
150 szárazföldi és 12 vizi századdal harcolt; 
vagyis négyszer annyi géppel, mint A.-M. Az 
1917-iki tolmeini vereséggel kapcsolatos nagy 
vesztesége folytán angol ós francia támogatásra 
szorult, de már 1918 közepén számbelileg és minő
ségileg ismét föléje kerekedett A.-M.-nak. 

Észak-Amerika, amely csupán 55 géppel indult 
harcba, Angliában és Franciaországban kiképezett 
pilótáival, valamint vásárolt és saját ipara révén 
páratlan gyorsasággal előteremtett sok géppel 
bírt ugyan, de a várakozásoknak nem felelt meg, 
minthogy a fegyverszünet megkötésekor Francia
országban 45 században csupán 1440 gépje volt. 

A közp. hat. közül az aviatika terén is Német-
országvezetett. Repülői a háború kitörésétől fogva 
minden tekintetben kitűnően végezték szolgála
taikat Az állásharcok kezdetével megindul a fegy
vernem fejlesztése és vele megváltozott a repülők 
feladata is (közeli felderítés, intenzív tüzérségi 
tűzvezetési szolgálat). Bár a békebeli hiányos 
szervezet folytán a franciák 1915 elején felsóbb
ségbe jutottak, a Fokker vadászógépék 1915 kö
zepén az egyensúlyt helyreállították. A repülők 
aránylagosan igen gyors és nagy jelentőségű fej
lődésót mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 
már 1915 mára «Bepülö-csapatparancsnok
ságot* kellett létesíteni, 1916 okt. 8. pedig bekö
vetkezett a légi erők önálló fegyvernemmé való 
alakítása. Ki kell emelnünk, hogy a németek 
főként bombázógépeik fejlesztésére fordítottak 
gondot Különösen eredményes teljesítményeik 
közül fel kell említenünk: a verduni harcokat, 
amelyekben a francia repülők felderítését töké
letesen megakadályozták, a Somme mellékén 
századokban végrehajtott légiharcaikat, az 1917-
iki arrasi és yperni csaták ententebeli előkészü
leteinek felderítését, Anglia, London és Paris 
bombázását, és végül az 1917. champagnei csatá
ban a gyalogság ellen küzdő páncélos gépfegy
veres repülőik teljesítményeit. 1918-ban a német 
repülők tevékenységük csúcspontjára jutottak, 
így felderítő századaik lefényképezték az arrasi 
csata egész színterét és róla térképet készítettek; 
titokban összevont alakulataikkal pedig és kemény 
harcok árán megakadályozták az ellenséges légi 
erők előnyomulását (1918 f ebr. 21. Le Cateau felett 
70 gép között zajlott le a V. legnagyobb légi csa-
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tája); első 1000 kg. bombájukat 1918 febr. ejtet
ték le; 1918 júl. havában pedig két napon át 11 
vaggon bombát hajítottak le. A repülőcsapat telje
sítményeire nézve jellemzőek még a következők: 
a fegyverszünet megkötésekor 294 századtik és 
7 fényképező szakaszuk volt 5871 géppel, 7000 
gépfegyverrel és 150,000 főnyi létszámmal: 
az elfogyasztott benzin 232 millió kg-ra rúgott; 
a leejtett bombák súlya meghaladta a 27 millió 
kg-ot; a lefényképezett terület nagysága pedig 
3.240,000 km. volt. A keleti és nyugati hadszin
téren alkalmazott repülőiken kívül: az 1915-iki 
szerb hadjáratban 7, az 1915/16. macedóniai har
cokban 5, a Románia elleni hadműveletekben 7, 
az 1917-iki olasz hadjáratban 8, a török hadszin
tereken pedig 5 századuk harcolt. Bár a fegyver
szünetig nem szűnnek meg állandóan támadni, 
az 1915 óta szerzett felsőbbség 1918 közepén a 
francia hadszíntéren elveszett, részben utánpót
lási zavarok, részben az ellenség számbeli túl
súlya miatt. A haditengerészetnek a mozgósítás
kor egy állomásból álló repülőcsapata a háború 
végéig 32 vízi- és 26 szárazföldi századra emel
kedett, amelyek a felderítésen kívül igen jó szol
gálatokat végeztek a búvárhajók felkutatásában, 
aknák elhelyezésében és ezek biztosításában 
stb. Jelentős sikerük volt, hogy 1 orosz cirká
lót, 3 búvárhajót, 4 gyorshajót, 4 gőzöst és 12 
kisebb tengeri járóművet pusztítottak el. A mö
göttes ország légi támadások elleni védelmére 
fokozatosan felállított 10 repülőszázad és össze
sen 2000 ágyú szolgált. 

Ausztria-Magyarország légi csapata messze 
mögötte maradt Németországénak, mert a légi 
erők átszervezése és anyagának bel- és külföldi 
(német) kiegészítése után 1915-ben csak 13 teljes 
állományú századdal harcolt, amelyek száma 
1917 végére utánpótlási zavarok és veszteségek 
miattiscsak 55-re szaporodott. Az orosz harctéren, 
amelyen az orosz forradalom kitöréséig működött, 
valamint a Balkánon állandó fölényt biztosított 
magának; míg az olasz harctéren és az Adrián, 
az ellenség mennyiségbeli és minőségbeli erejével 
szemben, repülőink hősi önfeláldozása és kiváló 
teljesítményei ellenére is, a legtöbb esetben hát
tőrbe szorult. A légi harcokban osztrák részről 
főleg Brunovszky százados tűnt ki 36, a ma
gyarok közül pedig Kiss és Fejes pilóták 20, ille
tőleg 19 légi győzelemmel. 

A Bulgáriában 1916. felállított két repülő 
század német anyagával alig jöhet számba a 
háborús aviatika terén. 

Törökországban csupán német repülők szere
peltek (1917-ben 4 század 68 géppel). 

Ha végül megemlítjük, hogy általában a gépek 
1914-ben 120 km. sebességgel haladtak, 15 perc 
alatt 1000 m. magasba emelkedtek és 1 motorral 
365 kg. teherbírásuk volt, mig 1918-ban már 220 
km. sebességgel repültek, 3 perc alatt lendültek 
1000 m. magasságba ós az 1 motorosok teherbírása 
1250 kg. volt és hogy 1918-ban már 4 gépfegy
verrel harcolt egy-egy gép, valamint hogy mozgó-
fónyképező és rádió-készülékekkel is fel voltak 
ezerelve, akkor a háborús aviatika fejlődésének 
adatairól dióhéjba foglaltan majdnem mindent 
felsoroltunk. 

V. A békekötések. 
A fegyverszüneti szerződések aláírása véget 

vetett a fegyveres küzdelemnek, de nem egy
úttal a háborúnak. A diplomáciai harcot még 
ezután kellett megvívni. A békekötések még 
hátra voltak. A legyőzött és szétzilált népek min
den reménysége Wilson felé szállt. Tőle várták 
szenvedéseik enyhítését s szebb, boldogabb jövő
jük felderítését. A 14 pontban és a rájuk követ
kező kijelentésekben magasabbrendű kinyilatkoz
tatást láttak, mely hivatva van a világ megbom
lott rendjót új és tökéletesebb vágányba terelni. 
Szentül hitték, hogy az elnök mindenkit lenyűgöző 
tekintélyével és az Unió mérhetetlen hatalmával 
elég erős lesz arra, hogy megfelelő korlátok 
közé szorítsa a közvetlenül érdekelt ellenségek 
mohóságát. Ezért szívszorongva várták Európába 
indulását s kitörő örömmel fogadták Parisba ér
kezésének hírét. «Soha még filozófus ilyen 
fegyverekkel nem tartotta hatalmában a világ 
fejedelmeita (Keynes). 

De a békekonferencia semmit sem váltott be a 
vérmes reményekből. A világ méltányos békét 
várt s a legfelháborítóbb karthágói békét kapta ; 
a nemzetek a korábbi rend és bizalom visszatéré
sét sóvárogták s a békekötések még mélyebb 
szakadékokat vágtak közéjük. Wilson semmit 
sem valósított meg azokból a fönséges eszmékből, 
melyeknek jegyében dec. 4. a George Washing
ton fedélzetén Európába indult. E szánalmas ku
darc okát részben tárgyi, részben személyi körül
ményekben kell keresnünk. Már az is baj volt, 
hogy hónapokig késtek a konferencia meg
nyitásával s ezzel tág teret nyitottak a háborús 
demagógia további érvényesülésének. Különösen 
áll ez Angliára, ahol Lloyd George közvetlenül a 
konferencia küszöbén ejtette meg az általános 
választásokat s a korteshadjárat folyamán maga 
is meg hívei is sokszor olyan kijelentésekre ra
gadtatták magukat, melyek kiválóan alkalmasak 
voltak a még le sem higgadt háborús szenvedé
lyek felkorbáesolására s melyek nagymértékben 
befolyásolták Parisban tanúsított magatartását is. 
Még nagyobb baj volt, hogy a konferencia szín
helyéül Parist választották s ily módon kitették 
a győzelmi mámorában és perverz bosszúvágyában 
egyként fékezhetetlen francia közvélemény hisz
térikus érzelmi kitöréseinek. Hiszen Clemenceau-
nak leghatásasabb érve mindig a francia nemzet 
szenvedéseire és áldozataira való hivatkozás volt. 

De mindezeknél sokkal végzetesebben hatott a 
konferencia személyi összetétele. A békekötések 
sorsát tulajdonképen négy ember döntötte el: 
Clemenceau, Lloyd George, Orlando és Wilson. 
Ezek közül Lloyd George és, Wilson csak angolul, 
Orlando pedig csak olaszul és franciául tudott; 
ők hárman tehát csak tolmács útján érintkez
hettek egymással. Már maga ez a körülmény 
óriási előnyt biztosított Clemenceaunak, aki egy
formán jól beszélt franciául és angolul. Hozzá 
Wilson teljesen járatlan volt az európai viszo
nyokban, elméleti gondolkozású, lassú észjárású, 
nehézkes ember, aki csak az eszmék magas régiói-

I ban érezte magát otthon, de rögtön tehetetlen 
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gyermekké vált, mihelyt részletekre és a merész 
lendülettel kigondolt tervek gyakorlati megvaló
sítására került a sor. Kétségkívül a legnemesebb 
szándékkal jött át Európába, de tchiányzott belőle 
a fölényes szellemi felkészültség, melyre szükség 
lett volna, hogy megmérkőzhessen azokkal a 
ravasz és veszedelmes bűvészekkel, akik az erők 
ós egyéniségek összecsapása folyamán diadalmas 
mestereknek bizonyultak a béketárgyalás szine 
előtt lefolyó adok-veszek játékban». Megfogha
tatlan rövidlátásában és puritán önámltásában 
engedte, hogy eszméit sorra kiforgassák lénye
gükből és a realitások elől való merev elzárkó
zásában odaadta nevét a világtörténelem legpél-
dátlanabb és legtragikusabb következményű szé
delgéséhez. 

Orlartdo olasz miniszterelnök meglehetősen 
alárendelt szerepet játszott a tárgyalásokon s csak 
az Olaszországot közvetlenül érintő ügyek iránt ér
deklődött. Mint nemzetéé, az ő szeme is állandóan 
az Alpesekre és az Adriára volt szegezve. így 
voltaképen csak két ember: az angol és a francia 
miniszterelnök tartotta kezében a világ sorsát. 
Lloyd George kétségenkívül nagyszabású egyé
niség, de a kontinentális viszonyokban ép oly 
tájékozatlan volt, mint Wilson. Őt különben is 
első sorban a brit világbirodalom problémái, tehát 
az európánkivüli kérdések érdekelték. A kon
ferencia első felében tanúsított magatartását 
nagymértékben befolyásolták a decemberi válasz
tási hadjárat durva kortesfogásai, később fölesz
mélt s iparkodott reálisabb irányba terelni a 
konferenciát, de már késő volt. Akkor már Cle
menceau és vele az engesztelhetetlenség szelleme 
lett úrrá fölötte és végzetesen szélsőséges irányba 
terelte tárgyalásait. 

Mert Clemenceau szemei előtt nem a világ bé
kéjének, még kevésbbé Európa megbomlott rend
jének helyreállítása, hanem egyesegyedül Francia
ország naggyátétele és biztosítása lebegett. És 
mivel ehhez legbiztosabb eszköznek ellenségei 
megsemmisítését tartotta, minden tettével arra 
igyekezett, hogy minél többet árthasson Német
országnak. Területileg iparkodott minél nagyobb 
darabokat faragni le róla, gazdaságilag koldus
botrajuttatni, politikailag részekre tagolni. Egyéb 
kérdéseket is ezen a szemüvegen keresztül tekin
tett. Közép-Európa hagyományos rendjének meg
bontását és főleg az O.-M. M.-nak szétrobbantását 
azért tartotta szükségesnek, hogy a romjaiból 
életrekelő utódállamokban megbízható szövetsé
geseket nyerjen a netalán még veszélyessé vál
ható Németország ellen. Politikai és gazdasági 
célkitűzéseit a legridegebb következetességgel 
vitte keresztül s ha mással nem, a francia nép 
áldozataira való hivatkozással mindig kapitulá
cióra kónyszerítette Wilsont. Csodás éberségével 
és korát meghazudtoló szellemi frisseségóvel 
mindig megtalálta az alkalmas formulát, mely a 
legdurvább jogtiprást is igazságos színben tün
tette föl az elnök szemében. így a párisi békemű 
értelmi szerzősége kizárólag őt illeti. A konferen
cián acsakneki voltak eszméi és csak ő volt tisztá
ban ezeknek végső következményeivel.)) 

A békekonferencia 1919 jan. 12. kezdte meg 
érdemleges tárgyalásait. Először a háború kikü

szöbölésére szánt Népszövetség alkotmányát ké
szítette el, melynek ügye annyira hozzánőtt az 
elnök szívéhez. De a konferencia már itt elárulta 
igazi arculatát: a népszövetséget a győző és sem
leges hatalmak érdekszövetkezetének alkotta meg, 
melybe a legyőzött államok csak a győzők kegyel
méből léphetnek be (febr. 14.). Azután akülönböző 
bizottságoktól előkészített politikai és gazdasági 
kérdések kerültek sorra. A munka terjedelmére 
jellemző, hogy a konferencia 58 bizottsága nem 
kevesebb mint 1646 ülést tartott A döntő szót 
azonban mindig a Négyek Tanácsa mondotta ki. 
"Wilson hébe-hóba megpróbált védekezni eszméi
nek meghamisítása ellen, de az ellene zúdított 
szofisztíkus szóáradat rendszerint megadásra, be-
hódolásra kényszerítette. Lloyd George éles sze
meivel hamar felismerte a követett út veszélyeit 
s inárc. 25. egy terjedelmes memorandumban fej
tette ki a Németország viviszekciójából következ
hető nagy bajokat. De Clemenceauval szemben 6 
sem tudott boldogulni. Háborús múltjának bűnei 
és a kontinentális Európa viszonyaiban való tel
jes tájékozatlansága megbénították energiáját s 
elhomályosították különben világos szellemét. 
Mindenben az történt tehát, amit Clemenceau és 
munkatársai, illetve az általok pártfogolt új álla
mok képviselői akartak. 

A különböző tervezetek közül leghamarabb a 
némettel készült el a konferencia. Clemenceau 
ápr. 18. hívta meg a német delegációt, mely gróf 
Brockdorff-JRantzau külügyminiszter vezetésé
vel a kitűzött határidőre (ápr. 25.) tényleg Ver-
saillesba is érkezett. Dea feltótelek átadására csak 
máj. 7. került a sor. Hallatukra egész Német
ország fájdalmas jajkiáltásba tört ki. Mert a ter
vezet arculcsapása volt mindannak, amit Wilson 
a 14 pontban igért s amit a fegyverszüneti szer
ződésben a szövetségesek is alapul fogadtak el. 
De a zajos tiltakozások ép oly keveset használ
tak, mint a delegáció hősies jegyzékharca. A kon
ferencia egyetlen lényeges pontban sem engedett 
s hogy a további habozásnak véget vessen, 
jún. 16. ötnapos határidőt tűzött ki a végleges 
szöveg aláírására. Erre a Scheideman-kormány 
lemondott (jún. 20.) s a többségi szocialistákból 
és a centrumpártiakból alakult Bauer-kabinet-
nek engedte át a helyét. A nemzetgyűlés jún. 22. 
237 szavazattal 198 ellenében felhatalmazta az új 
kormányt a béke föltételes aláírására. De a 
konferencia !újabb ultimátumában föltétlen el
fogadást követelt (22.), ami némi vonakodás után 
meg is történt. Müller Hermann külügyminisz
ter és dr. Bell gyarmatügyi miniszter jún. 28. 
aláírták a végzetes okmányt. A hangulatra jel
lemző, hogy a német tengerészek maguk sülyesz-
tették el a Scape Flowba internált flottát, csak
hogy ne kelljen angol kézre adniok (jún. 21.). 
A berlini nép pedig Nagy Frigyes szobra előtt 
máglyára vetette az 1870—71. zsákmányolt 
francia zászlókat, melyeket most vissza kellett 
volna adnia (23.). Hindenburg, ki a forradalom 
gyászos korszakában talán még nagyobb szolgá
latokat tett hazájának, mint a háború folyamán, 
tiltakozása jeléül letette a főparancsnokságot 
(25.). De mindez nem használt semmit. A keserű 
pilulát egészen le kellett nyelni. A nemzetgyűlés 
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júl. 9-én 208 szavazattal 115 ellenében elfogadta a 
szerződést, mire Ebért elnök haladéktalanul rati
fikálta. Az entente csak most látta szükségesnek, 
hogy a blokádot feloldja (júl. 12.). 

A versaillesi béke valósággal bilincsekbe verte 
Németországot. Először is jelentékeny mértékben 
körülnyirbálta területét. Elvette tőle Elszász-
Lotharingiát Franciaország, Moresnetet, Eupent 
•és Malmédyt Belgium, Posent, Nyugat- és Kelet
poroszország, Pomeránia és Szilézia egy részét 
Lengyelország, Szilézia délkeleti csücskét Cseh
ország, Északschleswiget Dánia s végül a Saar-
medeneét (1935-ig), a Memel környékét és a danzigi 
szabadállam területét a Népszövetség számára: 
összesen 73,485 km2 kiterjedésű területet 7,325.000 
lakossal. Schleswig déli részének és Felső Sziló-
ziának megtartását a később megejtendő nép
szavazás eredményétől tette függővé. Ezenfelül 
elvette az összes gyarmatokat a Népszövetség 
számára s kifejezetten megtiltotta az Ausztriával 
való egyesülést. A Rajna balpartját Köln, Kob-
lenz és Mainz hídfőkkel egyetemben 15 évig tartó 
idegen megszállásnak vetette alája. Katonai téren 
megszüntette az általános hadkötelezettséget s 
helyébe a zsoldostoborzás elvét léptette, megtil
totta a vezérkar és a katonai iskolák további mű
ködését, nehéz tüzérség, repülőgépek, léghajók és 
páncélvonatok alkalmazását, a hadsereg létszá
mát 100,000 emberre (7 gyalogos, 3 lovas had
osztály), a hadi tengerészetét pedig 6 sorhajóra, 
6 kis cirkálóra, 12 torpedórombolóra és 12 tor
pedónaszádra apasztotta s ez utóbbiak tonnatar
talmát is lehető minimálisra szállította le 6 vé
gül szigorú katonai ellenőrzést vezetett be. Még 
súlyosabbak voltak a szerződés gazdasági intéz
kedései. Jóvátétel címén egyenesen elviselhetet
len terheket- rótt a területileg és gazdaságilag 
erősen megcsonkított birodalomra. Az a körül
mény, hogy a jóvátételi kérdés kezelésére egy 
külön, csaknem szuverén jogú bizottságot szer
vezett és a károk s következésképen a fizetendő 
jóvátétel összegének megállapítását is csak ké
sőbbre (1921 máj. 1.) helyezte kilátásba, csak 
komplikálta a helyzetet. Már itt is erősen kiüt
között a szerződés abbeli tendenciája, hogy 
Németországot minél tartósabb gazdasági ájult-
sagba kényszerítse. Még szembetűnőbben mutat
ták ezt a természetbeni szállításokra vonatkozó 
követelések. Ezek szerint Németországnak ki kel
lett szolgáltatnia összes 1600 tonnás vagy ennél 
nagyobb kereskedelmi hajóit, ezenfelül az 1000 
és 1600 tonna között váltakozók felét és a halász
gőzösök és más halászjárművek negyedét, meg
ígérnie, hogy öt éven át évenkint legalább 200,000 
tonna hajóteret épít az entente-államok számára, 
10 éven át évenként körülbelül 40 millió tonna 
szenet szállít Franciaország, Belgium, Olasz
ország és Luxemburg számára és mindezeken 
felül még tömérdek gépet, gyárberendezést, szer
számot és élőállatot az elpusztított területek 
helyreállítása címén. 

A versaillesi béke egyben mintául is szolgált, 
melyet gyors egymásutánban követtek a hasonló 
szellemben és hasonló technikával kidolgozott 
páriskörnyélti békék. A németek után elsőnek az 
osztrákokat idézték meg St. Germainbe (máj. 2.). 

De a Renner Károly vezetésével megjelent dele
gáció csak egy hónap múlva (jún. 2.) kapta kéz
hez a feltételeket Az alkudozás itt sem sokat se
gített. A szept 2. átnyújtott végleges szöveg az 
eredetihez képest mindössze annyi könnyítést 
tartalmazott, hogy a klagenfurti medencében 
népszavazást rendelt el s Radkersburgot ós a 
Mura balpartján fekvő községeket visszacsatol-
tatta Stájerországhoz. A nemzetgyűlés meghaj
lott a kényszerhelyzet előtt (szept. 6.): 97 szava
zattal a nagynémetek 23 szavazata ellenében 
megadta a felhatalmazást a békeszerződés aláírá
sára, ami 10. meg is történt. Eszerint az osztrák 
köztársaság Alsó- és Felső-Ausztriára, Észak-
Tirolra, Salzburgra, Voralbergre, Észak-Stájer
országra, Észak-Karinthiára és a magyar állam 
testéből gonosz számítással odaítélt Burgenlandra 
zsugorodott össze s eredeti 300.000 km2-nyi terü
letéből mindössze 82,610 km2-t kapott vissza, 
melybe azonban már az elrabolt Nyugatmagyar
ország (5055 km2) is bele van számítva. Az egy
kor rettegett hatalmú császárság így életképtelen 
torzállammá degradálódott, melynek fönnmara
dását nem annyira benső életföltételeinek szilárd
sága, mint inkább szomszédainak egymásra való 
agyarkodása és az életrehívó nagyhatalmak jó
indulata biztosítja. Gazdasági részében kimon
dotta, hogy Ausztria Magyarországgal egyetem
ben köteles a volt monarchia összes hadi adós
ságait magára vállalni s azonfelül még egyelőre 
meg nem határozott összegű jóvátételt fizetni. 
Katonai tekintetben pedig arra kötelezte a köz
társaságot, hogy 30.000 zsoldos katonánál 
nagyobb számú fegyveres erőt ne tartson. 

Az összes szövetségesek közül még aránylag 
a bolgárok jártak legjobban. A Neiállyben (nov. 
27.) aláirt békében újra le kellett ugyan monda-
niok Dobrudzsáról, Tráciáról és Észak-Mace-
doniáról, de történeti hatóraikat csaknem érintet
lenül megtartották. (114.077 km2-ből elveszítettek 
4077 km2-!) Gazdaságilag szintén tűrhető fel
tételeket nyertek. Mindössze harmadfél milliárd 
frank jóvátétel fizetésére és tetemes természet
beni szállításra köteleztek őket. 

Annál kegyetlenebbül bántak a forradalom 
és bolsevizmus következtében meggyengült 
Magyarországgal. 

A trianoni béke (1920 jun. 4.) kézzelfogható 
bizonysága annak a megdöbbentő tudatlanságnak 
ós könnyelműségnek, mellyel Parisban a világ 
sorsát intézték s annak a lelkiismeretlen ,machia-
vellizmusnak és agyafúrt ravaszkodásnak, mely-
lyel az érdekelt kis nemzetek, az u. n. utód
államok képviselői és nyugati szövetséges tár
saik (Seton Watson, Steed, Gheradame, Denis, 
Eisenmann, Taráim stb.) a vezető államférfiak 
abszolút tájékozatlanságával és a francia vezetés 
alatt álló versaillesi legfőbb haditanács min
denütt német veszedelmet szimatoló előítéletével 
visszaéltek. Mert a béke tulajdonképen nem más, 
mint kritikanélküli szentesítése a hódításra 
vágyó, telhetetlen szomszédok alaptalan jog
igényekre alapított osztozkodási terveinek és a 
forradalmi kormány vétkes mulasztásaiból fegy
veres kézzel előidézett fait accompli-nak. Maga 
a konferencia érdemlegesen csak egyszer, 1919 
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febr. 26. foglalkozott a magyar kérdéssel. De 
-ekkor is csak annyiban, hogy a Tizek Tanácsa, 
mely Japán kiválásáig (márc. 25.) a Négyek 
Tanácsa szerepét töltötte be, meghallgatta a 
legfőbb hadi tanács jelentését a szerbek, románok 
•és csehek által már megszállott és még meg
szánandó területekről és tudomásul vette az 
albizottságok munkálatait. Egyébként a kérdés 
tanulmányozását teljesen az egyoldalúan infor
mált és irántunk sokszorosan elfogult szakbizott
ságokra hagyta, melyek mindenben az ellenséges 
propaganda és a legfőbb hadi tanács szájaíze 
szerint jártak el. Az időnként engedélyezett 
demarkációs vonalak mentén szinte nyomról-
nyornra követhetjük, mint hasítanak le újabb 
•és újabb darabokat az ájult Magyarország testé
ből. A konferencia illetékes szervei, mint Tardieu, 
a magyar határok megállapítására kiküldött 
bizottság elnöke s a cseh és román érdekeket 
melegen támogató Le Bond és Berthelot tábor
nokok egyenesen a szerb, román és cseh annexiós 
tervek szószólóivá szegődtek s a határok meg
vonásánál nem a nyelvi hovatartozásra, hanem 
tisztán és kizárólag a hódításra vágyó szomszé
dok stratégiai és gazdasági érdekeire voltak 
tekintettel. 

A Tizek és Négyek Tanácsa mindezt közöm
bösen szemlélte s nem emelt kifogást az ellen 
«em, hogy az érdekelt népek a padovai és bel
grádi fegyverszüneti egyezmény dacára már 
elóre birtokukba vették az igényelt területeket. 
Bliss amerikai tábornok Wilsonhoz intézett 
memorandumában (1919 márc. 27. és 28.) hiába 
emelte fel szavát az igazság mellett, hiába sür
gette a belgrádi fegyverszünet betartását és a 
méltányos békekötést: az elnök nem mozdult, a 
konferencia pedig nem is próbált szabadulni a 
háttérben lappangó erők öleléséből. A bolseviz
mus kitörése aztán végleg megpecsételte sorsun
kat. 1920 jan. 15., amikor a gróf Apponyi Albert 
vezetése alatt álló magyar delegáció megjelent a 
párisi külügyminisztériumban a békeföltótelek 
átvételére, Magyarország földarabolása már el
végeztetett. A delegáció hiába hivatkozott az 
ezeréves birtoklás jogára; Apponyi hiába kérte 
az elszakításra itélt területek lakosságának meg-
szavaztatását, kérelmét elutasították. Hogy azon
ban mégis némi könnyítés látszatát adja a dolog
nak, Millerand miniszterelnök, jan. 17. óta Cle
menceau utóda, máj. 6. rendkívül engesztelékeny 
hangú levél kíséretében küldötte meg a végleges 
szöveget, melyben félreérthetetlen módon határ-
kiigazitásokat helyezett kilátásba. Ebből azonban 
semmi sem lett. Magyarország a békekötés kö
vetkeztében elveszítette területének kétharmadát, 
282.870 km^-ből' 191.756 km*-t s lakosságának 
háromötödét, 18,264.533-ból 10,782.579-t, elveszí
tette gazdasági boldogulásának legtöbb lényeges 
feltételét s ezenfelül olyan terheket volt kényte
len magára venni, melyek messze túlhaladják 
teherbíró képességét. 

Magyarországnál csak Törökország járt roez-
ezabbul. Aug. 10. Sévresben olyan békét volt 
kénytelen aláírni, mely úgyszólván kitörölte az 
önálló államok sorából. A bóké ugyanis Európá
ban csak Konstantinápolyt és a Csataldzsa-vonalig 

terjedő mögöttes területet, Ázsiában pedig oaak 
a szorosan vett töröklakta területeket hagyta ke
zén. Egyébként Tráciát és Szmirnát (Ioniát) a 
görögöknek ítélte oda, Kurdisztánt és Örmény
országot függetlenítette, Szíriát francia, Ciliciát 
olasz, Mezopotámiát, Palesztinát és az újonnan 
alakult arab hedzsászi és iraki királyságokat 
pedig angol érdekszférába utalta. Nem kevésbbé 
érzékeny csapást mért rá a tengerszorosok inter-
nacionalizálásával és gazdasági életének gúzsba
kötésével. Nem csoda, hogy a török nemzeti ön
érzet és ólniakarás föllázadt a meg nem érdemelt 
halálos ítélet ellen s Musztafa Kemal pasa veze
tésével a konstantinápolyi kormány tilalma elle
nére is fölvette ellene a harcot. 

A sévresi béke aláírása formailag véget vetett 
a világháborúnak, bár a nyomán támadt moz
galmak még mindig nem ültek el. Ma már meg
állapíthatjuk, hogy a háború kiegyenlítődés he
lyett a nyugtalanság és bizonytalanság újabb 
csiráit hintette el. Az entente vezetőhatalmai el
érték közvetlen hadi céljaikat: Anglia belátható 
időre megszabadult a német versenytől s gyarmat
birodalmát gigantikus arányokban megnövelte, 
Franciaország visszaszerezte Elszász-Lotharin-
giát és az európai hegemóniát s végül Olasz
ország megvalósította irredenta s adriai pro-
gramm ját. Csakhogy e célok elérése nagyon sokba: 
Közép- és Kelet-Európa anarchiába és nyomorba 
döntésébe és a nemzeteket egymáshoz fűző szoli
daritás nagy érzésének széttépésébe került. Ennek 
azonban nem annyira maga a háború, mint az 
utána következett békekötések szelleme az oka. 
Az emberiség legnagyobb szerencsétlensége, hogy 
Parisban 1919. Clemenceau és nem Wilson szel
leme győzött. Mert a franciák, mint annyiszor 
történelmök folyamán, ezúttal sem tudtak mér
téket tartani. Ahelyett, hogy bölcs mérséklettel 
megnyerni iparkodtak volna az ellenséget, sértő 
fennhéjázásukkal és durva önzésükkel még mé
lyebbre gyökereztették a háború tulajdonképeni 
felidéző okát, a német-francia gyűlöletet. A két 
szomszéd nép között ma sokkal nagyobb a tárgyi 
és érzelmi ellentét s következésképen sokkal szen
vedélyesebb lánggal lobog a gyűlölet, mint a há
ború előtt. 

Még nagyobb baj, hogy a franciák vak gyülöl-
ködésőkben és egyoldalú elfogultságukban a há
ború minden más vonatkozását is ennek az egyet
len érzésnek szemüvegén nézték. Ezért kellett 
széttépni ezeréves államkötelékeket, rombadön-
teni fényes múlttal bíró és történeti hivatottsá-
gukat már ismételten bebizonyított politikai ala
kulatokat s viszont életre kelteni teljesen kilátás
talan jövőjű államocskákat. Ezért kellett elkövetni 
a világtörténelem legpéldátlanabb szédelgését: az 
elnyomott nemzetek fölszabadítása címén idegen 
szolgaságnak vetni alá szabad népek millióit, 
kultúrában és erkölcsökben barbár hordáknak 
szolgáltatni ki magas műveltségű népcsoportokat 
s a legteljesebb anarchia állapotába taszítani nagy 
területeket, melyeken a háború előtt példás rend, 
munkakedv és szorgalom honolt. A párisi békék 
következtében ma Európa állapota hasonlíthatat-
lanabbul betegebb, mint a V. előtt volt. Bárhová 
fordítjuk tekintetünket, mindenütt elégületlenség 
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és elkeseredés csírázik. Végelemzésben tehát a 
háború csak újabb háború magvait hintette el, 
melyminden bizonnyal el is fog következni,hacsak 
a világ lelkiismerete föl nem ébred és melléje nem 
szegődik azoknak a reviziós törekvéseknek, me
lyeket a párisi szellemnek eddig még mindig sike
rült elgáncsolnia. 

Irodalom. Összefoglaló munlcák. Keichsarchiv, Der Welt
krieg 1914 bis 1918. Berlin 1895; Bemhardi, Deutschlands 
Heldenkampf, München 1922; Hierl, Weltkrieg in Umris-
•en, Charlottenburg 1923; Immánuel, Der Weltkrieg 1914 
Ms 1919. (Népszerű összefoglalás.), Berlin 1920; Moser, 
Knrzer strategischer Überblick über den Weltkrieg, Ber
lin 1921; Eitter, Kritik des Weltkrieges, Leipzig 1921; 
Bchwarte, Der grosse Krieg 1914—18. 10 kötet, Leipzig 
1921—24. (az 5. kötet: Der österr.-nng. Krieg); Stege-
mann, Geschichte des Krieges. I—IV. köt., Stuttgart, 
1917—21; Kabisch, Streitfragen des Weltkrieges, Stutt
gart 1924; Corda, La guerre mondiale, Paris 1922; Angol 
hadügymin. History of the great war 1914—18, London 
1922; Repington, The worlds war, London 1923; A magyar 
béketárgyalások. Jelentés a magyar békeküldőttség mű
ködéséről, Neuilly s. 8. 1920, 3 köt.; A nagy háború. Írás
ban és képben. Szerk. Lándor Tivadar, I—VII. köt., Buda
pest 1915—25. (Képszerű mű.) 

Francia hadszíntér. Rátz Jenő, A marnei csata, Buda
pest 1921; Kuni, Der Marneleldzug, Berlin 1920; Zwenl, 
Maubeuge—Aisne—Verdun, Berlin 1921; Palát, La grandé 
guerre sur le front Occidental, • Paris 1917—22. (Eddig 
8 köt.); Mangin, Comment flnit la guerre, Paris 1920 ; 
Pershing, Final report, Washington 1920. 

Keleti hadszíntér. Francois, Gorlice, Leipzig 1922 ; Qeöcze, 
A przemysli tragédia, Budapest 1922; Giehrl, Tannenberg, 

Világ hét csodája, így hívtak az ókorban hét 
nevezetes építményt, amelyek rendkívüli nagy
ságú méreteik és pompás díszítéseik által tűntek 
ki B amelyek még mai romhalmazukban is csodá
latot keltenek. Ezekhez számították: 1. Az egyip
tomi gúlákat (piramisok); 2. az ú. n. függő kerte
ket, melyeket Semiramis királyné építtetett Babi
lonban ; 3. Artemis templomát Bfezusban; 4. az 
olimpiai Zeus szobrát Pheidiastól; 5. a halikar-
nasszusi mauzóleumot; 6. a rodusi kolosszust és 
7. a hatalmas világító tornyot Fárosz szigetén. 

Világi alapítvány, 1. Alapítvány. 
Világidő, 1. Zánaidö. 
Világi iskolák, 1. Laikus iskolák. 
Világi papok (clerici saeculares), a szerzete

sekkel szemben azok a papok, akik semminemű 
rendnek sem tagjai. 

Világirodalom. B fogalmat és kifejezést elő-
Bzör Goethe alkotta. Általán a nemzeti irodal
mak összességét szokták e néven érteni. Ujabban 
őzzel a merőben összeadó felfogással szemben 
V.-nak azt a folyamatot értik, amelyben az egyes 
nemzetek irodalmai összehatnak, egymás javait 
átveszik, egymás termelését befolyásolják s mint
egy egységes központi, bár sokágú munkára egye
sülnek. Blsőrendi világirodalmi értéke van termó-
8zetesenagörögirodalomnak,abibliának, az újabb 
nemzeti irodalmakban a nagy lángeszeknek, mint 
Dante, Shakespere, Moliére, Goethe, Petőfi, Ibsen 
etb. Az irodalmi áramlások nőptöl-néphez mind
jobban sokszorozódnak. V. ö. Alexander Bernát, 
V.; Kisfaludi-Társaság Évkönyve (41. köt. 1907.). 

Világítás, n természetes és mesterséges f ény-
Dsscráűük (világosságforrások) alkalmazása. A Nap 
Ets egyetlen természetes világosságforrás; azon
ban az emberiség már a legrégibb idő óta alkal
mazza a mesterséges világosságiorrásokat. A régi 
egyiptomiak és rómaiak már olajmécseseket hasz-

Berlin 1923; Österr.-nng. Kriegsberichte. 1—6. f., Wien, 
1915—16; Knox, With the Russian Army 1914—17.,. 
London 1921. 

Balkáni harctér, Románia, Törökország és a gyarmati* 
háborúk. Nagy V., Románia elleni hadjárat. 1—2. k., 1. és 2.. 
kiadás, Budapest 1923—1924; Falkenhayn, Der Feldzug. 
der 9. Armee gegen die Rnmanen und Russen. 1—2. k.,. 
Berlin 1921; Österr.- ung. Kriegsberichte, 7. f., Wien 1917 ;. 
Limán von Sanders, Fünf Jahre Türkéi, Berlin 1920; Prigge, 
Der Kampl um die Dardanellen, Weimar 1916; Vollerthum,. 
Der Kampf um Tsingtau, Leipzig 1920 ; Lettow-Vorbeck, 
Meine Erinnerungen aus Oslafrika, Leipzig 1921; Breit J , 
Az 1914. évi o.-m. szerb-montenegrói hadjárat, Budapest 
1926. 

Olasz hadsiimtér. Hübner, Die 12. Schlacht am Isonzó 
und die Isonzokriege, Wien 1918; Österr.-ung. Kriegs
berichte, 8. f. 

Összeomlás. Rubint, Az összeomlás, Budapest 1922; 
Szabó, Mi okozta az összeomlást és a forradalmakat,. 
Budapest 1922; Sréter, Összeomlás az albán arcvonalon,. 
Budapest 1924; Nowak, Der Sturz der Mittelmáchte, 
München 1921; Nowak, Chaos, München 1923; Kerchnawe,. 
Der Zusammenbruch der österr.-ung. Wehrmacht im Herbst. 
1918, München 1921. 

Emlékiratok. Cramon, Unser österr.-ung. Verbündeter 
im Weltkrieg, Berlin 1920; Falkenhayn, Die oberste. 
Eeeresleitung 1914—16. in ihren wichtigsten'' Entschlies-
sungen, Berlin 1920: Krauss, Die Ursachen unserer Nie-
derlage, München 1921; Gurko, Russland 1914—1917.,. 
Berlin 1921; Knox, With the russian army 1914—1917. 
1—2 k., Newyork 1921; Cadorna, La guerra álla fronté-
italiana. 1—2. k., Milano 1921 ; Ludendorff, Meine Kriegs-
erinnernngen, Berlin 1920; Hindenburg, Aus meinem 
Lében, Braunschweig 1920; Conrad v. Hötzendorí, Aos 
meiner Dienstzeit. 1—5. k., Wien 1921—1924; Arz, Zur 
Geschichte des grossen Krieges 1914—18., Wien 1924. 

náltak, a IV. sz.-ban pedig ismerték a viaszgyer
tyákat is. A faggyúgyertya a XII. sz.-ban jött 
használatba, de a sztearingyertyát csak 1834., 
sőt a paraffíngyertyát csak 1850. találták fel. Az 
olajlámpásokban Argand használta először a kör
belet 1836.; találmányát felhasználják a gázvilá
gításban is (ú. n. körégők). A petroleum-V.-i (1.. 
Petroleum) 1859 óta használják, amióta Drake 
Titusvüle mellett az első lyukat fúratta a petro-
leumforrásba. Az első petroleumlámpást 1854. 
szerkesztették. A világító gázt (1. Gázgyártás) 
1812. alkalmazták Londonban. A villamos V, 
1881, az acetilén-V. 1894 óta jött forgalomba;. 
Edison izzólámpásával 1882. jelent meg először. 
Az utcai V.-t közbiztonsági szempontból a XVI. 
sz.-ban hozták divatba. Parisban előbb a lakók 
kötelessége volt az ablakokat kivilágítani és csak 
1558. állították fel Parisban az első utcai lám
pást fagerendára ós ezt a példát később London,. 
Amsterdam, Berlin s a többi nagy városok kö
vették. 

Díszítés szempontjából a V. külső és belső-
építményeknek művészi megvilágítása. A mű
vészi hatás a fény neme, színezése, intenzitása,, 
vezetésének módja és a fónyátbocsátó közegek 
minősége által érhető eL Belső helyiségek meg
világításánál a fényt beboesátó nyílások helyzeté
nek, valamint a nyílások beüvegezésének nagy 
szerepe van; egészen más a hatás, ha az ablakok 
oldalt, de alant, más, ha oldalt, de egyúttal fent 
és más, ha egészen a mennyezeten vannak elhe
lyezve. Más V.-t kívánunk a lakóházban s mást 
a templomokban, avagy ünnepi gyűléstermek
ben. Az esztétikai hatást nagyban fokozzák sa. 
üvegfestmények, sőt felső V. esetén az üvegek 
egyszínű bemázolása is hangulatkeltő V.-t szol
gáltat. A gázlángok dekoratív hatása főleg a lán
gok csoportosításával és elrendezésével érhető el, 
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ernyők útján ritkán fokozható, hátránya meg, 
hogy kormoz, tűzveszélyes, hőséget fejt ki, oxi
gént fogyaszt s a légvonatnak is nagyon ki van 
téve. Nem igy az elektromos fény, amely a fény
tartóhoz, a lámpához teljesen alkalmazkodik s a 
fény színezését a legnagyobb mértékben megen
gedi ; azonban az ívlámpás nagyon is erős fényt 
ad s csupán szabad terek, nagy termek, pálya
udvarok stb. megvilágítására használható nagy 
előnnyel. A világos, hideg színeket jobban ér
vényre juttatja, mint a sötétebbeket. Ellenkező 
hatása van ara elektromos izzófénynek, amely az 
összes hideg színeket melegebbekké teszi. Gyak
ran használják a két fajta fényt együttesen is, 
amikor t. i. az izzólámpás kisebb fényerőssége 
valamely nagyobb tér ünnepélyes megvilágítá
sára nem elegendő. Az ív- és izzófény dekoratív 
hatását az ipari és kereskedelmi élet is mindjob
ban kihasználja. Mészárosok előnyt adnak a pet
róleum- vagy gázlámpásnak, mert ez a nyers húst 
élénk vörös, friss színben tünteti fel, a koppasz-
tott baromflkereskedők nagyon szeretik az elek
tromos ívfényt, mely árúikat a természetesnél 
fehérebbnek tünteti fel. Ékszerészek, üvegkeres
kedők az izzófénynek, a porcellánkereskedők, 
fehérnemügyárosok az ívfénynek adnak előnyt. 

Rendkívül érdekes az elektromos világítótestek 
kifejlődése s a fény színezése. B téren azonban 
stílszerűtlenségekkel is gyakran találkozunk, ilye
nek pl. a gyertyacsillárok porcellángyertyák
kal, melyek végére apró izzókörtéket szerelnek. 
Irányadó gondolat lett az izzólámpások szerves 
kapcsolatba hozása a megvilágítandó helyiség 
architektúrájával. Mindjobban felelevenítik a régi 
formákat és nagyban használják a virágmotivu-
mokat. Különben is díszes helyiségek megvilágí
tása rendkívül emelhető szabadon lebegő világító
testekkel, áttetsző, aranyos üvegekkel. A V. dí
szítői szempontból az elektromos fény bevezetése 
által önálló művészetté fejlődött, amely a belső 
díszítéseknél határozottan szerepet játszik s 
amely a helyiségek architektúrájával és plaszti
kájával mindjobban összeolvadni törekszik. A mai 
törekvés abban nyilvánul meg, hogy a nagy köz
ponti világító testek helyett művészien elosztott, 
dekorativfénytartókathasználnak,amelyek mind 
nappal, mind éjjel formai tekintetben a helyisé
gekhez jobban hozzásimulnak. 

Nagy fontossága van a V.-nak a harcászatban 
Is. Ide tartoznak a régebben általánosan használt 
világító labdák. Ezeket mozsarakból lőtték ki s 
ha a felütő ponthoz értek, gyújtó anyagukat elé
gették. Hasonló eszközök a rakéták is. Legújab
ban a vízgázfényt is használják. Ez kalciumkar-
biddal és némi foszforkalciummal töltött fémhen
ger, mely vízzel érintkezve, a vízen lobogó erős 
fényt szolgáltat, melyet se a szél, se a hullám el 
nem olthat. Ágyúból kilőve, a hajót oly nagy 
körben világítja meg, hogy a torpedóhajó köze
ledését felismerhetik. 

Igen fontos szerepük van a világító gócpon
toknak- A petróleum- vagy villamos lámpást ref
lektor elé állítják s ezúton folytatólagos, nagy 
távolságra terjedő V.-t nyernek. A franciáké és 
olaszoké az érdem, hogy megkezdték az elektro
mos V.-nak hadicélokra való kihasználását. 

Az előbbiek Kinburnnál (1854), az utóbbiak 
Gaetánál (1862), azonban csak a villamos gégék
nek 1863. történt feltalálása vezetett célra. Afran-
cia hadihajókon már 1867. voltak ilyen gépek. 
Ezek után következett az 1870—71-iki hadjárat. 
Paris ostrománál már nagyban alkalmazták az 
elektromos fényt. Azóta Francia- ós Németor
szágban nagy gondot fordítanak a harc előtéri 
világítására s a többi államok is nem stabil, ha
nem mobil világító gépeket használnak. 

A régi tüzéreink világító labdái mintegy 100 m. 
átmérőjű kört világítottak meg, a villamos lám
pás reflektora 3000 m. átmérőjű körterületre is 
kellő erősségű fényt vet. 

Világítás, állatoké. A világító képesség az 
állatok sorában igen elterjedt. Az egysejtű vég
lényektől (Protozoa) kezdve a Gerincesekig 
(Vertebrata) minden állattörzsben vannak kisebb-
nagyobb számban olyan állatfajok, amelyek vilá
gítani tudnak. A Véglények (Protozoa) körében, 
különösen a Peridineák és a Gystoflagellaták, a 
Tömlősök (Goelenterata) sorában némely Hyd-
roidpolypok (Glythia), Medúzák (pl. Pelagia 
Óceánia stb.), Nyolcsugarú korallok (Octo-
corallia, pl. Pennatula, Cavernularia), továbbá 
a Bordás medúzák (Gtenophora, pl. Beroe, Gy-
dippe) tűnnek ki világításukkal. A férgek (Ver
mes) törzsében számos Polychaeta-faj (Ghaetop-
terus, Achlo'é, Syllis), a Tüskésbőrűek (Echino-
dermata) törzsében több tengeri sün- és kígyó-
karú tengeri csillag világít. Még nagyobb szám
ban találjuk a világító állatokat a Puhatestűek 
(Mollusca) körében; itt egyes kagylók (Pholas 
dactylus) és csigák (Phyllirhoé), főleg azonban 
nagy számban a tengermélyi lábasfejüek (Geplui-
lopoda) érdemelnek említést. Viszonylag kis 
számúak a világító rovarok, melyek közül a 
Malacodermatidák és Elateridák családjába tar
tozó világító bogarak (Lampyris, Luciola, Pyro-
phorus) közismertek. A rákok közül számos 
Evezőslábú rák (Gopepoda), Kagylós rák (Ostra-
coda) és a mélységben élő Euphausidák világí
tanak. Különös figyelmet érdemelnek a Zsák-
állatok (Tunicata), mert az idetartozó Pyroso-
mák a legélénkebben világító állatok. A száraz
földi Gerinces állatok között világítókat egy
általában nem találunk, annál több a világító faj 
a tengeri halak, különösen a tengermélyiek 
között. 

Ami a V. módját illeti, a világító véglények 
(pl. Noctilitca) egész felületükön világítanak, a 
többi soksejtű gerinctelen állatoknál világító 
bőrfoltokat és bőrsávokat találunk, melyek kü
lönböző terjedelemben és elrendezésben helyez
kednek el a testen, rendesen azonban ágy van
nak elrendezve, hogy szabad szemmel vizsgálva 
a világító állatot, az a benyomásunk, mintha 
egész felületük világítana. A magasabbrendü 
világító állatoknál (Gephalopoda, halak stb.) a 
V. rendesen különleges, többnyire igen bonyoló
dott szerkezetű világító szervekhez van kötve. 
A világító szervek rendesen mirigyes szerke
zetűek. Kívülről, a test felé tekintve, sötét festék
réteg (pigment-burok) veszi körül, melynek az a 
feladata, hogy a létrehozott fénynek befelé való 
jutását megakadályozza. Ezután a reflektor-réteg 
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következik, mely a fénysugarakat kifelé erősen 
visszaveri. Ezen belül található a vérerekkel és 
idegekkel gazdagon ellátott mirigyes réteg, mely 
világító sejtekből áll s mely a fényt kisugárzó 
anyagot termeli. A világító szervek el lehetnek 
még külön lencsékkel is látva, melyek a fény
sugarakat összegyűjtve vagy szétszórva bo
csátják keresztül magukon. Ezek a lencsék né
melykor színesek is s ilyen módon a rajtuk keresz
tül haladó fénysugarak különböző szint kapnak. 
A különböző színű fényt kisugárzó világító szer
vek elrendezésével a tengermólyi állatokon külön
böző gyönyörű szin-mustrázatok keletkeznek. 

A világító állatok gerjesztette fény nem minden 
fajnál áll egyenlő hullámhosszúságú sugarakból. 
Eendesen azonban a világító szervek a látható 
színkép középső részébe tartozó sugarakat ger
jesztik, ezért többnyire zöldes színűek. A hatá
rozottan kék és vörös színűek a világító szervek 
eléhelyezett szineslenesék hatásának eredményei. 
Nevezetes tulajdonsága az élő szervezetek léte
sítette fénynek, hogy nagyon kevés, vagy éppen
séggel semmiféle hősugarat nem tartalmaz; ez 
a fény tehát igazi hideg fény, melyre V.-sal fog
lalkozó technikusaink a helyiségeinket megvilá
gító mesterséges fényforrásoknál hiába törek
szenek. Érdekes jelenség, hogy a világító állatok 
V.-a a halállal és a világító szervek elroncso-
lásával nem szűnik meg. A világító szerveket 
összezúzhatjuk, óvatosan kiszáríthatjuk és évekig 
eltarthatjuk s mihelyt később vízzel átitatjuk, a 
V. ismét érvényesül. Vizén kívül a világító szer
vek működéséhez még oxigén szükséges. A V.-sal 
kapcsolatos kémiai folyamatokat közelebbről még 
nem ismerjük. Ott, ahol a V.-t pontosabban tanul
mányozták, a V. két anyag egymásra hatásához 
van kötve; az egyik anyag a luciferin, mely 
oxidáció útján a V.-nál fokozatosan elhasználó
dik, a másik anyag a luciferase, mely hő iránt 
érzékeny. A luciferase ferment-természetű anyag 
(enzym) s ez létesiti katalytikus hatásával a luci
ferin oxidációját, mely a V. jelenségeinek alapja. 
Legújabban Gerretsen a világító szervekben még 
egy másik enzymet is talált, melyet photogenase 
névvel jelölt meg s melynek az a rendeltetése, 
hogy hatására a világító szervekben az asszimi
lált anyagokból világító anyag (luciferin) kelet
kezzék. 

A legújabb vizsgálatokból, főleg Pierantoni 
és Euchner kutatásaiból kiderült, hogy a leg
több világító állat világító sejtjeiben világító 
baktériumok élnek állandóan s ezek okozzák a 
V.-t. E szerint az állatok V.-a nem az állatok 
életműködésének eredménye, hanem a világító 
sejtekben velük szimbiózisban élő világító bakté
riumok életműködésének következménye. 

A V. biológiai jelentőségéről még keveset tu
dunk. A mai magyarázatok szerint egyes alsóbb
rendű állatokra (pl. világító véglényekre) a V. 
teljesen közömbös tulajdonság, a magasabbren-
düeknél lehet ijesztő fény, melynek feladata hir
telen kigyuladással az üldöző vagy támadni ké
szülő ellenségei elriasztani: lehet csalogató fény, 
mellyel a világító áilat a táplálékául szolgáló élő 
szervezeteket magához vonzza; szolgálhat a V. 
természetesen tájékozódásra, pl. a mély tengerek 

sötétségében; végül lehet a V. ismertető fény is, 
amelynek az a rendeltetése, hogy a különböző 
nemű egyedek összetalálkozását megkönnyítse, 
illetőleg lehetővé tegye. 

Irodalma. Pratje, Das Leuchten der Organismen, Ergebn. 
d. Physiol., 21. kőt., 1923; Hangold, Die Produkiion von 
Licht, Winterstein's Handbnch d. vergl. Physiologie, 3. köt.; 
Harvey, Tte natúr of animál light, Philadelphia et London 
1920; Buchner, Tier und Pflanze in intrazellnlarer Sym-
biose, Berlin 1921, 

Világitélet, L ítélet napja. 
Világító állatok, 1. Világítás (állatoké). 
Világító anyagok, vagy világító források, oly 

testek, melyekbizonyos körülmények közöttfény-
sugarakat szórnak szét s ezekkel világítanak. A 
foszfor a szabad levegőn vegyül oxigénnel s eköz
ben villog és világít. Világító anyag tulajdon
képpen minden test, mely lángtünemény mellett 
oxidálódni képes, de a gyakorlatban csak azokat 
használjuk, amelyek sok szent tartalmaznak. Ilye
nek az állati zsírok és olajok. A zsírok sztearin-, 
palmitin- és oleinsavas glicerinből állanak és 
belőlük sztearinsavat állítanak elő, vagy pedig 
magát a faggyút használják fel világításra. Az 
olajok is e három összetett testből állanak, de 
bennük több az ölein, mint a sztearin. A petró
leum is szénhidrogének keveréke lévén, sok szenet 
tartalmaz; a petróleum száraz lepárlásánál kelet
kezett paraffin is széndús anyag, mely főleg a 
sztearinnal keverve jön forgalomba. Halzsírból 
is készítenek világító anyagot. A legjobb világító 
anyag a szén maga, mert benne az az energia van 
felhalmozva, mely évezredek előtt a napsugár 
melege alakjában helyezkedett el a növényben, 
amelyből kőszén lett. A világító gáz gyártásánál 
a kőszénben lévő szénhidrogén-géaök. illannak el 
s ezek alkotják a V.-at. Az acetilén szónben legdú
sabb szénhidrogén s ezért világít legjobban. Vilá
gító anyag azonban minden test, mely izzás által 
is fényt áraszt; ilyen a kréta-, a platina-, a tiszta 
szén-v. fémszál. L. Világítás és Világítóeszközök. 

Világító baktériumok. A mészárszékben álló 
hús és a tengerpartra kivetett halak fónyléséről 
Aristoteles óta sok feljegyzésünk van. A régi ba
bonás magyarázatokkal szemben tudjuk, hogy az 
élettelen szerves anyagok fénylését az ú. n. pho-
togen baktériumok okozzák. Ezeknek száma mai 
tudásunk szerint 26. Közüiök leggyakoribb a 
mindenütt jelenlevő Bacteriwm pkosphoreum 
(Cohn) Holisch(= Micrococcus phosphoreus Cohn). 
A fénylés alapoka az oxidáció. A V.-ból nagyon 
könnyű tiszta tenyészetet készíteni, amelynek 
fénylése meglepően erős. Ezzel a tenyészettel bár
mely élettelen szerves anyagot (kolbász, hús stb.) 
fénylővé tehetünk. L. még Világító gombák. 

Világító bója, 1. Hajózási jelek. 
Világító eszközök, azok a készülékek, melyek 

segélyével a világító anyagból lehetőleg nagy 
világosságot tudunk nyerni. A főcél szagtalan, 
nyugodt lángot kapni, mely a világítandó helyi
ség levegő jót sem korommal, sem égéstermékkel 
(szénsavval stb.) nem fertőzi meg, de sugárzó 
melegével sem okoz kellemetlenséget. A csatolt 
táblázatban a V.-et hasonlítjuk össze, tekintettel 
a fényerőre, anyagfogyasztásra és melegfejlesz
tésre, illetőleg sugárzásra is. L. Lámpás, Fáklya, 
Gyertya és Gázlángzók. 
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A V.-et három csoportba oszthatjuk: 1. Lehet
nek olyanok, melyek a fénysugarakat kilövelő 
testet maguk — önműködőlég — állítják elő és 
hozzák izzásba. Ezeket kivétel nélkül szénhidro
gének alkotják, melyek magas hőmérsékletnél 
szétbomlanak szénre és hidrogénre. Az utóbbinak 
elégése izzítja a szenet, mely a láng felszínére 
jutva, szintén elég és fokozza a hőhatást. A szén
hidrogének lehetnek szilárd testek (faggyú-, 
viasz-,8ztearin- és paraf fingyertya,szurokfáklya), 
folyadékok (olaj és petróleum) vagy gázok (vilá
gító gáz, acetilén, vízgáz). 

Minél nagyobb a láng hőmérséklete, annál job
ban világít. A regeneratív gázlángzók elve az, 
hogy az elszálló égéstermékekkel felmelegített 
gáz és levegő a lángból meleget ne vonjon el, 
tehát a láng a kivált szénrészecskéket erőtelje
sebb izzásba hozhassa. 

A gyertya lángját 4 öv alkotja: 1. a belső sötét 
mag; itt gyűlnek össze az anyag elpárolgásából 
keletkezett gázok; 2. ez alatt világoskék félkör
alakú sáv van, itt a hőmérséklet alacsony; 3. a 
sötét kúp körül a gázokból kivált szénrószecskék 
izzanak, azért ez az öv sárga és világít és 4. a 

tette árnyék fordított négyzetes arányban áll a 
távolsággal, tehát ha valamely világító eszköz 
háromszor nagyobb távolságból egyenlő árnyé
kot vet az egységgyertya lángjával, akkor annak 
világitóképessége 32=9 egységgyertya. Ha az 
egységgyertya világítóereje v, távolsága t, a 
kérdéses világítóanyag világító ereje V, távol
sága (mikor a két árnyék egyenlő) T, akkor az 
arány a következő: 

v:V=t*:T>, e b b ő l V = — ^ 

Tudományos méréseknél a .He/wer-egységet 
használják. B célból 8 milliméter átmérőjű új 
ezüstesőbe amilacetáttal teleitatott gömbölyű 
kanócot tesznek. A láng 10 percnyi égés után 
40 mm. legyen. 

Világító eszközök adója. A Német birodalom
ban 1910 óta adó alá esnek a világítási eszközök, 
nevezetesen a villanykörték, gáz-, spiritusz-, pet
róleum- és másféle lámpák. Az adót a tárgyak 
előállítója fizeti, az adólerovást pedig forgalomba-
hozatal előtt a csomagokon megfelelő adójegyek
kel igazolják. 

Világító test 

Sztearin-gyertya „ 
Paraffin-gyertya 
Petroleum lapos lángzó ... 
Petroleum körégő... — ... 
Spiritusz-izzófény —. 
Gáz lapos lángzó ... — ... 
Gáz Argand-égő 
Gáz izzófény 
Villamos izzólámpás — 

Normál j 
gyertya- | 

fény 

100 normál gyertya 

anyag
fogyasztás 

szénsav | víz 
Sngárzó 
melege * 

fejlesztése 1 óra alatt 

1-18 
1-22 
0-95 
0-58 
0-38 
0-91 
0-68 
0-12 

8100 Ca 
7980 « 
6240 « 
3432 « 
1247 <t 
8480 <t 
6360 <t 
1060 « 
400 « 

8-7 
8-2 

10-8 
10-6 
1-2 
6-2 
6-1 
1-0 
2-2 

* Percenként 8 gyertya után 1 dm^-re 87-5 cm. távolságba. 

legkülsőbb övben a szén elég széndioxiddá és a 
hidrogén vízzé. 

2. A V.második csoportját alkotják azok, melyek
nek mechanikai úton (villamos ív- ós izzólámpá
sok) vagy kémiai úton (Auer-féle izzótest, Dru-
mond-fény, platinagyüszű stb.) izzásba hozható, 
külön világító testük van. 

3. A V. harmadik csoportját alkotják azok, me
lyeknek oxidációja fónytüneménnyel jár (magné
zium, foszfor stb.). 

A világosságot a fotométer segítségével mér
jük (1. Fotométer) és a fény nagyságát valamely 
viszonyszámmal fejezzük ki. A fényegység Né
met-, Francia- s Angolországban különböző, ná
lunk legelterjedtebb a német egységgyertya. Ezt 
tiszta paraffinból készítik; körének átmérője 
20 mm. s 12 db nyom 1 kg.-ot. A kanócot 24 egyen
lően sodort olyan gyapotfonal alkotja, melynek 
m.-je 668 mg.-ot nyom. A láng magassága 50 mm. 
A fényt ezzel úgy mérik, hogy vesznek egy merő
legesen álló fehér lapot; ez előtt egy farudacska 
áll. Elébe állítják az egységgyertyát (sötét szobá
ban) s a megvizsgálandó világító anyagot; ez 
utóbbit, miután mindkettőt meggyújtottuk, addig 
távolítjuk el, míg a fehér lapon a két árnyék, 
melyet a rudacska a két világító lángtól reá vet, 
teljesen egyenlővé válik. A világító eszköz ve-

Világító felhők. 1885 után napnyugta után v. 
napkelte előtt több helyütt is a cirrushoz hasonló, 
ragyogó ezüstszínű felhőket észleltek. Azóta ezek
nek a V.-nek megjelenése és terjedelme mindjob
ban ritkul. Jesse szerint a Krakatoa kitörése alkal
mával (1883) a vulkanikus gőzök kondenzációs ter
mékei, melyek igen nagy magasságba lövettettek, 
a naptól jövő sugaraktól lettek láthatókká és így 
okozták a V.-et, melyeknek magasságát 80 km.-re 
becsülték. 

Világító festékek, oly festékek, melyek sötét
ben világítanak. Alapanyagaik az ú, n. «világítő-
kövek>t (Leuehtsteine), ezeket luminoforoknak, 
Balmaine-féle anyagoknak is nevezik, melyeknek 
a hatóanyaga: bariuniszulfid, stronciuinszrMd, 
kalciumszulfid. 

Világító gáz, 1. Gázgyártás és Gázlángzók. 
\ Világító golyók, 1. Világító pisztoly. 
I Világító gombák. A korhadó fának sötétben 
való f ényléso régóta ismeretes. A hozzá nem ér
tőkre ez a tünemény kísértetiesen hat. Most már 
tudjuk, hogy a fának fénylését magasabb rendű 
gombák okozzák, melyeknek myceliuma, illetőleg 
rhizomorphái (1. o.) át meg átjárják a fa testét. 
Főképen a Mézszínű galóca (1. o.) rhizomorphái-
nak ágvégződései fénylenek. Molischnák sikerült 
ennek a gombának spóráiból olyan tiszta tényé-
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szetet nevelni, amely nemcsak fénylő myeeliumot, 
hanem fejlett termőtestet is eredményezett. Ily 
módon laboratóriumi kísérlet útján is bebizonyo
sodott, hogy a fa fónylését valóban a Mézszínű 
galóca okozza. Ismeretesek azonban olyan gom
bák is, amelyeknek kalapalakú termő teste is fény
lik. Ilyen a déleurópai Agaricus olearius, a bra
zíliai A. Gardneri, az amboinai A. igneu-s és az 
ausztráliai Panus incandescens. Összesen 14 
fénylő gombát ismerünk. Más hat gomba világító
képessége vitás. A Xylariaríélek nem fénylenek. 
Afónylés oka az oxidáció. A tünemény csakis víz 
és szabad oxigén jelenlétében áll elő, a gomba 
lélegzésével azonban nincs összefüggésben. A 
fényt adó anyag a sejtek belsejében keletkezik és 
a sejtet nem is nagyja el. Ezt a világító anyagot, 
melyet közelebbről ínég nem ismerünk, Molisch 
photogénneknevozi. V.ö. H. Molisch, Leuchtende 
Píianzen (Jena 1904). 

Világító hajók, 1. Hajózási jelek. 
Világító halak (állat), a világító szervekkel 

ellátott halak gyűjtőneve, A V. fajai különböző 
családba tartoznak. Általában kis tengí-rmelyi 
halak. A legnagyobbak egyike a Halosaurus 
macrochir Günth., mely az Atlanti-óceán déli ós 
középső részeiben mintegy 4000 m. mélységben 
honos, legfeljebb 50—60 cm. hosszú. Ismertebb 
világító hal-fajok: Xanodermichthys nodulosus 
Günth., 25 cm.hosszú; a Csendes-óceánban 700m. 
mélységben fordul elő; szája kicsi; színe fekete; 
világító szervei az egész testen szabálytalanul 
elszórvafoglamakhelyet.^íerno^íerí/asíZiem^ana 
Herm., 5 cm. hosszú; az Indiai-, Csendes- és 
Atlanti-óceánban s a Földközi-tengerben is él; 
bőre ezüstös osillogású; szájrése meredeken fel
felé tekint; nagy világító szervei a hason, a tor
kon a mellúszó tövében, a végbélnyílás felett és 
a fark alsó részén helyezkednek el. Argyropelecus 
hemigymnus Coeco; 8 cm. hosszú; nagy telesz-
kópszemei vannak s világító szervei hosszanti 
sorokban a hasoldalt díszítik; az Atlanti-óceánban 
ésaFöldközi-tengerbenhono6.CAawíioáMSíS?oa»m 
Bl. Schn., 30 cm. hosszú; az összes nagy óceánok
ban nagy mélységben (5000 m.-től mélyebbre) 
található; félelmetes ragadozó fogazata van; 
világító szervei két hosszanti sorban elrendez
kedve a hason, továbbá a szemek közül, az áll
kapcsokon és a kopoltyúfedőkön tűnnek szembe. 
Málacosteus indicus Ayres, 10 cm. hosszú; az 
Indiai-óceánban 900 m. mélységben él; elül, a 
fejen igen szóles; szája igen nagy; világító szervei 
különböző színű (vörös, zöld, fehér) fényt terjesz
tenek. Legtöbb világító hal van a Nagyszájú ha
lak (Stomiatidae) és Világító szarainiák (Sco-
pélidae) családjában; 1. Stomiatidae és Világító 
szardiniák. 

Világító kabócák (Fulgoridae, &Uat), más né
ven Lámpahordó kabócák, a Kabócák egyik 
családja, amelynek több faját a hólyagszerűen 
felduzzadt vagy szarvalakúan megnyúlt fej jel
lemzi. A régiek tévesen azt hitték, hogy ez a 
torzulás vüágító lámpásuk, innen a család neve. 
Világítani egyáltalában nem tudnak. Kendszerint 
tarka színűek és testük viaszt választ ki. L. bő
vebben Kabócák alatt. 

Világító kő, 1. Foszforeszkálás. 
Révai Naw LeaHcona. XIX köt. 

Világító lövedék, 1. Világító pisztoly. 
Világító növények, a világító baktériumok 

módjára fénylenek, foszforeszkálnak a rothadó 
fákban élő gombák, így pl. az Armillaria mellea 
myceliuma. Ez is oxidálási folyamat, amelytől 
megkülönböztetendő bizonyos növényeknek fény
lése, amely a rájuk eső fény visszaverődéséből 
ered. 

[ Világító ostoros állatka (Noctiluca, aiiat), 1. 
j Noctiluca. 

Világító pisztoly, éjjeli harcokban a harcvonal 
előtti terület megvilágítására szolgáló, világító 
lövedékek kilövésére alkalmas készülék. Fény
hatása 200 m. távolságig terjed és 8—10 másod
percig tart. 

Világító szardiniák (Scopelidae, állat), a Cson
tos halak (Teleostei) rendjének egyik családja. 
100-náltöbb fajuk ismeretes, melyek mindannyian 
tengermélyiek. Testalakjuk a szardiniákéhoz ha
sonló. Jellemzők világítószerveik, melyek sorok
ban elrendezve törzsük oldalain foglalnak helyet. 
Leggyakoribb fajuk a közönséges V. (Scopelus 
engraulis Gthr.), melyet a tengermólyi expedí
ciók úgyszólván minden tengerben megtaláltak. 
Hossza rendesen mindössze 10—20 cm. 

Világító szervek, 1. Világítás, állatoké. 
Világító szesz, kb. 70—95 térf. 90o/0-os szesz 

és 5—30 térf. tisztított, legalább 160—180°-on 
forrásnak induló benzololaj keverésével nyerik. 
Állítólag szép, élénk lánggal, kormozás nélkül ég 
el, közönséges kanócos lámpában. 

Világítótornyok (ném. Leuchtturm, ol. faro, 
íiano.phare, ang. lighthouse), partra, zátonyra, 
szirtre, szigetre, sekély vízben tenger fenekére 
épített toronyalakú hajózási jelek (1. o.), amelyek 
hajózásilag fontos v. veszélyes vizeken a hajós
nak a tájékozást megkönnyítik, a kikötőbejárato
kat megjelölik. A V. éjjel többnyire nagyobb távol
ságokra látható fényjeleket adnak, a parthoz kö
zel csak kisebb, néhány km.-re látható jeltüzek és 
egyéb jelek szolgálnak a közelebbi eligazodásra. 
A V. különben a nappali tájékozódást is szolgál
ják, amennyiben magasra épített és feltűnő tes
tük, amely sokszor jellegzetes módon színes csí
kokkal be van festve, nem ködös időben mesz-
szire látható. Hogy ködös időben is előmoz
dítsák a hajózás biztonságát, többnyire akusz
tikai jelzőkészülékekkel is kapcsolatosak, mint 
amilyenek ágyúk, gőz- és légkürtök, harangok, 
újabban vízalatti hangjelzések stb. 

A V. eredete már a messze ókorba nyúlik visz-
sza. Az első állandó V.-at Plinius említi természet
történetében Kr. u. 77-ből; a tornyok Alexandriá
ban, Ostiában (a Tiber torkolatánál) és Eavenná-
ban voltak. A Pharos szigetén levő torony, mely 
egyike volt a legelső V.-nak, adta az összes román 
nyelvekben a V. fogalmának nevét. A hajózás 
kiterjesztésóvói Európa Ny.-i, majd E.-i part
jain is épültek V. A fényforrás e V.-ban eleinte 
nyilt fatüz volt, mely vaskosarakban égett, ahol 
szurok volt, ott a fát azzal áztatták. Később szenet 
égettek nyilt tűzhelyeken, a tornyok lapos tetején. 
A nyilt tűzhelyeket idővel zárt üveglámpásokkal 
helyettesitették, melyekben olajat és kőolajat 
égettek. Hogy e gyenge fényforrások hatását nö
veljék, a fényforrást egy fényszóróban helyezték 

aa 
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el parabola alakú reflektorokkal, melyek a fény
sugarakat fénykévékben löveitek ki. A világító
gáz mint világító eszköz csak 1819 óta szerepel, 
ezt a XIX. sz. vége felé a villamos ívlámpa kö
vette. Fresnel francia fizikus a XIX. sz. elején 
a reflektorokat kiküszöbölte akkép, hogy prizmák 
összeállításával a világító test előtt gyűjtötte 
össze a sugarakat s azokat egyirányba terelte 
(Fresnel-féle dioptriai és kaledioptriai szerkezet). 
A legtöbb V. ezt használják. 

A gáznak mint világítóeszköznek elterjedését 
különösen Dalin Gusztáv svéd mérnök találmá
nya, a Sun-Valve (magy. napszelep) nevű öngyújtó-
szerkezet mozdította elő, mely a fényforrást foly
tonosan működésben tartja és azt akkép szabá
lyozza, hogy ha napfény van, a világ annál keve

sebb gázt kap, 
mennél erősebb 
a napfény. B ké
szülék a fémek 
ama tulajdonsá
gán alapszik, 
hogy a nap ál
tal megvilágít
va kitágulnak, 
sötétben, köd
ben, mikor a nap 

sugarai nem 
érik, összehú
zódnak. Dalin 
egy erős üveg
hengert vett (1. 
az ábrát), mely
nek alapján fém-
rudakat (2) erő-
sitettmeg.Ezek-
nek felső végére 
egy köralakú la
pot helyezett, 
amelynek alsó 
része egy befe
ketített fémhen
gerre gyako
rolja azt a nyo
mást, amelyet 
felülről egy spi
rális rugótól 
kap. E fekete 

fémhenger (1), mely a készülék tengelyében van el
helyezve, alul egy finom szögben végződik, amely 
a gáz járását (7) elzáró szelepen nyugszik. A sze
lep egy kétkarú emeltyű, melynek egyik karjá
nak végére egy rúgó (8) gyakorol nyomást. Ha a 
fémrudakat napfény éri, akkor erősen visszaverik 
a fekete hengerre, ennek folytán ez nagyobb mér
tékben tágul ki a rudaknál s a finom szöggel 
erősen elzárva tartja a szelepet. Borús időben v. 
este mind kevesebb fény éri a rudakat és a hen
gert, az utóbbi lassan összehúzódik, a szög a sze
lepről felemelkedik s ez a 8-cal jelölt rúgó nyo
mása folytán kinyílik, minek folytán agáza9-es 
csőből a 10-es csövön át a lámpába tolul. A szer
kezet egy 360 részre beosztott szabályzó készü
lékkel akkép állítható be, hogy a lámpa egy meg
határozott világosság mellett kezdje el működését. 
A Dalin-fóle szerkezettel oly V. is világítanak 

Dalin-féle napszelep. 

hosszú időn át egyszeri gáztöltéssel, amelyek 
gázfejlesztő-teleppel nincsenek összekötve. így a 
délamerikai Maghellan-utat is ezek világítják és 
csak minden hat hónapban szorulnak felülvizsgá
latra. A fiumei két világítótorony is Dalin-féle 
napszeleppel van felszerelve. 

Nehogy a "V. egymással összetéveszthetők le
gyenek, szükséges, hogy az egyes partvidékek v. 
tengerrészek megvilágítására szolgáló V. külön
féle optikai jelzést adjanak. Megkülönböztetünk 
állandó fényt, melynek optikai szerkezete állan
dóan erős és megszakítás nélküli sugarakat vet a 
tengerre és változó fényt, melynél a fény ereje 
meghatározott időközükben gyengébb lesz, illetve 
a fehér fényt piros v. zöld váltja fel; vannak úgy
nevezett vaktüzek, melyek csak hosszabb szünet 
után gyúlnak ki bizonyos időre, ós villanó tüzek 
(ném. Blickfeuer), melyek rövid időközökben vil
lannak fel. Lehet e jellegzeteket egyesíteni és 
kombinálni, így pl. állandó fehér fényt piros villa
násokkal stb. Az erősen járt hajózási utak jelen
leg már kielégítően meg vannak világítva, minde
nekelőtt az európai partok. Háborúban az ellen
ség által veszélyeztetett parttészek világító tor
nyaiban a világítást beszüntetik. 

Világító udvar, mellékhelyiségek világítására 
és szellőztetésére használt kisméretű udvar. Mére
tezését az «Épitési szabályzata írja elő. 

Világító zsákállatok (Pyrosoma, 4Uat). 1. Py-
rosoma. 

Világjogszolgáltatás elve, 1. Területiség élve. 
Világkép. Az embernek az a szükséglete, hogy 

a mindenség jelenségeit ne csak formálisan is
merje meg, hanem meg is értse, minden idők gon
dolkodóinál V.-ben jutott kifejezésre, mely a té
nyek sokféleségét egységes szempontból felfogni 
vagy lehetőleg kevés számú alapvető elvből leve
zetni igyekszik. Ilyen V. megalkotására első sor
ban a fizika látszik hivatva, melynek törvényei a 
természetben végbemenő folyamatok minden ágá-
.ban kifejezésre jutnak. Mint Chwolson hangsú
lyozza, a törvényeket csak azon téren belül szabad 
érvényesnek tekintenünk, amely észlelésünknek 
hozzáférhető s a mindenségnek eme kis részére 
lehet csak érvényességé fizikai V.-Unknek is. Ez 
tehát korlátolt ugyan, de eleget tesz szellemünk 
egység ós egyszerűség utáni vágyának. A V. nem 
lehet érvényes minden időre, hanem folytonos át
alakulásnak van alávetve. A fizika tartalmát 
egyrészt a megfigyelt tények és azokat leíró tör
vények teszik, másrészt azok a hipotézisek, me
lyeket e tények logikus összekapcsolására és 
magyarázatára kigondoltak; ezek kölcsönös át-
hatolásában rejlik a tudomány lényege. A meg
figyelt tények száma folyton növekedik s a hipo
téziseknek ezekhez kell alkalmazkodniuk, egy-egy 
hipotézis megdőlte mindig haladást jelentett a 
tudományban. A V. tehát szintén változik, de van
nak benne vonások, amelyek kevésbbó fontosak, 
gyorsan változók, míg mások állandóbbak. Ezek 
adjákmeg aV.-nek jellegzetes tartalmát. AV.azon-
ban nemcsak a tudomány állásától függ, hanem 
attól is, hogyan tükröződik a mindenség az emberi 
észben. Ezért a V.-nek a tudomány egy-ugyanazon 
korszakában is lényegesen eltérő jellege van a 
kutatók szellemi irányzata szerint. Egyes kutatók 
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sokáig hitték és hiszik ma is, hogy minden, ami a 
világban történik, valamely egyszer s mindenkorra 
megadottanyagmozgásában, tehát hely változásá
ban áll, hol az anyag szó az éterre is vonatkozik. 
A mozgásokat, mint valóságban megadottakat, 
úgy írták le, mintha azokat erők hozták volna 
létre. W. Ostwald az anyag helyébe az energiát 
akarta helyezni, mint egyedüli valóságosat; az 
általános energetika megalapítása azonban nem 
sikerült. A Brown-féle mozgás (1. Atomizmus) 
tanulmányozása óta a molekulák létezése beigazo
lódott s az atomisztika biztos alapot nyert. A ter
mészet mechanikai felfogását legkövetkezeteseb
ben Hertz Henrik fejezte ki, midőn oly folyama
toknál is, amelyeknél mechanikai elemek nem 
voltak felismerhetők, rejtett mozgások hatását 
tételezte fel. A jellemzett természetfelfogás még 
röviddel ezelőtt alig vitatott uralmát első sorban 
annak köszönheti, hogy a jelenségek, amelyekből 
levezették, az érzékeknek hozzáférhetők s így 
először voltak közvetlen tanulmány tárgyai; a 
gyakorlati élettel is szoros összefüggésben állnak. 
Közvetlen érzéki észrevevés és gyakorlati köve
telmények általában minden vizsgálat kiinduló 
pontjai. A vizsgálat haladását azonban Planck 
szerint az jellemzi, hogy ezek az elemek mind
jobban háttérbe szorulnak. Ez mutatkozik pl. a 
termodinamika két főtételének fogalmazásában 
is, melyek a fizikai V.-ben kiváló helyet foglalnak 
el. Az első főtétel, az energia megmaradásának 
elve, egészen megszabadult keletkezésének eset
legességeitől és az ember képességeihez semmi 
vonatkozása nincs. A lehetséges folyamatok meg
fordíthatok és meg nem fordíthatók, de a természe
tes folyamatok mind az utóbbi fajtából valók; a 
valóságos folyamat mindig az, amely az adott 
körülmények között a legvalószínűbb. Pontos az 
az alapvető kérdés, vájjon ilyen kép csakugyan 
megfelel-e a valóságnak, vagyis, hogy lehetsé
ges-e az összes fizikai folyamatok mechanikai 
magyarázata ? Kétségek merültek fel, nem meddő 
vállalkozás-e az elektromos és optikai jelensége
ket meehaaikailag magyarázni, tehát vissza
vezetni az anyag mozgására. Eddig az a törekvés 
sem nyert kielégítő megoldást, az elektrodinamika 
alapjait mint első adottat tekinteni, mely tovább 
nem magyarázható s így a mechanikát az elektro
mosság egy fejezetévé tenni. Legújabban a relativi
tás elvéhez fűzött túlzott remények sem váltak 
valóra. V. ö. Planck, Die Binheit des physika-
lischen Weltbildes (Leipzig 1909) és Die Stellung 
der neueren Physik zur mechanischen Natur-
anschauung (u. o. 1910). 

T.-nek nevezzük tágabb értelemben nemcsak a 
fizikai, hanem az egész világról való egységes 
felfogást. Az egységesítés a filozófia feladata, 
amely első kezdeteitől fogva egész történetén 
keresztül a tudás egyetemességét jelentette. Az 
egyes tudományokban a különböző ismeretek kö
zötti összefüggés a tudományok haladtával egyre 
tökéletesebbé lesz, a filozófia azonban a különböző 
tudományok ismereteit is egységbe akarj a hozni, 
azáltal, hogy módszereiket ós eredményeiket teszi 
vizsgálat tárgyává. Ebből az egységesítésből ala
kul ki a mindenségnek az a képe, amelyet V.-nek 
nevezünk. Végleges V. teremtése természetesen 

csak ideális cél, mert csak akkor volna lehetséges, 
ha az egyes tudományok módszerei és ered
ményei többé nem módosulnának, így azonban, 
ezek módosulásával a V. is módosul. Minden 
korúak megvan tehát a maga V.-e. 

Világkereskedelem, jelenti az egyes gazda
sági területeknek összes külkereskedelmi forgal
mát, szemben az egyes gazdasági határokon 
belül lebonyolódó belföldi kereskedelemmel. A V. 
nagyobb területet csak a XIX. sz.-ban nyert, 
főképen a gőzhajózás, valamint a gyáripar fej
lődése következtében. A V. ólén Nagy-Britannia 
és az északamerikai Egyesült-Államok állanak. 

Világkiállítás, 1. Kiállítás. 
Világmegsemmisülós hite, vagyis az a gon

dolat, hogy ez a mostani világ egykor tönkre 
megy ós szebb s nemesebb világnak ad helyet, 
a legtöbb vallásban feltalálható. Az ős keresztény 
egyház a V.-t, vagyis ezen világnak egy boldogabb 
világgá való átalakulását Krisztus visszatérésé
vel s az ő ezeréves uralkodásával hozta összeköt
tetésbe. L. Ghiliasmus-

Világnézet, az a mód és az a felfogás, ahogyan 
az ember a lét egészéről, a dolgok összefüggésé
ről és értelméről vélekedik. A V. igen bonyolult 
valami; egyéni elfogultságok és kritikailag iga
zolt tételek sajátos módon keverednek benne. 
Értékeléseink sokkal inkább egyéni jellemünk
ben gyökereznek, semhogy objektív ténymegál
lapítások szolgálnának alapjukul. S a dolgok 
egészben való felfogását ez egyéni vonásokon 
túl etikai, történeti és társadalmi helyzetünk is 
befolyásolja. A metafizikai elméletek rendszerint 
nem egyebek, mint a többé-kevésbbó öntudatlan 
V. elvi kifejtései. V. ö. Jaspers, Psyehologie der 
Weltanschauungen 1919. L. még Világkép. 

Világnyelv. Két eltérő fogalom megjelölésére 
használják. 1. Nagy nemzeteknek országaik ha
tárán túl is, gyarmatokban stb. elterjedt nyelve, 
elsősorban az angol, a francia, a német és a spa
nyol nyelv. 2. Használják a Y. kifejezést a nem
zetközi nyelv (pasilalia) megjelölésére. Ez a hibás 
használat leginkább a német nyelvterületen észlel
hető, de a «Weltsprache* fokozatosan onnan is 
kiszorul, az angol, francia stb. nyelvben pedig egé
szen általános a helyes international language, 
illetőleg langue Internationale kifejezés hasz
nálata. A különbség lényegbe vágó. A nemzetközi 
nyelv hívei ugyanis a leghatározottabban tiltakoz
nak az ellen, mintha ők egy «vilagnyelvvel» az 
összes többi nyelvet ki akarnák szorítani. Pro-
grammjuk — a nemzeti nyelvek érintetlenül ha
gyásával— az, hogy kinek-kinek anyanyelve mel
lett a nemzetközi érintkezés céljaira csak egy 
könnyű és logikus nyelvet, a nemzetközi kisegítő 
nyelvetkelljen elsajátítania. Mostanagy nemzetek 
fiainak legkevesebb két, a kis nemzetek fiainak 
pedig legalább három nehéz nyelvtannal és helyes
írással bíró nyelvet: az angolt, franciát és németet 
kell megtanulniuk. Ez a nyelvtudás azonban ko
rántsem elegendő, hiszen ott vannak az egyre 
fontosabb olasz nyelv és a különböző szláv nyel
vek stb. Nem ritka eset, hogy két egyén, akik
nek mindegyike külön-külön 4—5 nyelvet bir, 
egymással még sem tud érintkezni. Ezen az álla
poton akarnak segíteni a nemzetközi nyelv hívei. 
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Látszólag legegyszerűbb megoldás volna vala
mely nemzeti nyelvnek általános elfogadása a 
nemzetközi érintkezés céljaira, ez azonban oly 
rendkívüli politikai és gazdasági előnyök birto
kába juttatná a kiválasztott nemzetet, amibe a 
többiek nem nyugodnának bele. Hiszen még a 
nemzetközi diplomácia nyelve: a francia is táma
dásoknak volt kitéve ezen aránylag szűk terü
leten is. Még kevésbbé jöhet szóba valamely 
nemzeti nyelv monopóliuma a drótnélküli telefon, 
az ú. n. «rádió» használatában, mert a mellő
zött nemzeteket a hírszolgálat megnehezítése 
folytán mind gazdasági, mind politikai téren súj
taná. Bnnek elkerülése végett a rádión ugyanazt 
a szöveget egymásután gyakran négy nyelven 
is közlik. Ez az expediens rendkívül nehézkes és 
még így is mellőzi a többi nagy ós az összes kis 
nemzeteket. A rádiónak a határokon át minden 
országba behatoló hullámai közvetlenül érzékel
hetővé teszik a nemzetközi nyelv szükségességét. 
A nemzetközi kisegítő nyelvnek teljesen neutrális
nak kell lennie. Ezért némelyek a latin nyelv 
felelevenítésére gondolnak, miután ezt a szerepet 
évszázadokon át igen jól betöltötte. A felelevení
tésnek főakadálya az, hogy a latin a fejlődésben 
elmaradva, a mai követelményeknek már nem fe
lel meg. A hiányzó szavakat pótolni, a nyelvtant 
pedig lényegesen egyszerűsíteni kellene; így 
azonban már egy teljesen új nyelvet, latin ala
pon nyugvó mesterséges nyelvet teremtenénk. 
Ha azonban már mesterséges nyelv elfogadására 
kényszerítenek a tények, akkor szükséges azt 
mind elméleti, mind gyakorlati téren szélesebben 
megalapoznunk. A latin nyelv ugyauis sem ere
deti, sem javított formában nem mondható teljesen 
neutrálisnak, mert túlságosan kedvez a román 
nyelvcsaládhoz tartozóknak. A probléma meg
oldásánál alapvető fontosságú a hírneves dán 
nyelvésznek, Jesper serinek következő tótele: a Az 
a nemzetközi nyelv a legjobb, amely a legtöbb 
ember számára a legkönnyebb^. Ez a látszólag 
tág keret nemcsak az alapot, hanem a felépítés 
részleteit is körülhatárolja. Mső követelmény, 
hogy a nemzetközi nyelv szótöveit minél több 
ember ismerje anyanyelvéből. Ez a szótőkivá
lasztás egy elméleti népszavazásnak felel meg. 
Ha az angol és német szótő egyezik, úgy a többség 
emellett dönt (pl. vort, fish, Mind, volf), gyako
ribb azonban a román szótő többsége. A nyelvtan 
kevés ós nagyon egyszerű szabályból áll, amelyek 
az ú. n. természetes nyelvek fejlődési törvényei
ből vannak leszűrve. Az így nyert nemzetközi 
nyelv tehát nem önkényes találmány, hanem a 
kulturnemzetek nyelveinek kvintesszeneiája. 

A nemzetközi nyelv újabb történetének legfonto
sabb fejezetét a párisi világkiállításkor 1901-ben 
alapított v-Délégation pour l'adoption d'une 
langue auxiliaire internationálev nyitja meg. 
Ehhez a nemzetközi kisegítőnyelv elfogadását 
célzó bizottsághoz 310 egyesület és 1250 egyetemi 
és akadémiai tanár csatlakozott. Magyar részről 
tagja volt báró Eötvös Lóránt is. Hosszas elő
munkálatok után 1907. egy kiváló nyelvészekből 
és más tudósokból álló szűkebb bizottság vala
mennyi fontosabb nemzetközi nyelvtervezet be
ható megvizsgálása után megállapította, hogy 

azok egyike sem fogadható el teljes egészében. 
Mégis aránylag legkönnyebben megjavít iiatö 
nyelvnek az Eszperantót találták (l.o.) ós bizonyos 
változtatásokkal, és bővítésekkel ezt fogadták el. A 
reformmunkálatok eredménye az Ido nemzetközi 
nyelv. Alapelv a maximális nemzetköziség lóvén,, 
elsősorban a betűknek kell nemzetközieknek len
niük, ezéit az Ido kiküszöbölte a különleges éke
zetes Eszperantó-betűket. Ennek folytán az Ido 
bármely írógépen irható, bármely nyomdában 
szedhető, amely európai nyelvekre van beren
dezve. Megszűnt a főnév ós melléknév egyeztetése 
ós több más szabály, amely régóta kihívta a 
nyelvészek bírálatát. A szóképzés a gyakorlati 
szükségnek megfelelően kiegészítve, egységesen, 
logikusan rendeztetett. Eltérően az Eszperantó 
módszerétől, az Ido érintetlenül hagyta azt a 
nemzetköziséget, amely a nemzeti nyelvek talaján 
már eddig is kialakult — főleg a tudományos-
technikai nyelvben — és ehhez képest az Eszpe
rantó önkényes szavait nemzetközileg ismert for
mákkal helyettesítette. Az elsőrangú szakemberek 
által végrehajtott reform óta az Ido-t egy külön 
erre a célra alapított nemzetközi tudományos 
folyóiratban állandóan megjavították és tökélete
sítették. Most már nem akad lényegesebb módo
sító indítvány ós a munka inkább a tudományos
technikai nomenklatúrák kiépítése terén folyik. 
A nemzetközi nyelv kérdése tehát technikai szem
pontból megoldottnak tekinthető. Kérdéses azon
ban a gyakorlati érvényesülés, a teljes elterjedés 
módja. Erre nézve három f őlehetőeég van, ame
lyek egymással többé-kevósbbé kombinálódhat
nak (meg kell jegyeznünk, hogy a nyelvtudo
mány szakemberei, túlnyomó többségben, azegész 
kísérlettel szemben az elméleti és gyakorlati 
elutasítás álláspontján vannak): 1. elfogadhatja 
az államok nemzetközi konferenciája és itt nem 
előfeltétel valamennyinekhozzájárulása, elegendő 
volna egyelőre például az elsősorban érdekelt 
kis (középeurópai stb.) nemzetek egyezménye is; 
2. elfogadhatja a tudományos világ valamely elég 
súllyal bíró nemzetközi testülete; a tudomány 
területéről a nemzetközi nyelv később átterjedhet 
a technikára és kereskedelemre; 3. megvalósít
ható üzleti alapon — a nemzetközi közvélemény 
megfelelő előkészítése után — egy nagy tőkével 
létesített könyv- ós folyóirat-kiadóvállalat útján, 
amely néhány éven át hozott áldozatokkal, nagy 
példányszám mellett elérhető olcsó árakkal ön
magának teremtene és nevelne fogyasztóközön
séget. L. még Volapuk. 

A minden nemzettől megérthető nemzetközi 
írás (pasigraphia) korlátolt körre nézve, pl. az 
egyetemes érvényű nemzetközi hajózási jelekben 
megvan; de általánosan használható nemzetközi 
írást nem sikerült megállapítani. 

Irodalom. Weltsprache und Wissenschaft, í r ták: Couturat, 
Jespersen, Lorenz, Ostwald, Pfaundler egyetemi tanárok 
(2. kiadás, 1918 Jena). — Magyarul dr. báró Bzentkereszty 
Zsigmond, Az internacionális nyelvről (2. kiadás, 1918 Buda
pest) és dr. Rubinyi M., A világnyelv kérdése (Budapesti 
Szemle 1907).—Az Ido központi folyóirata, a «Mondo», Stock
holmban (Surbrnnsgatan 37) teljesen Ido nemzetkőzi nyelven 
jelenik meg. 

Világos (Magyar- és Román- V., Ifiria), 1898-
óta egyesített nagyk. Arad vni. V.-i j.-ban, (IMO> 
7315 román, magyar ésnómet lak., cognacgyárral,. 
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•több szép kastéllyal. Felette emelkedik az em
lékezetes V.-vár (1. Világos vára) omladozó falai
val, melyek alatt (helyesebben a szőllősi mezőn) 
1849 aug. 13, rakta le a fegyvert Görgey hada az 
oroszok előtt. A fegyverletétel okiratát a báró 
Bohus-féle kastélyban írták alá. (Tr. R.) 

Világosító szent Gergely, 1. Gergely 2. 
Világos kamra (camera lucida), készülék a 

természet szerint való rajzoláshoz. Üveglemez 
vagy négyoldalú prizma a papirosra veti a tárgy 
képét és azt ilyenformán lerajzoljuk. A dikatopter-
natc, melyetHagenow talált fel, ugyanilyen célja 
van. L. még Fotográfia. 

Világosság, a gondolatnak az a logikai saját
sága, hogy minden alkatrészét ismerem, egymás
tól megkülönböztetem és összefüggésében meg
értem. Ettől megkülönböztetjük a gondolat hatá
rozottságát, melynél fogva, ha nem is ismerem a 
gondolat minden jegyét, de egészében pontosan 
meg tudom különböztetni minden más gondolattól. 
A racionalisztikus filozófiában a világosság és ha
tározottság a gondolat igazságának legfontosabb 
ismertető jelei. L. még Fény és Árnyék. 

Világosság ba,rMa,i,protestáns barátok (Licht-
Freunde), így nevezte magát az a szabadelvű egye
sület, mely IV. Frigyes Vilmos idejében Porosz
országban az uralmon levő kegyeskedő ortodox 
párt ellen alakult a protestánsok között. 

Világosságlátók, egy a XVI. sz.-ban keletke
zett rajongó felekezet, melyet Steinbach Márton, 
egy beteges, ideggyönge, de élénk képzelőtehetség-
gel megáldott férfiú 1550 körül Strassburg mellett 
Küferben szervezett. Ő magát allalakiás4,5-ben 
megígért Illésnek nyilatkoztatta ki, aki azért 
jött, hogy a világ közel levő végét előkészítse. 
A «bel8Ő világosságot», melyet ő követőivel köz
leni igért, épen mint a későbbi quakerek, fölébe 
helyezte Isten igéjének. B szekta erős üldöztetés 
után még a XVI. sz.-ban megszűnt. 

Világos vára. 1331 szeptember 8. említik elő
ször, midőn Dezső mester királynői főlovász
mester özvegye Antal comesnek ajándékozta. 
1439-ben a királyi várat Zsigmond király Bran-
kovies szerb deszpotának adományozta a hozzá 
tartozott 110 faluval együtt; midőn pedig Bran-
kovies 1441. hűtlenség miatt magyarországi bir
tokait elvesztette, Ulászló király Maróthi László 
aradi főispánnak ajándékozta V.-t; Brankovies 

azonban nem bocsátotta ki azt kezeiből s előbb 
1442. Birini Pálnak, utóbb 1444. Hunyadi János
nak ajándékozta, kinek halálával fiai, László és 
Mátyás, anyai nagybátyjuknak, Szilágyi Mihály
nak engedték át. Mátyás király V.-on záratta 
el Szilágyit 1458., midőn pedig ez 1461. elesett, 
a'várat több jószággal együtt özvegyénél, Báthory 
Margitnál hagyta zálogképen. 1464 február 22. 
Mátyás V.-t több zaránd- és aradvármegyei bir
tokkal együtt Báthory Andrásnak és négy fivéré
nek adományozta. A vár ezután a Báthoryakó 
maradt, míg a családnak 1613. Báthory Gáborban 
magva szakadt. I. Ferdinánd, Szapolyai s a törö
kök gyakran ostromolták, míg 1693. Heister tábor
nok végkép kiűzte belőle a törököket. 1784-ben 
a pórlázadás alatt a lázadók ide vették magukat, 
mire akkori tulajdonosa (Bohus) az aradi várból 
hozatott ágyúkkal halomra lövette. A világosi 
fegyverletétel (1849 aug. 13.) tulajdonképen a 
szomszédos szőllősi mezőkön történt. V. ö. Márki, 
Arad története (I—II.). 

Világpiac, közkeletű elnevezése az oly nagy 
városoknak, amelyekben a legtávolibb földrészek 
árúi nagy mennyiségben kaphatók és legcólsze-
lűbben árusíthatók; helyesebben nemzetközi pia
coknak nevezhetjük e helyeket. 

Világpolgár, 1. Kozmopolitizmus. 
Világpolitika, az a törekvés, amely valamely 

államnak a saját határain túl terjedő hatalmi és 
gazdasági érdekeit akarja érvényesíteni, s alka
lomadtán hatalmát erőszakkal is kiterjeszteni, 
hódítani. Ily értelemben észköze az imperializ
mus néven ismert hatalmi törekvésnek. Az ókor
ban a rómaiak érvényesítették, a középkorban a 
német császárok, az újkorban a franoia uralkodók, 
a Habsburgok, a törökök, legújabban az angolok, 
orosz cárok, a németek törekvése nyilvánult V.-i 
eszközökben. 

Világpólus, 1. Ég. 
Világposta-egyesület, 1. Egyetemes Posta

egyesület. 
Világposta-szerződés, 1. Egyetemes Posta

egyesület. 
Világ proletárjai egyesüljetek! az Internacio

nálé (1. o.) jelszava. 
Világrekord, a nemzetek válogatottjai között 

elért legjobb eredmény minden sportágban, me
lyet a nemzetközi szövetség hitelesít. 

Rekord- táb láza t 1925-ben! 
A sportág neme 

ás számai 

100 m. 
200 m. 
300 m. 
400 m. 
500 m. 
800 m. 

1000 m. 
1500 m. 
2000 ni. 
3000 m. 
6000 ni. 

10000 m. 
15 km. 
20 km. 
25 km. 

19021 m. 

Világrekord 

10*4 mp. 
21-2 mp. 
33-2 mp. 
47*6 mp. 

1 p. 05'5 mp. 
1 p. 51'9 mp. 
2 p. 28-5 mp. 
3 p. 52-6 mp. 
5 p. 26-3 mp. 
8 p. 28'6 mp. 

14 p. 28-a mp. 
30 p. 23-2 mp. 
47 p. 18-6 mp. 

1 ó. 07 p. 11-2 mp. 
1 ó. í6 p. 19-9 mp. 

1 órás futás 

Világrekorder 

Atlétika. Futásol 
Ch. W. Paddock 
Ch. W. Paddock 
Ch. W. Paddock 
E. H. Ltdell 
8. Lnndgren 
J. F. Meredith 
S. Lnndgren 
P. Nurmi 
P. Nnrmi 
P. Nnrmi 
P. Nnrmi 
W. Ritola 
I. Bonin 
A. Stenroos 
H. Kolehmainen 
I. Bonin 

Ország 

i: 

U. 8. A. 
ü . 8. A. 
ü . 8. A. 
Anglia 
Svéd 
ü . S. A. 
Svéd 
Finn 
Finn 
Finn 
Finn 
Finn 
Francia 
Finn 
Finn 
Francia 

Országos rekord 

10'6 mp. 
22-2 mp. 
35-4 mp. 
49-1 mp. 

1 p. 05 mp. 
1 p. 544 mp. 
3 p. 33*6 mp, 
4 p. 05'6 mp. 

5 p. 46 mp. 
8 p. 54*6 mp. 

15 p. 27*8 mp. 
32 p. 46*6 mp. 
50 p. 58*3 mp. 

16.08 p. 15*7 mp. 
ló.28 p. 36*8 mp. 

17675 m.l órás futás 

Országos rekorJer 

Flnck István 
Krepuska Géza 
Knrnnczy Lajos 
Barsi László 
Barsi László 
Barsi László 
Benedek János 
Némethy Jenő 
Némethy Jenő 
Némethy Jenő 
Grosz István 
Király Pál-Knlt»ir 
Knltsár István 
Király Pál 
Király Pál 
Király Pál 
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A spor t ág n e m e 
és számai Vi lágrekord V i l á g re ko rde r Ország Országos rekord Országos rekorder 

.Staféták méteres távokon: 

4 X 100 m. 

4 X 200 m. 

4 X 100 m. 

4X1500 m. 

41 mp. 

1 p. 27 mp. 

3 p . 16 m p . 

16 p . 40-2 m p . 

U. S. i . 
(Murchison, Hussey, 

Clarké , Leconey) 
Pennsy lvan ia Univ. 

(Landers, Davis , 
Haymond, Smlth) 

(Mac Donald, Steven-
son, Cochrane, Hel-

ferich) 

T.K.Göta (Stockholm) 

U. 8. A. 

Pennsyl 
v a n i a 
ü n i v . 

V. 8 . A. 

Svéd 

42-7 mp. 

1 p . 31-5 mp. 

3 p . 25-8 mp. 

17 p . IS mp. 

K. A. 0 . E. 
(Stelnmetz, Gerö n . 

Vida, Gerö I.) 
(Gerö II . , Vida, 

Knrnnczy , Gerö I.) 

(Steinmetz, Gerö II. 
Gerö I. , Knrnnczy) , 

M. A. C. 
(Kultsár, Bellonf, 
Sá rvá ry , Bejczv) 

Magasugrás 
H. m a g a s u g r á s 
Távolugrás 
H. t ávo lug rá s 
H á r m a s u g r á s 
Rúdugrá s 

| 201-4 cm. 
167 cm. 
776-5 cm. 
347-6 cm. 

1552-5 cm. 
421 cm. 

Ugrások: 

E. Beesőn 
Goehr ing 
R. Le Gendre 
R. C. Ewry 
A. W. W i n t e r 
Ch. Hoff 

U. S. A. 
U. S. A. 
ü . 8 . A. 
U. 8 . A. 

Auszt rá l ia 
Norvégia 

193 cm. 
147 cm. 
716 cm. 
315 cm. 

1451 cm. 
371 cm. 

Gáspár Jenő 
Nonn János 
Haluska József d r . 
Somfai Elemér 
Baronyi András 
Somfai Elemér 
Karlovits János 

Súlydobás 
Diszkoszvetés 
Gere lyvetés 

1554-4 cm. 
4758 cm. 
6610 cm. 

R. W. Rose 
Duncan 
I . Myyrá 

U. 8. A. 
U. 8 . A. 
Finn 

1445 cm. 
4584 cm. 
6120 cm. 

Forbá t Sándor 
Toldi Sándor 
Csejthey Lajos dr . 

G&lfutásolc: 

110 m . 1 
200 m . I 
400 m . | 
120 y a r d 
220 ya rd 
440 ya rd | 

14-8 m p . 
24-6 m p . 
54 m p . 
14*4 mp. 
23-2 mp. 
54-2 mp. 

E. I. Thomson 
H. L. Hi lmann 
F . F . Loomis 
E. I . Thomson 
Ch. Brookings 
J. K. Norton 

Kanada 
U. 8 . A. 
D. S. A. 
Kanada 
U. 8 . A. 
ü . 8 . A. 

15°6 m p . 
25*5 m p . 
56*4 m p . 
15-6 mp. 
26-4 m p . 
58-3 m p . 

Muskát László 
Somfai Elemér 
d r . Szerelemhegyi K. 
Muskát László 
Somfai Elemér 
Berá ts László 

Gyaloglások.-

8000 m. 
5000 m. 

10000 m. 
15000 m. 
20000 m. 

12 p . 53-8 m p . 
21 p . 59-8 m p . 
45 p . 26-4 m p . 

1 6. 10 p . 23 m p . 
1 6. 39 p . 22 m p . 

G. Rasmussen 
G. Rasmussen 
G. Rasmussen 
G. Rasmussen 
N. Pe te r son 

Dánia 
Dánia 
Dánia 
Dánia 
Dánia 

13 p . 30-4 m p . 
24 p . 05-2 m p . 
47 p . 59-2 m p . 

1 6 . 1 7 p . 52 m p . 
1 6 . 4 6 p . 41 mp. 

Fekete Mihály 
Fekete Mihály 
Feke te Mihály 
Bzablár Pé t e r 
Bihar i János 

Mellúszás: 100 m . 
200 m . 
400 m . 
500 m . 
100 m. 
200 m . 
400 m . 
100 m . 
200 m . 
400 m . 
500 m . 
100 m . 
200 m . 
100 m. 
200 m . 

Hölgy gyorsúszás : 100 m. 
200 m . 
300 m. 

Há túszás : 

Gyorsúszás : 

Hölgy mel lúszás : 

Hölgy h á t ú s z á s : 

1 p . 15*9 m p . 
2 p . 50-4 m p . 
6 p . 0-5 m p . 
7 p . 40-8 m p . 
1 p . 12-4 m p . 
2 p . 48-4 m p . 
5 p . 59-2 m p . 

57-4 m p . 
2 p . 15-6 m p . 
4 p . 54-7 m p . 
6 p . 19-7 m p . 
1 p . 33-4 m p . 
3 p . 20-2 m p . 
1 p . 22-4 m p . 
3 p . 03-8 mp. 
1 p . 12-3 m p . 
2 p . 45-2 m p . 
4 p . 19-8 mp. 

R a d e m a c h e r 
Rademacher 
Rademacher 
Rademache r 
Kealoha 
0 . F a h r 
Bli tz 
Welssmül ler 
Weissmnl ler 
Arne Borg 
Arne Borg 
D. H a r t 
E . Murray 
Sybill Baue r 
Sybill Bauer 
Wehse lau 
Eder le 
W a i n w r i g h t 

Német 
Német 
Német 
N é m e t 
Amer ika 
Német 
Be lg inm 
Amer ika 
Amer ika 
Svéd 
Svéd 
Anglia 
Német 
A m e r i k a 
A m e r i k a 
A m e r i k a 
A m e r i k a 
A m e r i k a 

1 p . 16-2 m p . 
2 p . 57 m p . 
6 p. 34-4 m p . 

1 p. 15*4 m p . 
2 p . 48 m p . 

1 p . 0-1 m p . 
2 p . 25-6 m p . 
5 p . 24-6 m p . 
6 p . 57-5 m p . 
1 p . 83-4 m p . 
3 p . 28-8 m p . 
1 p . 35-6 m p . 
3 p . 31-4 m p . 
1 p . 29 m p . 
3 p . 25-2 m p . 
5 p . 21 m p . 

Sipos Márton 
Hollóssy Fr igyes 
Hollóssy Fr igyes 

B a r t h a Károly 
B l t skey Aladár 

B á r á n y István 
Eperjessy Béla 
Eper jessy Béla 
Eper jessy Béla 
Molnár Ella 
Molnár El la 
Meleg I lonka 
Meleg I lonka 
Sipos Manci 
Krassner Vilma 
St ieber Lorti 

Világrend, a világ jelenségeinek oly törvé
nyekhez kötött kapcsolata vagy egysége, melyek 
a jelenségek rendjében nyilvánvalókká lesznek. 

Világrész, a lakott világnak, vagyis a száraz
földnek bizonyos többé-kevésbbé természetes 
határokkal körülvett területe, 1. Földrészek. 

Világszellem (anima mundi), az a f őmozgató, 
melyet némely filozófus (G. Bruno, Schelling, 
Fechner, Ed. v. Hartmann) a világfolyamat benső 
okának tart. Működésének elveit a filozófia van 
hivatva kifejteni. 

Világszemekő (ásv.), 1. Hidrofán. 
Világszemlélet, 1. Világnézet. 
Világszép asszony, népmeséinkben tündérszép 

nő, többnyire a más hasonló mesékben Tündér 
Ilona néven szereplő v. ehhez hasonló alak neve. 

Világtájak (égtájak), a természetben való tájé
kozódás céljából fölvett irányok, ezek alapja a 
Nap márc. 21. vagy szept. 23. való keltének (Kelet) 
és nyugtának (Nyugat) irányait összekötő Kelet-
Nyugat vonal, erre merőleges és vele egy vízszin
tes síkban van az &zak-Dél vonal s ha arccal 



Vliagtávlró-egyesület — 343 — Vildrac 

Kelet felé fordulunk, balkéz felől van Észak, jobb
kéz felől Dél és hátunk mögött Nyugat. Ezeket a 
fő világtájakat tünteti föl minden iránytű s ezeknek 
közeit ismét mellék-V.-ra osztjuk: Északkelet, 
Északnyugat, Délkelet, Délnyugat, ezek közt van
nak a harmadrendű világtájak, pl. Északészak
nyugat, Nyugatészaknyugat sfb. Ezeket mind egy 
iránytű alá felrajzolva nyerjük az ú. n. szélrózsát, 
amely különösen a vitorlás hajózás korszakában 
volt nagyjelentőségű. 

Világtáviró-egyesület, 1. Nemzetközi távirő-
ügij. 

Világtengely v. égtengély, 1. Égtengély. 
Világtenger, óceánok magyar neve. 
Világtérkép, az egész Földet feltüntető térkép, 

amely a térkép vetülete szerint sokféle lehet, pl. 
Mereator-féle, stb. 

Világtojás, 1. Világ. 
Világtörténelem vagy egyetemes történelem, 

a különböző részleges történetek eredményeinek 
egységes összefoglalása; célja megismertetni az 
egész emberiség életének kialakulását legfonto
sabb jelenségeiben. A V. általában két na gy részre, 
az ókorira és újkorira oszlik, az utóbbi ismét 
három nagy korszakra: a középkorra, újkorra 
és legújabb korra. Az újkort kb. a XV. sz. végétül 
vagy XVI. sz. elejétől számítják az akkor tör
tént korszakalkotó események szerint (Amerika 
fölfedezése, reformáció); a legújabb kort a nagy 
jogi és társadalmi átalakulásokat szülő francia 
forradalomtól. De egyik korszak sem jelenthet 
befejezett egészet, mert egyik a másikon alapul 
s az előbbinek ismerete nélkül nem érthető meg. 
A történelmi események, okaik és következmé
nyeik hatásában és előadásában különböző szem
pontok nyilvánulnak, mint a teleologikus irány, 
amely a fejlődésben bizonyos célt kutat; a vallá
sos, amely az isteni akarat nyilvánulását és ve
zetését keresi az emberiség sorsának lefolyásá
ban ; a materialista felfogás, amely a természeti 
erők mechanikus hatásából igyekszik az esemé
nyek okát és hatásait magyarázni. 

Világváros, oly nagy népességű emberi tele
pülés, amelynek sokféle nemzetfl lakója, erős 
gazdasági jelentősége, élénk forgalma van. A vá
rosok által nyújtott nagy művelődési, egészség
ügyi előny, a szórakozások sokfélesége, különösen 
pedig a kereseti alkalmak többfélesége vonzóvá 
teszi a társaséletet kedvelő ember előtt a városi 
életet s ennek tulajdoníthatjuk azt, hogy az utóbbi 
évtizedekben erős vándorlás tapasztalható a vidék
ről a városokba s ez a városok erős növekedésére 
vezetett, különösen az Északamerikai Egyesült-
Államokban, ahol egyes helyeken az ipar felvirág
zása folytán a betelepülés óriási arányokat öltött 
s a városok lakossága hirtelen nőtt meg. A világ
városok sorába az 500,000-nél több lakossal bíró
kat szokás rendszerint fölvenni, noha vannak 
kisebb lakosú, politikailag és társadalmilag fon-
tosabb városok, amelyeknek lakossága nem éri 
el a félmilliót, mint pl. Athén, Stockholm, Lissa-
bon, Washington stb. A világvárosok és nagyvá
rosok 8záma(100,000-nél több lakossal) 1901. még 
csak 278 volt a Földön, ezzel szemben az alábbi 
táblázat tartalmazza némileg kikerekített össze
gekben a lakosság számát a Föld legnagyobb 

városaiban 1920. Az 500,000-en felüli lakosságú 
városok a következők: 

London (Anglia) 
New York (Amerika) 
Berlin (Németország) 
Paris (Franciaország) 
Chicago (Amerika) 
Tokió (Japán) 
Bécs (Ansztria) 

1000 
lakos 
7,476 
6,200 
3,804 
2,906 
2,701 
2,173 
1,863 

Philadelphia (Amerika) 1,823 
Bnenos Aires (Argen

tína) 
Sanghai (Kína) ... 
Han-Kon (Kina) ... 
Kalkutta (India) 
Oszaka (Japán) _ 
Rio de Janeiro (Bra

zília) 
Hamburg (Német

ország) 
Glasgow (Anglia) 
Moszkva (Oroszország) 
Detroit (Amerika) ... 
Bombay (India) .- ... 
Konstantinápoly 

(Tőrökország") 
Varsó (Lengyelország) 
Bangkok (Sziám) ... 
Budapest (Magyar

ország) ._ 
Sidney (Ausztrália) — 
Birmingham (Anglia) 
Kanton (Kína) 
Hang-cson (Kína) 
Peking (Kína) 
Liverpool (Anglia) 
Csing-tu (Kína) 
Tien-csin (Kína) 
Bukarest (Románia)... 
Cleveland (Amerika) 
Melbourne (Ausztrália; 
Kairó (Egyiptom) ... 
Nápoly (Olaszország) 
Brüsszel (Belgium) ... 

1,720 
1,500 
1,474 
1,327 
1,252 

1,157 

1,072 
1,034 
1,028 

993 
979 

935 
931 
931 

928 
926 
919 
900 
892 
805 
803 
800 
800 
800 
796 
795 
790 
780 
775 

8t. Louis (Amerika) 
Madrid (Spanyol

ország) 
Boston (Amerika) . . . 
Baltimore (Amerika) 
Manchester (Anglia)... 
Milano (Olaszország) 
Barcelona (Spanyol

ország) 
Amsterdam (Német

alföld) ... -
Roma (Olaszország) — 
Prága (Csehország)... 
Köln (Németország)... 
Lipcse (Németország) 
München (Németorsz.) 
Montreal (Kanada) 
Mexikó (Amerika) 
Köbe (Japán) 
Kiotó (Japán) 
Pittsburg (Amerika) 
Drezda (Németország) 
Marseille (Francia

ország) ... ._ 
Sao Paulo (Brazília)... 
Los Angeles (Amerika) 
Kopenhága (Dánia) — 
Lyon (Franciaország) 
Csan-csaou (Kína) 
Rotterdam (Német

alföld) 
Boroszló (Németorsz.) 
Madras (India) 
Toronto (Kanada) 
Santiago (Chile) 
San Francisco (Amer.) 
Bnffalo (Amerika) ... 
Torino (Olaszország) 
Haiderabad (India) — 
Hszi-ngan (Kína) 
Lan-csou (Kína) 
Szu-csou (Kína) — — 

1000 
lakos 

77a 

750 
748 
733 
730 
718 
710 
710 

696 
691 
676 
640 
636 
630 
618 
615 
608 
691 
588 
587 

586 
579 
576 
561 
561 
535 

531 
528 
526 
521 
507 
506 
506 
502 
501 
500 
50O 
500 

Vilaine (ejtsd: viien), 220 km. hosszú folyó Fran
ciaországban a Bretagneban, Cessontól 144 km.-
nyire hajózható, La Roche-Bernard alatt Pénstin-
nél torkollik az Atlanti-óceánba, számos kisebb 
mellékvize közül fontosabb a csatornázott lile. 

Vilajet, 1. Ej álét. 
Vilcek (Veletek, Lutieok), az Elbe-melléki 

szláv törzsek (Polabok) közt a legharciasabbak 
voltak. A népvándorlás idején az Élbe és Odera 
közt laktak a Keleti-tengerig s Rügen szigetre is 
kiterjedt hatalmuk. Meghódításukat és térítésüket 
I. Henrik király kezdte meg 928. s Medve Albert 
őrgróf fejezte be 1150 körül. Később egészen be
olvadtak a közéjük települő németségbe. 

ViI<S K a s e h u (növ.), a Blighia sapida, guineai 
fának édes gyümölcse. 

Vüár&c,Charles (Messager),8zül. 1882. Francia 
költő, Le Verbilisme e. verskötete már 19 éves 
korában ismertté tette nevét. 1904-ben néhány 
szocialista-humanista írótársával megalapította 
Paris mellett az Abbaye nevű telepet, amelynek 
tagjai teljes munkaközösségben éltek, de már 
1908. Parisban irodalmi egyesületté alakultak át, 
saját nyomdával és színházzal. Az egyoldalú 
formaművészettel szemben V. világnézeten ala
puló költészetre törekszik és ezt a világnézetet a 
humanizmusban találja meg. Eszméi a modern 
francia irodalom irányelveivé váltak. Ujabb kö
tete a Chants du désespéré; Le paquehot Tenacity 
(Kitartás) c. darabját 1925. a budapesti Nemzeti 
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Színház Kamaraszínháza is bemutatta (fordította 
Kállay Miklós). 

Vilette, MartJie Marguerite de, 1. Caylus. 
Vilich, falu a kölni porosz közigazgatási kerü-

letban, (Í9ÍO) 15,594 lak. Fonó-, szőnyeg- és vegyé
szeti gyárakkal. 

Vilija, a Nyemen 571 km. hosszú jobboldali 
mellékfolyója Litvániában, átfolyik Vilna városon 
és Kovnónál torkollik, Vilejkától kezdve hajózható. 

Viljevo, politikai község Verőcze vármegye 
alsómiholjáczi járásában, (i9io) 2229 lakossal. (Tr. 
SzHSz.) 

Viljuj (Vilui, a jakutok Bilju-nak, Bülü-nek 
vagy Irjps-nak nevezik), a Léna 2112 km. hosszú 
baloldali mellékfolyója Kelet-Szibíriában, három 
ágban torkollik, halakbnn gazdag. 1275 km.-nyi 
hosszúságban hajózható máj.-tól okt.-ig, part
jain szenet és vasércet találna!:. Nagyobb mellék
folyói a Maarky Tyukan, Csona, Dzsoli és Tyun. 
A V. folyó vizeit az Olenek és Hatangáótól 
választja el a Viljujszki-hegység. 

Vilke (Veliká), kisközség Nógrád vármegye 
losonczi járásában, (i9io) 980 magvar lakossal. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Vilkomir, 1. Wilkomierz. 
Vil i . , latin növénynév után Villám Dominique 

strassburgi tanár nevének rövidítése (szül. Dau-
phinéban 1745., megh.Strassburgban 1814.). Szülő
földje növényzetét háromkötetes munkával (His-
toire des plants du Dauphiné, Grenoble 1786—89, 
55 tábla) ismertette. 

Villa. A gazdaságban használt széna-, szalma-
és forgató villák fából vagy kovácsolt vasból ké
szült szerszámok; a fából készültnek három, a 
vasvillának két ága van; trágya felrakására a 
vasvillát használják. L. még Kés. 

Vil la (lat.), 1. falusi udvarház az ókorban. 
Gazdasági célokra szolgál a V- rustica, mely 
jóformán megfelelt a mostani majornak. Később, 
különösen a keleti Ízlésnek és kényelemnek beha
tolásával az előkelők nemcsak nyaralásra, hanem 
állandóan használható lakásul vidéken V. urba-
nakat építettek maguknak kertekkel, parkkal, 
födött folyosókkal stb. Ilyenek maradványait Pan
nónia és Dácia területén is kiástak. A császárok 
V.-i közül méltán tarthat számot kiváló szerepre 
Hadrianus V.-ja, a gazdag vidéki polgárok V.-i 
közül pedig az, melyet Pompeji mellett Boscoreale 
közelében ástak ki. 

2. V., kertben, különállóan, egy-egy család 
részére épített jobbfajta földszintes vagy emeletes 
lakóház. Ujabban, a magasabb telekárakra való 
tekintettel 2, sőt 3 emeletes, ú. n. bérvillák is 
épülnek. 

Vil la (ejtsd: villya), spanyol és portugál hely
nevekben a másodrangú városok jelölésére szol
gáló név, az elsőrangúnk neve ciudad. 

Villa Bella, brazíliai város, 1. Matto Grosso, 2. 
Villaboa ( Villa Boa de Ooyaz) régi neve Goyaz 

Q. o.) brazíliai városnak. 
Vil la Borjrliose, 1. Borghese. 
Villacarillo (ejtsd: viiiyakarüiyo), város Jean spa

nyol tartományban, a Loma de Ubeda egyik ma
gaslatán, (1910) 9711 lakossal, olaj- és gabona
termeléssel. 

Vil la C a r l o t t a , 1. Cadenabbia. 

Villach (Beljak), város, az ugyanily nevű ka-
rintiai kerületi kapitányság szók helye, (1920) 21,896 
lakossal s jelentős gyáriparral és látogatott kénes 
fürdővel (V.-Warmbad). A bambergi püspökök 
uralma alatt (1007—1759) Karintia legélénkebb 
forgalmú városa volt. 1859-ben vétel útján Ausz
triához került. 1492-ben a Khevenhüller vezérlete 
alatt álló német hadak itt győzték le Ali török 
pasát. 1813 aug. 21. osztrák és német hadak üt
köztek meg alatta. 

Villa Clara, 1. Santa Glara. 
Villa Cruciferorum, Magyarország középkori 

földrajzában a. m. Végles (Zólyom). 
Villacsont (furcuía), a madaraknál a két 

(jobb- és baloldali) kulcscsont (clavicula) össze
növéséből keletkezett jellegzetes villaalakú csont 
neve. 

Villa del Pilar, város 1. Pilar. 
Villa do Conde, kikötőváros Oporto portugál 1 

kerületben, (1910) 5547 lak., hajóépítéssel, halászat- | 
tal; egy magas sziklán a Sta Clara apácakolostor J 
és a 999 gránitíven nyugvó érdekes vízvezeték 1 
említendők. 1 

Villaia, kettős hajtoványú, villás szerszám, -J 
amellyel a háló kijáró kötelét a víz fenekére szo- "í 
rítják, hogy a hal a háló alatt el ne menekülhessen. 1 

Villaíarkú lepke (állat), 1. Harpyia, 2. 1 

Villafranca, 1. Vülefranche, 1. - j 
Villafranca di Verona (vagy Villafranca a 1 

Levante), város Verona olasz tartományban, a i 
Tione és vasút mellett, (1911) 11,268 lak., selyem- 1 
termeléssel; düledező középkori erősséggel. 1859 \ 
júl. 11-én III. Napóleon és I. Ferenc József itt 
kötöttek előleges békét. A végleges béke Zürich
ben jött létre. 

Villafranca do Campo, város Sao Miguel ; 
portugál Azori-szigeten 7500 lak., kénes hőforra- J 
sokkal, fürdőkkel, megerősített kikötővel. 1 

Villa Hermosa de Tabasco (San Jüan de 1 
Tabasco), fővárosa Tabasco mexikói államnak, 1 
(1900) 10,543 lak. 1 

Villám, 1. Zivatar. í 
Villám (azelőtt Blitz), 1848-49-iki honvédezre- -

des. Mint a 9-ik zászlóalj századosa, Knicaninnak 
1848 aug. 30-iki támadásánál Fehértemplom ellen 
csapata élén hösileg ellenállt a szerbek rohamá
nak. Szept. 7. Krusicát a szerbektől elfoglalta. 
Szept. 23-án Rácz századossal Udvarszállást tisz
tította meg a szerb felkelőktől. Okt. 1-én a vracse-
gályi szerb tábort kergette szét, de később vissza 
kellett vonulnia. 1849-ben Arad és Temesvár 
ostrománál tűnt ki, az aradi 1849 febr. 8-iki győ- -4 
zelem Asztalos Sándor után főleg nekiköszönhetó. 1 
1849 tavaszán ezredessé neveztetvén ki, mint a 1 
38-ik honvédzászlóalj parancsnokát 1849 ápr. 29. * 
Temesvár alatt ágyúgolyó ölte meg. 

Villámcsapások (1. Zivatar). A statisztikába 
csak a tényleg észrevett esetek kerülhetnek bele, 
melyek közül a halált és tüzkártokozóV.-ról érkez
nek a hivatalos jelentések a központi statisztikai 
hivatalba. Ezek szerint halálos V.-tól évente el
pusztul Magyarországon átlagosan 146 ember, 
vagyis i millió ember közül 9 ember. Nagy vá
rosokban aránylag ritkák a V., a legtöbb áldozat 
a szabadban foglalatoskodók közül kerül ki, Így ~\ 
80% a gazdasággal foglalkozók közül való. A 
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gyújtó V. száma Magyarországon 30 évi átlagban 
évente 237; gyakoriságuk nagyon különböző, míg 
pl. Vasmegyében 1000 km2-re jut évente 2-5 eset, 
addig Liptó-, Máramarosmegyóben ugyanakkora 
területen csak 03 eset volt. Ebben a tekintetben 
nemcsak a zivatarok gyakorisága határoz, hanem 
bizonyára egyenlő nagyságú területen a különálló 
épületcsoportok száma. Tapasztalás szerint a V. 
valószínűsége egy egyedül álló tanyánál ugyanoly 
nagy, mint egy egész községnél. Azért úgy látszik, 
hogy a legtöbb tűzkárt okozó villámütés ott 
szokott lenni, ahol sok,a község vagy sok a ma
gánosan álló épület. Élő lények a V. hatására 
többnyire nyomban összerogynak, külső sérülés
nek aíig van nyoma, néha a külső bőrön vérrel 
aláfutott, elágazó erecskékhez hasonló sajátságos 
rajzok, villámrajzok (kerauuográflák) találhatók. 
A test belsejében azonban sokszor az edények 
elronesolása állapítható meg. Bénulási ós Mladási 
jelenségek sem szokatlanok és az újra élesztettek 
égési sebekre emlékeztető fájdalmat éreznek. Ta
pasztalati tény, hogy a V. egyes fanemeket jobban 
kedvelnek (különösen a tölgyet), nemkülönben 
egyes talajnemeket is (a vizenyős földet). Bezold 
ezerint a napfoltokban gazdag években a V. 
száma csökken. V. ö. Szalay László, A villám
csapások Magyarországon 1890—1900 években 
(Budapest 1901); u. a., Újabb adatok a Magyar
országon előforduló halált, tűzkárt és egyéb pusz
títást okozott V.-ról (Meteorológiai Évkönyv 
XXXIII. köt. III. r.). 

V. által okozott sérülések megfelelnek a ma
gas feszültségű elektromos áramok okozta sé
rüléseknek. A villámcsapott embereknek csak
nem fele azonnal meghal. A halottaknál igen 
feltűnő az igen gyorsan beálló hullamerevség 
(katalepsziás hullamerevség, 1. Hullamerevség) ; 
boncolásnál a ezervek vérbővek, gyakran vér
zések nyomait látjuk a legkülönbözőbb szervek
ben. A tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a V. 
elsősorban a központi idegrendszert érinti; a 
sérült rendesen azonnal eszméletét veszti, meg
bénul, sokszor nem a V. közvetlenül, hanem az 
általa okozott légzésbénulás okozta a halált. Ezért 
amíg a szív ver, mesterséges lélegeztetéssel, iz
gatószerekkel a sérült megmenthető. Ügy a meg
valtaknál, mint az életbenmaradottaknál csaknem 
mindig találunk a bőrön is elváltozásokat, melyek 
a legkülönbözőbbek lehetnek. így elsősorban égé
seket, melyek az egészen enyhe, hólyagos égések
ből nagy, egész testrészeket csaknem elszenesítő 
égésekig váltakozhatnak. Másodsorban különböző 
vérzéseket a bőrben, orr, szájüregből; szakított se
beket, melyek néha ugyanolyanok, mint valami 
lövési sérülés, máskor a fejbőr, fül leszakadhat ; 
a bőr, izomzat csontig felrepedhet. Harmadszor a 
sérültek egyrészénél jellemző, elágazó, szeszélyes 
lefutású, piros, a bőrből kiemelkedő csíkokat ta
lálunk (Lichtenberg-féle villámvonalak), melyek 
nem égések, hanem helybeli, körülírt értágulá-
soknak f elelnek*meg. Ez utóbbiak, ha a sérült élet
ben marad, csakhamar eloszlanak. A V. súlyos
sága a testrésztől is függ, melybe a villám bele
csapott. A fej a legveszélyesebb testrész, a végtag 
sérülései úgyszólván sohasem halálosak. Az élet
ben maradottak sorsa a sérülések súlyosságától 

függ; súlyos, nagy égések magukban is halálo
sak lehetnek. A V. nyomán a központi idegrend
szerben degenerációk léphetnek fel; gyakran sú
lyos betegségek keletkeznek a szemen, melyek 
azonban nem a nagy fény következményei (mint 
azelőtt hitték), hanem a villamos áram közvetlen 
hatásai a szervezetre. A V. utáni eszméletlenség-
ből magukhoz térő emberek gyakran delirálnak, 
görcsök, bénulások, érzészavarok stb. léphetnek 
fel. Egészben véve azonban az életben maradottak 
elég hamar összeszedik magukat, sőt a súlyosnak 
látszó idegrendszeri és látási zavarok is javul
hatnak idővel. A nép azokat az eseteket, amikor 
a V. sújtotta embereken semmi külső elváltozás 
nem található, a villám szélének nevezi. L. még 
Elektromos áram veszélyessége. 

Villámcsövek, 1. Fulgurit. 
Villamdelejesség, 1. Elektromágnesség. 
Villa Mercedes, város San Luis argentínai tar

tományban, a Rio Quinto és vasút mellett, 6—7000 
lak , fontos kereskedelmi hely, 1856. alapították. 

Villámhárító, a föld és a légkör villamosságá
nak lassú kiegyenlítésére, ha pedig ez nem tör-

1. ábra. A felfogó 
csúcs megerősí
tése a rúdhoz. 

8. ábra. A felfogó rúd megerősí
tése a tetőhöz és a vezető meg

erősítése a rúdhoz. 

fenhetnék meg, a villám csapásának felfogására 
való készülék, mely leghasználtabb alakjában a 
felfogó csúcsból, illetőleg rúdból, a föld feletti és 
a föld alatti vezetékből áll. A V. véd olyan kúp-
területet, melynek magassága a felfogó rúd ma
gasságával egyenlő, alapja pedig olyan kör, me
lyet a felfogó rúd kétszeres magasságával mint 
sugárral irunk le; ez megfelel 126° csúcsszögnek. 
Biztosabb, ha a védett terület alapkörének sugara 
egyenlő a felfogó rúd magasságával. Azt is fel
tételezik, hogy az esetben, ha a kúp alkotója 
épületrészbe nem ütközik, a V. megvéd olyan kúp-
területet, melynek alkotója 25 m. A felfogó ru
dat 10 m.-nól nagyobbra s mintegy 2-5 m.-nél 
kisebbre ritkán veszik. Általában minél több fel
fogó rúd van az épületen, annál jobb, úgy hogy 
legújabban Lodge Olivér javaslatára oly V.-t 
is használnak, mely tulajdonképen az épület kör
vonalaira erősített és a földbe levezetett tüskés 
drótból, vagy f ürészszerűen fogazott rézszalagból 
áll. A Lodge-féle V.-kat a forró égöv alatt igen jó 
sikerrel használják. A közönséges V.-k felfogó 
rúdja kovácsvasrúd vagy cső, melyet az épület 
legkimagaslóbb pontjára erősítenek. A felfogó 
rúd végződik a felfogó csúcsban, melyet jobbára 
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platinától vagy tűzben aranyozott vörösrézből 
készítenek. A csúcsot v. hozzáforrasztják, vagy 
rásrófolják (1. ábra) a rúdra. Régebben a csúcsot 
tüalakúra készítették, ma jobbankedvelik az olyan 
kúpalakot, melynek magassága az alap kétszerese. 
Ha a csúcsot a rúdhoz szilárdan erősítjük, akkor 
a vezetéket is rúdhoz kell kötnünk; e célra legjobb 
a 2. ábrábéli elrendezés, mert az e vezetéket a d 
hüvely köti a rúdhoz s igy ennek keresztmetsze
tét nem gyengitjük. A rudat a tetőhöz az a sas
szemmel és a & csavarral erősítjük, c védő kalap. 
Az újabb V.-k szerkezetében arra törekesznek, 
hogy a vezetéket a csúcshoz erősítsék; ilyen ki
próbált szerkezetet láttat a 3. s 4. ábra. 

Földfeletti vezetéknek rendszerint vas- vagy 
rézdrótból font köteleket használnak, mind a 
kettő egyaránt megfelel, ha vastagságukat ve
zetőképességükhöz mérten szabjuk meg; azonban, 
mivel a vas a réznél háromszorta rosszabbul ve
zeti az elektromosságot, rozsdásodása miatt pedig 
nem tartós és megbízható anyag, célszerűbb a 
vörösréz-vezeték (drótvagy kötél). A vezetéketa 

tetőn és a fal mellett 
erősítik meg. Porcellán-
vagy más szigetelő nem 
kell, mert a villám
szikra a falnál jobb ve
zetőben haladván, a vas
vagy rézvezetékből a 

falra át nem ugrik. A V. földvezetéke jó ned
ves helyen (talajvízben, kútban, patak vagy 
folyó partján stb.) legyen, mert a nedves talaj 
jól vezeti a villamosságot; száraz helyen a föld
vezetéket faszén- v. kokszágyba helyezik. Föld
vezetékül 2 mm. vastag és 1 m8 felszínű rézlapot 
használnak, melyet merőlegesen vagy ferdén ál
lítanak a földbe. Célszerű az 5. ábrában előtün
tetett módon a földvezetékhez kibontott és a föld 
felszínéig vezetett drótkötelet erősíteni, ennek 
célja az, hogy a vihar kitörése előtti eső által át
nedvesített földdel a V. földvezetéke kapcsolatban 
legyen. Nagy városokban a vezetéket a víz vezető 
csövekhez is kötik. A V.-t elkészülte után kipró
bálják, vagyis villamos áramot vezetnek mind a 
földfeletti, mind a földalatti részén keresztül. Ha 
a készülékkel kapcsolt mágnestű e közben elbillen, 
a vezeték jó, ellenkező esetben meg kell a hibáját 
keresni. Hyen vizsgálatot célszerű többször is 
megejteni, mert nem tudható, mikor romlik el a 
V. egyik vagy másik része, már pedig a rossz V. 
rosszabb, mintha az épületen nem is volna. A le
vegőnek kitett gyenge feszültségű villamos áram 
vezetékét az ú. n. lemezes F.-val szerelik fel. Ezt 

két éles bordájú sárgaréz lap alkotja, melyek kö
zül az egyiknek vezetéke a készülékekkel, a má
siké a földdel kapcsolatos. A lapok bordái keresz
tezve állanak s a villámszikra egymáshoz leg
közelebb álló bordára ugrik át, míg ezt az utat a 
villamos áram nem követheti. A nagyfeszültségű 
áram vezetékébe szarvas F.-ot szerelnek (Siemens 
és Halske-féle). Két szarvszerűen hátra görbülő 
rudacskát porcellánszigetelőre erősítenek s az 
egyiket a földdel, másikat a vezetékkel kötik 
össze. A villámszikra a legközelebbi úton ára
molva fényívet alkot, ezt a villamos áram a szarv 
csúcsai felé taszítja, ahol végre is oly hosszú lesz, 
hogy elszakad. 

A V.-kat állítólag már az ókorban használták, 
így III. Ramses egyiptomi király (Kr. e. 1300) 
által Medinet-Abuban felállított árbocfák hegye 
a villámelvezetés céljából meg volt aranyozva, 
ez azonban mese, a V.-t sem az ó-, sem a közép
korban nem ismerték. A V.-ra a figyelmet Frank
lin B. 1749. hívta fel, azonban az első V.-t csak 
1752. Philadelphiában állította fel. Európában a 
morva Divisch Prokop Prendizben (Znaim mel
lett) állította fel az első V.-t. A V. történetébe 
belejátszik Magyarország is. Reimann megfigyelte 
1717., hogy Eperjes egyik házába becsapott vil
lám, épp úgy, mint 1673., vasdróton szaladt le. 

Irodalom. Klasen L., Die Blitzableiter,,1895 ; Mittelstrass, 
Der Blitzableiter; Magyar Mérnök- és Kpítész-Egviet Köz
lönye XXVIII. köt. 20. füzet, HoorMördr. cikke; Bnchner, 
Die Konstruktion und Anlegnng der Blitzableiter, 3. kiadás 
887; Meidinger, Geschichte der Blitzableiter, 1888; Nip-
polőt, Die Entstenung der Gewitter nnd die Principien 
iler Blitzableiter, Leipzig 1897. 

Villámkerék (megszakító kerék), készülék, 
mellyel elektromos áramot gyors egymásutánban 
megszakítani és zárni lehet. Lényegileg fogas fém-
kerék, melynek tengelye az áramforrás (pl. gal
vánelem) egyik sarkával van fémileg összekötve, 
míg a kerék fogaihoz fémrúgó szorul, mely az 
áramforrás másik sarkával van összekötve. A ke
rék forgatásakor a rúgó pillanatra elhagyja a fo
gat, mellyel érintkezett s ezzel az áram megsza
kad ; ezt szikrázás jelzi; érintkezéskor az áram 
ismét zárul. 

Villamos . . . . : amely szó Villamos . . . . alatt 
nincs meg, Elektromos alatt keresendő. 

Villamos (Willersdorf), kisk. Vas vm. felső
őri j.-ban, (1920) 498 német lak. A község fölött 
régi várrom van, mely hajdan Németújvári Iván 
gróf rablófészke volt; a gonosztevő főúr Schloss-
hansl név alatt a nép hitében ma is hazajáró lélek, 
(Tr. A.) 

Villamos angolna (Oymnotus electricus L., 
állat), 1. Gymnotus ós Elektromos halak. 

Villamos áram, 1. Áram és Elektromos in
dukció. 

Villamos árammérő, 1. Elektrotechnikai mé
rőkészülékek és Elektromos fogyasztásmérők. 

Villamos csengetyü, 1. Gsengetyüművek. 
Villamos csőposta, 1. ösőposta. 
Villamos ellenállás, 1. Elektromos ellenállás. 
Villamos erőátvitel, 1. Elektromos munka

átvitel. 
Villamos erőmérő v. elektrodinamométer, 

1. Elektrotechnikai mérőkészülékek. 
Villamos erővonalak,!. Elektromos potenciál. 
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Villamos feszültség. 1. Elektromos feszültség 
Villamos fürdő, 1. Elektroterápia. 
Villamos fűtés, 1. Elektromos melegítés. 
Villamos gépek, 1. Elektromozó gép és Di-

v amoelektromos gépek. 
Villamos gyertya, 1. Elektromos gyertya. 
Villamos gyújtó, 1. Gázmotor. 
Villamos halak (állat), 1. Elektromos halak. 
Villamos harangjáték, 1. Elektromos harang

játék. 
Villamos harcsa (Málapterurus, állat), 1. 

Elektromos halak. 
Villamos hegesztés, 1. Hegesztés. 
Villamos indukció, 1. Elektromos indukció. 
Villamos inga, 1. Elektroballisztikus inga. 
Villamos ívfény, 1. Elektromos világítás. 
Villamos izzólámpa, 1. Elektromos világítás. 
Villamos jelzőkészülékek, 1. Gsengetyűmüvek 

és Elektromos távjelzők-
Villamos kapacitás, 1. Elektromos kapacitás. 
Villamos koholás, 1. Alumínium és Vas. 
Villamos kúra, 1. Elektroterápia. 
Villamos lánc, 1. Galvántelep. 
Villamos mértékegységek, 1. Elektromos 

mértékegységek. 
Villamos mező, 1. Elektromos tér. 
Villamos moxa, az elektromosság olyan alkal

mazása, mely a bőrben erős bővérüséget okoz. 
L. Moxa, Elvezető kúra. 

Villamos óra, 1. Elektromos fogyasztásmérők. 
Villamos oszlop, 1. Galvántelep. 
Villamos pisztoly, 1. Elektromos pisztoly. 
Villamos posta, 1. Elektromos posta. 
Villamos ráják (Torpedinidae, állat), 1. Bája-

félék. 
Villamosság, 1. Elektromosság. 
Villamos szigetelő, 1. Elektromosság. 
Villamos szikra, 1. Elektromos kisülés. 
Villamos szonda, 1. Szonda. 
Villamos távhatások, 1. Dielektrikum. 
Villamos tojás, 1. Elektromos tojás. 
Villamos töltés, 1. Elektromos töltés. 
Villamos vasút, 1. Elektromos vasút. 
Villamos világítás, 1. Elektromos világítás. 
Villámpor (nOv.), 1. Lycopodiaceae. 
Villámrajzok, 1. Villámcsapások. 
Villám szele, 1. Villámcsapások. 
Villámütés, 1. Zivatar. 
ViHmieico (Vilhancico), az angol anthem-ie 

emlékeztető spanyol egyházi ének, amelynek ele
jén korálszerü ének, az estribillo áll, közepén 
pedig szólószerü dalok, a coplasok sorakoznak. 
Az estribillót kettős vagy néha többszörös kar 
énekli continuo kísérettel. V. ö. Geiger, Bausteine 
zur Geschichte des iberischen Vulgár-V. 

Vi l lane l la , XVI. sz. tánejellegű olasz karének, 
tréfás, néha durva szöveggel. A madrigálnak el
fajulása, sokkal homofonabb is ennél. Német
országban mint «Frisches Liedlein, nach Art der 
welschen Villanellen» műfaj dívott a XVII. sz. 
végén. 

Villani Frigyes báró, magyar diplomata, szül. 
Bécsben 1882. Egyetemi tanulmányait Bécsben, 
Genfben és Budapesten végezte, itt jogi doktorrá 
avatták. Ezután a fiumei kormányzóságnál vállalt 
tisztséget, ott 1915. min. titkár lett, később a 

•világháború folyamán a főhadiszálláshoz osz
tották be s Badenban polgári biztos és a magyar 
kormány kiküldöttje volt. 1918-ban, a magyar 
kitlligyminisztérium felállításakor mint osztály
tanácsost hívták meg szolgálatra. 1920-ban a 
Sopronban működő entente-bizotteágnál a magyar 
kormány képviselője volt, aztán vezetője lett az 
osztrák és magyar delegációnak. 1923-ban prágai 
magyar követnek nevezték ki, 1925 máj.-ban pe
dig a bukaresti követség vezetésével bízták meg. 

Villani, Giovanni, olasz történetíró, szlil. 
Firenzében a XIII. sz. második felében, megh. 
u. o. pestisben 1848. Kereskedőnek készült, majd 
szülővárosa szolgálatába lépett. A közélet majd
nem minden ágában tevékenykedett. Műve (Cro-
nica di Firenze) a bábeli torony építésénél kezdő
dik és 1348 ápr. 11-ig kronologikus sorrendben 
mondja el mindazt, ami Firenzében nagy és je
lentőségteljes. Művelődéstörténeti szempontból 
értékes krónika. Szavahihetőségének rovására 
Írandó akárhányszor guelf pártállása. Munkáját 
folytatta testvére, Matteo (megh. 1363.) és ennek 
fia, Filippo (megh. 1404.), aki azt 1364-ig ve
zette tovább. Filippo ezenfelül Liber de eivitatis 
Florentiae famosis civibus c. művében az első 
olasz irodalomtörténet kísérletét adja. 

Villanis, Luigi Alberto, olasz zenei író, szül. 
S. Mauro Torineseben 1863 jún. 24., megh. Pesaro-
ban 1906 szept. 27. Művei: L'estetlca e la psiche 
moderna nella musica contemporanea (1896); 
L'arte del pianoforte in Itália (1907); Saggio di 
psicologia musicale (1904); La psicologia della 
eampagna (1905). 

Villanó fény. Klórsavas káli vagy egyéb oxi
dáló anyaggal kevert magnéziumfém pora meg
gyújtva robbanásszerűleg elég és oly erős fényt 
szolgáltat, hogy emellett fényképfelvételek készít
hetők. Kevésbbé hatásos V.-t szolgáltatnak a V.-
lámpák, amelyeknél tiszta magnéziumport fúva
tunk borszeszlángon keresztül. 

Villanófényt! lámpák (vasút). A jelzők «Sza-
bad» állásának fehér színben megállapított vilá
gítása veszedelmes lehet a színes üvegek eltörése 
esetén vagy oly helyeken, ahol több erős fehér 
fényforrás, pl. utcai lámpás halmozódhatik össze, 
ami tévedésnek lehet az okozója. (1. Helyhez kö
töttjelzők is). Azért egyes államokban már más 
színeket is alkalmaznak a jelzéseknél. Pl. Német
országban «Szabad» állásban a zöld, «Lassan» 
állásban a sárga szint. Kísérleteznek továbbá az 
állandóan égő lámpák helyett az ú. n. villanó
fénnyel, mely folytonos felvillanásaival igen ha
tásos és az állandó fényű lámpákkal nem téveszt
hető össze. Ilyen berendezés van villamos és van 
acetilén-dissousgáz világítással. Külföldön elter
jedtebb, nálunk is kísérleteznek vele. 

Villanova, Bolognától DK.-re fekvő helység, 
amelyben a róla elnevezett korszakba tartozó ős
kori sírleletek kerültek napvilágra. Az itáliai vas
kor elejére és közepére tehető V.-korszak benyúlik 
a Kr. e. 6. évszázadba. 

Villa Nova de Gaia, 1. Portó. 
Villanovai Tamás, 1. Villanuovai Tamás. 
Villanovanus, Arnoldus, eredetileg Arnoldo-

Bachuone, alchemista, szül. Villanovában (Kata-
lonia) 1235., megh. 1312. Casamila Jánosnál ta-
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nult Barcelonában filozófiát ős gyógyszerészetet. 
Bűvészete és eretneksége miatt Parisba menekült, 
ahol mint aranycsináló nagy hírnévnek örvendett. 
Majd Olaszországba ment, útközben azonban hajó
törés következtében elveszett. Állítólag több mint 
20 alchemiai irat szerzője, ezek közt fő munkája : 
Rosarius philosophorum. 

Villanueva de la Serena, város Badajoz spa
nyol tartományban, (1910) 13,400 lak., gyümölcs
termeléssel, szövőiparral. V.-t az Alcantara lovag
rend alapította. 

Villanueva del Gráo, Valencia kikötője. 
Villanueva y Geltrú, kikötőváros Barcelona 

spanyol tartományban, a Földközi-tenger mellett, 
(1910) 11,800 lak., szőllőtermeléssel, szövőiparral, 
vasöntéssel és papirosgyártással. 

Villanuovai Tamás, szent, szül. Villanovában 
1488., megh. Valladolidban 1555 szept. 8. Ágoston
rendi szerzetes volt, 1544. valenciai érsek lett. 
Emléknapja szept. 22. 

Villány, kisk. Baranya vm. baranyavári j.-ban, 
<i920) 2328 német, magyar és szerb lak., van vasúti 
állomása, posta- és távíróhivatala és telefonállo
mása. V. a Siklósi vagy Harsányi hegy tövében 
fekszik s híres kitűnő vörös boráról (1. Villányi 
bor). Ugyancsak a Harsányi hegy tövében ment 
végbe Í687. az (ú. n. II.) mohácsi csata. 

Villanyelő, 1. Kardnyelők. 
Villányi, 1. Andor, Író, szül. Villányban (Ba-

anya) 1889. Mint budapesti hírlapíró tűnt fel több 
színművével. írt elbeszéléseket, regényt, drámai 
költeményeket. Első színműve: Királynőm . .. 
meghalok érted 1917. került színre a Magyar 
Színházban; más színpadi müvei: Attak (Bel
városi Színház 1917); Legénykérés (vigj. u. o. 
192í);Árgirus(drámai költ. u. o. 1926). Irt ezen
kívül 18 kis egyfelvonásost, amelyeket különböző 
kis színpadokon adtak elő. Regénye: Mária (1920); 
elbeszélései A férj és egyéb elbeszélések címen 
jelentek meg ; továbbá: Emlékkönyv (mesék); 
Szeptember (dialógok); Legenda (lírai költ). 

2. V. Szaniszló, Szt. Benedek-rendi apát, tör
ténetíró, szül. Tósokberénden (Veszprém) 1847 
szept. 9., megh. 1898 júl. 12. Pappá szentelték 
1870. Tanár volt Győrben, 1882. gimnáziumi 
igazgató Esztergomban, később bakonybéli apát. 
Munkái: Győr megye és város anyagi művelt
ségtörténete (Győr 1881): Qyörvár és város hely
rajza a XVI és XVII. sz.-ban (u. o. 1882); 
Győri adalékok a menhelyek történetéhez (u. o. 
1878). Ezeken kívül Esztergomnak a török hó
doltság alól történt felszabadulása 200-ik évfor
dulója alkalmából (1883) a Kőrössy által szer
kesztett Emléklapokban: Néhány lap Esztergom 
zivataros századaihói és számos cikk különböző 
lapokban. V. ö. Zelliger A., Esztergom egyház
megyei írók koszorúja. 

Villányi bor, egyik elsőrendű vörös borunk, 
Villányban ós környékén (Baranya vármegye) 
mintegy 3000 hold területen termelik. A villányi 
dombok talaja vályog, mely alatt mészkőréteg 
vonul el. Fő szőllőfajta a kadarka s egy harmad
részben oportó, mivel a kadarka egymagában nem 
elég színes. Szept. legvégén vagy okt. elején szü
retelnek 8 a szőllőt le3zemelve és megőrölve, nyilt 
kádakban erjesztik s 15 napi erjedés után lefejtve,' 

a kádból kiemelkedő törköly tetejét ecetnek hasz
nálják, a többit pedig kipréselik. A íilloxera itt is 
sok kárt tett, de részint szénkéneggel, részint 
amerikai alanyra ojtás által védekeznek. A V.-ok 
jó része külföldi piacokra keríti, ahol jó nevet szer
zett magának. 

Villányi hegység, a Duna-Dráva szögletben 
levő szigethegységek egyike Villány környékén, 
442 m.-ig emelkedik, lejtőin kitűnő bort termelnek. 

Villánykövesd, kisk. Baranya vm.siklósi j.-ban, 
(1020) 521 német és magyar lak. 

Villard, Paul, francia fizikus, szül. Lyonban 
1860 szept. 28. A párisi Conservatoire des artset 
métiers tanára volt. A testeknek a gázakban való 
oldását, az elektromos szikra jelenségeit, az elek
tromos sugárzásokat és főleg a katódsugarakat, 
a radioaktív anyagok sugárzásait tanulmányozta. 
Számos értekezést írt francia szaklapokba. Ön
állóanmegjelent munkája: Lesrayonscathodiquea 
(Paris 1900). 1908 óta az Académie des sciences 
tagja. 

Villard de Honnecourt, francia építész, 1205-
1270 közt élt. Huzamosabb ideig tartózkodott 
Magyarországon s állítólag az ő terve szerint 
épült a XIII. sz.-ban a kassai dóm, újabb kuta
tások szerint valószínű, hogy egy más általa épí
tett régibb templom mintájára építették. 

Villa Reál, város Traz os Montes portugál tar
tományban, d9io) 6706lak., szőllő-és déligyümölcs
ültetvényekkel, gyapjúszövéssel. 1823 febr. 23. az 
Amarante gr. vezérelte miguelisták itt lázadtak 
fel és 1846 okt. 28. Cazal tábornok itt verte le a 
felkelőket. 

Villa Reál do Sabará, brazíliai város, 1. Sahara. 
Vil lares ia Ruiz et Pav. (BÖV.), az Icacinaceae-

családba tartozik; 12 faja a déli félgömbön él. 

Villaresia congonha. 
A délbraziliai V. congonha szolgáltatja a Yapon, 
Yerva de Pálos, congonha vagy gongonha nevű 
mató-teát. A V. mucronata, Chilében, teát szol-
gáltat(narangillo, guilli-patagua). 

Viliari, Pasquale, commendatore, olasz tör
ténetíró és államférfiú, szül. Nápolyban 1827 okt.4., 
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megh. 1917 deo. 13. Résztvett 1848. a forradalom
ban, ezért Franciaországba menekült. 1859-ben 
bölcsészeti tanár Pisában, 1866. történelemtanár 
az Istituto di studii superiorin Firenzében és a 
legfelsőbb oktatási tanács tagja. Ismételten tagja 
a parlamentnek. Az 1866-iki események után föl
tűnést keltő röpirata: Di chi é la colpa ? Művei: La 
storia di Girolamo Savonarola e de' suoi tempi 
(Firenze 1959—61,1—II.); La civiltálatina eger-
manica (u. o. 1862); Le leggende eke illustrano la 
Divina Commedia (Pisa 1865); Niecolo Machia
velli e i suoi tempi (Firenze 1877—82, I—III.). 
Kisebb munkái összegyűjtve Saggi di storia, di 
eritiea e di politica (Firenze 1868) és Scritti peda
gógiai (u. o. 1868); Le lettere meridionali ed altri 
scritti, 8ulla questione sociale in Itália (u. o. 1878) ; 
Arte, storia e fllosofla (1884.); Saggi storici e 
critiei(1890); Scritti vari (1894); Discussioni eri-
tiehe e discorsi (1905) címen jelentek meg. Érde
meiért a Magyar Tudományos Akadémia is tagjá
nak választotta. 

Villa Rica (V. del Espirüo Santo), város Para
guay délamerikai köztársaságban, (1920) 26,000 
lakossal, doháayültetvónyekkel, szivargyártással. 
Nagy székesegyháza van. 

Villarica (ejtsd: vilyarika), város Valdivia chilei 
tartományban, a V. tó Ny.-i partján, aranymosás
sal; mellette emelkedik a hóval takart V. vulkán 
(2840 ni.). 

Villaricos, község Almeria spanyol tartomány
ban, a Rio Almanzora föidközi-tengeri torkolatá
nál. V., a római Baria, közelében abbamaradt 
föníciai bányákat fedeztek fel, a város nekropo-
liszán pún hatások mutathatók ki. 

Villarobledo, város Abaeate spanyol tarto
mányban, a La Mancha síkságon, (ÍMO) 10,133 
lak., terménykereskedelemmel. 

Villarosa, város Caltanissetta szicíliai olasz 
tartományban, (ÍMI) 11,486 lak., kénbányákkal, 
olajtermoléssel. 

Villarreal (ejtsd: viüyarreai), város Castellon de 
la Plana spanyol tartományban, termékeny vidé
ken, (i9io) 16,068 lak., szőllő-, citrom- és narancs
termeléssel. 

Viliara (ejtsd: viiar), Glaude Louis Hector 
V. herceg, francia hadvezér, szül. Moulinsben 
1653 máj. 8., megh. Torinóban 1734 jún. 17. A 
francia hadseregben 1672 óta végigküzdötte az 
összes háborúkat; 1687. a harsányi (mohácsi) 
csatában küzdött Miksa Emánuel bajor választó
fejedelem oldalán. 1692—97-ben már mint önálló 
vezér szerepelt Flandriában és a Rajna mellett. 
1697—1701 francia követ volt Bécsben. 1702-ben 
megverte Badeni LajostFriedlingen mellett s ezért 
tábornaggyá nevezték ki. 1703-ban MiksaEmánuel 
segítségére ment és Hochstádt mellett megverte 
Styrum csesz, tábornokot. 1704-ben aCevennek-
ben harcolt a felkelő kamizárdok (1. 0.) ellen és 
szelíd eszközökkel lecsendesítette őket. De Mal-
plaquet mellett vereséget szenvedett (1709 szept. 
11.) Savoyai Jenő és Marlborough egyesült hadai
tól. 1712 júl. Denain mellett legyőzte a császári 
sereget, 1713. pedig több várat foglalt el a Rajna 
mellett, mire VI. Károly császár békét kötött 
XIV. Lajossal Ra3tattban (1714 mára 14.). A ré-
gensség alatt 1715. a hadi tanács elnöke, 1718.1 

pedig a minisztertanács tagja lett. 1733-ban mint 
80 éves öreget Itáliába küldték a császáriak ellen. 
Győzött is, de a fáradalmak annyira kimerítették, 
hogy visszatérése közben meghalt. Emlékiratait 
Voyüé adta ki (Paris, 1884—92,5 köt.), ugyanaz-
életrajzát is megírta (u. o. 1888, 2 köt.). 

Villarsit (ásv.), félig szerpentinné alakult olivin;: 
Traversella, Piemont. 

Villás (furcatus v. bifurcus), a növény szára 
vagy hajszál képlete, midőn két egyenlő ágra 
oszlik. 

Villásárpa, 1. Árpa. 
Villás csap, ollós csap, ácskötés, 1. Csap, 2. 
Villás elágazás (nsv.) keletkezik, ha a tengely 

csúcsa ketté oszlik és így két új ágban folytatódik 
(dichotomia), 1. Elágazás. 

Villásíarkú billegető (Enieurus, régibb né
ven: Henicurus, ^uat), a Verébalkatúak rend
jébe, a Légykapó-félék (Muscicapidae) család
jába tartozó madárnem. Legismertebb faja a me-
ninting (E. leschenaulti Vieill.). Uralkodó színe 
bársonyfekete, fehérrel tarkítva úgy, hogy feje
búbján lévő bóbitája, szárnyfedői, hátának alsó 
fele, hasoldala és farktollai közül a két szélső 
fehér; csőre fekete; lábai sárgák. Hossza 26—2& 
cm. Jáva szigetén, a maláji félszigeten, Tenas-
serimben, Asszamban és Szikkimben vizek men
tén honos. 

Villás fecske (áüat), a füsti fecske (Hirundo 
•rustica L.) népies neve. 

Villás galambica, Bussula bifida (Bull.) Sehrö-
ter (növ.), a lemezes gombák egyik faja, amely 
különösen lombos erdőkben terem. Kalapja 5—8 
cm. széles, eleinte domború, végül tölcséres, húsa 
halvány rózsaszínű, teteje zöld vagy zöldes barna. 
Tönkje fehér, vastag. Lemezei fehérek, eléggé 
vastagok, közülök sok villásan osztott. Spórája 
fehér, gömbös, tüskés. Mérgesnek tartják. Képe a 
Gombák 2-ik tábláján (5). 

Villási Pál, kertészeti szakíró, szül. Léván 
1820 nov. 3., megh. Budapesten 1888 dec. 26. 
Tanulmányai befejeztével vármegyei szolgálatba 
lépett, a szabadságharcban honvédtüzór volt s a 
világosi fegyverletétel után mint bujdosó honvéd
tiszt nevelősködött s már ekkor behatóan foglal-
kozottagyümölesészettel. Már érett korában, 1866. 
iratkozott be a magyaróvári gazd. akadémiába s 
tanulmányai végeztével kinevezték a keszthelyi 
gazd. tanintézet kertészeti előadójává. 1879-ben 
megindította a Gyümölcsészeti és Konyhaker
tészeti Füzetek havi folyóiratot, amely kevéssel 
halála után megszűnt. Lefordította Lucas Gyü
mölcstermesztés 0. munkáját. 

Villás makréla (Lichia, AUat), az Almakrélák 
(Garangidae) családjába tartozó halnem, mely
nek eddig ismert öt fajára jellemző, hogy fark
úszója mélyen, villásan kivágott. Legközönsége
sebb faja a kék makréla (L. glauca L.). Háta 
kékesszürke, egyebütt ezüstfehér s oldalvonala 
mentén négy feketés folttal tarkított; hátúszója 
és első úszója sárgás-fehér; hasúszója szürkés
sárga és mellúszója világossárga. 40—45 cm. 
hosszú. A Földközi-tengerben honos, de a brit 
partokig is elvetődik. 

Villásreggeli, a második reggeli (franc, dé-
jeuner), rendesen egy sült húsételből álló fogás. A. 
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francia étkezési beosztásnál van értelme, hogy a 
9 órai reggeli és 6 órai ebéd (diner) között csilla
pítsa az étvágyat. 

Villás szarv, a magyar marbán, a két oldalt 
kifelé, azután párhuzamosan felfelé menő szarv; 
a tenyésztők nem szeretik, ha keskeny fejéiből 
indul ki. 

Villa Stephani, Rimaszombat régi neve. 
Villás zongora, 1. Adiafon. 
Villa Velha, 1. Victoria, 7. 
Villaviciosa (ejtsd: viiiyaviciőza), több spanyol

országi város; nevezetesebbek: 1. V. de Cordoba, 
Cordoba tartományban a Guadiato jobb partján, 
a Sierra de los Santos DK.-i lábánál, 40,000 
lak., bortermeléssel. 2. V. de Guadalajara, 
falu Guadalajara tartományban, (i9io) 120 lak.; 
1710 dec. 10. Vendöme francia tábornok győzel
mének színhelye Starhemberg szövetséges seregei 
Í61ött. 3. V. de Oviedo, kikötőváros, (1920) 2í,107 
lak., kőszénbányákkal, gyümölcstermeléssel és 
almaborgyártással. 

Villa Vicosa, Mi Asszonyunkról nevezett por
tugál rendjel, melyet VI. János, Portugália és 
Brazília királya 1819 szept. 10. alapított. 

Villa Vicufia, 1. Elqui. 
Villavieja, fürdő, 1. Nules. 
Villazongora, 1. Adiafon. 
Vil le (franc, ejtsd: YÜ) a. m. város. 
Ville-aux-Bois, La (ejtsd: vüoboá), falu Aisne 

franciaországi dópartementban, 150 lak. A világ
háborúban 1914 szept. 12—16 a Reims körül 
harcoló 2. német hadsereg a francia rohamok ellen 
véres harcban megtartotta, 1916' márc. 10. pedig 
a szász csapatok a fölötte uralkodó francia had
állást rohammal elfoglalták s a későbbi ellentá
madások közt is megtartották. 

Ville d'Avray (ejtsd: viidavré), Paris Ny.-i kül
városa Seine-et-Oise départementban, Sévrestől 
Ny.-ra, vasút mellett, (1911) 1887 lak., szép mo
dern templommal; villákkal; az itt meghalt Gani-
betta szobrával. 

Villeiranché (ejtsd: viifrans), több francia vároB 
neve, jelentékenyebbek: 

1. V.-sur-Mer (Villafranca), kikötőváros Alpes 
Maritimes départementban, 3 km.-re Nizzától, a 
Földközi-tenger ágyúütegektől védett V. öblénél, 
vasút mellett, (1911) 4171 lak., hajóőpítéssel, halá
szattal, osztrigatenyósztéssel és márványbányá
val. Hadi és kereskedelmi kikötője, arzenálja és 
hajósiskolája van. Állítólag 1295. II. Anjou szi
cíliai király alapította; 1690., 1744. és 1792. a 
franciák ismételten elfoglalták, 1860. Nizzával 
együtt Franciaországhoz került. 

2. V.-sur-Saőne, járási székhely Rhone dépar
tementban, a Morgón és vasút mellett, a SaOne 
közelében, (1911) 16,388 lak., gyapotszövés- és fo
nással, gép-, kábel-, kocsi- és gépkocsigyártással, 
kőbányákkal. Törvényszék és kereskedelmi bíró
ság székhelye. 

Villegas (ejtsd: vüiye—), Jósé, spanyol festő, 
szül. Sevillában 1848 aug. 26., megh. 1922. Sevil
lában és Madridban tanult, 1869 óta Rómában élt. 
Mint a múlt század spanyol festői általában, V. is 
ragyogóan színes, hatásos tárgyú, többnyíre 
nagyméretű képeivel vált széles körben nép
szerűvé. Történeti képei, amelyek annak idején 

feltűnést kelteltek: Kolumbus a Rabida-kolostor
ban keres menedéket; II. Fülöp és Don Jüan 
d'Austria utolsó beszélgetése; Carmagnola össze
esküvésének leleplezése ; Marino Falieri dogé el
itélése ; Foscari dogaressa diadala; A trónja-
vesztett Foscari dogé (München, NeuePinakothek). 
Genrekópei: Virágvasárnap Velencében; Sevillai 
keresztelő; A toreádor halála; Koránmagyará
zat; Abszoíuciót osztó bíboros; Velencei kör
menet ; velencei, caprii, sevillai tájképek. 

Vil leggiatura (olasz, ejtsd : villedzsatura), a. m. 
nyaralás, tartózkodás falun. 

Villehardouin (ejtsd: viiarduen), Geoffroy de, 
francia történetíró, szül. 1160 körül V. várkastély
ban (Champagne), megh. 1213. 1201-ben mint a 
francia keresztesek követe Velencébe ment, hogy 
azok Egyiptomba szállítása iránt alkudozzék, részt 
vett továbbá a Dandolo dogé által Zára elfoglalá
sára indított expedícióban, 1204. pedig Konstanti
nápoly bevételében s a görögkeleti császárság 
megdöntésében. Az új császár, Balduin, terjedel
mes földbirtokot adományozott neki hübérül és 
marsalljává nevezte őt ki. Megírta a negyedik 
keresztes hadjárat történetét ó-francia nyelven: 
Histoire de la conquéte de Constantinople címen, 
mely a középkor egyik legjobb munkája és a 
francia próza egyik legelső terméke. Legjobb ki
adás Paulintól és újabban Waillytól (3. kiadás 
németül Tóidtól 1878). 

Viliéle (ejtsd; viiei), Joseph, gróf, francia állam
férfiú, szül. Toulouseban 1773 aug. 14., megh. 
u. o. 1854 márc. 13. Kezdetben tengerész volt, 
1791—1803 a nyugatindiai Bourbon-szigeten élt. 
Hazatérvén, Napóleon uralma alatt visszavonult a 
közügyektől. 1815-ben Toulouse polgármesterévé 
és képviselőjévé választották. 1820-ban belügy
miniszter lett Richelieu kormányában, 1822 szept. 
4. pedig ő állott egy új kormány élére. Az ő müve 
volt a francia beavatkozás a spanyol forradalom 
leverésére. 1827-ben lemondott ós pair lett. 1830 
után visszavonult a politikai élettől. V. ö. Mé-
moires et correspondence du comte V. (Paris 
1887—89, 5 köt.). 

Villemain (ejtsd: viimen), AbelFrangois, francia 
író, szül. Parisban 1790 jún. 11., megh. u. o. 1870 
máj. 8. Előbb a Sorbonne tanára volt, majd poli
tikai pályára lépett s 1839—40., valamint 1840—44. 
közoktatási miniszter volt. Nevezetesebb müvei: 
Eloge de Montaigne (1812); Les avantages et les 
inconvénients de la critique (1814); Eloge de 
Montesquieu (1816); Histoire de Croinwell (1819); 
Lascaris ou les Grecs du XV. siécle (történeti ké
pek, 1815); Cours de littérature francaise (1828— 
1829, 6 köt.); Discours et mélanges littéraires 
(1823—27); Études d'histoire moderné (1846); 
L'éloquence chrótienne au IV. siécle (1846); 
Souvenirs contemporains (1857); La tribüné mo
derné (1 köt, 1857); Essais sur le génié de Pindare 
(1859, v. ö. Századok 1888. 371 old., magyarul is 
megjelent 1888.). V. ö. Castelli, V. (Paris 1859), 

Villemessant (ejtsd: viimeszan), Jean Hippolyie 
Cartier, francia újságíró, szül. Rouenban 1812 
ápr. 12., megh. Monté Carlóban 1878 ápr. 11. 
Louie de Saint Loup álnéven írt divatcikkeket 
a Pressébe, aaután a Chroniaue de Parisba; a 
legitim érdekük védelméért küzdött s 1854. meg-
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alapította a Figarót. Önéletrajza : Mémoires d'un 
journaliste (1867—76, ö köt.). V.ö. Faucon, J. H. 
V. (Paris 1879). 

Viliemin, Jean Antoine, francia katonaorvos, 
szül. Preyben (Vosges dép.) 1827., rnegh. Parisban 
1892. Előbb az egészségtan tanára, majd kórház
igazgató lett, 1885. a hadsereg orvosi főfelügyelő-
jévó nevezték ki. Vizsgálatai és irodalmi munkai 
főképen a tuberkulózisra vonatkoztak, az elsők 
egyike volt, ki e betegség ragadós voltát meg
állapította, a betegek elkülönítésének szükségét 
sürgette. Nevezetesebb művei: Études sur la 
tuberculose (1868); Prophylaxie de la phtisie 
(1869). Tanulmányt írt a görvélykórról és a 
skorbutról is. 

Villena (ejtsd : vilyena), város Alicante spanyol 
tartományban, a Vinapolo jobb partján, nagy sós 
laguna és vasutak mellett, (i9io) 14,000 lak., só-
főzés-, vászonszövés-, szappanfőzés-, szeszógetés-, 
és bortermeléssel. XVI. sz.-beli temploma és kas
télyromjai vannak. 

Villena, don Enriqiie de Aragon, tévesen V. 
marquisnak nevezik, spanyol tudós, szül. 1384., 
megh. Madridban 1434 dec. 15. Az aragoniai kirá
lyi házból származott és korán hajlamot mutatott 
a tudomány iránt. Különös érdemet szerzett a 
troubadour-költészetnek Kataioniában való meg
honosítása körül. Ördöngös hírében állott nagy 
tudása miatt. Művei: Arte de trobar (kivonatban 
megjelent Mayans Origeneseiben, Madrid 1737 és 
1873); Trabaj'os de Hercules (1483); Tratado de 
la Consolación. Lefordította az Aeneist, Dante 
Divina Commediáját és írt katalán nyelvű költe
ményeket. 

Villeneuve (ejtsd: viinöv), több városneve Francia
országban, jelentékenyebbek: 

1. V. d'Agen, V.-sur-Lot járás székhelye Lot-
et-Garonne départementban, dwi) 13,181 lakos
sal, vászonszövés-, eke-, tégla-, bőrgyártással, 
szilvakereskedelem, régi erődítmények marad
ványaival. 

2. V.-lés-Avignon, város Gard départementban 
a Rhone jobb partján, Avignonnal szemben, (IMI) 
2709 lak., selyemszövés; egy magaslaton aSt. 
André (egykori apátság) erősséggel (XIV. sz.). A 
kórházban van VI. Ince pápa síremléke; e kórház 
a VI. Ince alapította Val de Bénédiction kolostor
hoz tartozott. 

3. V., város Waadt svájci kantonban, közel 
Veveyhez, (1910) 1800 lak. Környékének legszebb 
helyei a tó kis mesterséges szigetén lle de Paix 
és a montreuxi úton Ghillon kastély. 

Villeneuve, Pierre Charles Jean-Baptiste 
Silvestre de, francia altengernagy, szül. Valen-
solesban 1763 dec. 31., megh. Rennesben 1806 
ápr. 22. 1796-ban elérte az ellentengernagyi rend
fokozatot, az abukiri tengeri csatából (1798) négy 
hajóval megmenekült és 1804. altengernagy és a 
francia hajóhad főparancsnoka lett. Mint ilyen, 
flottáját egyesítette a Gravina vezénylete alatt 
levő spanyol hajóhaddal. I. Napóleon parancsára 
felvette a harcot a Nelson vezérelte angol hajó
haddal s az őt 1805 okt. 21. a trafalgari fok köze
lében döntő módon megverte. Efeletti bánatában 
és félve Napóleon megtorlásától, késszúrással ki
végezte magát. 

Villeroi (ejtsd : vilroa), Francois de Neu]'vitte, 
V. hercege, francia hadvezér, szül. 1664 ápr. 7., 
megh. 1730 júl. 18. Együtt nevelkedett XIV. 
Lajossal s annak kegyence lett. 1693-ban kitűnt 
a neerwindeni csatában, ezért tábornaggyá nevez
ték ki, de később tehetségtelen hadvezérnek bizo
nyult. 1701-ben a felső-itáliai francia hadsereg 
fővezérévé nevezte ki a király; 1702 febr. 1. Cre-
monában Savoyai Jenő császári fővezér meglepte 
és elfogta. Kiszabadulása után 1706. a német
alföldi harctérre kü ldtók, de Ramillies mellett 1706 
máj. 23. nagy vereséget szenvedett Marlborough 
angol vezértől. XIV. Lajos végrendeletében utódá
nak, XV. Lajosnak nevelőjévé tette. 1722 aug. 
Fülöp régens cselszövényei miatt elfogatta és 
birtokára száműzette. XV. Lajos később meg
bocsátott neki és Lyon kormányzójává nevezte ki. 

Villers (ejtsd: vilersz), Charles de, francia író, 
szül. Bolchenben (Lotharingia) 1765 nov. 4., megh. 
Göttingenben 1815 febr. 26. A francia-német szel
lemi érintkezés kifejlesztésében nagy érdemeket 
szerzett. Ó ismertette meg először Franciaország
gal Kant filozófiáját s a protestáns németek köz
oktatásügyi intézményeit. Főbb müvei: Philo-
sophie de Kant (Metz 1801); Essai sur l'esprit et 
l'influence de la réformation de Luther (1804). V. ö. 
Vlrich, Ch. de V., sein Lében und seine Schrif ten 
(Leipzig 1899). 

Villers-Bretonneux (ejtsd: vüiér-bretonnS), város 
Franciaország Somme dópartementjában Amiens-
tólDK.-re, (1911) 4438 lak. A világháborúban 1918 
ápr. 24. a németek a városig nyomultak, de itt a 
francia ellentámadás megállította őket. Aug. 8. 
innen indult ki az entente-hadsereg nagy táma
dása, amely miatt a németek a római út mindkét 
oldalán levő terepet elvesztették. 

Villers-Cotteréts (ejtsd: viiiér-kottré), város Aisne 
francia départementban a 125 km2 nagyságú V. 
erdőben, (191D 5654 lak., fürészmalmokkal, játék
gyártással. XVI. sz.-beli kastélya ma szegények 
háza. Az idősb Dumas szülőhelye. A világháború
ban az 1918 máj. 27,-i német offenzíva előnyomu
lása után Foch a V. erdőben gyűjtötte össze az 
entente főtartalékát s júl. 18. meglepvén a 7. né
met hadsereget, ez kénytelen volt az Aisnetól D.-re 
eső vonalat feladni s ezzel kezdődött a német had
sereg visszaszorítása. 

Villersexel (ejtsd : —szexei), város Haute-Saőne 
francia départementban, az Oignon folyó mellett, 
(1911) 1040 lak., vasöntéssel, a Grammont marquisk 
kastélyával. 1871 jan. 9. a Belfortot fölmenteni 
akaró Bourbaki francia és Werder német csapatai 
között csata folyt itt. 

Viliette, La (ejtsd: viiet), Paris 19. kerülete, 
számos gyárral. 

Viliette, Marthe Marguerite, 1. Caylus. 
Villeurbanne (ejtsd: vü5ri>an), Lyon város ipari 

külvárosa, (1921) 56,110 lak., élénk iparral. 
Vilii v. vili a germán néphitben az esküvő előtt 

elhalt ara, aki kísértetként visszatér s vőlegényét 
táncra csábítja és addig fárasztja, míg az holtan 
össze nem rogy. Innen a táncdüh elnevezése: 
V.-tánc. Az ily holtmenyasszonyok sűrűn sze
repelnek az észt népköltésben, különösen a szetu 
törzsnél. A férfit szerelemre csábító, de magát 
meg nem adó s a szerelembe esett férfit meggyil-
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ioló tündérlányok, minőkről többi közt az osztyák 
Hősénekekben s Arany Buda halálában (VI. é.) ol
vasunk, szintén a V.-k közé számíthatók. 

Villiaumit (ásv.)» nátriumüuorid NaP. Apró 
iárminpiros szabályos kristályok és szemeeskék. 
A. guineai Los-sziget nefelinszienitjében nemrég 
fedezték fel. 

Vil l icus (lat.), a régi rómaiaknál a majoros, 
valamely jószág igazgatója, többnyire rabszolga 
vagy szabadon bocsátott, aki a munkásokra fel
ügyelt. 

Villiers (ejtsd: viijersz), a Buckingliam (1. o.), a 
Glarendon (1 o.) és Cleveland (1. o.) hercegi csa
ládok eredeti családi neve. V. Borbála, 1. Cleve
land.— V. George,\.Bitíikingham.— V. George 
William, 1. Glarendon, 2. 

Villiers, Georges, álnév, 1. Tardieu, 1. 
Villiers de l'ísle-Adam (ejtsd: vüyédöiíiádaffi), 

Philippe Auguste Mathias, comte de, francia 
író, szül. Saint Brieuxben (Bretagne) 1840 nov. 7., 
inegh. Parisban 1889 aug. 18. Verseket, drámá
kat és fantasztikus elbeszéléseket írt, melyeket 
ragyogó stílusuk dacára csak szűkebb olvasókö
zönség csodált. Főbb kötetei: Premieres poésies 
(185-,); Isis (1862); Morgane (1866); La Révolte 
;1870); Le nouveau monde (1880); Contes eruels 
(1883); L'Bve future (1886); L'évasion (1887); 
Tribulat Bonhomet (1887); Histoires insolites 
(1888); Histoires souveraines (1899). Magyarul 
megjelent: Kegyetlen mesék (ford. É. Karinthy 
Ada, 1917). V. ö. Chapoutot, V. (Paris 1907); Bou-
gemont, V. (u. o 1910.) 

V i l l i e r s - S U r - M a r n e (ejtsd: vüyé-szür-marn), fa lu 
és erősség Seine-et-Oise francia départementban, 
a Marne bal partján, (mi) 3011 lakossal. 1870 
nov. 30—dec. 2 között kemény harcok színhelye 
volt. 

Vil i i i n t e s t i n a l e s , 1. Bélbolyhok ós Belek. 
Viliikháló, kanálalakú meritőháló,tőkés emelő 

résszel, amelyiknél fogva ladikon haladva alkal
mazzák. L. Billegliáló. 

Viliingen, az ugyanily nevű badeni kerület és 
járás székhelye, (1919) 12,438 lak., óra- és hang
szerkészítéssel, mechanikai műhelyekkel, harang
öntéssel, mű- s fürészmalmokkal. 

Viliinger, Hermine, német írónő, szül. Frei-
burgban (Baden) 1849 febr. 6., megh. Karlsruhe-
ban 1917 mára 3. Elbeszéléseket és regényeket 
írt, kezdetben H. Willfried álnéven. Főbb művei: 
Die Livergnas (Berlin 1882); Schwarzwald-
geschichten (Stuttgart 1892); Aus dem Badener 
Land (1897); Simplieitas (1907); Die Dachprin-
zess (1908); Sterngueker (1910); Der Herr Stadt-
rat (1912); Meine Tante Anna (1916). 

Villó, a foszfor rossz magyar neve. 
Villogás, L Zivatar. 
ViUoison (ejtsd: viiyoazoü), Jean Baptiste Gas-

vard, francia filológus, szül. Corbeil-sur-Seine-
ben 1753 márc. 5., megh. Parisban 1805 ápr. 26. 
A francia kormány megbízásából a velencei Sz. 
Márk levéltárat tanulmányozta; a forradalom ki
törésekor Orléansba vonult vissza és csak 1800. 
tért vissza Parisba, ahol a Collége de Francé ta
nára lett. Velencei kutatásainak eredményeképen 
adta ki Anecdota graeoa o. művét (1781), valamint 
Homeros Iliasát az alexandriaiak kritikai jegy

zeteivel (1788), amellyel a Horneros-kutatasban 
új utat tört. 

Villon (ejtsd: vüoS vagy vjjon), Frangois, valódi 
nevén de Montcorbier, francia költő, szül. Paris
ban 1431. Mint egyetemi hallgatót 1455. önvéde
lemből elkövetett gyilkosságórt száműzték, mire 
a La coquille nevű rablóbandába állott; 1457. lo
pásért kötél általi halálra ítélték, 1461. a meung-
sur-loirei püspöki börtön lakója volt, ahonnan a 
XI. Lajos trónralóptekor adott amnesztia folytán 
szabadult, de már 1463. ismét fogságba jutott Pa
risban, ahol megint akasztófára ítélték. Fölebbe-
zése folytán a halálos ítéletet száműzetésre vál
toztatták s valószínűleg nem sokkal ezután meg 
is halt valahol a vidéken. V. a franciák első mo
dern költője, aki az allegória és retorika sallang-
jai helyett szívhez szóló, egyszerű hangon énekli 
meg érzelmeit. A mély érzésekhez verseiben gyak
ran csípős szatíra és cinikus igazmondás is 
párosul. Költeményei: Le grand testament de 
V. et le petit, son codicille, le jargon et ses balla-
des (1489) c. számtalan kiadást ért. A legjobb 
modern kiadás Lognontól (1892), a stockholmi 
kézirat hasonmás-kiadása Marcell Schwobtól 
(1905) való. V. ö : Q. Paris, Francois V. (Paris 
1901); Champion, Francois V., sa vie et son 
temps (u. o. 191ö). 

Villoresi csatorna, a Tessin (Ticino)-ból leve
zetett 7 km. hosszú csatorna Milano közelében, 
vizét öntözésre, hajózásra és villamostelepek haj
tására használják. 

Viíiii . , latin növénynóv után de Yilmorin P. 
L. b\ L., párisi kertész (1816—60) nevének rövi
dítése. Híres kertészeti munkájának legújabb né
met kiadása: Vilmorins Blumengártnerei, 3. AufL 
von Siebert und Votz (1272 képpel ós 100 színes 
táblával, Berlin 1896). 

Vilma Heléna Paulina Mária, Németalföld 
királynöje,lll. Vilmos németalföldi király leánya 
annak második házasságából Emma waldecki 
hercegnővel, szül. Hágában 1880 aug. 31. Atyjá
nak halála után 1890 nov. 23. lépett trónra s 
1898 aug. 31-ig anyjának gyámsága alatt volt 
1901 febr. 8. ment nőül Henrik mecklenburg-
schwerini herceghez, II. Frigyes Ferenc nagy
herceg legifjabb fiához (1. Henrik, 38.). E házas
ságból született Juliána trónörökösnő (1909 ápr. 
30.). Magyarországgal szemben a háború utón 
tanúsított nemes jótékonyságáért, midőn különö
sen a szegény gyermekek élelmezéséről és hol
landi családoknál való elhelyezéséről gondoskodó 
intézményeket támogatta, hálából Budapest fő
város a Városligeti fasort az ő nevéről nevezte 
el Vilma királynő-útnak. 

Vilmány, kisk. Abaúj-Torna vm. gönczi j.-ban,. 
(1920) 859 magyar lak. 

Virmánykisfalu, kisk. Abaúj-Torna vm. gönczi 
j.-ban, (1920) 224 magyar lak. 

Vilmar, August Friedrich Christian, német 
irodalomtörténetíró, szül. Solzban 1800 nov. 21., 
megh. mint teológiai tanár Marburgban 1868 júl. 
30. Főművei: Geschichte der deutschen National-
literatur (Marburg 1845, utána még több kiadás
ban) ; Zur neuesten Kulturgeschiohte Deutschr 
lands. (Frankfurt 1868—1867, 3 rósz.) 

Vilmorin, 1. Vilm. 
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Vilmos (ném. Wilhelm, a. m. erós, védelmező, 

lat. Ouilelmus, franc. Guillaume, ang. William), 
több uralkodó ós fejedelmi személy neve. 

Országok szerint: 
Magyarország és Ausztria 1. Nápoly és Szicília 13—14. 
Ansztria 2. Nassau 15. 
Albánia 3. Németalföld 16—23. 
Anglia és Nagybritan. 4—7. Német birodalom 24—27. 
Braunschweig 8. Poroszország 28—30. 
Hessen—Kassel 9—11. Szász-Welmar 31. 
Lnxembnrg 12. Württemberg 32—34. 

[Magyarország és Ausztria.] i. V- Ferenc 
Károly, osztrák főherceg, magyar kir. herceg, 
Károly főherceg harmadik fla, szül. 1827 ápr. 21., 
megh. 1894 júl. 30. Részt vett az 1848—49-iki és 
1859-iki olasz háborúkban; 1864. a német lovag
rend nagymestere lett. 1866-ban a königgratzi csa
tában a tüzérség főparancsnoka volt s meg is sebe
sült. Táborszemagyi rangban a tüzérség főfel
ügyelője volt haláláig, amely Badenben (Bécs mel
lett) érte utói, mikor lováról lebukva, halálos sé
rülést szenvedett. 

[Ausztria.] 2. V., osztrák herceg, a Habsburg-
házból, III. Lipót herceg legidősebb fia, szül. 1370., 
megh. 1406 júl. 15. Már öt éves korában elje
gyezték Nagy Lajos legifjabb leányával, a két
éves Hedviggel, de Lajos halála után özvegye, 
Erzsébet Hedviget 1384. Lengyelországba küldte, 
ahol Jagelló litván fejedelem neje lett. Atyja ha
lála után testvéreivel együtt nagybátyja, IH. 
Albrecht herceg fenhatósága alatt állott 1359-ig. 
Ekkor ő lett a Habsburg-ház feje, de 1396. kény
telen volt öccsével, IV Lipóttal osztozkodni s 
neki Stájerország, Krajna, Karinthia és Isztria 
jutott. 1400-ban nőül vette László nápolyi király 
húgát, Johannát s ezóta Zsigmond magyar ki
rállyal állandó ellenségeskedésben volt. Utódok 
nélkül halt meg. 

[Albánia.] 3.V, Wied herceg,Albánia fejedelme, 
Wied Vilmos herceg második fla, szül.Neuwiedben 
1876 márc. 26. A porosz hadseregbe lépett s a 3. 
gárda-ulánusezred kapitánya volt Potsdamban, 
amikor 1914 febr. 6. elfogadta a nagyhatalmaktól 
megalakított független Albánia fejedelmi méltósá
gát. 1914 febr. 21. fogadta az .Ernádpasa vezetése 
alatt álló albán küldöttséget s márc. 7. bevonult 
székhelyére, Durazzóba. Márc. 12. intézte kiálts 
ványát az albán néphez. Minden jóindulata mellett 
sem tudott rendet teremteni az anarchiában síny
lődő országban. Kormányt szervezett, melynek 
elnöke Turkhán pasa, hadügyminisztere pedig 
Bsszád pasa lett. Bz utóbbi azonban már akkor 
az olaszok zsoldjában állott és titokban felkelést 
szított a fejedelem ellen. Nem segített a bajon 
Bsszád letartóztatása és száműzetése sem. A fel
kelés kitört s Durazzo körül folytak a harcok, 
melyekben a hollandi származású Thomson fő
parancsnok is elesett (1914 jún. 15.). A világhá
ború kitörése utón a felkelés még nagyobb erőre 
kapott. V., miután hívei nagyobbrészt elhagyták, 
1914 szept. 2. elhagyta Durazzót, de nem mondott 
le forma szerint a fejedelemségről. Visszatért 
Németországba s őrnagyi ranggal a német vezér
karba osztották be; még a háború vége előtt ki
lépett a hadseregből, hogy fejedelemségét elfog
lalhassa, de az összeomlás következtében törek
vése meghiúsult. V. 1906 nov. 80. vette nőül 

Schönburg- Waldenburg Zsófia hercegnőt, kitől 
két gyermeke született: Mária Eleonóra (1909 
febr. 19.) és Károly Viktor (1913 máj. 19.). 

[ A n g o l o r s z á g #s N a g y b r í t a n n i a . ] 4. V., a 
Hódító, Anglia királya(±066—87), Ördög Róbert 
normandiai herceg természetes fia, szül. 1027 v. 
1028., megh. Rouenban 1087 szept. 9. Atyja halála 
után 1035. elismerték Normandia hercegének s 
1046 óta önállóan uralkodott s vitézi hírre tett 
szert. Rokona, Hitvalló Eduárd angol király 
halála után 1066. betört Angliába (okt. 14.) és 
Haraldot, az újonnan választott angol király-
Senlac ós Hastings közt legyőzte és megölte. Ezt 
után dec. 25. Londonban angol királlyá koronáz
tatta magát. Az angol-szász nemességet kegyetlen 
harcokban megtörte és elvett birtokaikat normann 
híveinek adta hűbórbe. B hűbórbirtokokról terje
delmes telekkönyvet (Domesday Book, 1. o.) ké
szíttetett. Legidősebb fiának, Bóbertnek Norman
diát hagyta, az angol trónon második fla, II. Vil
mos követte. 1087 aug. betört Franciaországba s 
Nantes városában lováról leesve, halálos sérülést 
szenvedett. V. ö. Freeman, William the Con-
queror (London 1888); Dillon, King William L, 
the Conqueror (u. o. 1905.). 

5. II. V, a Vörös (Rufus), Anglia királya 
(1087—1100), az előbbinek második fla, szül. 
1056-1060.között, megh. 1100 aug. 2. Atyját 1087. 
követte az uralkodásban. 1093. elfogta Malcolm 
skót királyt, aki Angliába tört. Kegyetlensége 
miatt nagyon gyűlölték s egy vadászaton orgyil
kosságnak esett áldozatul. Az angol trónon öccse, 
I. Henrik követte. 

6. III. V., Anglia és Skótország királya 
(1688—1702), II. Orániai Vilmos németalföldi 
helytartó fia, szül. Hágában 1650 nov. 14., megh. 
Londonban 1702 márc. 19. Anyja Mária, I. Károly 
angol király leánya volt. 1672-ben jutott hata
lomra, amikor XIV. Lajos támadásának hírére 
a nép a de Witt testvéreket felkoncolta s őt vá
lasztotta korlátlan hatalmú vezérének. A harc
téren nem volt szerencsés, de szívósságával és 
ügyességével mégis megvédte Németalföld füg
getlenségét az 1678-iki nymwegeni bókében. 
1677-ben nőül vette Jakab yorki herceg (a későbbi 
II. Jakab angol király) leányát, Máriát. B rokon
sága révén az angol elégedetlenek őt hívták meg 
II. Jakab ellen az angol trónra. V. 1688 nov. 15. 
kötött ki Torbayben s dec. 28. vonult be Lon
donba. 1689 febr. 23. koronázták meg nejével 
együtt, de alá kellett írnia a Declaration of right 
(1. o.) c. fontos alkotmánybiztosító oklevelet. 
1690-ben az írek felkelését verte le, azután Német
alföldön harcolt a franciák ellen, de nem sok 
szerencsével. 1695 jan. 7. meghalt neje, Mária, 
s V. azóta egyedül uralkodott. Belső uralma nem 
felelt meg a várakozásoknak, mert idegennek 
érezte magát az angol politikai és egyházi viszo
nyokkal szemben. 1697-ben a rysw yki békében 
XIV. Lajos is elismerte angol királynak. Mint
hogy utódai nem maradtak, a trónon sógornője, 
Anna követte. 

7. IV. V, Nagy-Britannia és Írország ki
rálya (1830—37), III. György király harmadik 
fia, szül. Londonban 1765 aug. 21., megh. Wind-
sorban 1837 jún. 20. Az angol tengerészeibe 16-

Révai Nagy Lexikona. XIX köt. 
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pett Clarence hercegi címmel. 1790—1811-ben 
viszonya volt Jordans Dóra ir színésznővel, ki
től 10 gyermeke született. 1818-ban nőül vette 
Adelheid szász-rueiningeni hercegnőt o vissza
vonultan ólt. 1827—28-ig mint főtengernagy 
tagja volt Wellington kormányának. Bátyjának, 
IV. Györgynek halála után 1830 jún. 26. lépett 
a trónra. Rövid uralkodása alatt a whig-párt ki
vitte a parlament reformját (1832) és a rabszolga
ság eltörlését (1833). Minthogy törvényes gyer
meke nem maradt, öccsének, az elhalt kenti her
cegnek leánya, Viktória követte a trónon, a han
noveri királyságot pedig ifjabb öccse, Ernő Ágost 
örökölte. Jordans Dórától született gyermekei a 
Fitzclarence nevet viselték. Ezek közül a legidő
sebb, George (szül. 1794., megh. 1842.) a Munster 
grófi címet kapta 1831. V. ö. Fitzgerald, Life 
and times of William IV. (London 1884, 2 köt.). 

[Braunsohweig.] 8. V-, braunschweigi her
ceg (1830—84), Frigyes V. herceg második fia, 
szül. 1806 ápr. 25., megh. Sybillenortban 1884 
okt. 18. Bátyjával, Károllyal együtt Angliában 
nevelkedett, 1823. belépett a. porosz hadseregbe 
s bátyjától 1826. megkapta Öls hercegséget Szi
léziában. Bátyját az 1830 szept. 7. kitört felkelés 
elűzte Braunschweigból s ekkor ö vette át a her
cegség kormányzatát. 1866-ban Poroszországgal 
tartott, de később meghasonlott a porosz udvar
ral, mert az nem akarta rokonát, a cumberlandi 
herceget örökösének elismerni. Benne kihalt a 
TFei/-család idősebb, braunschweigi ága. Vagyo
nát a cumberlandi herceg örökölte, de országa 
1885—1913. régensek kormánya alatt állott, míg
len Ernő Ágost, a cumberlandi herceg fia, 1913 
nov. 1. visszakapta azt. 

[Hessen-Kassei.] 9. IV. V., a Bölcs, hessen-
kasseli tartománygróf (1567—92). Nagylelkű 
Fülöp tartománygróf legidősebb fia, szül. 1532 
jún. 14., megh. 1592 aug. 25. Atyjától Kasselt 
örökölte 8 ő lett megalapítója a hessen-kasseli 
fejedelmi ágnak. Jeles csillagász és matematikus 
volt. 

10. I. V., hessen-kasseli választófejedelem 
(1803—21), II. Frigyes tartománygróf fia, szül. 
Kasselban 1743 jún. 3., megh. 1821 febr. 27. 
Anyja Mária, II. György angol király leánya 
volt. 1778-ban mint porosz tábornok vett részt 
a bajor örökösödési háborúban. Atyja halála után 
IX. V. néven Hessen-Kassel tartománygróf ja lett. 
1792—95-ben a poroszok oldalán harcolt a fran
ciák ellen. 1803-ban a Rajnán túl elveszített bir
tokaiért más birtokokkal kárpótolták s felvette a 
választófejedelmi címet I. V. néven. Mivel 1806. 
Poroszországgal szövetkezett, a franciák elűzték 
országából s Napóleon azt 1807. a vesztfáliai 
királysághoz csatolta. Csak 1813 nov. 21. vonul
hatott be ismét fővárosába, Kasseíba, ahol önké
nyesen uralkodott. Ritter Rózától született tör
vénytelen fiai a Haynau (1. o.) nevet viselték. 

11. II. V., hessen-kasseli választófejedélem 
(1821—47), az előbbinek fia, szül. Í777 júl. 28., 
megh. Majna-Frankfurtban 1847 nov. 20. Sok 
üdvös reformot létesített, de alkotmányt ő sem 
adott országának. 1821-ben kedvesét, Ortlöpp 
Emiliát Reichenbach, majd Lessonitz grófnővé 
nevezte ki, ezért neje Auguszta, II. Frigyes V. 

porosz király leánya, elhagyta az udvart és fla, 
Frigyes V. trónörökös is meghasonlott vele. Az 
1830-iki mozgalmak hatása alatt alkotmányt 
adott országának. Mikor 1831. Lessonitz grófnő
nek visszatérése miatt újabb zavargás támadt, 
V. 1831 szept. 30. átadta a kormányt fiának. 
Ezután Hanauban és Frankfurtban élt s neje ha
lála után 1841 júl. 8. nőül vette Lessonitz gróf
nőt, majd ennek halála után Bergen Karolina 
bárónővel kötött morganatikus házasságot. 

[Luxemburg.] 12. V- Sándor, Luxemburg 
nagyhercege (1805—12), Adolf nagyherceg fia, 
szül. Biebrichben 1852 ápr. 22., megh. Berg kas
télyban 1912 febr. 25. Atyjának halála után 1905 
nov. 17. lépett a trónra, de már 1908 márc. 26. 
betegsége miatt átengedte a kormányt nejének, 
Mária Anna braganzai hercegnőnek. Benne ki
halt a Nassaui-ház férfiága s a trónon legidősebb 
leánya, Mária Adelheid (1. Mária, 41., megh. 
1924) nagyhercegnő követte. Ezenkívül még öt 
leánya maradt: Sarolta (szül. 1896, nővérét kö
vette az uralkodásban; 1919. férjhez ment Félix 
bourbon-pármai herceghez), Hilda (szül. 1897}, 
Antónia (szül. 1899), Erzsébet (szül. 1901) ea 
Zsófia (szül. 1902). 

[Nápoly és Szicília.] 13. J. V, a Gonosz, ná
polyi király (1154—66), II. Roger király legidő
sebb fia, megh. Palermóban 1166 máj. 7. Mánuel 
görög császárral 1158. harminc évi békét kötőt; ; 
III. Sándor pápát hathatósan támogatta Barba-
rossa Frigyes császár ellen. 

14. II. V, a Jó, nápolyi király (1166—89), 
az előbbinek fla, szül. 1154., megh. 1189 nov. 18. 
Ő is ellensége volt Barbarossának, de 1176. Ve
lencében 15 évi fegyverszünetet kötött vele, 1185. 
pedig nagynénjét, Konstanciát eljegyezte annak 
fiával, VI. Henrikkel. Gyermektelenül halt el a 
így országa a Hohenstauf-családra szállott. 

[Nassau.] 15. V. Ágost Henrik, Nassau her
cege (1816—39), Frigyes V. nassau-weilburgi 
fejedelem fia, szül. Kirchheimbolandenban 1792 
jún. 14., megh. Kissingenben 1839 aug. 20. Atyjá
nak és rokonának, Frigyes nassau-usingeni feje
delemnek halála után 1816. a hercegséggé egye
sített Nassau uralkodója lett. Országát jól kor
mányozta. Az uralkodásban fia, Adolf követte. 

[Németalföld.] 16. V, a Hallgatag, Nassau 
grófja, Oránia hercege, Németalföld helytar
tója, V. nassaui gróf legidősebb fia, szül. Dil-
lenburg kastélyban 1533 ápr. 25., megh. Delft-
ben 1584 júl. 10. Egyik gyermektelen rokonától, 
Renétől Orange (Oránia) hercegséget örökölte 
Dél-Franciaországban, innen Orániai V. neve. 
Mint ifjú V. Károly császár udvarába került, ki 
őt elhalmozta kegyeivel és utódának, II. Fülöp 
spanyol királynak jóindulatába is ajánlotta. Ez 
őt a németalföldi államtanács tagjává, Holland, 
Zeeland, Utrecht és Franche-Comtó tartományok 
helytartójává nevezte ki. De csakhamar magára 
vonta II. Fülöp gyanúját, kivált mikor második 
házasságában 1561. Annát, Móric szász választó
fejedelem leányát vette nőül. Ezóta ő is ellenzéki 
magatartást tanúsított és csak a gyűlölt Granvella 
miniszter visszahívása után vett részt az állam
tanács ülésein. Az 1566-iki képrombolás után a 
béke helyreállításán működött, de mikor hírét 
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vette, hogy II. Fülöp a kegyetlen Álba herceget 
küldte a mozgalom leverésére, 1567 ápr. Dillen-
burgba vonult vissza. Álba herceg V. tikenhároin-
•éves fiát, Fülöp V.-t elfogta és mint kezest 
Spanyolországba küldte, V.-nak javait pedig el
kobozta. V. ekkor a luterámis vallásra tért s két 
iestvérével, Adolffal és Lajossál 1568. betört 
Németalföld területére, de némi sikerek után 
mind a három sereg kénytelen volt visszavonulni. 
1572 aug. 24,000 főnyi sereggel újra betört 
Brabantba s innen Holland tartományba vonult, 
hol az egybegyűlt felkelők vezérükké választot
ták. Ezóta érvényesült nagy államférfiúi és had
vezéri tehetsége. 1573-ban áttért a kálvinista 
vallásra, 1574. elfoglalta Zeeland tartományt s 
Lsydent felmentette az ostrom alól. 1576-ban a 
íierdi pacifikáció által elérte, hogy az összes né
metalföldi tartományok egyesültek a spanyolok 
ellen. Don Jüan engesztelókeny politikája ós gem-
blouxi győzelme (1578 jan. 31.) a déli kat. tarto
mányokat újból visszavezette a spanyol uralom 
alá, mire a hét É.-i tartomány (Holland, Zeeland, 
Utrecht, Geldern, Friesland, Over-Yssel és 
•Groningen) Utrechtben szorosabb szövetségre 
lépett egymással 1579. s két év múlva forma 
•szerint is elszakadt Spanyolországtól. II. Fülöp 
V.-t 1580. átok alá helyezte s 25,000 aranyat 
tűzött ki fejére. Néhány sikertelen merénylet 
után egy Gérard Balthasar nevű franche-comtéi 
nemes Delftben orvul lelőtte 1584 júl. 10. Máso
dik nejétől született fia, Móric (1. Móric 3.) foly
tatta tovább a németalföldiek szabadságharcát. 
Harmadik nejétől, Montpensier Sarolta herceg
nőtől (megh. 1582) hat leánya született. Negyed
szer (1583) Coligny tengernagy leányát, Lujzát 
{megh. 1620) vette nőül s ettől született Frigyes 
Henrik orániai herceg, akiben tovább élt a V.-tól 
alapított orániai hercegi család. V. ö. Groen van 
Prinstarer, Archives do la maison d'Orange-
Nassau (Leyden 1835—38, 5 köt.); Machfahl, 
Wilhelui von Oranien tmd der niederlandische 
Aufstand (Halle 1906—07, 1—2. köt.); Heyck, 
"Wilhelm von Oranien und dio Entstehung der 
freien Niederlande (Bielefeld 1908). 

17. II. 7, Németalföld helytartója (1647— 
1650), Frigyes Henrik helytartó fia, az előbbinek 
unokája, szül. 1626 máj. 27., megh. 1650 nov. 6. 
Részt vett a spanyolok elleni háborúban s 1641. 
aőül vette I. Károly angol király leányát, Máriát. 
Atyja halála után 1647 ináre. 14. örökölte a hely
tartói móltóságot. Halála után 8 nap múlva szü
letett fia, III. V. lett az utóda. 

18. III. 7., Németalföld helytartója (1650— 
1702), 1. Vilmos, 6. 

19. IV. V. Károly Henrik Frizó, Német
alföldhelytartója, János V. Frizó nassau-dietzi 
és orániai hercegnek fia, szül. 1711 szept. 1., 
megh. 1751 okt. 22. Atyja halála után született 
s előbb Frizland és Groningen, majd Geldern, vé
gül 1747. az összes németalföldi tartományok 
helytartója lett. 

20. 7. 7, Németalföld helytartója (1751— 
1795), az előbbinek fia, szül. 1748 márc. 4., megh. 
Braunschweigban 1806 ápr, 9. 1767-ben nőül 
vette Friderika Zsófia porosz hercegnőt. 1780-
.tan a patrióták pártja felkelést támasztott gyenge 

uralma ellen és csak 1787. a sógorától, II. Fri
gyes V. porosz királytól küldött csapatok állítot
ták helyre a rendet. 1795-ben a franciák elűzték 
országából, melyből a batávi köztársaságot alkot
ták, 1802. kárpótlásul Fulda és Korvei apátsá
gokat kapta. 

21.1. V., Németalföld királya (1815—40), az 
előbbinek flá, szül. Hágában 1772 aug. 24., megh. 
Berlinben 1843 dec. 12. II. Frigyes V. porosz 
király udvarában élt s 1791. nőül vette annak 
leányát, Friderika Lujzát. 1793—95-ben a fran
ciák ellen harcolt a németalföldi sereg élén. 
At5'jától Fulda és Korvei birtokát örökölte, de 
mivel 1806. egy porosz hadosztályt vezetett, Na
póleon eme birtokaitól is megfosztotta. 1809-ben 
a wagrami csatában harcolt Károly főherceg 
alatt. 1813 nov. tért vissza Angliából országába 
s a bécsi kongresszus a Belgiummal megnagyob
bított Németalföld királyává emelte (1815 márc. 
16.). ugyanekkor Luxemburg nagyhercege lett, 
de egyéb családi birtokairól le kellett mondania 
Nassau és Poroszország javára. Uralma ellen 
Belgiumban csakhamar elégedetlenség támadt, 
mely az 1830-iM brüsszeli forradalomra s az 
ország teljes elszakadására vezetett, V. azonban 
csak 1839. ismerte el Belgium függetlenségét. 
Németalföldön sem volt népszerű uralkodó, mert 
ellensége volt minden alkotmányos reformnak. 
Növelte az elégedetlenséget a katolikus á" Oultre-
mont Henriette grófnővel tervezett házassága. 
Az ellene támadt közingerültség hatása alatt 1840 
okt. 7. lemondott a koronáról idősebb fiának, 
V.-nak javára, aztán Nassau gróf néven Ber
linbe költözött, hol nőül vette d'Oultremont gróf
nőt. Ifjabbik fia Frigyes herceg volt (1. Fri
gyes, 43.) 

22. II. V. Frigyes György Lajos, Német
alföld királya (1840—49), az előbbinek idősebb 
fia, szül. 1792 dec. 6., megh. 1849 márc. 17. Berlin
ben és Oxfordban nevelkedett s vitézül harcolt 
Wellington oldalán a spanyolországi harctéren. 
1815-ben a quatrebasi és Waterlooi csatákban tűnt 
ki, hol meg is sebesült. 1816-ban nőül vette Anna 
Pavlovna nagyhercegnőt, I. Sándor cár nővérét. 
Atyja lemondása után 1840 okt. 7. jutott ura
lomra, de ő is ellenezte az alkotmány reformálá-
sát, mígnem az 1848-iki általános európai miozgal-
mak hatása alatt engedett. Hágában és Luxem
burgban szobrot emeltek emlékének. A trónon 
idősebbik fia, 7. követte, ifjabbik fia Henrik her
ceg (1. Henrik, 37.) volt, leánya Zsófia (szül. 
1824 ápr. 8., megh. 1897 márc. 23.) Károly Sán
dor weimari nagyherceghez ment nőül 1842. 

23. III. V. Sándor Pál Frigyes Lajos, 
Németalföld királya (1849—90), az előbbinek 
fia, szül. 1817 febr. 19., megh. 1890 nov. 23. 
Atyja halála után 1849 márc. 17. lépett trónra s 
a liberális pártot juttatta uralomra. 1839 jún. 18. 
vette nőül Zsófiát (szül. 1818 jún. 17., megh. 
1877 jún. 3.), I. V. württembergi király leányát. FI 
házasságból született mindkét fia, 7. (szül. 1840 
szept. 4., megh. 1879 jún. 11.) és Sándor (szül. 
1851 aug. 25., megh. 1884 jún. 21.) még az ő éle
tében halt el utódok nélkül, azért V. 1879 jún. 12. 
nőül vette Emma waldeck-pyrmonti hercegnőt, 
kitől 1880 aug. 31. utóda, Vilma királynő szüle-

23* 
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tett. Benne kihalt a Nassau-Orániai család férfi
ága. V. ö. Lier, Wilhelm III., König der Nieder-
lande (Luxemburg 1889). 

[Német birodalom.] 24. F.,a Hollandi,német 
király (1247—56),IV. Florens, Holland grófjának 
fia, szül. 1227., rnegh. 1256 jan. 28. Atyjától 1235. 
örökölte Holland grófságot és Raspe Henrik 
ellenkirály halála után a pápai követ unszolására 
a Hohenstauf-család ellenei 1247 okt. 3. német 
királlyá választották s 1248 nov. 1. Aachenben 
megkoronázták. Kezdetben semmi hatalma sem 
volt és csak II. Frigyes halála után (1250) szer
zett némi pártot annak fia, IV. Konrád ellen. 
Ennek halála után 1254. általánosan elismerték, 
de nemsokára elesett a frízek ellen indított had
járatban. 

25.1. V. Frigyes Lajos, német császár (1871— 
1888) és porosz király (1861—88), III. Frigyes 
V. porosz király második fia, szül. Berlinben 
1797 márc. 22., megh. u. o. 1888 márc. 9. Tizen
hét éves korában mint kapitány vett részt az 
1814-iki franciaországi hadjáratban s Bar-sur-
Aube mellett febr, 26. kiérdemelte a vaskeresz
tet; ezután atyja oldalán vonult be Parisba 
márc. 31. A béke helyreállta után nagyobbrészt a 
gárdahadtestben szolgált, melynek 1825. mint al
tábornagy parancsnoka lőtt. Radziwill hercegnő 
iránt érzett szerelmét leküzdve, 1829 jún. 11. nőül 
vette Auguszta szász-weirnari hercegnőt, kitől 
két gyermeke született, Frigyes, a későbbi porosz 
trónörökös és német császár (1. Frigyes, 48.) és 
Lujza hercegnő (szül. 1838 dec. 3.'), aki 1856 
szept. 20. Frigyes badeni nagyherceg neje lett. 
Atyja halála után 1840. V. Poroszország prezump-
tiv trónörököse lett s bátyjától, IV. Frigyes V.-tól 
a porosz hercegi (Prinz von Preussen) címet 
kapta. Ezóta nemcsak a katonai, hanem a poli
tikai ügyek is érdekelték s a király kormányát 
konzervatív irányban befolyásolta. 1848 márc. 
ellenezte az alkotmány megadását s nem helye
selte a király engedékenységét. Ezért nagy nép
szerűtlenséget szerzett, kivált mikor 1849 nyarán 
a porosz hadak élén leverte a badeni és pfalzi 
forradalmat. Ezután Koblenzben működött mint 
katonai főparancsnok s figyelmét a politikáról 
ismét a hadseregre fordította, melynek reorgani
zálásától remélte már akkor Poroszország külső 
tekintélyének és belső fejlődésének megterem
tését. Bátyja megbetegedésekor 1857 okt. 23. 
annak helyettese, 1858 okt. 7. pedig Poroszország 
régense lett. A kormány élére a liberális Hohen-
zollern-Sigmaringen Antal herceget állította, kit, 
mint az «uj korszak» hírnökét, a porosz közvéle
mény nagy örömmel fogadott. Az 1859-iki osztrák-
olasz háborúban V. is mozgósított a Rajna mel
lett s mivel ekkor a porosz hadszervezet sok 
hiánya derült ki, még nagyobb állhatatosság
gal kívánta a hadsereg átszervezését. A porosz 
országgyűlés azonban visszariadva a nagy hadi 
költségektől, ellene volt a katonai reformoknak s 
ezáltal évekig tartó feszültség keletkezett a király 
és a liberális többség közt s V. újra népszerűt
lenné lett. Bátyjának halála után 1861 jan. 2. 
valóságos király lett s okt. 18. volt ünnepélyes 
koronázása Königsbergben. Mikor az új válasz
tásokon megint a liberálisok győztek, V. 1862 

márc. 17. Bismarckot állította a kormány élére 
s királyi tekintélyének egész súlyával támogatta 
őt abban a kíméletlen, alkotmányellenes küzde
lemben, melynek első célja Poroszország katonai 
felsőbbségének, végső célja pedig a német egység
nek megvalósításáéit Boon hadügyminiszter ke
resztül vitte a hadsereg reformját, Moltke geniális 
hadvezetése pedig az 1866-iki osztrák háborúban 
megszerezte Poroszországnak a vezetőszerepet 
Németországban. Az 1870—71-iki német-francia 
háború fényes győzelmei megteremtették aztán 
a német egységet is. Még Paris ostroma alatt az 
egybegyűlt német fejedelmek Versaillesban 1871 
jan. 18. V.-t az újonnan megalapított Német biro
dalom örökletes császárának kiáltották ki. 1871 
jún. 16. tartotta ünnepies bevonulását Berlinbe 
s azóta az új birodalom javának szentelte műkö
dését. Mint porosz király támogatta kormányát 
a kat. egyházzal kitört viszályban (Kulturkanipf) 
s 1873 szept. 3. erélyes levélben válaszolt IX. Pius 
pápának. De ugyancsak ő tette meg az első béke
lépéseket, amikor XIII. Leo pápa jutott az egy
ház kormányára. Külső politikájában Poiosz-
ország hagyományos orosz-barát politikáját 
ápolta, 1872. ő hozta létre a három csúszár 
(V., Ferenc József, H. Sándor cár) szövetségét, 
de a berlini kongresszus után Oroszország elhide-
gülése folytán hozzájárult ő is az Osztrák-Magyar-
Monarchiával kötött szövetséghez (1879). V. nép
szerűsége öregségével egyre növekedett, mégis 
1878. két veszedelmes merénylet történt ellenj; 
máj. 11. Hödel (1. o.) lőtt rá sikertelenül; jún. 2. 
azonban Nobiling (1. o.) súlyosan megsebesítette 
fején és karján úgy, hogy hat hónapig hetyette-
sltette őt az uralkodásban Frigyes trónörökös. 
Emlékét több mint 300 szobor hirdeti Németország 
városaiban. Ezek közül a legkiválóbb a Begastól 
tervezett s 1897. leleplc.. ; nemzeti emléke Ber
linben. V.-nak nem voltak rendkívüli szellemi 
tehetségei, inkább munkássága, becsületessége és 
állliatatossága tűnt ki. Szerencsés emberismere
tével a legkiválóbb férfiakat (Bismarck, Moltke) 
válogatta ki a nagy célok megvalósítására és 
okosan alárendelte magát ezek szellemi felsőbb
ségének. Unokája II. V. császára «Nagy» névvel 
tiszteli őt, de a történelem nem szentesítette ezt. 
Irataiból megjelentek: Militarische Schriften 
(Berlin 1897, 2 köt.); Politische Korrespondenz 
(u. o. 1890); Briefe, Reden und Schriften (u. o. 
1905, 2 köt). Bismarckkal való levelezését 
Penzler adta ki (Leipzig 1900). V. ö. Marcks, 
Kaiser Wilhelm I. (Leipzig 1905, 5 kiad.); 
Pfister, Kaiser Wilhelm und seine Zeit (Biele-
feld 1906); Oncken, Das Zeitalter des Kaisere 
WUhelm (u. o. 1890—92, 2 köt.); Sybel, Die Be-
gründung des Deutsehen Reichs durch Wilhelm I. 
(München 1889—1904, 7 köt.); O. Lorenz, Kaiser 
Wilhelm und die Begründung des Deutsehen. 
Reichs 1866—71 (Jena 1902). 

26. II. V- Frigyes Viktor Albert, néniét 
császár és porosz király, III. Frigyes német 
császár idősebbik fia, az előbbinek unokája, szül. 
Berlinben 1859 jan. 27. Tíz éves korában had
nagy lett az 1. gárdaezredben, 1874—77. a kasseli 
gimnázium nyilvános tanulója volt, 1877—79. 
pedig a bonni egyetemen hallgatta a jog-és állani-
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tudományokat. 1881 febr. 27. vette nőül Auguszta 
Viktória sonderburg-augustenburgi hercegnőt 
(1. Auguszta, 2.). Nagyatyja halála után 1888 
márc. 9. trónörökös lett, atyja halála után 
pedig 1888 jún. 15. mint német császár és porosz 
király átvette az uralkodást. Jún. 25. nyitotta 
meg a német birodalmi gyűlést lendületes beszéd
del, a porosz országgyűlés megnyitásakor pedig 
magát II. Frigyes példájára az állam első szol
gájának vallotta. Azóta minden fontos alkalom
mal hallatta szavát és egyéni véleményét, ami 
némikép megnehezítette felelős tanácsadóinak 
helyzetét, a nép szélesebb rétegeiben azonban 
nagy érdeklődést keltett eredeti egyénisége iránt. 
Kezdetben egyetértett Bismarck belső és külső 
politikájával, de heves természete és korlátlan 
uralomra törekedése miatt csakhamar összeütkö
zésbe került a kancellárral s 1890 márc. 20. egész 
Európa nagy ámulatára elbocsátotta őt. Gaprivi 
kancellár (1890—94) a liberális baloldalhoz haj
lott, V. pedig a Bismarckkal való személyes ki-
békülése (1894 jan.) által engesztelte ki annak 
híveit Hohenlohe kancellár (1894—1900) alatt 
teljesen V. intézte a politikát, Büloio herceg 
alatt (1900—1909) már csak a fontosabb dönté
seknél nyilvánult császári akarata. Számos be
szédében fejtegette a német világpolitika szük
ségességét s ezzel kapcsolatosan a flottafejlesztés 
mellett agitált. Trónra lépése után 1888—89. az 
összes európai udvarokat meglátogatta s azóta is 
több ízben találkozott uralkodó kortársaival és 
mint a világbéke szószólója szerepelt. Hazánkban 
tett látogatásai közül az 1897-iki maradt emléke
zetes azzal a pohárköszöntőjével, melyet szept. 
21. a budai várpalotában mondott. A magyar 
nemzet lovagiasságát, vitézségét, királyhüségét 
és kulturális hivatottságát magasztaló szavai 
nagy lelkesedést keltettek személye iránt nálunk 
Í8.T898 őszén Konstantinápolyba és a Szentföldre 
utazott, 1905 tavaszán pedig a marokkói szultánt 
látogatta meg s a mohammedán világ előtt tette 
magát rokonszenvessé. Érdeklődése nemcsak a ka
tonai, politikai és gazdasági kérdésekre terjedt ki, 
hanem szívesen foglalkozott művészeti (zene, szob
rászat) problémákkal is. 

V.-nak a világbéke fenntartására való törekvései 
meghiúsultak a revanche-gondolattól telített 
Franciaország és a német ipar és kereskedelem 
óriási előtörése miatt féltékeny Anglia ellenséges 
magatartása miatt. Ameddig lehetett, II. Miklós cárt 
személyes barátságával óvta az orosz háborús párt 
befolyásától. Ausztria-Magyarország szerbiai had
üzenete után 1914 júl. 28—29. öt táviratban igye
kezett a cárt a háborús beavatkozástól visszatar
tani, felajánlván közvetítő lépését a Monarchiánál. 
Ugyanilyen célból váltott több táviratot V. György 
angol királlyal. Az orosz mozgósítás hírére azon
ban júl. 31. ő is elrendelte a német hadsereg moz
gósítását és hadat üzent Oroszországnak. Aug. 4. 
lelkesítő beszéddel nyitotta meg a birodalmi gyű
lést és aug. 6. ugyanily hangon felhívást intézett 
a német néphez és a hadsereghez. A német fegy
verek első fényes győzelmei után Ferenc József 
császár és király a Mária Terézia-rend nagyke
resztjét adományozta V.-nak, ki aug. 16. óta a nagy 
főhadiszálláson tartózkodott s szept. 2—5. jelen 

volt a Eeims—Verdun—Nancy közt vívott csa
tákban. November 16-án új szövetségesét, V. 
Mehmed szultánt üdvözölte. Nov. 21. Tisza István 
gróf magyar miniszterelnököt fogadta a nyugati 
főhadiszálláson. Hindenburg és Mackensen győzel
mei után a keleti frontra ment, dec. 2. Boroszló
ban találkozott Frigyes főherceg osztrák-magyar 
főparancsnokkal, 1915febr. jelen voltamazuri téli 
csatában, tanuja volt máj. 8. a gorlieei diadalmas 
áttörésnek, jún. 19.agrodeki csatának. JÚL21. bajor 
tábornagynak nevezte ki IL Lajos király; szept. 17. 
meglátogatta az elfoglalt Novo-Georgievszk és 
Kovno várakat; nov. 29. meglátogatta Ferenc 
Józsefet Schönbrunnban. 1916 jan. 18. találkozott 
Nisben Ferdinánd bolgár cárral s febr 9. fogadta 
annak látogatását a főhadiszálláson. Ferenc Jó
zsef halála hírére meleghangú táviratban fejezte 
ki részvétét s 1916 nov. 28. Bécsben koszorút tett 
annak ravatalára. 1917 febr. 12. viszonozta IV. 
Károly királyunknak a főhadiszállásán tett láto
gatását Bécsben. A románoknak Erdélyből való 
kiszorítása és Románia nagyrészének elfoglalása 
után Komániába ment Budapesten át, Dobrudzsá
ban találkozott a bolgár királlyal, majd Szófiába 
ment s innen Konstantinápolyba, a szultán láto
gatására. Az összeomláskor a főhadiszálláson, 
Spaaban tartózkodott, ott értesült, hogy a német 
fegyverszüneti tárgyalásokban az entente által 
követelt lemondását a hatalomra jutott német 
ellenzéki pártok Berlinben 1918 nov. 9. elhatároz
ták s azt Miksa badeni herceg kancellár ki is hir
dette. Erre nov. 10. Amerongenba, Németalföldre 
menekült s nov. 28. formálisan is lemondott a német 
császári és porosz királyi trónról. 1920-ban Doorn 
kastélyba költözött át s miután neje, Auguszta 
császárné, aki követte a számkivetésbe, 1921 
ápr. 11. meghalt, 1922 nov. 5. Doornban felesé
gül vette Schönaich-Carolath János György her
cegnek özvegyét, Herminát, XXII. Reuss Henrik 
herceg leányát 1922-ben jelentek meg emlékira
tai : Ereignisse u. Gestalten aus den Jahren 1878— 
1918. Magyarul: Események és emlékek az 
1878—1918. évekből (Budapest 1922). Beszédeit 
4 kötetben Penzler és Krieger adták ki; a cár
hoz intézett leveleit (1894—1914) Goetz. 

V. gyermekei: V- trónörökös (1. Vilmos, 27.), 

f itel Frigyes (1. o.), Adalbert (1. Adalbert, 6.), 
gost (1. Ágost, 5.), Oszkár (1. Oszkár, 3), 

Joachim (szül. 1890 dec. 17., öngyilkos lett 1920 
júl. 18.), aki 1916 márc. 11. vette nőül Mária 
Auguszta anhalti hercegnőt, és Viktória Lujza 
(1. Viktória, 4.). — V. ö. Eedern, Kaiser Wilhelm 
II. und seine Leute (u. o. 1891, 3 kiad.); Jahnke, 
Kaiser "Wilhelm II. (Berlin 1903, 3 kiad.); Obst, 
Kaiser Wilhelm und Kaiserin Auguste Viktória 
(Breslau 1904); Rachfahl,W. (1913); Lamprecht, 
W. (1916); Bathenau, Kritik der dreifachen Eevo-
lution (1919). 

27. V-, német és porosz trónörökös, az előbbi
nek legidősebb fia, szül. Potsdamban 1882 máj. 6. 
1901—03-ban a bonni egyetem hallgatója volt, 
ezután a gárdaezredben szolgált s 1908. őrnagy 
lett; 1910 nov.—1911 febr.-ig nagyobb utazást 
tett Indiában. 1911 őszén Danzigba helyezték az 
1. huszárezredhez, melynek 1913. parancsnokává 
nevezték ki. 1913 végén a nagy vezérkarba osz-
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tották be Berlinben. A világháború kitörésekor, 
mint altábornagy, hadseregparanesnok lett 8 aug. 
22—25. Longwy és Verdim közt nagy gyvzelmet 
aratott. Ezért megkapta az I. és II. oszt. vaske
resztet, egy év múlva pedig a Pour le mérite 
érdem jelet. 1916 f ebr.-tól máj.-ig az ő serege foly
tatta a győzelmes támadást Verdiin erődrendszere 
ellen. 1916 őszén a Verdimtől Elszászig felállított 
német hadseregcsoport főparancsnoka ós gyalog
sági tábornok lett. 1916-ban a berlini egyetem 
tiszt, jogi doktorrá avatta. 1918 deo. 1. atyjának 
a császári trónról nov. 28. való lemondása után 
6 is lemondott trónöröklési igényéről. Lakásául 
a németalföldi kormány Wieringen szigetet jelölte 
ki a Zuider-tóban. 1923-ban a német kormány 
engedelmével visszatért Németországba és szi
léziai birtokán, Ölsben telepedett meg. Emlék
iratai, Meine Érinnerungen aus Deutschlands 
Heldenkampf 1922-ben és Ioh suche die Walirheit 
1925-ben jelentek meg. 

[Poroszország.] 28. 1. V., porosz király 
(1861—1888), 1. V. 25. 

29. II. V., porosz király, 1. V. 26. 
30. V. Frigyes Károly, porosz herceg, II. Fri

gyes V. király harmadik fla, szül. Berlinben 1783 
júl. 8., niegh. u. o. 1851 szept. 28. Az 1806—07-iki 
háborúban egy lovasdandárt vezetett; 1808. az 
erfurti kongresszuson ó képviselte Poroszorszá
got. IS 13—14-ben vitézül harcolt Bliicher sere
gében, 1816. pedig a 4. hadtest tartalék-lovassá
gának élén állott. 1824-29-ben és 1834—46-ban 
Mainz kormányzója volt. Nejétől, hessen-hom-
burgi Mária Annától (mogh. 1846 ápr. 14.) a 
következő gyermekei születtek: Adalbert (1, 
Adalbert, 5.); Valdemar (szül. 1817 aug. 2..megh. 
1849 febr. 17.), ki 1845—46. Kelet-Indiában har
colt az angol hadseregben; Erzsébet (szül. 1815 
jún. 18., megh. 1885 mára 21.), Károly V. Lajos 
hesseni herceg neje; Mária (szül. 1825 okt. 15., 
mogh. 1889 máj. 17.), II. Miksa bajor király neje. 

ÍSasAsz-Welmar.l 31. V. Ernő, szász-weimari 
nagyherceg, Károly Ágost trónörökös nagyherceg 
fla, szül. Weünarban 1876 jún. 10., megh. Hein-
richauban 1923 ápr. 24. Nagyatyjának, Károly 
Sándornak halála utón 1901 jan. 5. jutott a 
trónra. A porosz hadseregben gyalogsági tábornok 
volt. 1914 okt.—1915 dec.-ig a harctéren szol
gált 8 ezalatt nejére bízta a kormányt. Az össze
omláskor ő is kénytelen volt lemondani. Második 
nejétől, Feodóra szász-meiningeni hercegnőtől 
született gyermekei: Zsófia (1911 mára 20.), 
Vilmos Ernő trónörökös (1912 júl. 28.), Bernát 
Frigyes (1917 márc. 3.) és György (1921 nov. 24.). 

[WUrttemberg.] 32. I. V, Württemberg ki
rálya (1816—64), I. Frigyes király idősebbik fla, 
ezül. Lübenben (Szilézia) 1781 szept. 27., megh. 
Eosenstein kastélyban 1864 jún. 25. Atyja porosz 
tábornok volt, ő meg 1800. az osztrák hadseregbe 
lépett 1806-ban mint trónörökös visszatért Stutt
gartba. 1808-ban nőül vette Karolina Auguszta 
bajor hercegnőt, kitől azonban 1814. elvált. Az 
1814-iki hadjáratban a 7. (württembergi) hadtest 
vezére volt és kitüntette magát. 1816-ban máso
dik házasságában nőül vette Katharina Pav-
lovna orosz nagyhercegnőt, Pál cár leányát, ki 
azonban már 1819 jan. 9. meghalt. Atyja halála 

után 1816 okt. 30. lépett a trónra, 1819. alkot
mányt adott országának és sokat tett különösen, 
a mezőgazdaság emelésére. Ö alapította az európai 
hírű hohenheimi gazdasági főiskolát. 1850 óta, 
osztrákbarát politikát folytatott. Második nejétől 
született leánya, Zsófia, III. V. németalföldi ki
rály első felesége volt. Harmadik nejótől, 'Paulina. 
württembergi hercegnőtől születtek: I. Károly 
király (1. Károly, 85.); Katalin (szül. 1821., 
megh. 1898.), Frigyes württembergi herceg neje; 
Auguszta (szül. 1826., megh. 1898.), Hermann 
szász-weimari nagyherceg neje. V. nevét viselte 
1817—64. a cs. k. 6. huszárezred (V.-huszárok). 
V. ö. Nick, Wilhelm I. und seine Regierung 
(Stuttgart 1864). 

33. 71. V, Württemberg királya, Frigyes 
württembergi herceg fla, szül. Stuttgartban 1848 
febr. 25., megh. Bebenhausen kastélyban 1921 
okt. 2. A tübingeni és göttingeni egyetemeken 
tanult, 1866. a poroszok ellen harcolt. 1869-ben. 
belépett a porosz hadseregbe s az 1870—71-iki há
borúban a vezérkarba volt beosztva. 1876—84-ben 
a württembergi hadtest élén állott. Dédnagybátyja 
fiának, I. Károlynak halála után 1891 okt. 6-án 
lépett trónra. A világháborúban 1916. porosz 
tábornaggyá nevezte ki II. Vilmos császár. Az 
összeomlás után 1918 nov. 30. ő is lemondott a 
trónról. V. 1877. vette nőül Mária waldecki her
cegnőt, kitől Paulina leánya született (1877 dec. 
19.; 1898 óta Wied Frigyes herceg neje). Első 
neje halála után, 1886. Sarolta schaumburg-
lippei hercegnőt vette nőül (szül. 1864 okt. 10.), 
de e házassága gyermektelen maradt. 

34. V. Miklós, ivürttembergi herceg, Frigyes 
Jenő herceg ifjabbik fia, szül. Karlsruheban (Szi
lézia) 1828 júl. 20., megh. Meranban 1896 nov. 
6. Az osztrák hadseregbe lépve részt vott az 
1848—49-iki olasz háborúban és Novaránál súlyo
san megsebesült. 1859-ben a magentai és solfe-
rinoi csatában a 27. gyalogezredet vezette. 
1866-ban a 2. hadtest egyik dandárának élén állott,. 
1869. altábornagy és Trieszt parancsnoka lett. 
1878-ban a boszniai okkupációban mint hadosz
tályparancsnok tűnt ki. Érdemeiért táborszer
naggyá ésBosznia-Hercegoviniikatonai kormány
zójává nevezték ki. 1881-ben lembergi, 1889. 
gráci hadtestparancsnok lett. 1891-ben kilépett 
az osztrák hadseregből és württembergi gyalog
sági tábornok lett. 

Vilmos, 1. szegszárdi apát, 1074. Vidnek Géza 
herceg ellen szőtt terveiről értesülvén, először 
futár által figyelmeztette a herceget, akit azonban 
Vid emberei azzal nyugtattak meg, hogy az apát 
bizonyosan részeg volt, mikor ilyt sinit izent; do. 
midőn az apát másnap saját füleivel hallotta, hogy 
Salamon elfogadta Vid tervét, közvitéznek öl
tözve maga ment az Igfon erdejében vadászgató 
herceghez és erélyes készülődésre bírta őt. 

2. V., előbb egri prépost ós a királyi kápolna 
igazgatója, titkos kancellár, 1360—77. pécsi pus» 
pök. Az ő idejében keletkezett a pécsi egyetem. 
1360-ban őt küldötte a király Nürnbergbe, hogy 
IV. Károly német császár és veje, Rudolf osztrák 
herceg közt a békét közvetítse s oly sikerrel mű
ködött, hogy a császár hálából 2000 írttal aján
dékozta meg. 
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Vilmos császár csatorna (Kelet-Észak-ten
geri csatorna), az Északi-tengert a Keleti-ten
gerrel összekötő hajócsatorna a Dániai-félsziget 
nyakán. Kiépítésének tervével már a XIV. sz.-ban 
foglalkoztak a német hanzavárosok és 1381—98 
közt Lübeck város hozzá is kezdett, ezt 1625—50 
közt Hamburg, 1777—84 közt VII. Keresztély 
dán király építése követte. 1864-ben a porosz kor
mány vetette föl ismét a csatorna építésének esz
méjét, de csak az 18S5—86-iki porosz országgyű
lés szavazott meg 156 millió márkát az építés 
költségeire. A csatorna a félsziget nyakán az 
Alsó-Bibéből indul ki és Rendsburgon át Kiéiig 
megy, ettől valamivel É.-ra Holtenaunál torkollik 
a Keleti-tengerbe. A csatorna mélységét, széles
ségét stb. állandóan 'növelik. Partjai ki vannak 
kövezve, a szemközti partokat számos közúti és 
vasúti híd köti össze, egész hosszában (98-65 km.) 
villamos ívlámpák világítják meg. 1895 jún. 20. 
nyitották meg II. Vilmos császár jelenlétében, 
aki a csatornát nagyatyja, I. Vilmos nevére ke
resztelte el. A nemzetközi kereskedelem számára 
való fontosságát bizonyítja egyre emelkedő nagy
ságú hajóforgalma. Két végén zsilipekkel van el
zárva, kibővítése és javítása állandóan folya
matban van, 44 m. fenék-szélességű és 11 rn. mély
ségű csatornává fejlesztik s ezenkívül az élesebb 
régi kanyarodókat letompítják legalább 1800 m. 
sugarúra s a viziút beláthatóságának akadályait 
is eltávolítják. V. ö. Beseke, Der Nordosíseekanal 
(Kiél 1893); Sartori, Der Nordostseekanal und 
diedoutschen Seeháfen (Berlin 1894); Fiilscher, 
DerBaudes Kaiser Wilhelm-Kanals (u. o. 1898). 

Vilmos császár csúcs, a Kiiirna-Ndzsáró kö
zép-afrikai vulkáni hegy legmagasabb (6010 m.) 
csúcsának neve. 

Vilmos császár löld vagy Német- Uj-Guinea, 
Űj-Guineának BK.-i része. Előbb német gyarmat. 
A világháború után mandatárins Nagy-Britannia. 

Vilmos császár szigetek, a Graham-földhöz 
tartozó 6 nagyobb sziget a déli Jeges-tengerben. 

Vilmos császár társaság (Kaiser Wilhelm-
Qesellschaft zur Förderung der WissenscAaf-
ten), II. Vilmos császár 191Ó okt. 11-iki kiáltvá
nya által kezdeményezett társaság, mely Hum
boldt Vilmosnak a tudományos kutatások szerve
zéséről írt eszméihez kapcsolódva, módot akar 
nyújtani a teljesen független tudományos kuta
tásra. Elsősorban kémiai és fizika-kémiái intéze
tet létesített Dahlemban (Berlin mellett), amelyre 
a többi sorjában következik. A hatalmas arányú és 
nagy jelentőségű társaság 10 szenátor és a vá
lasztmánya útján kormányozza a létesített intéz
ményeket. 

Vilmos Ernő érem. Alapította 1902 ápr. 16. 
Vilmos Ernő szász-weimar-eisenachi nagyherceg 
tudományok és művészetek körül szerzett érde
mek jutalmára. Három osztálya van. 

Vilmos király csatorna, 252 km. hosszú és 
2 m. mély csatorna a Memel folyó Atmat nevű 
torkolatága és Memel város közt, Memel népszö
vetségi védelem alá helyezett területén; azelőtt 
Kelet-Poroszországhoz tartozott. 

Vilmos-rend, 1. Németalföldi katonai érdem
rend, melyet 1815 ápr. 30-án Vilmos király ala
pított ; négy osztályú. — 2. Porosz kir. érdem

rend, melyet II. Vilmos porosz király és német 
császár 1896 jan. 18. nagyatyja, I. Vilmos és a 
versaillesi esászárproklamáció emlékére alapított. 
Egy osztálya van. 

Vilmos-sziget, 1. Hinlopen-szoros. 
Vilm tó, 1930 ha. területű tó Köslin porosz ke

rületben Neustettintól ÉK.-re, táplálója és lefo
lyása a Küddow. 

Vilna város, 1. Wilna. 
Vilonya, kisk. Veszprém vm. veszprémi j.-ban, 

(1920) 458 magyar lak. 
Vilota , táneszerű, többszólamú dala a XVI. 

sz.-nak. E század végén V. helyett a Villanella 
nevet használják. 

Vilui, szibíriai folyó, 1. Viljuj. 
Viluit, 1. Idokrasz. 
Vilvorde, város Brabant belga tartományban, 

(i9io) 16,126 lak., lószőr- és pamutárúkészítéssel, 
kertósziskolával. V. állítólag Brabant legrégibb 
városa. 

Vily, kisk. Zemplén vm. sátoraljaújhelyi j.-ban, 
(1920) 508 magyar lak. 

Vimeiro (ejted: —ro), falu Lisszabon portugál 
kerületben a Rio de Alcabriehelle partján, (1900) 
695 lak., nevezetes az 1808 aug. 12-iki ütközet
ről, amelyben Wellington legyőzte Junot francia 
seregeit. 

Vimen , vimentum, 1. Vessző. 
Viminalis, Róma hét halmának egyike, az Es-

quilinus és Quirinalis között. L. Róma. 
Vimpácz (Wirtipassing), kisk. Sopron vm. kis

martoni j.-ban, (1920) 685 német és magyar lak., se
lyemárúgyárral és téglagyárral. A község feletti 
régi minorita kolostor 1587-99. épült; 1683. Thö
köly emberei elpusztították, de csakhamar újból 
felépült. II. József 1787. eltörölte a kolostort s ak
kor plébániává alakult. (Tr. A.) 

Vimperga (a ném. Wimbergböl), magyarul 
díszorom; a csúcsíves építészetben azok az orom
zatok, amelyek ajtók, ablakok, íves támaszok közti 
falfelületek stb. díszítése céljából alkalmaztatnak. 
Csúcsukon szobor vagy keresztvirág van, timpa
nonjuk geometrikus díszítéssel élénkített. Az 
ábrát lásd a következő oldalon. 

Vi u iuuer is (lat.) a. m. hivatala erejénél fogva, 
hivatalos hatalommal. 

T i n a , Sachs szerint Ó-Egyiptomból származó 
ó-hindu hűroshangszer; két kivájt lopótökön 
bambusznádak fekszenek, ezek felett lábakon 
elhelyezve 4 dróthúr fut végig. A húrokat plek-
trummal pengették. Hangja élénk, érces, de igen 
kellemes. 

Viíía del Mar, város Chileben, Valparaiso mel
lett, (1920) 33,441 lak. Éghajlati gyógyhely. 

Vinadio, megerősített falu Cuneo olasz tarto
mányban, 20 km.-re a francia határtól, a Stura 
völgyében, (1911) 2750 lak., ezüst és ólom-ércbányá
szattal. Közelében kénforrásokkal (30—62") és für
dővel. 

Vinage a. m. szeszezés (1. o.). 
V i n a s o (állat), a Galambok (Columbidae) csa

ládjába tartozó madárnem. Legismertebb faja a V. 
waalia Grnel., mely gyönyörű színű tollazatáról 
híres. Felül halvány olajzöld, alul világossárga;, 
feje, nyaka ésmelleszürkészöld, vállai borvörösek, 
szárnyfedői feketések, világossárga szegéllyel, 
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farka hamuszürke. Hossza 31 cm. Közép-Afriká
ban honos. Nagy mértékben emlékeztet a papa-
gályokra, melyekkel a fákon való ide-oda kúszá
sában is megegyezik. Bogyókkal táplálkozik. 
Másik faja apapagálygalamb (V. delalandei Bp.), 
mely Kelet- és Délafrikában él és pompás színű 
tollazatával a papagályok színpompájával vete
kedik. 

Vinagora, adóközség Várasd vm. pregradai 
j.-ban, (i9io) 2382 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Vinca Ti. (téli zöld, erdei puszpáng, meténg, 
örökzöld, nOv.), az Apocynaceae-caaláá génusza, 
melynek 5 faja Európában ós Ázsiában él. 
Erdőinkben a V. minor L.; örökzöld szép fényes 
levelével és kék színű tölcséres virágjával szép 
kerti dísz is. Pusztáinkon s száraz lejtőkön a V. 
herbacea W. K. (pusztai meténg) nem ritka. 

Vince, szentek. 1. V. vértanú (zaragozai). A dio-
cletianusi üldözések alatt (303—305) iszonyú kínoz-
tatás között végezték ki 304 jan. 22. — 2. Ferre-
rius V. (1. o.). — 3. Lirini V., galliai születésű 
áldozópap volt a lerinumi kolostorban. Megh. 450 
körül. Emléknapja máj. 24. Peregrinus név alatt 
434 körül egy könyvet irt az eretnekségek ellen: 
Commonitorium adversus haereses, melyet Ma-
billon a tudomány és ékesszólás legbeszélóbb bi
zonyítékának nevezett. Számtalanszor kiadták 
és lefordították. 

4. V., paulai, szent, az újabbkori kongregációk 
közt a missziós papok v. lazaristák társulatának 
megalapítója. Szül. Poy nevű gascognei francia 
faluban 1576 ápr. 24., megh. Parisban 1660 szept. 
27. XIII. Lajos francia király 1625. a börtönök 
felügyelőjévé nevezte ki. Terve, egy társulatot 
alapítani, végre 1624. sikerült (1. Lazaristák). 
Ugyanő alapította a nők társulatát, kik a szere
tet leányainak, irgalmas nénikéknek vagy V.-
leányoknak neveztetnek 8 leánytanitással és be
tegápolássalfoglalkoznak. 1737-ben szentté avatta 
XII. Kelemen pápa. Az általa alapított szerzetes
rendek most is virágoznak. Magyarország majd
nem minden városában és számos faluban van
nak irgalmas nővérek és részint betegápolással, 
részint leányneveléssel foglalkoznak. 

6. V., fceawmíSi (lat. rendesen Fráceníms Bello-
yacensis, kiváló tudós, speculator melléknévvel). 
Élt a XIII. sz. első felében, megh. 1264. Domonkos
rendi szerzetes volt. Szónoki s tanítói hírneve 
folytán IX. Lajos Ro5Taumont nevű kedves várába 
hívta, szoros barátságban élt vele és gyermekei
nek felügyeletével bízta meg. Fő műve a Spe-
culum május (nagyobb tükör). Az első enciklopé
diái munka, melyben korának összes tudományait 
elfogulatlan áttekintésben nyújtja. Három rész
ből áll. Az 1. (speeulum naturale) a természettu
dományokat, a 2. (speeulum doctrinale) a tanulók
nak és teológusoknak szükséges tudományokat 
(bölcsészet, nyelvtan, logika, szónoklattan, költé
szet stb.) és a 3. (speeulum históriaié) a világtör
ténelmet (Ádámtól 1254-ig) tartalmazza. V. ö. 
Wetzer- Welte, Kirchenlexikon (XI. köt.). 

Vince (ragúzai ?), pálosrendi építész és szob
rász, működött 1513 körül. Tóle való a héthársi 
templom déli díszkapuja és szentségháza, az el
pusztult budai szentpáíhegyi monostor faragvá
nyai, állítólag ő ékesítette fel újra a tűz által meg
rongált fehérvári nagytemplomot, a nagyváradi 
és bácsi templomok megrongált kőfaragásait, a 
rozsnyói (Gömörvm.)szókeseayház nyugati kapu
ját. V. ö. Tud. Gyűjt. 1827, Archaeol. Értesítő új 
folyam VH. k. 

Vince- egyesület, 1. Paulai Szent Vince-egye
sület. 

Vincellér, a szöllők kezelésével és megőrzésé^-
vei, illetóieg nagyobb szőllőknél a munkák fel
ügyeletével megbízott személy, szabad lakásoiskf-

Vimperga 

Vinaigre (franc, ejtsd: rinegr) a. m. ecet, tu
lajdonképen mosdóecet; a borecettel v. jégecet
tel kevert mosdó- (toilette-) vizek közkeletű neve. 
A bőr élénkítésére és frissítő szagoltatásra való. 

V i n a i g r e U e (franc), borecettel, pikáns már
tással készült hússaláta. 

Vinaja, a Buddhizmus szent iratainak első része 
(első pitaka), amely a községi rendtartás törvé
nyeit foglalja magában. 

Vinar, kisk. Veszprém vm. pápai j.-ban, (1920) 
170 magyar lak. 

Vin brfilé (franc, ejtsd: ven brfiié), borleves, 
a cukrozott és citromhójjal felforralt borba sze-
mélyenkint egy tojássárgáját habarnak. A lábba-
dozók erősítő levese. Készítik vörös borból is cu
korral, fahéjjal, szegfűszeggel fűszerezve tojás 
nélkül. 
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Tlll rendes évi fizetést kap, mely v. csupán készpénz
ből v. készpénzből és természetbeni járandóságok
ból szokott állani. A V.-nek alaposan értenie kell 
a szőllőmlveléshez. Kiképzéstik V.-iskolákban 
történik. 

Vincellérbogár (illat), a. m. Gsajkó (1. o.). 
Vincennes (ejtsd; veSszen), Paris K.-ikülvárosa, 

<i92i) 41,527 lak., hangszer-, kaucsuk- és vegyi
szergyártás, tapéta-, paszomAnt- és egyenruha-
készítés. Megerősített hely; arzenálja, tüzér- és 
ttlzoltóiskolája, katonai kórháza van. Híres a 
XII. sz.-ból való kastélya, amely 1740. királyi 
lakóhely volt, 1745—56 körül banne volt a Sév-
resbe áthelyezett poreellángyár. Később katonai 
iskola, majd fegyvergyár volt benne. A késői gót 
kápolnában (1379—1552) Cousin üvegfestményei 
és a V. egyik sáncárkában 1804 márc. 21. agyon
lőtt Enghien herceg síremléke vannak. A V.-i park 
területe 954 ha., katonai gyakorlótér, tüzérségi 
lövőtér, 3 tó, katonai tornaintézet és beteg mun
kások menedékháza van benne. V. ö. de Fossa, 
Le Chateau hist. de V. (Paris 1908, 2 köt.) 

Vincennes (ejtsd: vinszennsz), város Indiana 
északamerikai államban, d9io) 14,895 lak., szén
bányákkal. 

Vincent, 1. Arvede, 1. Barine. — 2. V., John 
Jervis, 1. Saint Vincent. 

Vincenti Gusztáv, kir. kúriai elnöki tanácsos, 
jogi Író, szül. Kolozsvárt 1889 jan. 20. A buda
pesti egyetemen 1910. államtudományi, 1911. 
jogtudományi doktorrá avatták. 1911-ben mint 
joggyakornok bírósági szolgálatba lépett. 1925 
dec. 24 óta a Kúria elnöki tanácsosa. A magán
jog és a polgári perjog körébe vágó sok érteke-
2ése a Jogtudományi Közlönyben, az Ügyvédek 
Lapjában, a Magánjog Tárában és a Polgári 
törvénykezési Jog Tárában jelent meg. 

Vincetoxicum Moench. (nSv.), l. Méregölő. 
Vinci (ejtsd: vincsí), Leonardo da, 1. Leonardo 

da Vinci. 
Vinckboons Dávid, flandriai festő, szül. Me-

chelnben 1578., megh. Amsterdamban 1629. Aty
jának, V. Fülöpnek volt tanítványa és az idősb 
Brueghel Péter hatása alatt is állott. Festményei 
(erdei és falusi jelenetek, néha bibliai történetek) 
erőteljes, élénk színezetűek és a tájképi rész túl
nyomó bennök. Rendkívüli kedveltségnek ör
vendtek és a korabeli legjobb rézmetszők repro
dukálták őket. A legkiválóbbak: Krisztus útja a 
vesztőhelyre, hatalmas sziklás tájjal (augsburgi 
múzeum); a híres Falusi búcsú (több változat: 
hamburgi műcsarnok, braunsclrweigi múzeum, 
bécsi Harrach-f éle képtár stb.); Rabló jelenet (nan-
tesi múzeum); Vadászok átkelése a folyón (szent
pétervári Eremitage). 

Vinculat io (lat.), 1. Vinkuláció. 
Vinculum (lat.) a. m. Kötbér. 
Vincze 1 .Frigyes, tanár, nyel vész.szül.Ü jsó vén 

(Bács vm.) 1884. Felsőiskolai tanulmányait Buda
pesten, Lipcsében és Berlinben végezte. 1924-ben 
a budapesti Kereskedelmi Akadémia igazgatója 
lett. A Kereskedelmi Szakoktatás szerkesztője. 
Fő munkái: Beitráge zur Kenntniss des anatoli-
schen Türkisch (Budapest 1909); Námik Kemál 
bej és az újtörök hagyományok (u. o. 1911); Az 
oszmán irodalom főirányai (u.o. 1912); A keres

kedelmi szakoktatás jelen állapota hazánkban 
és a külföldön (1914; a Magy. Tud. Akadémiától 
jutalmazott mű). Lefordította Ahmed Rászim bej: 
Az élet gondja c. regényét törökből. 

2. V. Zsigmond, zeneszerző, szül, Zomborban 
1874 júl. 1. Előbb az operaház zenekarának volt 
tagja, 1899. a debreczeni színház, 1903. a buda
pesti Király Színház karmestere lett. A Király 
Színházban, később a Városi Színházban kerültek 
színre operettjei -.Tilos a csők, Limonádé ezre
des, Leni néni, Cigány grófné, Hamburgi meny
asszony, Gárdista, Annabál; Az erösebb című 
egyfelvonásos dalműve 1924. a M. K. Operaház
ban került színre. 

Vinda (Ghinda), kisk. Besztercze-Naszód vm. 
jádi j.-ban, (1910) 503 német, román és cigány lak. 
(Tr. R.) 

Vindava (Windau, Vente), 309 km. hosszú 
folyó Lettországban, V. városnál torkollik a Ke
leti-tengerbe, csak alsó részén hajózható. 

Vindava (Wentspils, Windau), város Lett
országban (a régi Kurland orosz kormányzóság
ban), a Keleti-tenger partján, a V. folyó torkolatá
nál, (1922) 15,100 lak. 1915 júl. 18. a németek sú
lyos harcok után elfoglalták. 

Vindel-elf, folyó, 1. Ümeá-elf. 
Vindelioia, római birtok, mely a Duna, aj 

Alpok, az Inn és a Bodeni-tó között fekvő fen-
síkon terült el és benne négy kelte törzs (Licates, 
Catenates, Consuanetes és Rucinates) lakott. 
V.-t Kr. e. 15. Tiberius foglalta el és Augustua 
az ugyanekkor elfoglalt Raetiához csatolta; csak 
Diocletianus alatt volt V. Raetia secunda néven 
külön tartomány. Fővárosa, Augusta Vindeli-
corum (Augsburg) hamar fellendült. Egynéhány 
vár védte a Dunát forrásvidékétől Regina Cas-
tráig (Regensburg); tovább K.-re volt még Sor-
viodui'um (Straubing) és Castra Batava (Passau). 
A római birodalom bukása után a germán baiuvá-
rok foglalták el V. K.-i részét (1. Bajorország), 
alemannok a Ny.-i részt és az itt levő keltákat 
kiszorították. 

Vindeliciai hegység (geol.), mely a mezozoos 
érában a középfrancia plateau centraletól kiindulva 
és KÉK.-i irányban az Alpok és a Jura közt el
húzódva egészen a cseh-bajor határhegységig ért. 
E hegység végül csak a flis lerakódása után tűnt 
volna el az Alpok erélyes felgyürődése követ
keztében. Gümbet e hipotetikus hegység fel
tevésével magyarázza meg azt a mélyreható fa-
ciesbeli különbséget, amely a germán és az alpi 
triász között fennáll. 

Vindemiatr ix v. |3 Virginis, harmadrendű 
csillag neve a Szűz csillagképében. 

Vindex, Július, római helytartó Gallia Lug-
dunensisb8n, Kr. e. 68. fellázadt Nero ellen és 
Galbát kiáltotta ki császárrá, de Germania supe-
rior helytartója, Verginius Rufus legyőzte, mire 
V. öngyilkos lett. 

Vindhija hegység (Vindja-, Vindhya-hegy-
ség), a Gangesz torkolatától a Gudzserat-félszi-
getig végighúzódó platódarab, magassága 470— 
1350 ni., ősrégi kőzetekből áll, a hindosztáni al
föld felé meredeken esik le. 

Vindicat io (lat.), a római jogban a tulajdon 
visszakövetélése; vindikácionális kereset a. m. 
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tulajdoni kereset (1. Bei vindicatio). Vindikálni 
a. m. maga v. más részére valamit igényelni, do
log kiadását követelni. 

Vi i id ic ta (lat.), a rómaiaknál az a pálca, 
amellyel azt a rabszolgát érintették, akit szaba
don bocsátani készültek. 

Vindobona, Bécs régi latin neve. 
Vindonissa, 1. Windisch (svájci falu). 
Vindornyaíok, kisk. Zala vm. keszthelyi j.-ban, 

(1920) 387 magyar lak. 
Vindornyalak, kisk. Zala vm. keszthelyi j.-ban, 

(1920) 329 magyar lak. 
Vindornyaszőllős, kisk. Zala vm. sümegi 

j.-ban, (1920) 692 magyar lak. 
Vineí i (lat.) a. m. szöllőtő, szőllőhegy; a ró

maiaknál szőllőlugas módjára kész tilt védő-, ost
romfödél, amely az ostromlókat a várbeliek lövő-
ezerei ellen megvédte. 

Vinea, Petrus de, 1. Petrus, 11. 
Vinet (ejtsd: viné), Alexandre, svájci ref. teol., 

szül. Lausanneban 1797 jún. 17., megh. Clarens-
ban 1847 máj. 4. Már 20 éves korában a francia 
nyelv és irodalom tanárának hívták meg a baseli 
gimnáziumba s 1837. szülővárosában teol. tanár 
lett. 1840-ben kilépett a nemzeti prot. egyházból 
s elhagyta tanszékét. Vezérszerepet vitt a svájci 
ref. szabad-egyház alkotmányának" készítésében. 
Főbb müvei: Mémoire en faveur de la libertó des 
cultes (1843); Discours sur qnelques sujets reli-
gieux (6. kiad., 1862); Études sur Blaise Pascal 
(1848); Étudesévangéliques (1861); Thóologie pas-
torale sur la théorie du ministére evangélique 
(3. kiad., 1889); Poétes du siécle de Louis XIV. 
(1862);Poésis(1890).V.ö. Nazelle, Étudesur A. V. 
Critique de Pascal (Paris 1902); Mailing, Alex. 
V.(Kopenhága 1905); Schumann, Alex. V. (Leip-
zig 1907). 

Vineta, a szláv vendek városa Wollin szige
tén, a X—XI. században virágzott s 1184. a dá
nok elpusztították. A hagyomány szerint V. föld
rengés folytán a tenger fenekére slilyedt s házai 
még később is láthatók voltak. Deeckl geológus 
újabb kutatásai megcáfolták e hagyományt: a 
sekély tengerparton látható kőlapok egy őskori 
temetkezőhelynek a tenger árjától elsodort ma
radványai. V. ö. Müller, Heimanni Henriéi ab 
Engelbrecht de Wineta commentatio (Marburg 
1877); Koch, V. in Prosa und Poesie (Stettin 1905). 

Vinetin, 1. Oxiakantin. 
Vineyard, sziget, 1. Marthá's- Vineyard-
Vinga (Vinga), nagyk. Temes vm. V.-i j.-ban, 

(íaio) 4710 bolgár, magyar, román és német lak. 
V. a leggazdagabb bolgár helység Temes vm.-
ben; lakói élénk ipart űznek. V.-t a XIII. sz.-ban 
Miklós gróf, Ugrin esztergomi érsek testvére 
bírta. A török hódoltság idejében elpusztult s csak 
1737. népesedett be újra bolgár bevándorlókkal ; 
Mária Terézia 1774. rendezett tanácsú várossá 
emelte V.-t s különféle kiváltságokat engedélye
zett néki; egyúttal elrendelte, hogy a Theresio-
polis nevet viselje. (Tr. R.) 

Vingárd (Vingard), kisk. Alsó-Fehér vm. kis-
enyedi j.-ban, (1910) 1995 román, német és magyar 
lak. (Tr. R.) 

Viniegra y Lasso, Salvador, spanyol festő, 
ezül. Cadizban 1862 nov. 23., megh. Madridban 

1915 ápr. 28. Rómában Villogásnak és Dániel 
Hernandeznek volt tanítványa. Korának leg
ünnepeltebb spanyol festői közé tartozott, akinek 
a spanyol életből merített hatásos, szines képei 
kiállítások és reprodukciók révén Európaszerte-
népszerűek voltak. Ilyenek különösen: A toreádor 
imája, A toreádor lakodalma, A toreádor halála. 

Vinil (vinyl), egyvegyértékű szénhidrogén 
gyök (CH, = CH)1., izomer az aethenil (C2 H8),u. 
három vegyértékű gyökkel. 

Viniltrimetilammoniumbidroxid (vinyltri-
methylammoniumhydroxid), neurin : 

CH? CHN (CH3)3 OH, 
kőimből keletkezik rothadás kor, hullákban talál
ható, a ptomeusok között. Igen nagy méreg. 

Vinje, Aasmund Olafssön, norvég író és nép
nyelvi költő, szül. Telemarkenben 1818 ápr. 6., 
m9gh. Hadelandban 1870 júl. 30. Legnagyobb ha
tást a norvég nép művelésének emelését célzó 
műveivel ért el. Humorral és szatírával gúnyolta 
népének elmaradottságát, hogy ezzel energiát 
öntsön belé a kultúrnépek vívmányainak átvéte
lére. E célt szolgálta Dölen c. lapja is (1858—70). 
Nyelvjárásban irt lírai költészetében is főkép a 
néphez szól. 

Vinkler János, egyetemi tanár, szül. Király-
daróczon(Szatmárvm.)1886szept. 13. Egyetemi 
tanulmányait Budapesten végezvén, birói vizsgát 
tett; 1912. a pécsi jogakadémia tanára lett, 1916. 
a budapesti egyetemen magántanári képesítést 
nyert, 1922. kinevezték Pécsre az Erzsébet-egye
tem rendkívüli tanárának. Önállóan megjelent 
művei: Peregyesség (1915); A inagyar bírósági 
szervezet és polgári peres eljárás a mohácsi 
vésztől 1848-ig (1921, I. köt., 1926, II. köt.) A 
kir. Ítélőtábla kialakulása (1925); Az itélőmesteri 
joghatóság kialakulása (1925). 

Vinkó, közönséges, különösen a homoki szellő
ből szűrt bor népies neve. 

Vinkovce (Vinkovci), politikai és adóközség 
Szerem vm. V.-i j.-ban, (1910), 9220horvát, német, 
magyar és szerb lak., van főgimnáziuma, fő erdü-
hivatala, adóhivatala, takarékpénztára, élénk 
kereskedelme, nagy gőzfürósze, gőzmalma, vas
úti állomása. A régi vinkovcei kerület a határőr
vidéknek volt egyik kerülete, egyfelől Szerem, 
Verőcze és Pozsega vm.-k, másfelől a Duna„ 
illetve Bosznia közt, 2222 kma ter., 73,875 szerb 
és horvát lakossal. V. a rómaiak korában Oibalae 
néven Pannónia Secunda egyik nagyobb városa 
ós municipium volt a skordiskok országában. Itt 
születtek Valentinianus és Valens császárok, 
akiknek atyja a roppant erejéről híres Gratiamia 
volt. Ugyancsak itt győzte le 314. Kr. u. Nagy 
Konstantin ellenfelét Liciniust s hálából a város 
iránt annak municipális jogait megerősíté. (Tr. 
SzHSz.) 

Vinkuláció (lat. vinculum-böl), a m. kötele
zettség ; vinkulálás, előmutatóra szóló értékpapi
rosoknál a forgalomból való visszavonás, miért 
is devinkulációnak nevezik, ha egy a forgalom
ból visszavont, bemutatóra szóló értékpapírt is
mét forgalomba helyeznek. L. még Kötményezés. 

Vinland (Weinlancl, a m. borvidék), a nor-
mannoktól Leif Ericson vezetése mellett az 1000. 
óv körül fölfedezett északamerikai szárazföld, 
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amelyet a Sagakban megénekeltek. Gazdag vidék
ként szerepel, amelyet a grönlandiak a XII. sz.-ig 
többször fölkerestek. 

Vinna (Vinné, azelőtt Vinna-Banka),'kisk.ljng 
vm. szobránczi j.-ban, (1910) 1472 szlovák és ma
gyar lak. Néhány ódon, elhagyott kastélya és régi 
csúcsíves temploma van. A helység felett kopasz 
hegyen a Vinnai vár épült; a tövében levő vas-
kőbányákat nem mivelik. (Tr. Cs.-Szl.) 

Vinnebago (Winnébago), északamerikai indiá-
nustörzs,_ amelyet a franciák puants-nak (bűzös
nek) neveztek el rossz szaguk miatt; régebben a 
Michigan tó mellett laktak, később a wisconsini 
és nebraskai rezervációkba telepítették át őket, 
ahol vadászattal és halászattal foglalkoznak. 
Külön 19 jegyű abc-jük van. Számuk nagyon 
megfogyott. 

Vhmebago-tó, 1. Winnébago-tó. 
Vinnen, Kari, német festő, szül. Brémában 

1863 aug. 28. A düsseldorfi és karlsruhei akadé
mián tanult és egyideig a worpswedei művész
csoporthoz tartozott. Keresetlen témájú, bensősé
ges felfogású tájképei közül említendők: Nyuga
lom (Bréma, Kunsthalle); Est (Berlin, National-
galerie); A parkban (hannoveri múzeum). 

Vinnica, ukrajnai város Podolia tartomány
ban, Kiev és Czernovitz közt középtájon a Bug 
mellett, mintegy 31,000 lakossal. Nagy elmebeteg 
intézeté és élénk gabonakereskedése vau. 

Vinnipeg-tó, 1. Winnipeg-tó. 
Vino rt'Asíi. olaszországi, piemonti borok, 

sajátságos édeskés, fanyar ízűek és részben jó 
likőrborok. Az Asti spumunte igen ismert 
pezsgőboi'. 

Vinodol (a középkorban Vállis vinaria), gaz
dag gyümölcs- és bortermő vidék Modrus-Fiume 
vm. novii j.-ban, az Adriai-tenger partján, Veglia 
szigetével szemben, Cirkvenica és Növi közt. Fő
helye Növi. Nevezetes az 1288. horvát-cakor nyel
ven szerkesztett V.-i törvénykönyv, mely egy 
XVI. sz.-beli glagolit kéziratban (kiadta Jagic, 
Szt. Pétervár 1883) maradt fenn. 

Vino dolce (ol., ejtsd: —dolcso), édeB, vörös 
dalmát bor. 

Vinogradov, Paul, orosz-angol jogtörténész, 
szül. Kosztromában (Oroszország) 1854. Moszkvá
ban volt tanár, de 1903. kivándorolt Angolországba 
és ugyanabban az évben az oxfordi egyetemen 
lett jogtanár. Fő munkái: Villainage in Bngland 
(Oxford 1892); The growth of the manor (London 
1905); English society in the eleventh century 
(Oxford 1908); Román law in the médiáéval 
Europe (New-York 1909). 

Vinogradski, Szergiusz, orosz orvos és mikro
biológus, szül. Kievben 1856. A szentpétervári 
császári mikrobiológiai intézet igazgatója volt. 
Számos munkát irt a mikroorganizmusok életéről. 

Vinolentus (lat.) a. m. boros, ittas, részeg ; 
borral kevert. 

Vino t in to (ol.), igen erős, sötétvörös szinü 
spanyol bor, melyet főleg Estremadura kerület
ben nyernek s a legjobb vörös borok egyike. 

Vinoy (ejtsd: vinoa), Joseph, francia hadvezér, 
szül. 1800 aug. 10., megh. 1880 ápr. 29. Mint 
fiatal tiszt Algériában szolgált, 1854. a krimi há
borúban danáárparancsnok, 1859. Itáliában had

osztályparancsnok volt. 1870 aug.-ban ő állott a 
13. (tartalék) hadtest éléro és Mac Mahon segé
lyére sietett. Méziéresnél szerenesésen elkerülte 
a bekerlttetést és megmentette hadtestét. Ezután 
Paris védőrsógében a harmadik hadsereg élére 
állott s Trochu lemondása után 1871 jan. 20.'az 
egész párisi sereg parancsnoka lett. A kommün 
elleni harcban egy hadtestet vezetett. 1871-ben a 
becsületrend nagykancellárja lett, 1877. pedig a 
szenátusba választották. Művei: Campagne de 
1871—71. Siége de Paris. Opérations du XIII. 
corps et de la III. armóe (1872); Opérations de 
l'armée de Paris et de l'armée de réserve (1872); 
L'armée francaise en 1873 (1873). V. ö. Junk, 
Die Bewegungen und das Entkommen des 13. 
franzözischen Korps V. (Berlin 1S9Í). 

Vintschgau (ol. Val di Venosta), Tirolban az 
Etsch folyó belső vidéke, nevét a római korban 
ott lakó Venostes név alatt ismeretes nép után 
nyerte. A lakosok száma kb. 24,000. Főbb helyek: 
Mais és Schlanders. A vidéket különösen sok vár 
és régi rom teszi érdekessé. Most Olaszországhoz 
tartozik. 

Vinuiu (lat.) a. m. bor, gyógyszerül is szol
gál (vina medicamentosa). A gyógyszeres borok 
a Magyar Gyógyszerkönyv előírása szerint tokaji 
asszúborral készülnek, melynek alkoholtartalmát 
15°/o-ra egészítik ki. Hivatalosak : a chinabor 
(V. Chinae), 500 gr.-jában 50 gr. ehinakéreg ki
vonatát tartalmazza kevés illatos tinkturával. 
Étvágyjavító, erősítő szer. Pepszines bor (V. 
pepsini) 500 gr.-jában 10 gr. pepszint, 10 gr. híg 
sósavat, 10 gr. glicerint, 20 gr. narancsszirupot és 
450 gr. assszúbort tartalmaz, használata ugyanaz, 
mint az előbbenié. Antimonos bor (V. stibiatum, 
vagy stibiatotartaricum), 100 gr. asszúborban ol
dott 0-4 gr. hánytató borkövet tartalmaz; esöppen-
ként rendelik, köptető hatású. A gyógyszertárak 
ezeken kívül tiszta tokaji asszúbort (V. tokajense) 
is kötelesek tartani, melynek legalább két putto
nyosnak kell lennie s 100 gr.-jában 10 gr. alkoholt 
és 8 gr. kivonat-anyagot kell tartalmaznia. Ezen
kívül rengeteg gyógyszer van forgalomban, me
lyek csaknem mind étvágyjavító, erősítő szereket 
tartalmaznak, borban oldva. 

T i n n m de v i te (lat. a. m. «bor a szőlőtőből»), 
a kat. egyházban neve a természetes bornak min
den idegen járulék nélkül, aminőt egyedül szabad 
a szent misénél használni. 

V i n u m F a l e r i m n i , ] . Falerrmsi bor. 
Vlnuin H u x l i a m i , 1. Borkő. 
Vio Tamás Jakab, 1. Gqjetart, 2. 
Vioa c e l a t a (állat), 1. Fúrósziracs. 
Vi offici i (lat.), a hivatal erejénél fogva, hiva

talos hatalommal. 
Vioíorm, jodc'iloroxi/chinolin, CgHjONJCl, 

sárgásbarna kristálytíík vagy sárgás-szürke por. 
Víz, szesz kevéssé oldja. Mint nem izgató antisep-
ticumot a jodoforin halyett alkalmazzák. 

Viogene (illat), az örvös medve (Ursus thibe-
tanús V. Cuv.) népies tunguz neve. 

Vio la L. (n8v.), l. Ibolya és Matthiola. — 
V. lutea, X.Cheiraníhus. 

Viola , hangszercsalád neve a középkorban. 
A kisebb V.-kat a karon tartották az áll alatt. 
Ezeknek leszármazottja a mai mélyhegedű (V. 



Viola alta — 364 Violoncello 

•da braccio), a brácsa (1. o.). A nagyobb V.-kat a 
térd között tartották (V. dagamba), a legnagyob-
bon pedig úgy játszottak, mint ina a gordonon 
(Violone, Gontrabasso da V.). Valamennyi V.-
fajtánák szekrénye a nyak felé ékalakban keske
nyedett, felső része sokkal kisebb volt, mint az 

alsó, oldallapjai magasabbak a 
mai hegedű típusánál, az f lyukak 
helyett egymással ellentétesen 
faragott sarlószerű bevágások 
voltak. A húrok, melyeknek száma 
5—6 között ingadozott, a mainál 
szélesebb rovátkákkal elosztott 
fogólapon vonultak végig. 

V i o l a a l ta , Bittér Hermann 
würzburgi tanár utasításai nyo
mán készült mélyhegedű (1876) 
nazális hanggal, mely nehézkes 
kezelése miatt nem terjedt el. 

Viola b a s t a r d a , Praetorius 
szerint 6 húros tenor-viola, mely 
a XVII. sz.-ban elég elterjedt 
volt. Nevét onnan vette, hogy 
külső alakjánál fogva részint a 
violafélékhez, részint a lant
félékhez volt hasonló (tehát 
«bastard »-hangszer). 

Vio laceae (növ.), 1. Ibolya-
félék. 

Viola da gaiuba, 1. Viola. 
Viola d 'amour (Liébes-

geige) a Gamba-félékhez tar
tozó, mélyhegedűnagyságú vonós 

hangszer 6—7 fogott húrral ós 7—14 — több
nyire diatonikusan hangolt — rezonáló húrral, 
ezek a fogólap alatt helyezkednek el. A játszó
húrok hangolása: 

Viola. 

Valószínű, hogy a V. angol eredetű és a XVII. 
század kezdetén szivárgott le délre. Német
országban hajdanában Englisehes Violettnek hív
ták. A. XIX. században, valamint Meyerbeer a 
Hugenottákban és Erkel a Bánk-bánban írtak rá 
hatásos szólókat. 

Viola da s p a l l a , egyházi körmenetnél hasz
nált, a jobb vállra erősített gordonka-féle hang
szere a XVIII. sz. első felének. 

Viola dl B o r d o n e , 1. Bariton (hangszer). 
Violagyökér, 1. Ibolyagyökér. 
Viola l in , 5 húros mélyhegedű (készítette 

Hillmer Pr. Lipcsében 1800 körül). Ez a hangszer 
is azt a célt tűzte ki, hogy — mint a Viola pom-
posa, a Violon-álto és a Viola alta — a hege
dűt és a mélyhegedűt (brácsát) egyesítse önma-

Viola m a g i c a , a voix célestehez hasonlóan 
hanglebegés mesterséges előidézésével meg
szerkesztett orgona-regiszter, lágy, vonósjellegű 
hangszínnel. 

Violaminok, savanyú pyroninfestékck, gyapjú 
és selyem festésére szolgálnak. 

Violán (ásv.), 1. Piroxén. 

Violaquercitrin, Cs7H,3016, sárga tűket képező 
vegyület, a viola tricolor var. arvensis zöld leve
leiben található. 

Violat io (lat.) am. sértés, erőszak; V.matrí-
monii 1. Házasságtörés. 

Viola tr ico lor (növ.), 1. Árvácska. 
Violentus (lat.) a m. erőszakos; violentia, 

erőszakosság, hatalmaskodás. 
Viole t ta , a mélyhegedű ritkább, neve a 

XVIII. sz.-ban. 
Vio le t ta m a r i n a , ismeretlen külsejű mély

hegedű-féle hangszer. Hándel az «Orlando^-iian 
írja elő. 

Violett-rubin, 1. Rtibin. 
Violin, 1. Ibolya. 
Violinkulcs a. m. hegedükulcs, 1. Kulcs. 
Viol ino, 1. Hegedű. 
Viol ino-appa, szabálytalan zegzugos kör

vonalú hegedű, mely Bécsben 1870 körül Gregor 
v. Sturza herceg rajzai nyomán készült. 

Viol ino piccolo , kvarthegedfl (pochette = 
zsebhegedü), keskeny rezonátorral bíró 3—4 húros 
hangszer, melyen (1700 körül) a táncmesterek 
játszottak tanítás közben. (Ezért nevezték «Tanz-
meistergeige»-nek is.) Bach írt rá 140-ik kantá
tájában. 

Violle-egysóg (ejtsd :vioil), fényegység, melyet az 
1884-ben tartott párisi nemzetközi kongresszuson 
fogadtak el Violle fizikus ajánlatára. Ez 1 cm* 
megolvasztott s a merevülés Mmérsékletén levő 
platina 1 cm2-nyi felületének fényereje. Mellette 
szólt az a tény, hogy a platina nem oxidálódik, 
merevülési hőfoka változatlan, tehát a belőle su
gárzó világító-energia állandó. — V.: ang. n. 
gyertya: AE = 18-5:18-9. A V.-nek gyakorlati 
jelentősége — körülményességénél fogva — 
nem sok. V. ö. Krüss, Elektrotechnische Photo-
metrie. 

Viollet-le-Duc (ejtsd: vioiié 15 dük), Eugéve 
Emmanuel, francia építész, szül. Parisban 1814 
jan. 27., megh. u. o. 1879 szept. 17. Miután a kö
zépkori építészetre vonatkozó beható tanulmányo
kat folytatott, Franciaország igen sok műemlékét 
restaurálta, köztük a párisi Sainte-Chapellet és 
Notre-Dame-templomot, a pierrefondsi kastélyt, 
aJaoni székesegyházat stb. A maga korában a 
középkori építészet legkiválóbb ismerője volt, a 
restaurálás terén annak az elvnek főképvise
lője, amely a műemlékek egységes jellegének 
helyreállítására törekedett. Rendkívül kiterjedt 
irodalmi tevékenységet is fejtett ki. Müvei sokáig 
a középkori művészet ismeretének f őforrásai vol
tak. A legkiválóbbak: Dictionnaire raisonné de 
l'architecture francaise du XI—XVI siécle (10 
köt., Paris 1854—68); Dictionnaire raisonné du 
mobilier francaise de l'époque carlovingienne á 
la Renaissance (6 köt., 1854—75); Entretiens sur 
l'architecture (2 köt., 1858—72); Les eglises de 
Paris (1883); L'art russe (1887). V. ö. Sauvageot, 
V. et son oeuvre (Paris 1880); Saint-Pauí.Y., 
ses travaux d'art (Tours 1881). 

Violmirigyek, a Ragadozók (Carnivora) né
melyikénél a fark tövében levő mirigyek, melyek 
bűzös váladékot termelnek. 

Violon, 1. Nagybőgő. 
Violonce l lo , 1. Kisbőgő. 
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Violon Chanot , gitártestű hegedű; terve
zője Chanot párisi hangszergyáros (1817). 

Violon d 'amonr , 5 húros hangszer, mely a 
Viola d'amourhoz hasonló, de annál jóval kisebb. 
Fogólapja alatt 5 rezonáns húrja van. 

Violon Savart , trapézalakú hegedű; készí
tője S a i w í Félix (Paris 1818); hanglyukai hosszú, 
ferde rések. B hangszertípusból egész kvartett 
készült (két hegedű, mély hegedű és gordonka), a 
párisi vonósnégyes társaság játszott is rajta (1860 
körül), de alaktalansága miatt nem terjedt el. Ma 
a Conservatoire hangszergyüjteménye őrziesryik 
példányát (32. sz.). 

Vioíotta , nagyobb mélyhegedű G-d-a-e1 

üres húrokkal. Készítője Stelzner Alfréd wies-
badeni hangszergyáros. 

Vionville (ejtsd: vioüvíi), lotharingiai falu, Metz-
től 19 km.-nyire, közel a francia határhoz, (1910) 
335 lak. Nevezetes a határában 1870 aug. 16-án le
folyt vionville-marslatouricsatáról.amely az egész 
német-francia háború legvéresebb csatája volt. 

Viosza, folyó, 1. Vjosza. 
Viotia, Beocia új-görög neve. 
Viotti, Giovanni Battista, a «modern hegedű-

játék atyja», jeles hegedű-zeneművek szerzője, 
szül. Fontanetto da Póban 1753 máj. 23., megh. 
Londonban 1824 márc. 3. Mesterével, Pugnani-
val 1780. indult hangversenykörútra, volt Német
országban, Oroszországban, majd Londonban és 
Parisban játszott példátlan tetszés mellett. Sze
szélyből, mert megharagudott, hogy kevesen vol
tak hangversenyén, egyszerre lemondott a nyil
vános szereplésről és színházigazgatói vállalko
zásokba fogott, de közben kitört a francia forra
dalom, mire Londonban újra hangversenyeket 
adott. 1802-ben visszatérve Parisba, szűkebb kör
ben játszott és csodálták, hogy elvonultsága elle
nére nemhogy nem hanyatlott, hanem tökéletese
dett. 1819-ben megint vállalkozó lett, átvette a 
nagy Opera igazgatását, ő vitte színre Telit és a 
Portici némát; de igazgatása kudarcot vallott s 
1822. le kellett mondania. 29 hegedűhangver
senyt, 21 vonósnégyest, 21 triót és még számos 
más szerzeményt írt, köztük zongorakíséretes 
hegedüdarabokat is. 

Vipera (V., állat), a V.-félók (Viperidae) csa
ládjába tartozó Igazi viperák (Viperinae) alcsa-
ládjánakegyikneme. Az idetartozó mérges kígyók 
a család többi fajaitól főleg abban különböznek, 
hogy farkuk alsó oldalának harántpajzsai két 
hosszanti sort alkotnak, testük pikkelyei bordásak 
ós 19—37 hosszanti sorban rendezkednek el, to
vábbá fejüket pikkelyek vagy kevés apró pajzs 
borítják. 12 fajuk ismeretes. Az Európában élő 
V.-félék mind ebbe a nemzetségbe tartoznak. 
Hazánk területén élnek: 1. Keresztes V. (V. beriis 
L.). Kicsiny, legfeljebb 80 cm. hosszúra növő 
kígyó; a hím rendesen 60, a nőstény 70 cm. 
hosszú. Teste hátrafelé kevésbbó vékonyodik, 
mint előre felé. Feje lapos; a hímeknél hosszas 
körtealakú, a nőstényeknél rendesen szívalakú. 
Törzse felülről kissé lapított, alul lapos s oly szé
les, mint magas. Farka rövid; a hímeké orsó-
dad, a nőstényeké tövétől kezdve elvékonyodó. 
Színben a másodlagos nemi jellemvonások igen 
szembetűnők. A hímek felül szürkék, hátsza

lagjuk fekete s szemük mögött határozott foltsor 
van; alul feketés palaszínűek s torkuk fekete. 
A nőstények felül barnák, sárgák vagy vörhe
nyesek, hátszalagjuk egyszínű barna s a szemük 
mögötti foltsorok elmosódottak; alul világos 
palaszürkók, torkuk fehéres s farkuk hegye alul 
sárga. A szem mindkét nemen vörös. A fejen ke
reszthez hasonló sötét rajz van. A rendes színe
zetű példányokon kívül vannak alul és felül fe
kete (var. prester L.), továbbá alul fehér és csak 
felül fekete változatai (var. scytha Pali.) is. 
Európa és Ázsia É.-i és középső tájain honos. 
Hazánkban a Kis-Kárpátoktól a Vaskapuig vala
mennyi felföldünkön előfordul s helyenkint meg
lehetősen gyakori. Alföldjeinkről nem ismeretes. 
A hűvös és nyirkos helyeket kedveli, ezért hazánk
ban csak olyan vidékeken honos, melyeknek évi 
középhőfoka nem haladja meg a 10 Cö-ot. Általá
ban éjjeli állat, hazánkban éppen úgy, mint az 
Alpokban, főleg nappali életmódot folytat. Moz
gásában lassú; álbordáira s haspajzsainak hátsó 
széleire támaszkodva, csúsztatva tolja előre testét 
s jobbra-balra kanyargó, a többi kígyókóhoz 
képest lomhának nevezhető mozdulatokkal me
nekül, ha pihenésében vagy leselkedésében meg
zavarják, feje vége azonban villámgyors mozdu
lataival tűnik ki s ingerült állapotban cikkázó 
villám módjára szaporán osztja halálos marásait. 
Az a széltében elterjedt hiedelem, hogy ugrani is 
tud, eddig még nem bizonyult valónak. Termé
szetére jellemző az alattomosság és a vak düh. 
Rendesen magánosan él s csak párosodás idején 
és téli szállásán verődik össze nagyobb mennyi
ségben. Eendes tápláléka az egerek, pockok és 
cickányok köréből kerül ki, de az alacsonyan fész
kelő madarak fiókáit sem kíméli s a bókákat és 
gyíkokat is megeszi. Ápr. végén vagy máj. ele
jén párosodik. A fiatal nőstények 5—6, az időseb
bek 12—14 puha héjú tojást raknak, melyekből 
nyomban kibújnak az újszülött V.-k. A keresztes 
V. magyar nevei: kurta kígyó, kurtafarkú szülő
kígyó, béri kígyó, béri pajzsóc, feketepajzsóc, kö
zönséges V., zsinóroshátú kígyó, keszkenős kígyó, 
cserehátú és cserehéjú kígyó. — 2. Bákosi V. 
(V. UrsiniiBonsp.). Valamivel kisebb és karcsúbb 
a keresztes V.-nál, amelytől még abban is külön
bözik, hogy orrcsúcsa mögött rendesen csak egy 
orrtetőpajzsa van, törzsén csak 19 pikkelysor 
található (a keresztes V.-n 21 van) s has- és fark
pajzsainak száma is kevesebb. A hím és nőstény 
egyforma. Feje tetején a keresztes V.-hoz hason
lóan, fekvő keresztszerű sötét rajz van s hátán 
zeg-zugos hátszalag vonul végig, mely azon
ban, főleg a törzse elején, inkább hatszögű foltok
ból van összetéve s két oldals?.éle mindig fekete 
szegélyű, ami nagyon jellemző. Torka fehér, 
testének alsó oldala palaszürke, fehéres foltok
kal mustrázva. Igazi alföldi állat, mely a hegy
vidéket csak kivételesen keresi fel. Hazánkban 
Budapest környékén, Kecskemét mellett, a Fertő 
körül, Vas vármegye lapályos tájain és a Han
ságon fordul elő. A keresztes V.-nál sokkal nyu
godtabb természetű s rendesen csak akkor mar, ha 
valami módon fájdalmat okozunk neki. — 3. Ho
moki V. (V. ammoiytes L.). A keresztes V.-nál 
jóval termetesebb ; rendesen csak 70 cm. hosszú-
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ságú példányai fordulnak elő, de néha 1 m.-nyire 
is megnő. Szívalakú és halántékon kiduzzadó fejé
ről és még inkább az orra hegyén levő felálló, 
pikkelyes szarvacskájáról nagyon könnyű fel
ismerni. Színezete nagyon sokféle, de zeg-zugos 
sötét hátszalagja mindig megvan. A hím szürke 
alapszínű, a nőstény rózsaszínű, vörhenyes vagy 
barnás alapszínű. Elterjedésének gócpontja a 
Kaukázus; innen Arménián és Kis-Ázsián át 
Ny.-ra terjedt s a Balkán-félszigeten, Olasz
országban, Magyarország DK.-i részében, Ausz
tria D.-i részében, Dalmáciában, Hercegoviná
ban, Boszniában és a volt magyar tengermellé
ken mindenütt honos. Magyarország területén az 
Al-Duna vidékein és az erdélyi déli határláncola
ton a Vöröstoronyi-szorosig fordul elő. Tömege
sen található Herkulesfürdő környékén. A hegy
oldalak lomberdeiben, a páfrányos tisztásokon, 
ritkás füves helyeken és a füves-bokros erdő
széleken tartózkodik a legörömestebb, de a száraz 
sziklás, bokros hegyvidékekről sem hiányzik. 
Lomha, nehézkes mozgású és aránylag jámbor 
természetű. Augusztusban rendesen 5—14 fiat 
hoz világra. A fogsághoz jól hozzászokik s a fog
ságban egészen megszelídül. —A hazánk területén 
kívül élő viperák közül fontosabbak: 4. Nagy
szemű V. (V. macrops Méh.), mely a boszniai és 
hercegovinai hegyvidéken él. Termet, nagyság 
és színezet dolgában megegyezik a rákosi V.-val, 
eltér azonban tőle abban, hogy szeme sokkal na
gyobb és a koponyájának alkata és szaglócsontja 
másféle alkotású. Kizárólag sáskákkal táplálko
zik. Az összes V.-ák között a legszelídebb ter
mészetű, .amennyiben úgyszólván csak kivétele
sen mar. — 5. Pusztai V. (V. renardi Christoph). 
Besszarábiától kezdve az európai Oroszország 
valamennyi steppés területein át, a Kirgiz-steppe-
kon egészen az Ala Tauig és Cis- és Trans-Kauká-
zusig honos. Hossza meghaladja a félmétert. — 
6. Áspiskígyó vagy Hédi viperája (V. áspis L.). 
Majdnem pontosan akkora, mint a keresztes V., 
rendesen azonban zömökebb testalkotású és széle
sebb fejű nálánál. A hozzá hasonló keresztes V.-tól 
főleg abban különbözik, hogy arcorrának hegye 

-felvetődött (a keresztes V.-nál lapos), felső szem
pajzsa kicsiny s hátsó vége nem éri el a szem 
hátsó határán emelt függőleges vonalat; további 
jellemző bélyege, hogy szemét két vagy három 
(a keresztes V.-nál egy) pajzssor választja ol a 
felső ajakpajzsoktól. Alapszíne, melyből a söté
tebb mustrázat kiemelkedik, az egyszínű fehéres-
szürkétől a hamuszürkéig, esetleg szürkészöldig 
s a világosbarnától a vörösig vagy barnasfeketéig 
változik. Franciaországban (E. felé Parisig), Né
metország legdélnyugatibb részein, Dél-Tirolban, 
a Pyrenaeusokban, egész Olaszországban, Sieiliá-
ban és az isztriai partvidéken honos. Egyesek sze
rint Dél-Magyarországon is előfordul, ezek az 
adatok azonban tévedésen alapulnak. — 7. Fitos 
orrú V. (V. latastei Bosca). Az áspiskígyó é3 a 
homoki V. között áll, de'inkább az utóbbihoz ha
sonlít. A Pyrenaeusi-félszigeten, Marokkóban és 
Algériában honos. — 8. Levantei V. (V- lebe-
tina L.). Átmenet az áspiskígyó és az indiai daboja 
(V. russelli Shaw.) között. Marokkó, Algéria, 
Tunisz és Egyiptom belsejében, Cyprus-szigeten, 

Szíriában, Kis-Ázsiában, továbbá a kaukázusi és 
káspiumi országokban egész Észak-Beludzsisz-
tánig, Afganisztánig és Kásmirig honos. 1*5 m. 
hosszúra is megnő, az 1 m.-esek azonban a leg
gyakoribbak. Marása igen veszedelmes. — 9. 
LáiKOs V. vagy dabojakígyó(V. russellii Shaw.). 
Hossza az 1 m.-t meghaladhatja s í'75 m.-re is 
megnőhet. Teste felül barnássárga, barnásszürke, 
vöröses vagy sárgásbarna alapszínű s ezt három 
hosszanti sorban álló nagy, feketebarna vagy 
fekete, fehéres vagy sárgával szegett, egymással 
váltakozó gyűrű tarkítja. Hazája Kelet-India, 
Bombaytól Bengáliáig, beleértve Ceylont, Birmát 
és Sziámot i s ; előfordul azonfelül a Himalayá-
ban és Kásmirban. — A V.-k mérgének hatását 
1. Mérges kígyók alatt. V. ö. Méhely L., A hazai 
viperákról (Természettud. Közlöny, 1912. évf., 
1—48. lap); Kaiser K., A V. (Budapest 1902). 

Vipera, tengeri (Trachinus vipera Ouv. et 
Vall., állat), 1. Trachinus. 

Viperafélék (Viperidae, állat), az Elülső mé
regfogas kígyók (Proteroglypha) egyik családja. 
Kicsiny termetű, zömök alkotású, rövid farkú 
kígyók. Fejük lapos, háromszögű, lándzsa- vagy 
szívalakú és rendesen határozott két oldali be-
füződéssel különül el a nyaktól s felül apró pik
kelyekkel van fedve, melyek közül egyes fajo
kon nagyobb pajzsok válnak ki. Nagyon jellemző 
bélyege a V.-nek a hátukon végighúzódó zeg
zugos sötét színű szalag. Az összes kígyók közül 
a V. a legtökéletesebb mérges kígyók; méreg
készülékük a mérges siklófélékénél (Golubridae) 
sokkal fejlettebb s arcvázuk csontjai majdnem 
teljesen a méregkészülék szolgálatába szegődtek. 
Felső állcsontjuk (maxilla) szerfelett rövid, cse
nevész és tulajdonképpen csak arra való, hogy a 
méregfogakat hordja és marásra alkalmas hely
zetbe hozza. A működő móregfogak száma min
dig csak kettő, melyek egész hosszukban át van
nak fúrva. A tőralakú méregfogakat körülvevő 
fogtáska falában, annak nyálkahártyájába el
rejtve, fajok szerint különböző számú, de legfel
jebb 15, párosan egymás mellett fekvő tartalék
fog van, amelyek a kitört vagy önmagától ki
hullott méregfogak pótlására valók. Mihelyt a 
működő méregfog elpusztult vagy kihullott, azon
nal helyébe kerül a legközelebbi tartalékfog. 
A V. jellemző szerve a méregmirigy, mely a ha
lántéktájon, a szem mögött fekszik; kivezető 
csöve a fogtáskába nyílik, a méreg tehát először 
a fogtáskába kerül s innen jut a mindenkori mű
ködő méregfog mér*egcsatornájának felső szája
dókába, végigömlik a működő méregfog egész 
hosszában átvonuló csatornán s a fog hegye kö
zelében lévő szűk résen át ömlik a méregfog ej
tette sebbe. Maráskor a V. mindenekelőtt száju
kat kitátják; ekkor a méregfog méreggel telik 
meg. Ezután a belső szárnyizom (musculus, 
pterygoideus internus) és az alatta fekvő hátsó 
ékizom (m. pterygo — sphenoidalis posterior) 
segítségével a szárnycsontot (pterygoideum) föl-
és előrehúzzák s a szárnycsont a harántcsont 
(transversum) segítségével előretolja a felső áll
csontot (maxilla), minek következtében a méreg
fog felmered s most már alkalmas helyzetben 
van arra, hogy a vipera fejének lecsapásával 
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beleütheti zsákmányába vagy ellenségébe. A ma-
Táskor keletkező sebhely, aszerint, amint a vipera 
csak az egyik, vagy mindkét oldali méregfogát 
használta, egy vagy két tűszúráshoz hasonló pi
ros pont. (A V. mérgének hatását 1. Mérges kí
gyók). 

A V. általában éjjeli életmódú, lassú mozgású, 
lomha állatok, melyek orozva mérgezik meg 
prédájukat. Mindannyian elevenszülök, helyeseb
ben eleventojók. A fiatal V. átlátszó, hártyás bu
rokban születnek meg s a fiatal ivadék mihelyt 
a világra jött, nyomban áttöri a lágy tojás hóját 
és kibújik belőle; móregkészülékük ilyenkor már 
annyira fejlett, hogy megszületésük után azonnal 
halálos sebet ejthetnek. Mintegy 120 fajuk isme
retes, melyeket ma két alcsaládba: az Igazi vi
perák (Viperínae) és a Gödör kés orrú viperák 
vagy Csörgőkígyók (Crotalinae) alcsaládjába 
szokás osztani. Az igazi viperák az ó-világban 
honosak ós főleg Afrikában vannak sok fajjal 
képviselve; a csörgőkígyók Amerika lakói, még 
pedig az, Egyesült-Államoktól Patagoniáig hono
sak, de Ázsián át nyugat felé egész Európa ha
táráig elterjedtek, ahol egyetlen egy faj az Ural 
folyón innen is megtalálható. 

Bendszerük. 
A) alcsalád: Igazi viperák (Viperínae)- Jel

lemző bélyegük, hogy az orrlik és a szem között 
nincs pajzsokkalkörülvettgödör.E jellemvonásuk 
alapján könnyen megkülönböztethetők a csörgő
kígyóktól, melyek azt az egyetlen kígyócsoportot 
alkotják, melyekkel összetéveszthetők. Neveze
tesebb nemeik és fajaik: 

1. Varangy-viperák (Causus). Afrika trópusi 
és déli részeiben honosak. Legismertebb fajuk az 
alig Vj méter hosszú nyíl vipera (C. rhombeatus 
Lcht.) 

2. Földi viperák (Atractaspis). Afrikában és 
Ázsiában élnek. Szájorruk a földben való ásás
hoz alkalmazkodott. Sok (mintegy 23) fajuk isme
retes ugyan, de mindenütt nagyon ritkák. Csak 
kivételesen egyes fajok érnek el 1 méternél na
gyobb hosszúságot. Legközönségesebb fajuk az 
A., aterrima Gthr., mely Nyugat-Afrikában for
dul elő. 

3. Viperák (Vipera). L. Vipera és Mérges 
kígyók. 

4. Puftogó viperák (Bitis). Lapos és széles 
fejű, kidülledt szemű, idomtalanúl vastag testű, 
otromba kígyók. Ha nyugtalanítják, puffogó szi-
szegést hallatnak s testüket úgy felfújják, hogy 
az majdnem kétszeres vastagságra duzzad. Kilenc 
fajuk ismeretes, melyek kizárólag Afrikában él
nek. Leggyakoribb a közönséges puffogó vipera 
<B. arietans Merr.), mely l-4—1-7 méter hosszú. 
Legvaskosabb és legotrombább közöttük az orr
szarvú vipera (Bitis nasicornis Shaw.), mely 
Nyugat-Afrikában (Libériától Gabunig) honos s 
i'25 m. hosszú. 

5. Szarvasviperák (Gerastes). Legjellemzőb
bek a testük oldalain ferde irányban álló pikke
lyek és a rövid, buzogányalakú, a pikkelyek he
gyéig sem érő ormok. Kis szemük fölött rendesen 
tüskealakú szarvuk van. Leggyakoribb fajuk az 
Észak-Afrikában közönséges szarvas vipera (C. 
•íornutus Forsk.), mely 60—75 orn. hosszúra nő. 

L. Szarvas vipera. Sokkal kisebb nálánál az 
50 cm. hosszú avicenna-vipera (G. vipera L.), 
mely, Szudán, Szíria és Arábia kivótelével.Eszak-
Afrikában (Nyugat-Algériától Egyiptomig) honos. 

6. Efák (Ecliis). Csak abban térnek el a hozzá
juk nagyon hasonló szarvasviperáktól, hogy alsó 
farkpajzsaik egy sorban állanak. Mindössze két 
fajuk ismeretes, melyek Egyiptomban, Arábiá
ban és Palesztinában elég gyakoriak. Legismer
tebb fajuk a legfeljebb 60 cm. hosszú csikós efa 
vagy ghariba (JE. carinata Schn.). 

7. Fán élő viperák (Atheris). Kicsi, sárga, 
sárgászöld vagy fűzöld, meglehetősen karcsú 
testű, fogódzófarkú viperák, melyek Afrika tró
pusi részében nappal mozdulatlanul a fák ágai 
között összotekerödzve pihennek. Leggyakoribb 
az A. ceratophorus Wern. 

B) alcsalád: Gödörkés orrú viperák (Crota
linae). Az Igazi viperáktól abban különböznek, 
hogy az orrlikak és szemek között vakon vég
ződő gödörkéjük van, mely sem az orral, sem a 
szemekkel nincs összeköttetésben. Ezt a gödör
alakú mélyedést érzékszervnek tekintik, de mű
ködését nem ismerjük. A legmérgesebb kígyók 
tartoznak ide. Nevezetesebb nemeik: 

1. Háromszögfejű viperák vagy liáliszkígyók 
(Ancistrodon). Háromszögletű fejüket felül ren
desen pajzsok fedik. Tiz fajuk ismeretes, melyek 
közül három Észak- és Közép-Amerikában él, a 
többiek pedig Közép-, Kelet- és Dél-Ázsiában ho
nosak és egy fajuk az Uralt átlépve, Kelet-Euró
páig is eljut. Ide tartozik a háliszkígyó (A. halys 
Pali.), a dondakígyó (A. rhodostoma Boie), a 
mokasszinkígyó (A. contortrix L.) és a halász
vipera (A. piscivorus Lac). L. Háliszkígyó, 
Donda, Mokasszinkígyó és Halászvipera. 

2. Gödörkésorrú viperák (Lachesis). Három
szögletű fejüket felül (a szájorr elülső hegyét és a 
szemöldökrészt kivéve) csak kis pikkelyek és nem 
pajzsok fedik. Ismertebb fajaik: a néma csörgő
kígyó (L. muta L.), a fakúszó (L. gramineus 
Shaw.), a lándzsakígyó (L. lanceolatus Lacép.), 
a lábária (L. atrox L.). L. Lachesis muta, 
Lándzsakígyó és Lábária. 

3. Csörgőkígyók (Grotalus és Sisturus). Leg
szembetűnőbb jellemvonásuk a farkuk végén 
levő zörgő vagy csörgő készülék, mely 15—18, 
vékony, szarunemű (a vedlésből visszamaradó), 
könnyen összenyomható üres kúpból áll s ezek az 
állat mozgásakor csörgő hangot idéznek elő. 
Fajaik csak Amerikában érnek; legtöbb fajuk 
Észak-Amerikában található és csak egy faj 
(Grotalus terrificus Laur.) honos Dél-Ameriká
ban. Legismertebbek: a láncos csörgőkígyó vagy 
masszaszauga (Sisturus catenatus Raf.); az 
erdei csörgőkígyó (Grotalus horridus L.); a 
vízi csörgőkígyó (Grotalus adamanteus Palis), 
melynek öreg nőstényei 2 méter hosszúra is 
megnőnek; borzasztó csörgőkígyó (Grotalus 
confluentus Laur.); a díszes vagy prarie csörgő
kígyó (Grotalus confluentus Say); a tigris csörgő
kígyó (Grotalus tigris Kennicott); a szarvas 
csörgőkígyó (Crotalus cerastes Hallow.). L. még 
Csörgőkígyó. 

Viperagyík (Heloderma, "lat), a Gyíkok (La 
cerlilia) egyik neme. Teste egészben vaskos 
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otromba alkotású. Feje lapos, vaskos, elül tompán 
lecsapott; törzse zömök; elég hosszú farka tömzsi 
ós hengeres; ötujjú lábain a harmadik mellső és 
hátulsó ujj a negyedikkel együtt hosszabb a töb
bieknél. Kúpalakú, hegyes fogai a kígyókéihoz 
hasonlóan görbültek s elülső és hátulsó felszí
nükön barázdával vannak ellátva. Fején kiemel
kedő, elcsontosodott szemölcsök vannak; törzsét 
és farkát, valamint végtagjainak felső részét 
gyöngyhöz hasonló szemölcspikkelyek fedik, ezért 
az egész bőre érdes és szemecskés tapintású. 
Színe a mi szalamandránkéra emlékeztet. Alap
színe sötétbarna vagy földbarna és testének felső 
oldalát a kor- és fajváltozatok szerint különböző, 
a fehéressárgától és narancssárgától egészen a 
vörösbarnáig változó foltok tarkítják s farkát 
több sárga gyűrűs sáv díszíti; a hasoldala szaru
barna, hasonlóképpen halványabb sárgás fol
tokkal tarkított. Éjjeli állat. Állatokkal és dögök
kel táplálkozik. Ha megtámadják vagy ingerlik, 
fehéres, ragadós tajték habzik a szájából. Hara
pását a bennszülöttek mérgesnek tartják. A V. 
mérges voltát az újabb szabatos vizsgálatok iga
zolták. Ezek szerint a V. marása kisebb állatokat 
(pl. békákat ós galambokat) néhány pillanat alatt 
megöl, emberre szintén mérgező ugyan, de nem 
halálos. A méreg a lélegzési idegközpontra hat 
olyképpen, hogy először a lélegzést gyorsltja, 
későbben teljesen megbénítja; ugyanilyen ha
tása van a szívre is. A V. az egyetlen mérges 
gyík. Két faja ismeretes: 1. &güa(H.suspectum 
Cope), mely Arizonában és Új-Mexikóban honos 
és 2. aközönségesV. (H. horridum Wgm.), mely 
Nyugat-Mexikóban fordul elő. A V. hossza ren
desen 60 cm. Szaporodása tojásokkal történik. 
A nőstény aug.-ban 3—4 tojást rak a homokba 
kapart kis mélyedésbe. A tojások szürkéssárga 
színűek és a belőlük kikelő ílatalok fénylő rózsa
színűek, gyönyörű kókesfekete mustrázattal. 

Viperasikló (Tropidonotus viperinus Laur., 
illat), 1. Sikló-félék. 

Viperina József, 1. Tarkányi Béla. 
Vique, város, 1. Vich. 
Vir (lat.) a. m. férfi. 
Virág (flos, nSv.), a magasabbrendű, növények 

(Plianerogamae) módosult hajtása, amelynek 
levólképletei az ivaros szaporodás érdekében mó
dosultak. A V. tipikus kifejlődésében két fő rész
ből, a tengelyből és a V.-levelekből áll. A tengely 
a V.-ot tartó szárrész (kocsány, pedmcuhis) foly
tatása, esetleg kiszélesedése, az ú. n. vacok 
(receptaculum, torus), amelyen a V.-levelek he
lyet foglalnak. A V.-levelek egyik része főképen 
a V. megóvására szolgál és a V.-takarót (pe-
rianthium) alkotják, más része sporophyllumokká 
alakul. A sporophyllumok kétfélék, ú. m. mikro-
sporophyllumok (porzók, 1. o.), amelyek a mikro-
spórákat (V.-porszem, pollen) hozzák létre ós 
makrosporophyllumok (termőlevelek), amelyek 
rnakrospórákat (embryózsák) hoznak létre a 
makrosporangiumban (nucellus a magkezde
ményben, 1. o.). 

Amíg a Qymnospermák V.-levelei V.-takaró 
nélküli korlátolt hajtásokban vannak csoporto
sítva ós e hajtások mindig egyivarúak, továbbá 
a termőlevelek felületükön viselik a magkezde-1 

menyeket, addig az Angiospermák márkótivavú 
(hlmnős) V.-okkal bírnak, az egyivarúság rende
sen visszavezethető a másik ivar csökevényesa-
désóre (1. Ivar megoszlás), azonkívül a V.-takaró 
is rendesen megkülönböztethető, miért is az An-
giospermaa V. 3 régiója: 1. V.-takaró (1. o.); 
2. Porzókör (1. o.) és 3. Termőkor (1. o.). A há
rom régió levelei a tengelyen elhelyezkedhetnek 
1. az acykliciis v. spirális V.-ban folytatólagos 
spirális vonalban, úgy hogy az egyes régiók le
velei egymásba fokozatosan átmehetnek; 2. a 
hemicyklikus V.-ban a V.-takaró levelei örvök-
ben, a porzó és a termőlevelek pedig folytatóla
gos spirálisban; 3. a cyklikus V.-ban valamennyi 
régió levelei örvökben, amikor az egymásután 
következő örvök (cyklusok, körök) tagjai egymás
sal váltakoznak. Az a cyklikus V., amelynek vala
mennyi köre ugyananny i tagú (izomer), eucyklikus 
és pedig a tagok száma szerint: di-, tri-, tetra-, 
penta-mer stb. Sok V.-ban a körök különböző 
számú taggal bírnak (heteromerek). A hetero-

Zárvatermök virága 
1. A hypogyn virág hosszmetszete vázlatosan ; p kocsány, 
» vacok, K csészetáj, k csészelevél, 0 pártatáj, p szirom, 
A porzótáj, a porzó, pt portok, / porzószál; 6 terműlevél-
táj, t termő, mh magház, rnh magkezdemény, bse bibeszál, 
t bibe. — 2. A perigyn virág. — 3. Az epigyn virág 
hosszmetszete, betűjelzések, mint az i. rajzban; a vacok 

tekete, a termő vonalkázott. 

meria vagy a tagok nagyobb számával (pleio-
meria) v. kisebb számával (oligomeria) tűnik ki. 

A V.-levelek helyzete változást szenvedhet 1. 
az egyes tagok összenövése, 2. megkétszerező
dése (dedoublement) és 3. hiányzása (aborus) 
miatt. B helyzetbeli és szimmetria viszonyok fel
tüntetésére alaprajz (diagrammá 1. o.) szolgál, 
a számbeli és egyéb viszonyok feltüntetésére 
ehelyett a V.-képletet használják (1. o.). 

A V.-leveleknek a tengely különböző magas
ságában való viszonylagos elhelyezkedése szerint 
epigyn a V., ha a termő alsó állású, hypogyn, 
ha felső állású, perigyn, ha középállású. 

A V.-részek alaki, nagyságbeli, színbeli, vala
mint illatos kifejlődése a beporzás (1. o.) érdeké
ben igen nagy változatosságú, sőt ennek sikere 
céljából még a normális V.-részekhez segédszer
vek, pl. Mézfejtök (1. o.) is csatlakoznak, vagy a 
rovarcsalogatas érdekében jelentős hiányok ész-
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lelhetők, amidőn pl. a V.-zat bizonyos V.-ai csakis 
a rovarcsalogatás érdekében a V.-takarót fejlesz
tik jelentékenyen, az ivarszervek csökevényesek 
maradnak (meddő V-), v. az ivarjellegü levelek 
is feltűnő színű és nagyságú V.-takarólevelekkó 
alakulnak (telt V-), amelyekkel össze nem té
vesztendő a teljes V., amelyben ugyanis minden 
egyes V.-rész szabályszerűen megvan, míg a 
hiányos V.-ban egyes szerv hiányzik. 

2. V. (mesterséges v. mii- V.), a természetes V. 
utánzása. A készítés módját, illetőleg az anyag 
minőségét tekintve, megkülönböztetnek szövet-, 
papiros-, viasz-, cukor-, porcellán- és szalma-V.-ot. 
Leggyakrabban használják a szövet- V.-ot, amely 
finom selyem- (tafota, atlasz, bársony), len- (bat-
tiszt-) v. painutszövetböl a következő módon ké
szül : A pamut- és lenszöveteket előbb kalanderen 
fényesre simítják (selymet nem kell fényesre si
mítani), ezután nagyobb darabokra vágják, kere
teken kifeszítik s fonákjukat gummioldattal vagy 
keményítőpéppel bevonják. A merevített szövet
ből a szirom vagy a levél körvonalával bíró da
rabokat vágnak. A levólinak utánzása céljából a 
levél körvonalával bíró darabokat fémből készült 
alakverőben s alakmásban melegen sajtolják, míg 
a V.-szirmokat különféle alakító szerszámokkal, 
szabad kézből alakítják. A termőket s termék
szálakat selyemfonalból készítik, amelyeket mere
vítés céljából enyven többszörösen áthúznak. 
Bimbókat pamutlabdacsokból készítenek, amelyet 
vékony selyemmel burkolnak, szárakat pedig 
papirossal és szövettel avagy kaucsukkal bevont 
drótból. Töviseket, mohát és kalászt nem készí
tenek, hanem szükség esetén a természetest hasz
nálják. Festékül leggyakrabban használják az 
anilinfestöanyagokat, használatosak azonban a 
következők is: rózsaszínhez a karmin, amelyhez 
szahniákot avagy hamuzsírlúgot adnak, kékhez 
a gyönge kénsavban oldott indigó, amelyhez a 
felesleg sav közömbösítésére kevés mésztejet ad
nak, sárgához a borszeszben oldott kurkuma-
gyökérkivonat ós ibolyához az orseille. 

3. V., boré. Ha a bor felülete szabadon érint
kezik a levegővel, akkor egy idő múlva ellepi 
a bor-V., egy igen apró, tojásalakú, sejtekből 
álló gomba, mely fogyasztja a bor alkoholtartal
mát, megtámadja a savakat ós zamatanyago
kat. Fiatal és gyenge borokon hamarabb mutat
kozik, az erős borokat kevésbbé bántja. Könnyen 
lehet ellene védekezni azzal, ha a hordót állan
dóan telve tartjuk, időről-időre a bort feltöltöget
jük, mert a gomba csak a levegővel szabad felü
leten való érintkezés mellett szaporodik. 

Virág, 1. Benedek, költő, szül. Dióskálon (Zala) 
1754., megh. Budán 1830 jan. 30. Középiskolai 
végzettsége után 1775. Pesten a Pálos-rendbe 
öltözött s bölcsészeti és teológiai tanulmányait 
u. o. és Pécsett fejezte be. Mint pécsi teológus, 
levelezésbe bocsátkozott a szintén paulinus 
Ányossal ós vele együtt a franciások hatása alatt 
kezdett magyarul verselgetni, miután latin ver
seket már előbb is irt. 1781-ben Szókesf ej érváron 
Ányossal együtt tanított. Mikor József császár a 
rendet 1785. feloszlatta, V. a székesfejérvári 
egyházmegye világi papságába lépett át. Ez idő 
alatt lépett fel mint költő a Kassai Múzeumban 

és az Orpheusban, továbbá külön ívleveleken 
közzétett verseivel. 1794-ben egészségi okokból 
Pestre költözött, hol a Batthyány grófi családnál 
nevelősködött, azonban betegsége miatt Budán 
húzódott meg s ott élt abból a 800 váltóforintból, 
amit a vallásalapból kapott nyugdíj fejében; 
e csekély jövedelmét is leapasztotta később a 
devalváció. Segítséget csak igen jó barátaitól és 
irótársaitól fogadott el, azt is inkább csak úgy 
lopták hozzája (mint tűzifát stb.). Az 1810-iki 
budai tűzvész attól a csekélységtől is megfosz
totta, amije volt; de Budát nem tudta elhagyni. 
Szerény szobájában mint az irodalom pátriárká
ját föl-fölkeresték a Pestre jövő írók, Kazinczy, 
Kölcsey, Berzsenyi s a pestiek is, Vitkovics, Sze
mere Pál, Kisfaludy Károly, Bajza, Toldy, Vö
rösmarty. Lakóházát a főváros 1880 szept. 23. 
emléktáblával jelölte meg. Költőink közül ő 
kapta közadakozásból az első szobrot, a Perenczy 
Istvántól karrarai márványból faragott dombor
művű képet, amelyet 1835-ben lepleztek le a Nem
zeti Múzeumban. A franciások módján kezdett iro
gatni, de Szabó Dávid hatására csakhamar, már 
1789. a klasszikái iskolához pártolt át s attól 
fogva antik versformákban írt. Első sorban óda
költő volt s a legelső jelesebb költői tehetsége a 
klasszikái iskolának, kinél csak Berzsenyi emel
kedett följebb. A formában és dikcióban Horatius 
volt mintája, de a római szellemből inkább a 
stoicizmust vette át, ami az ő aszkéta keresztény 
szellemével jobban összefért. Versei többnyire 
egyes leveleken járták be az országot s neveze
tes hatást tettek. A hazafiságot, az élet komoly 
felfogását egy újabb költő sem magasztalta és 
fejezte ki annyi erővel az ő koráig, mint ő. A fen-
sógi elemet ő vitte be a megújult magyar költé
szetbe, épen erkölcsiségének imponáló szigorú
ságával, az emberi és honfiúi kötelességek fen-
köit hirdetésével és nyelvének tömöttségével. 
Versei kétszer jelentek meg életében. Először Ba-
csányi adta ki V. B- Poétái munkáji címmel 
(Pest 1799 a Magyar Minerva 3-ik köteteként), 
másodszor pedig megjelentek 1822. (u. o.). Sokat 
foglalkozott egyházi irodalommal és műfordítás
sal. Horatiusnak ő adta nálunk első irodalmilag 
értékes teljes fordítását. Munkái a fentieken kí
vül : Horatzius Poétikája (Pest 1801); Lélius 
vagy M. T. Cicerónak beszélgetése a barátság
ról (1802); Az idősb Kató vagy M. T. beszélge
tése az öregségről 1803); Négy prédikáció (Te-
legdi Miklóstól kiadva, 1803); Magyar poéták, 
kik római mértékre Írtak 1540-től 1780-ig 
(1804); Második András Arany bullája (1805); 
Jegyzetek a magyar beszédnek részeire (1810); 
Páémák (1811); Thalia (1813); Euridice (1814) ; 
Q. Horatius Flaccus levelei (1816); Költemé
nyek (1816); Hunyadi László (tragédia, 1817); 
Poesia (1817); Költemények hatos jambusokban 
Phaedrusként (Buda 1817); Észrévételek a ma
gyar prozódiáról (Tudományos Gyűjtemény 
1818); Költemények Phaedruské»t (1819);, Ma
gyar prozódia és magyar írás (1820); Észre
vételek a magyar szókötésre (1821); Q. Hora
tius Flaccus ódái (5 könyv, Buda, 1824, új kiad. 
1862. és 1876); Magyar lant (zsoltárfordítások, 
u. 0.1826); Szatírák Horatiusba (1820). Több 
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kötet egyházi munkát fordított. Az utolsó három 
évtizedben ereje javát egy nagy históriai mű. 
megalkotására fordította. A magyar nemzet tör
ténetét írta meg Magyar Századok címmel, mely
nek az Árpád-ház kihaltáig terjedő részét 1808. 
(új kiad. 1811), a Zsigmond haláláig terjedő má
sodik részt 1816. adta ki ; az utolsó résznek (a 
mohácsi vészig) kéziratát csak később találta 
meg és 1863. tette közé Toldy Ferenc. Sokáig 
ez volt a legjobb magyar nyelvű történet. Az 
előadás irodalmi színvonala s erős erkölcsi fel
fogása értékessé tették a maga idején; még in
kább hatott nemzeti érzésének erejével. Horvát 
István az ő hatása alatt lett történetíróvá. Mint 
költőnek Berzsenyire, Vörösmartyra volt neve
zetes hatása. V. ö. Garzó Béla, V. B. élete és iro
dalmi működése (Kecskemét 1900; Zlinszky Ala
dár bevezetése V. B. Válogatott költeményeinek 
Magy. Könyvtárbeli kiadásához; Bán Aladár, V. 
B. élete és költészete Budapest 1904; Alszeghy 
Zsolt, V. B. költészete (Katii. Szemle 1910). Bő
vebben 1. Szinnyey, Magyar írók és Pintér Kézi
könyve. V. ö. Toldy Ferenc, Magyar költők 
élete; Szalay Gyula, V. B. (Figyelő 25, 26); 
Beöthy Zsolt, Irodalomtörténet és Képes Irodalom
történet. 

2. V. József, mérnök, szül. 1870., megh. 1901. 
Szabadalmi biró volt, egyik feltalálója a Pollák-
Virág-féle gyorstávírónak. L. Telegráf. 

Virágablak. Erkélyszerüen kiugró v. a szoba 
felé szélesített kettős ablak, melynek köze fűt
hető, szellőzhető és kisebb télikert gyanánt szol
gál. Külföldön gyakori. L. Növényház-

Virágágy, négyzetes vagy körös alakú terü
letrészek virágos kertekben vagy közparkokban, 
amelyekbe az évszaknak megfelelő, egy vagy 
különböző fajú virágoka-t ültetnek tömegben v. 
különböző alakzatokban; a virágszőnyegágyat, 
amely nagyobb kerteknek rendes művészi dísze, 
szőnyegnövényekből (1. o.) állítják össze. 

Virágalaprajz, 1. Diagrammá. 
Virágállatok (Anthozóa, állat), 1. Tömlősök. 
Virágalvás (növ.), a virágoknak időszakonként 

való nyílása vagy csukódása. A többnapos virág 
t. i. éjjel-nappal nyitva marad, amíg csak el nem 
hervad Más virág időnként néhányszor ki-kinyllik, 
majd be-bezáródik. Ezek az alvó virágok mintha 
éjjel aludnának, nappal pedig ébren lennének. A 
legtöbb növény: Nemophila sásika, burgonya stb. 
virága éjjel, a Victoriáé nappal alszik. A. V. oka 
a világosság meg a sötétség hatásában rejlik. De 
a levegő nedvessége, a borongós idő is okozója 
lehet. Sok virág borús hideg időben nem is nyílik 
ki. L. Időjósló növény, Virágóra. 

Virágberendezések egyrészt a virág ivarré-
szeinek megvédésére, másrészt a megporzás elő
segítésére, biztosítására valók, nagyrészt alkal
mazkodás révén kialakult alaki sajátságok. Ilyen 
V. vannak a virágpor vízhatás elleni védelmére, 
a megporzást közvetítő rovarok csalogatására, 
mint a mézfejtós, szín ós illat, feltűnő nagyság, 
virágzatba való csoportosulás a hívatlan látoga
tók távoltartására. A V. sorába tartoznak azok a 
kialakulások is, amelyek csak bizonyos megpor-
zási módot, v. bizonyos állatfaj látogatását biz
tosítják. L. Beporzás, Ivarmegoszlás, Virág. 

Virágbimbó (n5v.), 1. Virágrügy. 
Virágbiológia, 1. Biológia. 
Virágbogarak (Cetonidae, aiiat), a Lemezes

csápú bogarak családjába tartozó, napfényt kod-
velő, többnyire élénk szinü, fómfényü bogarak. 
Virágról-viragra szállnak s annak belső szerveit 
fogyasztják, de felkeresik a fák sebeit s a kifolyó 
cukros lével is táplálkoznak. Közismert az ara
nyos-zöld rózsabogár (1. o.). Gyümölcsfáink vi
rágjában sok kárt tehet a feketeszinü, fehérfoltos, 
szőrös bundásbogár (Tropinota hirta Poda). 
Nagyságával feltűnik az exota góliátbogár (1. o.). 
A V.-hoz csatlakoznak az ecsetbogarak (TricM-
idae). L. Trichius. A V.-at és ecsetbogarakat 
együttesen virágkedvelöknek (Melitophila) ne
vezzük. 

Virágburok vagy virághüvely (növ., spatha), 
az a nagyobb, színes levél, amely'bizonyos virág
zatot, kivált az egysziküekét, kinyílás előtt rejti 
és védi. 

Virágcincérek (Lepturini illat), a dncérék 
(1. o.) családjának egyik alcsaládja, amelyet a 
szemek mögött megszűkült és többé-kevésbbé 
orrmányszerüen megnyúlt fej jellemez; a csap-
szerűen kiálló elülső csípők közel esnek egymás
hoz. Napfényben élénken repülnek s mindenféle 
mezei virágot látogatnak; innen nevük. Közön
séges faj a foltos V. (Leptura maculata Poda), 
melynek sárga szárnyfedője négy fekete haránt
sávval díszített. Hegyes-halmos vidéken gyakori 
a hosszúlábú, fekete vagy vörhenyes szinű vál
tozékony V. (Toxotus meridianus L.), mely a 
gyalogbodza ernyőjén s más virágon vígan SUTÖÍ;-
forog, de a legkisebb zörejre a sűrűbe veti magát. 
A V. lárvája (pondrója) korhadó fák belsejében él. 

Virág-corso, 1. Gorso. 
Virágcsatlakozás (n«v.), a virágleveleknek és 

az ezek alatti félleveleknek v. lombleveleknek 
egymáshoz való helyzetbeli viszonya, amely a 
levélállás (1. o.) törvényszerűsége szerint ala
kul meg. 

Virágcsoportozatok a virágzatokkal (1. o.) 
ellentétben nem alkotnak teljes, módosult ágrend-
szert, hanem a továbbnövekedő vegetatív hajtáson 
csoportokban, különböző rangú rügyekből létre
jött virágok összességei. 

Virágdimorfizmus, 1. Heteromorfizmu$,2. 
Virágdrót, kötözéshez használt lágy drót. h. 

Drót.). 
Virágének, a régi magyar költészetben (neve

zetesen a XVI. sz.-ban) a. m. szerelmi dal; a név 
onnan keletkezett, hogy az ily dalokban minden
féle virágnevekkel van nevezve a szerelmes. A 
V.-eket a kor erkölcsi felfogása szigorúan ítélte 
meg, a katolikus és protestáns papok egyaránt ki
keltek ellene. Legszebb V.-ei Balassinak voltak; 
a XVII. sz.-ból számos V. maradt fenn a Vásár
helyi daloskönyvben. (Kiadta Ferenczi Zoltán, Régi 
Magyar Könyvtár 15. sz.) 

Virágfa (növ.), 1. Hibiscus. 
Virágfejlödés (nBv.). Mivel a virág módosult 

hajtás, a V. teljesen hasonló a leveles hajtások 
fejlődéséhez, azzal a különbséggel azonban, hogy 
e hajtás növekedése határolt, amennyiben a te
nyésző csúcs teljesen felhasználódik a virágleve
lek létrehozásához. A viráglevelek is mint exo-
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gén származású oldaldudorok akropetális sorrend
ben jönnek létre, megjelenésük módja azonban a 
virágok változatos alakjának és berendezkedésé
nek megfelelően szintén igen változatos. A fejlő
dés menete, az egyes részek nagyság és alakbeli 
kifejlődése az egyes virágalakokkal van kapcso
latban és minden növényfajra jellemző. A V. 
stádiumában levő virágot bimbónak, virágrügy-
nek nevezzük. 

Virágfestés, 1. Virágkép. 
Virágfüzér, a gör. eredetű Antliólogia magya

rítása költői gyűjtemények megnevezésére. (Rit
kán használják.) 

Virághagyma (nOv.), 1. Hagyma. 
Virághere (n8v.), 1. Hedysarum. 
Virághüvely (nSv.), 1. Virágburok. 
Virágillat, 1. Növényillat, Illat. 
V i r a g i u i t a s , az effeminatio ellentéte ; az a 

jelenség, midőn a rendellenes nemi ösztönű nő 
teljesen féjfias karaktert, szokásokat, életmódot 
vesz fel. 

Virágjátékok, 1. Jeux floraux. 
Virágjelzés, a virágrészek helyzetbeli viszo

nyainak könnyebb áttekinthetése végett alkal
mazott képletek (1. Virágképletek) és alaprajzok 
(1. Diagrammá). 

Virágkáka (növ.), 1. Sutomus. 
Virágkákafélék (növ.), 1. Butomaceae. 
Virágkaró. Különböző hosszúságú fa- v. vas

karók v. pálcák a kúszó, kapaszkodó, v. gyenge-
törzsü virágoknak támasztékot adnak. Lehetnek 
színesek, festettek, vagy üveggömbösek. Ne a 
karó, hanem a virág tündököljön. 

Virágkedvelő bogarak (Melitophila, állat), 1. 
Virágbogarak. 

Virágkehely, a virágtakarónak költői, hely
telen elnevezése. Némelyek a valóban kehely-
alakú párta belső öblét nevezik V.-nek, amely
ben az ivarrőszek vannak elhelyezve. 

Virágkél, karfiola, kartifiola (Brassica olera-
«ea var. botrytis L., virágos káposzta, fürtös kél, 
sajtkél, sajtkáposzta), a káposzta korcsfajtája; 
levele hosszú, lapos, sima, fehér-erezetű, közüle 
húsos elkorcsosult tengely emelkedik, számos 
kurta ága csúcsán fehér húsos csomókat visel, 
melyek tulajdonkópen a satnyán maradt virágok 
összenövéséből támadtak. Ágai összeszorulnak, 
virágbimbói sűrűen egymásra halmozottak, de 
sok más fajtája is van. Már az ókorban ismeretes 
volt, de az újabb konyhakertészet csak a XII. 
század óta ismeri s majd mint főzeléket, illető
leg zöldséget, majd mint saláta-zöldséget hasz
nálja. A téli V.-t októberben szokás kissé mé
lyebbre ültetni, azután március és áprilisban már 
élvezhető. 

Virágkép, a festészetben a csendéletkép (1. o.) 
«gyik neme; termőhelyükön növő v. művészie
sen elrendezett virágokat ábrázol. A V. Német
alföldön keletkezett; már a burgundi miniatűr
festők is jó V.-eket festettek szegélydlszítmény 
alakjában. Önálló V.-eket Jan Brueghel (1569-től 
1625-ig) festett először; utána, különösen a XVII. 
si-ban, számtalan németalföldi festő. Ma leg
inkább festönők foglalkoznak \ V.-pel. 

Virágképletek arra szolgálnak, hogy az egyes 
virágokra jellemző helyzetbeli és egyéb kialaku-

lásbeli viszonyokat rajz nélkül, betűkkel, számok
kal és egyszerűbb jelekkel röviden jellemezhes
sük. A képletekben használatos jelek; V két-
ivarú, hímnős virág, tf hlmn., porzós virág; 9 
nő, termős virág; # aktinomorf virág; | v. I 
v. •!• zygomorf virág; (e> spirális virág; a virag-
levelek jelei: P lepel (perigonium); Kcsésze 
(kalyx), I párta (corolla), ICA porzókor (androe-
ceum), G termőkör. A viráglevelek számát a betű 
után helyezett szám mondja meg. Ha a levelek 
több körben vannak, úgy az egyes körök tagjai
nak számát 4- jellel kötjük össze. Ha a körök 
levelei össze vannak nőve, akkor a számot záró
jelbe tesszük. Ha egyes körök tagjai a szom
szédos kör tagjához vannak hozzánőve, szög
letes zárójellel fűzzük egybe a két kör jeleit. A 
megkettőződést a négyzet jelével jelöljük. A 
termő állását a G melletti szám aláhúzásával 
jelezzük felső állású termő esetében, föléhúzásá
val alsó állású termő esetében. A tagok határo
zatlan nagy számát a betű utáni végtelenjel oo, 
hiányát a 0 jelzi. Pl. a tulipán képlete: P 3—3 
A 3—3 G (A); a kankalin képlete: # K (5) [C (6) 
A 0—5] G (1). 

Virágkocsány, 1. Kocsány. 
Virágkolibrik (Heliotrichinae, állat) a Kolibrik 

családjának egyik alcsaládja. Legismertebb faja 
a virágkolibri (Heliothrix aurita Gmel.). Háta 
és torkának oldalai fémzöldek (a véneknél ara
nyosan csillognak); hasoldala tiszta fehér; evező-
tollai szürkésfeketék (rendesen ibolyás csillogás
sal) ; középső f arktollai acélkékek, a három szélső 
farktolla fehér. A hím 15, a tojó 11 cm. hosszú; 
amannak farka 6-5, emezé 2*8 cm. Dél-Amerika 
fonó égövi részeiben honos. 

Virágkövületek (autolitok) nem egyebek, 
mint dendritek (1. o.). 

Viráglegyek (Anthomyidae, állat), a Két
szárnyú rovarok rendjének egyik családja. Ná
lunk mintegy 600 fajuk él. Külsőleg nagyjában 
egyeznek a házi léggyel. Nyűveik rothadó anyag
ban vagy növények szárában, gyökerében élnek, 
olykor a levelekben aknákat fúrnak. Némely faj 
kártékony, pl. a káposztalégy (Ghortophila bras-
sicae Bché), melynek nyűve a káposztafélék szá
rában pusztít; a hagymalégy (Hylemyia antiqua 
Meig.), melynek nyűve a hagymában él s annak 
elrothadását okozza; a gyökérlégy (Anthomyia 
radicum L.) nyűve a káposzta, retek, repce gyö
kerét bántja, de ezrével található emberi ürülékek
ben is. A kis szobalégy (Homolomyia canicularis 
L.) lakásunkban gyakori, a csillárok alatt sokszor 
százával kering naphosszat; tüskés nyűve a ház
ban s udvarban heverő szemétben, rothadó anya
gokban él. 

Viráglevél (n5v.), az ivaros szaporodás érdeké
ben módosult levelek, amelyek a virágban egye
sülnek. L. Virág. 

Virágmadarak (ínat), 1. Kolibri-félék. 
Virágmedúzák (Anthomedusae, aiiat), 1. Töm

lősök. 
Virágmoszatok, 1. Piros moszatok. 
Virágnaptár, olyan növényjegyzók, melyben 

a virágok nyílását hónapok során állítják össze. 
Virágnyél (növ.), 1. Kocsány. 

«• 
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Virágnyelv, a gondolatoknak és érzelmeknek 
virágok által való képletes kifejezése. A V. ke
leti találmány, ott mint szerelmi közvetítő nagy 
szerepet játszott a férfiak és a szigorúan elzárt 
nők között. A Keleten használatos V. azonban a 
virág nevén alapszik, míg minálunk a virág 
tényleges vagy képzelt sajátságai adják meg a 
V. értelmét. A középkori költészetben énekelték, 
hogy a liliom az ártatlanság, a rózsa a szerelem 
és öröm jelképe. 

Irodalom. Du Vignau, Le langage muet ou l 'art de fairé 
l'amour sans parier, sans écrire ou sans se voir, MitMel-
fcurg 1688, Köln 1718 ; Hradisch, Schönste Bluniensprache, 
oder Volistiindige Deutuug der Bluinen in Versen und 
Prosa, Tliorn 1S90 ; Die Blumenspraclie. Der Liebe und 
Freundschaft gewidinet, Stymm 1891. Magyar nyelven a 
Pesti müveit társalgó magyarázza a V.-et. 

Virago (lat.), asszony- férfias ösztönökkel; 
viragirátas, nőben kifejlett homoszexualitás fér
fias nemi érzéssel. 

Virágóra v. növényóra, bizonyos növények 
virágainak határozott időben való nyílásából ós 
záródásából állítható össze. Már Linné is össze
állította ezek sorát Upsalában. A virágok nyílása 
egész napon át történik, így nálunk reggel 4—5 
óra tájban nyílik a Glyceria, Róla cacina, 6—7 
óra tájban a Dachylis, Chamaenerium, 7—8 közt 
a Phleum, Taraxacum, 8—9 közt Panicum milio-
ceuin, Oxalis, 9—10 közt Tulipa, 10—11 közt 
Eary thraea Puldiella 11—12 közt Potentilla reeta, 
12—1 közt Molinia, 1—2 közt Calamagrostis, 
2—3 közt Bromus, 3—4 közt A véna, 4—5 közt 
Agropyron, 6—6 közt Deschainpsia, 6—7 közt 
Lonieera, Oenothera, 7—8 közt Hesperis, Mirabi-
lis, 8—9 közt Nicotiana alata, 9 — 10 közt Cereus 
nycticalus. A virágok nyílását és záródását a 
fény és hő változása idézi elő. 

Virágos, kisk. Baranya vm. báránya vári j.-ban, 
(1920) 438 német és magyar lak. 

Virágosberek (Vireag), kisk. Szolnok-Doboka 
vm. bethleni j.-ban, (1910) 512 román lak. (Tr. E.) 

Virágos kert (viridarium), olyan kert v. kert
részlet, amelyben egyes virágok nagyobb töme
gekben tenyésztetnek szín, nagyság stb. szerint 
csoportosítva. Ha egyes virágcsaládok tömegesen 
vannak ültetve, akkor külön jelzővel látják el. 
Pl. rózsás-, szikla- stb. kert. 

Virágos kőrisía (n6v.), 1. Körisfa. 
Virágos növények vagy virágzó növények 1. 

Phanerogamae, Embryophyta és Növényrend
szer. 

Virágos porcellán, 1. Indiai porcellán. 
Virágosztályok, a virágoknak a megporzás 

módja szerint (1. Beporzás) történő csoportosí
tása alkalmából felállított osztályok. Ilyen V.-at 
1867. Hildebrand, 1869. Axell Severin, majd 
Delpino, Knuth, Loew, Müller alkottak meg a 
virág szerkezetére és a megporzás módjára való 
tekintettel. 

Virágőr névvel jelölik az Orrmányos bogarak 
(1. o.) Anthonominae csoportját. Kisebb, rend
szerint egyszínűén vagy világosabban sávozott 
barna bogarak, melyek a bimbókba vagy rü-
gyekbe rakják petéjüket. Lárvájuk ebben fejlő
dik. Több fajuk veszedelmes gazdasági kártevő. 
Kertészeink előtt közismert a bimbólikasztő 
(Anthonomus pomorum L.), mely tavasszal az 

alma bimbóit fúrja meg s azokba egy-egy petét 
rak; a lárva a bimbó belsejét fogyasztja s így az 
elszárad; a rügy fúró (A. cinctus Redt.) a körtefa 
rügyeitpusztítja; amálnabimbólikasztó(A.rubi 
Herbst) a málna, szamóca, gyalogszeder bimbóit 
teszi tönkre. Amerikagyapotültetvényeinek egyik 
legveszedelmesebb ellensége a gyapotfúró (A* 
grandis Boh.), a «Cotton boll weevil», mely a 
gyapot virágjait pusztítja. Az amerikaiak külön 
rovartani osztályt létesítettek e kártevő életé
nek s irtásának tanulmányozására. 

Virágöiv v. virágkör (nCv.), a virágszerkezet
ben az a körvonal, amelyben a virág levelei van
nak elhelyezve. L. a Diagrammá címszó ábráját. 

Virágpor, pollen, hímpor (nOv.), a virágos 
növények porzóinak porzacskóiban fejlődött por
szerű anyag, amely a bibét beporzozva, a meg
termékenyítésnél a hímivari sejteket adja. A V. 
gömb-, tojás-, ritkábban pálcika- v. fonalalakú, 

1. ábra. Az Althaea rosea virágporszemecskéinek fejlődése. 

különálló sejtek, melyeknek a fala a külső, kívül
ről elkutinosodott, gyakran sárga színű exinéből 
és a belső tiszta cellulózból való intinéből áll. 
Tartalma, melyet régebben fovillának neveztek, 
szemcsés plazma, melybe gyakran keményítő
szemek, olajcseppek és sejtmag van beágyazva. 
A sejt magjának osztódásából keletkeznek a meg
termékenyítésnél szereplő generatív magvak. A 
virágpor a porzacskó areLespórjából fejlődik, 
amely először a virágpor anyasejtjeire és ezek 
mindegyike 4 virágporsejtre osztódik (1. ábra 
A B), és később fal vesz körül (1. ábra G D-ben 
az anyasejt fala a víztől felpattant és a fiatal 
virágporsejt (E) kiszabadult). Az anyasejtek fala-. 
nak feloldódása folytán a virágporsejtek szaba
don feküsznek a porzacskóban. Egyes növé
nyeknél az egy anyasejtből származó négy leány-
sejt tovább is együtt marad, ez a virágportetrad 
pl. a Typhanál, v. az ős anyasejtnek összes le
származottai egy virágportömeget (massnla) 
képeznek, amely 8, 12, 16, 32, 64 virágporsejtből 
áll és a külső oldalon az exinéjük erősebb (pl. 
Mimóza-félék). Az Orchideák közül pedig számos 
fajnak az összes virágporszemeeskéit egy viasz-
szerű anyag tapasztja össze: ez a pollinarium 
v. pollinium. A virágpornak a bibére való jutá
sára több mód van és a virágporszemecskék is 
ennek megfelelőleg módosulnak. A csalogató be
rendezésektől a virághoz csalt rovarokra a virág-
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por könnyen odatapad, mert az ilyen virágokban 
a virágpor felületén a legszebb rajzokat mutató 
fogak, tüskék, lécek vannak (2. ábra A, B, D), 
inig a széllel porzódé növények viráepora göm
bölyű, sima ós néha a repülés megkönnyítésére 
ínég 2 légzacskó is van rajta (2 ábra C). A virág-
porszem nagysága 2-5—250 mikron között vál
tozik. L. Virágportömlő. 

Virágporszem, 1. Virágpor. 

2. ábra. Vinígporszemeeskék. 

Virágportömlő (nBv.v A bibére jutott virágpor, 
"ha csírázik, hosszú tömlőalakú vegetatív sejtet, 
V.-t, hímtömlőt (sipho) hajt, amelyet az intine 
vesz körül és áttörve az exinét, eljut a petesejt
hez és a benne lévő antheridium anyasojthől kép
ződött generatív sejtekkel elvégzi a megtermé
kenyítést. Mivel az összes magvas növények kö
zös vonása a V. képzése, azért ezeket Embryo-
.phyta siphonogamának is nevezik. 

Virágporzacskó (növ.), 1. Porzó és Portok. 
Virágporzás, 1. Beporzás. 
Virágrügy vagy bimbó (nSv., gemma florális, 

•ahbastrum), morfológiailag általában az olyan 
rügy, amelyben nem zöld, hanem színes levelek 
vannak, tehát nem lombleveles hajtás, hanem 
virág lesz belőle, pl. a rózsabimbóbói. L. Virág-
fejlődés. 

Virágtakaró fperianthtum, *6v.), a virág külső 
levélörvei, amelyek levelei nem tartoznak a szo
rosan vett ivarszervekhez, hanem azoknak leg
alább eleinte mintegy védő burkát alkotják és 
később bizonyos esetekben a virágot feltűnőkké 
teszik nagyságukkal, szintlkkel. Némely virágnak 
nincs V.-ja (csupasz, achlamydeikus, apochlamy-
deikus virágok). Ha a V. levelei mind egyneműek, 
a\'. neve lepel (perigonium), levelei a lepellove-
lek (tepala), a leples virág homoioclilamydeikits. 
Más csatben a V. levelei körönkint különneműek, 
& virág hdcrocMamydeikus; a külső körben van-

nak a csészelevelek (sepala), amelyek a csészét 
(cályx) alkotják, a belső körben a szirmok vagy 
pártalevelek (petala), amelyek a pártát (corolla) 
alkotják. Az eredetileg heterochlamydeikus virá
gok valamelyik viráglevólköre abortus folytán 
hiányozhatik is, amely jelenség átöröklődve bi
zonyos virágokban állandó maradhat, amikor a 
monochlamydeikus virág jön létre, mint a csak 
csészével bíró apetal v. apopetal virág, v. a csak 
pártával bíró asepal v. aposepal virág. A lepel is 
lehet egykorú (haploclüamydeikus) v. kótkörű 
(diplochlamydeikus v. dichlamydeikus), szabad, 
vált levelű (choripliyllum s. eleuterotepalum) v. 
forrt, összenőtt levelű (gamophyllum s. synte-
palum). A csésze lehet forrt v. összenőtt levelű 
(gamosepal) v. szabadlevelű (cliorisepal, eleute-
rosepal), épúgy, mint a párta is szabadszirmú 
(choripetal, polypetal, eleuteropetal, dialupetal) 
v. forrt, összenőtt szirmú (gamopetal, sympetal). 
A V. ilyen különféle kialakulásának fontos rend
szertani értéke van. L. Csésze 2., Lepel, Párta 3., 
Virág. 

Virágtalan növény, 1. Növényrendszer és Em-
bryophyta. 

Virágtengely (növ.), 1. Vacok, Virág. 
Virágvacok (n3v.), 1. Vacok és Torus 3. 
Virágvasárnap (lat. Dominica palmarum), a 

kat. egyházban az utolsó böjti,v. a húsvét előtt való 
vasárnap, amelyen Jézusnak Jeruzsálembe tör
tént bevonulása emlékére pálmát, illetőleg ennek 
hiányában barkát szentelnek és ezzel a templom 
körül körmenetet tartanak. A pálmát Rómában 
maga a pápa szenteli és a város összes templo
mai között szétosztja. Püspöki székhelyeken 
rendesen a püspök vagy ennek helyettese, a plé
bániákon a plébános végzi a szertartást. A V.-i 
körmenetet először Jeruzsálemben kezdték tar
tani, onnan átment e szokás egész keletre, végre 
nyugaton is 636 óta használatos. Az e napon szen
telt barkából készül a hamu a következő évi ham-
vazó szerdára. 

Virágveder (virágámpolna, virágcsillár, nüv.), 
élő virággal díszített s terembe stb. felfüggesztett, 
drótból vagy másból font virágkosár. A V.-be 
valónövények(ampolnavirág, függővirág) csüngő 
termetűek. Ágaik a V.-ből lecsüngnek, ha dúsak, 
a virágkosarat egészen eltakarják. A V. gondo
zása nem könnyű. Szabályszerű öntözés, gondos
kodás, hogy a víz lefolyhasson, a kellő fény el
találása a legfőbb dolog. Nagyon ajánlatos, hogy 
a V.-t úgy akasszuk fel, hogy öntözéskor vagy 
tisztogatáskor keréken szaladó zsinóron könnyen 
leereszthessük. A V. kosarába gyakran bádog
bélést teszünk, vagy a gazdag lombozatú növényt 
a cserépjével tesszük a virágkosárba. A V.-rol 
díszített szobába sok tiszta levegőt és világos
ságot bocsássunk. A szoba porától is meg kell 
védeni s a bádogedény vizét meg ne hagyjuk sar 
vanyodni. A V. a szoba levegőjét tisztítja. A V.-be 
való virágnak dísz-ós dúslombozatúnak kell lenni, 
bőséges és szapora hajtató képessége leo-yen. A 
virágveder tarkaságától óvakodjunk, inkább csi
nos, tetszetős alakjával hasson, mint a cifra
sággal . 

Virágvölgy, Poprádhoz tartozó fürdőtelep Sze-
pes vrm-ben, 6S8 m. tengerfelőtti magasságban 

JL Cucurbita Pepo. B Tragopogon. 

-C AMes pectinata. D Althaea rosea. 
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Kedvelt nyaralótelep fenyőfürdővel, szép feny
vesek közepett. A telep Poprád város tulajdona. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Virágzás (n6v.), a floratio az összes virágrészek-
nek az a teljes kifejlődése, amelynél a megporzási 
és termékenyítési folyamat végbemehet. Az egy
szer virítok a V.-sal érik el fejlődésük tetőpontját, 
a többször virítok V. idején állanak évről-évre 
megújuló tenyészetük magaslatán. A V. tartama 
különböző, de a megporzás megtörténtével vagy 
után megszüuik. 

Virágzat (inflorescentia, anthemium, "Sv), oly 
ágrendszer, amelyen az ágak virágokat viselnek, 
vagyis kocsányok. A V. tengelyén a kocsányok 
rendesen murvalevelók (brachtea) hónaljából ered
nek. A V. a virágokat nagyobb csoportokban egye
síti, amiáltal a virágok feltűnőbbé válnak, tehát 
a csalogatást szolgálja (1. Beporzás). Helyzet sze
rint a V. terminális, ha az ágrendszer csúcsát 

1. ábra. A fürtös virágzatok vázlata. 
1. füzér, 2. "barka, 3. fürt, 4. Bátor, 5. torzsa, 6. toboz, 
7. ernyő, 8. gomb, 9. fészek, 10. a fürtös virágzatok 
elméleti alaprajza az 5—13-ig szórt levélállás szerint. A 
körök a nodnsokat, az egyenes vonalak az ortostichonokat, 
a körívek az egyes virágok tartóleveleit, a fekete korongok 
a virágok helyét, a nagyobb számok a virágok sorrendjét 
jelzik, eredményvonallal az ötös, szakgatott vonallal a 

nyolcas ferdesorok jelőlvék. 

foglalja el, vagy laterális, ha lomblevelek hónal
jából indul. Egyszerű a V., ha a főtengelyből 
eredő ágak virágban végződnek elágazás nélkül; 
összetett a V., ha a főtengely egyszer v. többször 
ágazik el. A V. elágazásának típusokba való fog
lalása az elágazás (1. o.) szabályai szerint történik 
és pedig a fürtös és a bogas elágazásokra vezet
hető vissza. 

Az egyszerű fürtös V. virágai centripetális sor
rendben fejlődnek. Főbb alakjai a füzér (spica), 
aba.rka,(amentum), a fürt (botrys), a sátor (corym-
bus), a torzsa (padix), a toboz (conus), az ernyő 
(umbella), a fejecske (capitulum), a fészek 
(calathidium v. anthodium). Az első 6 virág ten
gelye hosszúra nyúlt, míg az utolsó háromé rö
vid. Vaskos tengelyüek a torzsa, toboz és a fészek, 
a többiek vékony tengelyüek. L. az egyes címsza
vakat és Fürtös virágzat. . 

Az egyszerű bogas V. virágai centrifugális sor
rendbenfejlődnek. Főbb alakjai a bogernyő (cyma, 
pleioehasium, polychasium), amelyben a főten
gely csúcsvirága alatt több egyforma hosszú ág áll 
egy örvben; az ecset V. (anthela), amelyben a 

csúcsvirág alatti ágak különböző hosszúságúak és 
spirális helyzetűek; a csomó (fasciculus), amely
ben a csavaros helyzetű ágak egyenlő hosszúak; az 
álernyő v. kettős bog (dichasium), amelyben a 
csúcsvirág alatt ismételten két keresztben átelle
nesen elágazó ág keletkezik; ehhez hasonló a csem-
bők (glomerulus), de ennek virágai egy magas
ságban helyezkednek el. Ide tartoznak az egy ol
dalágakat fejlesztő áltengelyes {sympodiális)V.-dk 
is (monochasiumok), mint a kunkor (bostryx), a 
forgó (cicinnus v. cincinnus), a legyező (rhipi-
dium), a sarló (drepanium). 

Az összetett V. vagy egynemű egyszerű V.-bóí 
vannak összetéve (homotaktikus V.), vagy pedig 
különnemű V.-ból (heterotaktikus V.). Homotak
tikus összetett V. lehetnek dibotryák, amikor két 
azonos, egynemű fürtös V. van összetéve, mint 
az összetett fürt (buga), az összetett füzér (kalász),, 
összetett sátor, összetett ernyő, összetett fejecske -
vagy lehetnek dicymák, amikor egyszerű, azonos,, 
egynemű bogvirágzatok vannak összetéve, ami
lyen az összetett bogernyő,-ecset,-álernyő,-forgó.. 
A heterotaktikus összetett virágzatok pedig négy
félék lehetnek: 1. heterotaldikus dibotryák, ame
lyek különnemű fürtös V. összetételei (pl. fészkes-
fürt, -sátor, -buga, füzóres-fürt, -buga, -ernyő); 
2. heterotaktikus dicymák, amelyek különnemű 
bogas V. összetételei (pl. monochasiális dicha
sium, forgós pleioehasium, eyathium); 3. cymóbot-
riák, amelyeknek alapelágazása fürtös, a fürt ágai 
ellenben bogas V.-t viselnek (pl. dichasiális füzér,, 
legyezős füzér, forgós, fürt, kunkoros ernyő); 4. 
botryocymák, amelyek alapelágazása bogas, de 
a bogágak fürtös virágzatokat alkotnak (pl. fész
kes ecset, ernyős-forgó, fürtös-forgó, fészkes kun
kor). 

Virágzó növények vagy virágos növények, 1. 
Phanerogamae, Embryophyta és Növényrend
szer. 

Virány (növ.) a. m. Flóra (1. o.). 
Virava (Vyrava), kisk. Zemplén vm. mező-

laborczi j.-ban, (1910) 431 rutén és magyar lak.. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Virbius, itáliai istenség, a szülés védőszelleme,, 
kit főleg Ariciában Dianával együtt tiszteltek 
s az Asklepios által életre keltett Hippolytosszal. 
(1. o.) azonosítottak. 

Virchow Rudolf, német orvos, szül. Schievel-
beinben (Pomeránia) 1821 okt. 13., megh. Berlin
ben 1902 szept. 5. Orvosi tanulmányait Berlinben, 
végezte, azután alorvos volt, majd 1844. a Chari-
tében Froriep Róbert asszistense, kinek 1846. vég
leges utóda lett. 1849-ben az akkori politikai moz
galmakban való részvétele miatt állását vesztette, 
mire Wttrzburgban lett egy. tanár. 1856-ban vissza
tért Berlinbe mint egy. tanár és az új kórtant 
intézet igazgatója. 1862-ben a porosz képviselő
házba beválasztották, 1880 óta tagja volt a né
met birodalmi gyűlésnek is. A M. Tud. Akadémia. 
1873. választotta kültagjává. A közegészség terén 
sok áldásos intézménynek volt részint megalapí
tója, részben támogatója. Megalapította a cellular-
pathológiát; részt vett archaeológiai ós anthropo-
lógiai kutatásokban s 1869 óta vezette a berlini 
anthropológiai társulatot. A közegészségügyi kér
désekkel is behatéan foglalkozott, így Berlin csa-
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tornázásának ügyével; nemkülönben nagy munkát 
végzett 1870—1871-ben a háború alkalmával a 
sebesültek gyógyítása terén; ő szervezte az első 
kórházvonatot. 1910-ben Berlinben szobrot állítot
tak emlékére. Főbb müvei: Handbuch der speziellen 
Pathologie und Therapie (Erlangen 1854—1876, 
6 köt.); Gesammelte Abhandlungen zur wissen-
schaftliche Medizin (Berlin 1862); 
Lehre von den Trichinen (1865); 
VorlesungenüberPathologie(l.köt., 
Zellularpathologie, 4. kiad. 1871, 
2—4. köt. Die krankbaften Ge-
echwülste 1863—1867); Über den 
Hungertyphus (1868); Die Preiheit 
der Wissenschaft im modernen 
Staat (1877; magyarra Bakody Ár
pád fordította, Budapest 1878); Ge
sammelte Abhandlungen aus dem 
Gebiete der öfféntlichen Medizin u. 
der Seuchenlehre (1879, 2. köt.); 
Über die Weddas von Ceylon (1881); 
Die Sektionstechnik (1879). V. ö. 
Becher, E. V. (Berlin 1894); Mar-
chand, R. V. als Patholog (München 
1902); Ebstein, E. V. als Arzt (Stutt
gart 1903). 

Vircjerv (Yörts-jarve), 276km* 
területű, 35 km. hosszú és 12 km. 
széles tó Bsztoniában, 33 m. t. sz. f. 
magasságban, lefolyása a Peipusz-
tóba az Alsó-Embach folyó, beléje 
ömlik a Felső-Bmbach ós Tenna-
szilm. 

Vire (eítsd : vír), 132 km. hosszú 
folyó Franciaország Normandia 
nevű részében, a Seine-öbölbe öm
lik, mellékfolyója a Souleuvre ós az 
Aure, alsó részén hajózható. 

Virelai (ejtsd: virié), ó-franeia 
költői műfaj, melyet egy rövid 
refrainszerü szakasz vezet be, 
ezt a három főszakból álló költe
mény minden strófája után meg
ismételték. A V.-t chanson baladée 
néven is emlegetik s a XIV.sz.-tól 
kezdve más versformákra is alkal
mazták. V. ö. Pfuhl, Untersuchun-
gen über die Eondeaux und V.-s 
(Königsberg 1887). 

Virement (franc, ejtsd: vir-
B»S), 1. ÁUami költségvetés és Át-
ruMzás. 

Virement posta i (postai át
utalás)-, a nemzetközi forgalomban 
az egyik postai (postatakarékpénz
tári) folyó számláról a másik 
országban vezetett ugyanily számlára való át
utalás. 

Vireonidae (Lombgébicsek, &nat), a Veréb
alkatúak (Passeriform.es) rendjébe tartozó ma
dárcsalád. Az idetartozó, mintegy 70 ismert faj 
a Légykapók és a Gébicsek között foglal helyet. 
Kis, puha tollazatú, jól éneklő madarak. Színük 
változó, többnyire az olajzöld szín az uralkodó, 
mely soha sincs mustrázva, még a flókákon 
sem. Csupán Amerika mérsékelt égövi és trópusi 

részeiben honosak. Legismertebb faj a vörös
szemű lombgébics (Vireosylva olivacea L.). Fölül 
olajzöld, alul fehér; szeme vörös; csőre és lábai 
kékesszürkék. Hossza 14 cm., szárnya 8, farka B, 
csőre 1-2, csűdje 1-8 cm. Kiváló énekes. Észak-
Amerika mérsékelt égövi részeit lakja, de innen el
vetődik Braziliába, sőt Grönlandba és Angliába is. 

2. ábra. A bogas virágzatok vázlata. 
A kettős bog hosszanti képe, B alaprajza, O a forgó és a legyező hosszanti 
képe, D a forgó alaprajza, É a legyező alaprajza, F a kunkor és a sarló. 
hosszanti képe, O a kunkor alaprajza, H a sarló alaprajza. — AB alapraj* 
jobboldali felében pontozott vonallal a kunkor, szakgatott vonallal & forgó 
van levezetve. A körök a virágokat tüntetik fel korszerint kisebbedő sor
rendben, a körívek a tartólevelek, a római számok az ágak rangját, u 

arabs számok a tartóleveleket jelzik. 

Virescent ia (nOv.), a virágleveleknek a lomb
levelekhez hasonló zöld levelekké való alakulása, 
elzöldülése (phyllomania). 

Víres föcske (Aiiat), a füsti fecske Hirundo 
rustica h.) népies neve. 

Viret (ejtsd: viré), Pierre, Genf és Lausanne 
reformátora, szül. a svájci Waadtlandban, Orbó-
ban 1511., megh. Orthezben 1571. Parisban vé
gezvén tanulmányait s itt a reformáció hívévé 
levén, 1536. lausannei lelkész lett, amely állása-
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ról, a tanáccsal ellentétbe jutván, 1559. elmoz
dították s élete következő éveiben Genfben, Ni-
mesben, Lyonban lelkészkedett, inig utolsó évei
ben az orthezi akadémián volt tanár. Főműve: 
Instruction chrétienne etc. (Genf 1569, 3 köt.) 
- V i r ey (franc, ejtsd: vireí) a. in. helytartó, al

király. 
V i r g a (lat.), 1. Vessző; virgatio, 1. Seprözés. 
Virgenes (Cabo de las V), 50 m. magas, me

redek hegyfok a Magalhaes-szoros K.-i bejáratá
ban, Santa Crúz argentínai tartományban. 

Virgilius, 1. Vergilius. 
Virgilius, szent, salzburgi püspök, szül. Ír

országban 700 körül, megh. Salzburgban 784 
nov. 27. Több helyütt volt apát; 767. salzburgi 
püspök lett. Mint ilyen nagy érdemeket szerzett 
Karintiának a keresztény hitre való térítésével. 
Szentté avatták 1233. Ünnepe nov. 27. 

V i r g i n a l , 1. Dietrich und seine Geselleii. 
Virginal, 1. Zongora. 
\ i r g i n e s V e s t a l e s , 1. Vesta. 
Virginia, 1. Verginius. 
Virginia (ejtsd: Tördzsinnie, röv. Va), 1. az Észak-

amerikai Egyesült-Államok egyike Ny.-V., Mary
land. É.-Karolina, Tennessee, Kentucky és az 
Atlanti-óceán közt. Területe 110,399 km2, (1920) 
2.309,187 lak. (690,017 néger). Mocsaras és fenyő-
erdőkkel borított alacsony partvidéke 200 km. 
ezóles. Ezt követi a dombos vidék, majd Ny.-on 
az Alleghany ágai, főkép a Blue Ridgo és az 
Irón Mountains borítják. Főbb folyói a Potomac, 
Shenandoah, James, Appomattox, Rappahamiock, 
York és Roanoke. Éghajlata meleg, télen szigorú 
hidegek is előfordulnak, csapadékban bővelkedik. 
V. földmívelő állam. Bányáinak jelentékenyebb 
termékei: szén, mangán, vas-, réz-, cink-, ólom-, 
arany- és ezüstére. Iparának főbb ágai a fűré3z-
és malomipar, faipar, dohánygyártás, vas- és 
acélművek, gyapotfonás, több mint 5000 gyár
telepen. Vasutainak hossza 8060 km. V. 108 
countyra oszlik, fővárosa Richmond. A kormány
zót és a 40 szenátort 4, a 100 képviselőt 2 évre 
választják. A kongresszusra 2 szenátort és 10 
képviselőt küld. V. a legrégibb és hosszú ideig a 
legfontosabb északamerikai gyarmat volt. 1584-
ben Sir Walter Raleigh járt itt mint első európai 
és Erzsébet királyné tiszteletére V.-nak keresztelte 
el. 1606-ban a London- és Plymouth-társaságok 
kaptak jogot megszállására, az előbbinek alapí
tása Jamestown. A gyarmatnak már 1619. nép
képviselete volt. Első alkotmányát 1776. állapí
totta meg. A polgárháborúban az É.-i sereg 1865. 
meghódította; hosszú ideig ellene volt a feketék 
politikai jogosultsága elismerésének. 1862. az Unió 
állama lett. V. ö. Wertenbáker, V. under the 
Stuarts, 1607—1688 (Priuceton-London 1914); 
Maury, Physical survey of V. (Richmond 1877— 
1878); Fiske, Old V. and her neighbours (Boston 
1897, 2 köt.). 

2. Ny ugat-V. (West-V- röv. W. Va), az észak
amerikaiállamok egyike Pennsylvania, Maryland, 
V., Kentucky és Ohio közt. Területe 63,598 km., 
Í1920) 1.463,610 lak. (64,174 néger). DK.-i felét az 
Alleghany láncai borítják s legmagasabb csú
csai a Spruce Mountain (1480 m.) ós a Bald Knob 
(1475 m.). Folyóvizei, a Great, Little-Kanawha, I 

Monongahela, Cheat stb. az Ohióba torkolnak. 
K.-en ered a Potomac. Éghajlata szárazföldi, 
azonban elég bő csapadékkal. Lakosságának fő
foglalkozása a földmivelés. Bányászata rend
kívül fejlett. Legjobb bányái Fairmont és Clarks-
bury közt vannak, termel szenet, petróleumot. 
Iparilag is fejlett; főbb iparágai: fa- és bőripar, 
acél- és gépgyártás. Vasutainak hossza 6376 km. 
55 countyra oszlik. Fővárosa Charleston. A kor
mányzót és 30 szenátort 4, a S6 képviselőt 2—2 
évre választják. Főrésze 1861. a szecesszióhoz 
csatlakozott, a nyugati grófságok hűek maradtak 
és Ny.-V. néven külön állammá alakultak, amelyet 
1863. vettek fel az unióba. V. ö. West-V. Itshis-
tory, natural resources, industrial enterprises and 
institutions. Compiled f or the Lousiana Purchase 
Exposition (Charleston). 

Virginia City (ejtsd: vördzsimiie szitti), város Ne-
vada amerikai államban.kb. 11,000 lak.,a"Washoe-
hegysógben. Az 1858. felfedezett gazdag arany
os ezüstbánya gyorsan felvirágoztatta, 1880. már 
10,000 lakosa volt; a bánya kimerülvén, hamar 
hanyatlott, 1910. már csak 2244 lakosa volt. 

Virginiai boróka, 1. Boróka. 
Virginiai dohány, 1. Dohány. 
Virginiai estifecske, 1. Chordiles. 
Virginiai íogasfürj (Ortyx virginianus L., 

áiiat), 1. Ortyx. 
Virginiai fülemüle (állat), a kardinális-pinty 

(Coccoborus cardinalis L., újabb néven: Gar-
dinalis cardinalis L. virginianus) állatkereske
delmi neve. L. Kardinális-pinty. 

Virginiai Immortell (n5v.), 1. Anaphalis DG. 
Virginiai melissza (nov.), 1. Monarda. 
Virginiai róka (Canis [Urocyon] cinereo-

argentatus Schreb., állat), a Sörényes farkú rókák 
(Urocyon) alnemó'be tartozó rókafaj (1. Rókák). 
A legtetszetősebb testalkatú rókák közé tartozik. 
A mi rókánktól rövidebb lábaival és hosszabb 
farkával különbözik. Alapszíne szürke, ezért 
szürke rókának is nevezik. Észak-Amerikában 
Új-Angliától Dél-Amerikáig honos. Teljes hossza 
elérheti az 1 métert is s ekkor ebből a méretből 
40 cm. jut a farkára; vállmagassága 36 cm. 
Prémjét szőreinek durvább és rövidebb volta 
miatt aránylag kevésre értékelik s csak utazó
bundák bélelésére használják. 

Virginiai szarvas (Gariacus virginianus 
Bodd., újabb néven: Odocoileus americanus 
Erxleb., virginianus, állat), a Szarvas-félék csa
ládjába tartozó emlősállatfaj. A mi dámszarva
sunkhoz hasonlít, de annál gyakran nagyobb s 
nem sokkal kisebb a mi nemes szarvasunknál. 
Színe évszakok szerint változó. Nyáron felül 
sárgásvörös alapszínű; hátán sötétebb, oldalain 
világosabb; hasa halványszínű; feje barnás-
szürke ; farka felül sötétbarna, alul és oldalt hó
fehér. Télen testének felső része szürkésbarna, 
hasoldala felé tiszta fehér. Észak-Amerika K.-i. 
partjaitól a Sziklás-hegységig és D.-re egész 
Mexikóig honos. Mivel hazája éghajlata meg
egyezik Közép-Európa éghajlatával, ezért Közép-
Európában való meghonosításra a legalkalmasabb 
szarvasfajok közé tartozik. Hazánkban gr. Ná-
dasdy Ferenc Nádasdladányon telepítette meg. 

Virginiai szigetek, 1. Szűz-szigeteki 



Virginia-kódex 377 — Vir te r 
Virginia-kódex, magyar nyelvemlék a XVI. sz. 

elejéről. Negyedrétű papiros-kódex. Leírója egy 
ismeretlen novű Ferenc-rendi szerzetes, aki a kla-
rissza-apácák számára készítette. Tartalma: as
sisi szent Ferenc élete, vallásos oktatások és apá
cáknak való regula. 1814-ben fedezték fel a 
tiszalöki plébánián, honnan Desseioffy Virginia 
grófné küldte be az Akadémiának s innen kapta 
nevét. Az akadémiai könyvtár tulajdona (M. Kod. 
4-r. 24.). Kiadták rövid ismertetéssel Romáromy 
Lajos és Király Pál (Nyelvemléktár, III. köt.). 

Virgin Islands, 1. Szűz-szigetek. 
Virg in i t a s (lat.) a. m. szüzesség (1. o.); virgo, 

szűz. 
Virginius, 1. Verginius. 
Virgo (lat.) a. m. szűz. 
Vi rgo (lat.), Szűz, 1. csillagkép az ekliptika 

mentén 181 szabad szemmel látható csillaggal, 
köztük egy elsőrendű, az a Virginis v. Spica. — 
2. Az állatöv hatodik jegye (tip) 120°— 150°-ig. 

Virgula (lat.) a. m. vesszőcske. — V- mercu-
rialis, 1. Varázsvessző. 

V i r g u l a r i a (állat), 1. Tömlősök. 
Virial (a lat. vis, erő szóból), Clausius szerint 

az a mennyiség, melyet akkor kapunk, ha valamely 
testre nézve, melynek részecskéi stacioner moz
gásban vannak, a minden egyes részecskére ható 
«rőt megszorozzuk a részecskének egy adott 
ponttól való távolságával s e szorzatok összegé
nek középértékét az egész testre vonatkozóan 
alakltjuk olyan időközre, melyen belül a részecs
kék mozgásiránya sokszor változik. Stacioner 
mozgáson olyan mozgást értünk, amelynél a ré
szecskék határolt téren belül mozognak és a se
bességek csak bizonyos határok között ingadoz
nak. Ilyenek pl. a periodikus mozgások (a boly
gók mozgása a nap körül, rugalmas testek rez
gései), továbbá azok a mozgások, amilyeneket a 
testek atomjainak és molekuláinak tulajdoníta
nak a hő magyarázata céljából. Valamely stacio
ner mozgású test közepes eleven ereje egyenlő az 
6 V.-jával. Ha a hőt a legkisebb testrészecskók 
etacionér mozgásának tekintjük és az abszolút 
hőmérsékletet az eleven erő mértékéül vesszük, 
akkor az előbbi tételből következik, hogy az a 
munka, melyet a hő valamely test valamilyen 
változásakor végezhet, arányos az abszolút hő
mérséklettel, amelyen a változás történik. Ezzel 
a hőtan második fő tétele általános mechanikai 
elvekre van visszavezetve. 

Viriatus, lusitaniai pásztor, Kr. e. 148. honfi
társainak a rómaiak ellen szervezett lázadása 
élére állott; többször győzelmet is aratott (V.-i 
vagy lusitaniai háború), úgy hogy Róma a lusi-
tánok függetlenségét kénytelen volt elismerni, 
de a békét csakhamar (140) megtörte és V.-t mint 
árulót Quintus Servilius Caepio konzul izgatására 
vagy legalább tudtával megölték, mire a háború 
véget ért. 

Viribus u n i t i s (lat.) a. in. egyesült erővel. 
I. Ferenc József jelmondata, egyúttal a Ferenc 
József-rendé is. 

V i r i d a r i u m , 1. Virágos kert. 
Viride a é r i s (lat.) a. m. rézrozsda. 
Viridinlemez, Schleussner-féle ortokromati-

kus lemez, a zöld színre kiválóan érzékenyítve. 

V i r i l i s (lat.) a. m. férfias; virilitas, férfias
ság ,- iririlista, legtöbb adót fizető. L. Törvény
hatóság. 

Virilis szavazat, az egyesnek az a jogosít
ványa, hogy fejenként szavazhasson, szemben a 
kúriánkénti szavazattal, amelynél csak mint egy 
választási csoportnak, kúriának a tagja adhatja 
le szavazatát, azaz csak a kúriát megillető egy 
vagy több szavazat kialakulására lehet szavaza
tával befolyása. 

V i r i l l u s t r i s s i i n u s (lat.), 1. Illustris. 
Virítás (anthesis), a viráglevelek kifejlődésé

nek, a niegporzásnak ós megtermékenyítésnek 
időszaka. Megelőzi a virágfejlődés, megnyitja a 
virágnyílás és befejezi a hervadás, amely a tor-
mósérés kezdetét jelenti. 

V i r i t i m (lat.) a. m. egyenkint, fejenkint. 
Virje, adó- és pol.közs. Belő vár-Körös vin. gjurg-

jevaci j.-ban, (IMO) 8588 horvát lak. Horvát-
Szlavonország leggazdagabb faluja; V. neve haj
dan Prodanic volt. A horvát történetírók innen 
származtatják a Nádasdy-családot, mely sze
rintük eredetileg Prodanic nevet viselt (Nádasdi 
csak az előnóv lóvén). (Tr. SzHSz.) 

Virnác (nűv.), 1. Thalictrum. 
Vimáno (növ.), 1. Ruta. 
Viroconium, római város Angliában, a «britan-

niai Ponipejii», hol 1869 óta antik épületeket ás
nak ki. Mai neve Wroxeter, Shrewsbury mellett. 

Virola-zsir, 1. Bekuhiba-balzsam, Myristica-
zsírok. 

Viroma, Észtország régi neve. 
Viromandiusok (Viromandui), kelta nép, 

a mai Vermandois területén. Főhelye Augusta 
Viromanduorum, a mai Saint-Quentin vagy a 
közeli Vermand. Caesar ellen 10,000 fegyverest 
állítottak ki. 

Virozsil Antal, jogi író, szül. Selmeczbányán 
1792 ápr. 14., megh. Bécsben 1868 máj. 19. Böl
csészetet, majd hittudományt hallgatott s a jogi 
tan ulmányokatmagánúton végezte. 1822-benapo-
zsonyi jogakadémián, 1832—1862. a pesti egye
temen volt tanár és jogbölcseletet, jogi enciklo
pédiát és magyar közjogot adott elő. Munkái: 
Jusnaturae privatum (Pest 1833,3 köt.); Bpitome 
juris naturae seu universae doctrinae juria philo-
sopliicae (u. o. 1839, magyarul Márki József és 
Hoffmann Pál 1861); Bncyclopaedio und Me-
thodologie des juridisch-politischen Studiums (u. o. 
1851, 2 rész); Jus publicum regni Hungáriáé 
(1850—54, 6 rész, kivonatosan magyarul 1861, 
németül 1865—66, 3 köt.). 

Virrasztás v. halottvirrasztás ; önégi szokás, 
mely Európa számos országában, így hazánkban 
is ól. A halálozás napjának estéjén a halót! na 
házba gyűlnek az elhunyt rokonai és jóbarátiti s 
éjfélig, sőt néha virradtig ott maradnak imádság, 
majd szórakozás, sőt mulatozás mellett. Sok he
lyütt a V. végzésére vén asszonyokat fogadnak, 
kik 1—2 óra hosszat imádkoznak és énekelnek. 
E szokás oka valószínűleg az, hogy az elhunyt 
lelkét engeszteljék s távoltartsák attól, hogy a 
•hátramaradottaknak ártson vagy kisértse őket. 

Virter Ferenc, író, szül. Hódságon 1875 febr. 
19., megh. Budapesten 1924 márc. 6. Hosszabb 
időt töltött Észak-Amerikában s mint haditei* 
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gerész részt vett az 1838-iki spanyol-amerikai 
háborúban. Számos tárcát irt különböző lapokba; 
majd átvette a Magyarország Vármegyéi és Vá
rosai monográfia-vállalat vezetését és az Uránia 
Színház igazgatását. 1922-ben kormány főtaná
csosi címmel tüntették ki. Önállóan megjelent 
müvei: Innen-onnan (versek 1924); Atlanti tör--
térietek (1901); Párisi elbeszélések (1905). 

Virtuális (a latin virtus szóból, erény, képes
ség), a fizikai nyelvhasználatban valamely le
hetséges sajátság, amely bizonyos körülmények 
között valóban érvényesülhet. így pl. azt mondjuk, 
hogy a kézíj kifeszített húrjának V. energiája van, 
mert a nyilat kiröpíteni képes, ha ezt elengedjük. 
A mechanikában valamely testrendszer (pl. gép) 
egy pontjának V. elmozdulásán értik ezen pont 
bármely kis helyzetváltozását, amely a rendszer 
adott viszonyai között lehetséges. V. nyomatékon 
értik az ilyen elmozdulás szorzatát az irányába 
e3Ő erővel, tehát azt a munkát, melyet az erő a pont 
ezen elmozdulása közben végezne. Egyensúly 
esetében a V. nyomatékok összege zérus, ha a V. 
elmozdulásokat az illető erő irányában pozitív, 
az ellenkező irányban negatív jellel veszik. Ha
sonló értelme van a V. sebesség fogalmának. Az 
optikai V. kép-röl 1. o. 

Virtuális elmozdulások elve, 1. Elmozdulás 
és Mechanika. 

Virtuális kép, képzetes vagy látszatos kép, a 
fénytörésnél vagy a tükrözésnél keletkezett kép, 
ha abban a fénylő pontból jövő sugarak egymást 
metszeni látszanak, de valóban nem metszik. Ilyen 
kép a tükrözésnél akkor keletkezik, ha a fénylő 
tárgy és annak képe a tükör ellenkező oldalain 
vannak (pl. a síktükörnél), a lencsénél ellenben 
akkor, ha a tárgy és a kép a lencsének ugyan
azon oldalán vannak. 

Virtuális nyomás, 1. Nyomásmagasság. 
Virtualitás (lat.), a. m. hatáskópesség. 
Virtuóz, egy hangszer technikájának mestere. 

A V.-itás fénykora a hegedűn a XVII. sz. kez
dető (Veracini, Geminiani, Locatelli, Tartini), az 
énekben a XVIII. sz., midőn a nápolyi iskola 
érte virágkorát. 

Virtus (lat), a férfleróny, a vitézség római 
istene. L. Honos et virtus. 

Virtute et e x e m p l o (lat.) a. m. erénnyel 
és példával. II. József császár jelmondata. 

Virtut i conf ldo (lat.) a. m. bizom az erény
ben. Az I. Ferenc József megkoronázása alkal
mával (1867) vert latin feliratú emlékpénzeken 
olvasható. Megfelel a «Bizalmam az ősi erény
ben* jelmondatnak. 

Viru lens (lat.) a m. mérgező, fertőző; viru-
lentia, bakteriológiai értelemben a baktériumok 
(1. o.) által produkált mérgek hatékonysága, mely 
mesterségesen hőbeli vegyi behatás útján csök
kenthető, vagy pl. állati testben való beoltás 
(passage) útján fokozható. L. még Fertőző beteg
ségek. 

Virunga (Virungo, Viagongo, Vfumbiro),íö-
xépafrikai vulkanikus hegység, 1. Kirunga-csa-
Gongo. 

Virunum, a római Noricum (1. o.) tartomány 
városa, a mai Klagenfurttól 9 km.-nyire. 

Virus (lat.), 1. Méreg. 

Vis (lat.) a. m. erő, hatalom; vis armata, 
fegyveres erő; vis attractiva, vonzóerő; vis co-
mica, komikai erő; viseoactiva, kényszerítőerő, 
erőszak; vis compulsiva, lelki kényszerítés, fe
nyegetés ; vis legis, a törvény ereje ; vis major, 
erőhatalom (1. o.); vis probandi, bizonyítási erő; 
vis vitális, életerő; vis inertiae, a tótlensógierő, 
a nyugvásban levő test ellenállása a megmoz-
dítással, átvitt értelemben: a fennállónak ellen
szegülése a változtatásokkal szemben. L. még 
Erőszak, Fenyegetés. 

Visa ( Visa), kisk. Kolozs vm. mocsi j.-ban, (i9io> 
617 magyar ós román lak. (Tr. E.) 

Viság (Visag), kisk. Kolozsvm. bánffyhunyadi 
j.-ban, d9io) 1286 román lak. (Tr. R.) 

Vis-a-vis (franc, ejsd: vizavi) a. m. szemben, 
átellenben; v. de rien a. m. minden pénz nélkül,, 
pénztelenül. 

Vis -a -v i s , kettős zongora, közös húrozattal, 
két egymással szembe helyezett klaviatúrával. 
(Készítője: Stein J. Andr. Augsburg 1758.) 

Visby(Wisby)az egyedüli város Gottlandsvéd 
szigeten, (1911) 10,022 lak., élénk kereskedelmi 
forgalommal. V. egykoron fontos hanza-város 
volt, de 1361. VI. Valdemár dán király elpusztí
totta. Régi nagyságát még számos rom hirdeti. 

Viscacna (állat), a pampaszi nyúl (Lagc-
stomus trichodactylus Brookes) szinonim neve. 
L. Pampaszi nyúl. 

Viseac i a (áíiat), 1. Rágcsálók. 
Viscac ia v i s eac i a Mol. (állat), a pampaszi 

nyúl (Lagostomus trichodactylus Brookes) újabb 
neve. L. Pampaszi nyúl. 

Viscar ia Böhl. (enyves szegfű, enyveske* 
mécsvirág, n5v.), a szegfüfélék génusza, gyakran a 
Lycfynis-sz&l egyesítik (L. viscaria í"), öt fajjal 
az É.-i mérsékelt övön, két fajjal Európában. 
Hazánk erdős vidékein a V. vulgáris Röhl. gya
kori. Szára kopasz, a bütykei alatt feketés enyv 
takarja, 0-15—05 m. magas; levele lándzsás. 
Virágzata förtös, virága szép elevenpiros. Teljes 
virágú változatát kertekbe ültetik. 

Viscaya, 1. Vizcaya. 
Viscayai öböl, 1. Vizcayai öböl. 
Visce ra (lat.) a. m. zsigerek (1. o.). Ilyenek: a 

gyomor, lép, máj, belek, tüdő, sziv, vesék stb. 
Felosztatnak a fej, nyak és törzs (mell és hasme
dence) zsigereire. 

Visceral i s az, ami a zsigerekkel (viscera) 
vonatkozásban van. 

Visceralis cső, az embrió primer bélcsöve, 
melyből a zsigerek fejlődnek. 

Vischer, német bronzöntő- és szobrászcsaláá 
Nürnbergben. — Tagjai: Id. Hermann V. (szül. 
1430 körül, megh. 1488.) alapította a híres bronz
öntő műhelyt, amely 1592-ig fennállt. Tőle való 
a wittenbergi városi templom keresztelő meden
céje az apostolok domborművű képeivel és 4 
domborműves bronzslremlók a bambergi, meisseni 
és merseburgi székesegyházban. — Fia, id. Péter 
V. (szül. 1465 körül, megh. 1529.) a család leg
kiválóbb tagja, a fafaragó Veit Stoss és a kő
szobrász Adam Kraft mellett a korabeli német 
bronzszobrászat főképviselője. Korai müvei közül 
kiemelkedik Szász Ernő magdeburgi érsek bronz 
síremléke az ottani dómban (1495), továbbá a még-
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a gótikában gyökerező, de mind az ábrázolásban, 
mind a kifejezésben új célokra törekvő Agtörő 
(1190, München, National-Museuin) és Szt. Kristóf 
szobrocskája(1497, Budapest, Delmár Emil gyűjt), 
az önálló német kisplasztika legkorábbi termékei. 
1512-ben fog hozzá leghíresebb müvéhez, Szt. 
Sebaldusnak a szent nürnbergi templomában levő 
síremlékéhez, amelyhez már 1488. tervet készí
tett. A gótikus alapgondolata művön, amelyet 
csak ifj. Péter V. fejezett be, V.-től valók saját 
képmásszobra, Szt. Sebaldus és az apostolok 
szobrai, amelyek a XIII. sz.-i német szobrászat 
emlékeinek hatása alatt a gótikus formanyelvből 
kiszabadult klasszikus formaérzés alkotásai,úgy
szintén a Miksa császár síremlékét (Innsbruck, 
Hofkirche) díszítő bronzszobrok közül Arthur 
és Theoderich alakjai. A műhelyből V. vezetése 
alatt is nagy számmal kerültek ki domborműves 
vagy vésett díszű bronz sírtáblák (így a bambergi, 
boroszlói és magdeburgi székesegyházban), az 
adatok szerint Magyarország számára is, ezek 
azonban elpusztultak. V. fiai alatt, akik a műhely 
vezetését apjuktól átvették, az üzem hagyomá
nyos folytatása mellett mind erősebbé válik az 
olasz renaissance hatása. Ifj. Hermann V. (1486 
körül — 1517) főműve VIII. Hermann és felesége 
pompás síremléke a römhildi városi templomban 
(1508—12). Aztán Olaszországban jár, különösen 
építészettel foglalkozik és hazatérte után készíti 
el az eredetileg a Fuggerek által augsburgi sír
kápolnájuk számára megrendelt, utóbb a nürn
bergi városi tanács által a városháza számára 
átvett pompás vasrácsot, amelyből csak 4, rend
kívüli fantáziáról tanúskodó dombormű maradt 
fenn a délfranciországi Montrottier-kastélyban. 
Korai halála után a vezetést öccse, ifj. Péter V. 
(1487—1528)vesziát,Németországban az első olasz 
értelemben vett kisplasztikus, aki az első német 
öntött érmeket készíti. Egyéb kisplasztikái mű
veken kívül tőle való Orphens és Eurydikó híres 
bronzplakettje (Berlin, Kaiser Friedrich-Museum). 
Ófejezi be a Sebaldus-síremléket, amelyet a szent 
életet ábrázoló domborműveken kívül mitológiai, 
allegorikus vagy tisztán dekoratív alakok fan
tasztikus sokaságával díszít, tőle való továbbá 
Bölcs Frigyes választófejedelem síremléke (Wit
tenberg, vártemplom), amely az olaszos formák 
teljes diadalát hirdeti. Öccs&,HansV. (1490 körül 
—1550) a nürnbergi városháza udvarán álló elő
kelő szépségű Apolló-kút mestere, míg másik 
öccsének, Paul F.-nek (1494 után — 1531) tulaj
donítják a regensburgi székesegyházban levő 
Tucher-epitáflumot ós a nürnbergi Germanisehes 
Museumban levő híres Madonna-szobrot, amely 
nyilván bronzszobor fából faragott mintája. Georg 
F.-rel, Hans V. fiával (megh. 1502.) a műhely 
üzeme véget ér. V. ö. Simon Meller, Péter V. der 
Áltere und seine Werkstatt (Leipzig 1925). 

Vischer, 1. Friedrich Theodor, német eszté
tikus és költő, szül. Ludwigsburgban 1807 jún. 
30., megh. Gmundenben 1887 szept. 14. Előbb 
Tübingenben volt egy. tanár, majd Zürichben, 
1866. ismét Tübingenben s egyúttal tanár a stutt
garti műegyetemen. A Magyar Tud. Akadémia 
kültagjául választotta. Hegel eszmekörében írta 
meg nagy művét: Aesthetik, oder Wissenschaft 

des Schönen (1847—1858), amelyben spekulativ 
alapon építi föl az esztétika rendszerét. Noha kü
lönösen rendszertani részében elavult, a rendszer
től független esztétikai fejtegetések nagy gazdag
ságánál fogva jelentős az esztétika történetében-
Egyéb művei közül említendők: Goethes Faust-
(1875); Auch Einer (regény 1878); Mode und Zy-
nismus (3. kiad. 1888); Altes und Neues (1881 — 
1882); Lyrische Gánge (3. kiad. 1904). Scharten-
mayer álnéven irta a Der deutsche Krieg 1870— 
71c. hőskölteményt, névtelenül: Epigramme aus; 
Baden-Baden (1868); Mystifizinsky álnéven Faust r 
der Tragödie dritter Teil (6. kiad., 1904). Halál* 
után fia, V. Róbert adta ki felolvasásait, tanít
ványainak jegyzetei alapján: Das Schöne undí 
die Kunst (3. kiad., Stuttgart 1907); Shakespeare 
(1901—1907 6 köt.). 

2. V., Wilhelm, svájci történetíró, szül. Basel
ban 1833 aug. 4., megh. 1886 mára 30. Baseli 
egyetemi tanár volt 1886 óta. Müvei: Die Sage* 
von der Befreiung der Waldstátte nach ihrer all-
máhlichen Ausbildung untersucht (Leipzig 1867); 
Basler Chroniken (u. o. 1872-87,1-3. köt); Eras-
miana (u. o. 1876). 

Vischering, 1. Droste- Vischering. 
Vis c o m i c a (lat), nevettető erő, komikai te

hetség. 
V i scon , 1. Viszkon. 
Visconr te , msconte, 1. Vicomte. 
Visconti, lombardiai eredetű olasz fejedéi mii 

család, mely a XIII. sz. közepe óta erős harcokat 
vívott a Della Torre-családdal Milano birtokáért.. 
V. Ottó 1263. Milano érseke lett s 1273. megsze
rezte a város felett is a főhatalmat (megh. 1295.)-
Unokaöccse, Matteo új hódításokkal (Novara,. 
Vercelli, Como, Bergamo) növelte hatalmát (megh.. 
1322.). Ennek fiai voltak Oáleazzo (megh. 1328),. 
Luchino (megh. 1349.) és Giovanni érsek (megh. 
1354.). Ez utóbbinak unokaöccsei, Matteo (megh.. 
1355.), II. Gáleazzo (megh. 1378.) és Bernabe 
(megh. 1385.) osztozkodtak a V.-család birtokain, 
amelyek időközben Genua, Bologna, Parma, Pia-
cenza, Lodi, Alessandria, Tortona területével gya
rapodtak. A család nagy hatalma ellen több olasz-
állam (Velence, Firenze, Piemont) szövetkezett 
s Genuát és Bolognát elvesztették a V.-ak. Gále
azzo fia, Giangaleazzo (szül. 1347., megh. 1402" 
szept. 3.) Jó János francia király leányát, Iza
bellát vette nőül. Kitűnt mint hadvezér, meghó
dította Pisát, Sienát, Paduát, Perugiát és Bolo
gnát. Ó vetette meg alapját a milanói dómnak s a-
Certosa-kolostornak Paviában. 1395-ben megvá
sárolta Vencel német császártól a milanói hercegi 
címet; 1401. Brescia mellett megverte Ruprecht 
német király seregét. Már azt tervezte, hogy fel
veszi Itália királyának címét, mikor járvány
nak esett áldozatul. Idősebbik fia, Gian Mariét' 
vérengző zsarnok volt s 1412 máj. 16. összees
küvésnek esett áldozatul. Ifjabbik fia, Filippo* 
Maria (szül. 1391., megh. 1447. aug. 13.) sokat 
harcolt Velencével Zsigmond magyar király szö
vetségében s elvesztette Bergamót és Bresciáfc. 
Férflutódok nélkül halt el; természetes leányá
nak, Biancának férje Sforza Francesco (1. o.j> 
követte őt az uralomban. V. ö. Roniano, Giai* 
Gáleazzo V. e gli eredi di Bernabö (Milano, 1891) ^ 
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Seguso, Bianca V. e Prancesco Sforza (Venezia 
1877.). 

Visconti, Ennio Quirino, olasz régiségbuvár, 
•szül. Rómában 1751 nov. 1., raegh. Parisban 1818 
febr. 7. V. Giambo.ttista Avlonióndk, a római 
régiségek hírneves prefektusának fia. Korán ért 
csodagyermek. Jogot tanult, azután a pápa tisz
teletbeli kamarássá és alkönyvtárnokká nevezte 
ki s mihelyt az atyja által megkezdett Museo 
Pio-Clementino 2. kötetét kidolgozta, 1787. a Mú
zeum Capitolinum őrévé tette. Midőn a franciák 
Rómát első ízben megszállották, V. rövid ideig 
az új ideiglenes kormány belügyminisztere. 1799-
ben a nápolyi hadsereg közeledtére Parisba me
nekült, hol a Louvreban levő gyűjtemények fel-
tlgyelője és a régészet tanára lett. 1817-ben 
Áiigliábahívták,hogy aParthenonszobrokat meg
becsülje. Ebből az alkalomból írta Mémoire sur 
les ouvrages de sculpture du Parthénon (Paris 
1818) c. művét. Többi irodalmi munkái: leono-
graphie grecque (3 köt., Paris 1808) és Iconogra-
phie romaine (4 köt., u. o. 1817—29). Kiadta a 
Touvre műkincseinek katalógusát. Összes műveit 
Labus adta ki (Milano 18Í8—22.). — Fivére, 
Füippo Aureliano (megh. Rómában 1831 márc. 
:30.), a Museo Pio-Clementino folytatásául a Museo 
Ghiaramontit adta ki. Másik öccse, Alessandro 
(szül. Rómában 1757., megh. u. o. 1835.) tulajdon
képpen orvos volt, de mindamellett mint archeo
lógus és mimizmatikus tette nevét ösmeretessé. — 
Louis Tulliics Joachim, építész, az előbbinek fia, 
szül. Rómában 1791 febr. 11., megh. Parisban 
1853 dec. 1. E városban tanult és ott is működött 
mint építész; ő építette I. Napóleon síremlékét a 
rokkantak dómjában és készítette a Louvre kiépí
tésének terveit. — Pietro Ercole, régiségbuvár, 
V. Alessandro fia, szül. 1802., megh. 1880. Korán 
"tagja lett a pápai régiségtani akadémiának, később 
•pedig annak titkára volt; 1836 óta mint a régi
ségek biztosa, a vatikáni gyűjtemény igazgatója 
s egyetemi tanár működött. 1870-ben lemondott 
hivatalairól. Kiadta Torlonia herceg múzeumának 
katalógusát (1876 és 1883) s Vittoria Colonna 
"költeményeit. Róma csáládainak történetét (1847, 
-5 köt.) is megírta, de e művo befejezetlen. Unoka
öccse Carlo Lodovico (szül. 18Í8., megh. 1894 
jún. 20.) Rómában a pápai muzeumok igazgatója 
-volt. 

Visconti-Venosta, Emilio, marchese, olasz 
államférfiú, szttl Milanóban 1829 jan. 22., megh. 
Rómában 1914 nov. 28. Mint fiatal újságíró Maz-
zini híve volt, 1853. Cavourhoz csatlakozott s 
1859—60. fontos diplomáciai szolgálatokat vég
zett. 1863 máj.—1864 szept. külügyminiszter 
"volt s ő kötötte meg III. Napóleonnal a szeptem
beri konvenciót (1. o.), mely az egész olasz kor
mány bukását okozta. 1866 júl.—1867 ápr. 
másodízben volt külügyminiszter s ő kötötte meg 
a békét Ausztriával. Harmadik ktllttgyminiszter-
sége (1869 dec—1876 márc.) alatt kísérte IT. 
Viktor Emánuel királyt Berlinbe és Bécsbe. Még 
kétszer volt külügyminiszter (1896 márc.—1898 
máj. és 1899 máj.—1901 febr.) s hivatalos hár-
•inasszövetségi politikája mellett a Franciaország
hoz való közeledésnek útját egyengette. 

Viscose-selyein, 1. Mesterséges selyem-. 

Viscos in ie ter , 1. Viszkoziméter. 
Viseount , 1. Vicomte. 
Visctim (növ,), 1. Fagyöngy. 
Visegrád, az ugyanily nevű járás székhelye 

Sarajevo bosnyák kerületben, a Rzav és Drina 
összefolyásánál, 332 in. magasban, a Pribojból 
Sarajevóba vezető országúton, 1500 lak., a Dri-
nán átvezető XVI. sz.-beli szép kőhiddal. A vá
rostól D.-re V. erősség romjai láthatók, amely
től a város is nevét kapta. A világháborúban több 
csata színhelye volt. 1914. aug. 20. a Bosz
niába tört szerb hadsereg szívós küzdelem után 
elfoglalta, de 1915 okt. 13. Kövess hadserege a 
szerbek és montenegróiak legyőzése után vissza
foglalta s ugyanitt kierőszakolta a Drinán át az 
utat Szerbiába. 

Visegrád, nagyk. Pest-Pilis- Solt-Kiskun vm. 
pomázi j.-ban, (1920) 1594 magyar és német lak., 
vasúti és gőzhajóállomással (a Nagymaroson levő 
vasúti állomással csavargőzös tartja fenn a köz
lekedést), posta- és táviróhivatallal és telefonállo
mással. V. a Duna V.-i szorosában, a folyam jobb 
partján fekszik. Igen csinos, rendezett község, 
melynek tiszta házai s befásított utcái közül ki
válik néhány igen díszes nyaraló (Pálffy grófé, 
a néhai Görgey Artúré stb.). Van benne korona
uradalmi erdőmesteri hivatal, több jó vendéglő, 
kálvária stb. Környékén nagy kőbányák vannak. 
V.-on fölül Gizellatelep nyaralóhely és szanató
rium van. A V.-i koronauradalmi erdőségben, kü
lön átengedett erdőrészben helyezte el a főváros 
a budapesti állatkert bölényeit. 

Történelmünk V. várát Sz. István korától fogva 
gyakran említi. I. Endre 1056 körfila Vazul-rendű 
görög szerzetesek számára itt kolostort állított. 
1082-ben Szt. László itt tartotta fogva Salamont. 
V. valódi jelentőségére azonban csak 1310. emel
kedett, midőn a szent korona őrhelye lett ós ma
radt 1526-ig. A V.-i romok legnevezetesebb része 
a koronázási terem, hol a még meglevő s külső 
jelvényeinél fogva is könnyen feltalálható fel
írás V.-nak ezt a rendeltetését hirdeti. V. leg
fényesebb idejét Károly Róbert és Mátyás kirá
lyaink alatt élte. Károly Róbert itteni királyi 
palotája a fellegvárral közvetlen összefüggött. 
Itt vendégelte meg Európa több uralkodóját, itt 
tartotta a fényes tornákat, itt történt menyeg
zője harmadik nejével Erzsébettel, Lokietek 
Ulászló leányával és itt érte Záh Felicián (1. 0.) 
merénylete. Midőn Lajos 1350. Budára tette szék
helyét, V. hanyatlásnak indult, bár ezentúl is 
kedvelt mulatóhelye volt Nagy Lajosnak és Zsig
mondnak. Itt tartották V. Albert ausztriai her
ceg és Erzsébet, Zsigmond leánya eljegyzését. 
Mátyás idejében a Duna partján feküdt az alsó 
vár, amelyet a felső várral a hegy oldalán felvo-
miló kőfalak kapcsoltak össze. A hegy tövében 
volt a fényes királyi kastély, a Duna partján 
álltak a főurak pa'otái. A kastélyban 350 lakó
szoba volt; függőkertek, halas medencék, szob
rokkal díszített szökőkutak, üvegházak vették, 
körül. Európának akkori egyik legfényesebb pa
lotája volt. Castelli püspök és pápai követ IV. 
Sixtus pápához írt levelében földi paradicsomnak 
nevezte. Az Anjouk ós Mátyás korában a neve
zetesebb politikai foglyokat is ide zárták, így a 
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szicíliai hercegeket, sőt magát Zsigmond királyt 
is, Mátyás korában pedig Podiebrad Viktorint és 
Vitéz János esztergomi érseket. V. 1529-ben 
török kézre került és csak Károly lotharingiai her
ceg foglalta vissza 1684. 1702-ben Lipót rende
letire Károly Róbert és Mátyás királyok fényes 
palotáinak még maradványait is felrobbantották 
és csak a felső vár, a Salamon-torony s az össze
kötő bástyák egyes részeit hagyták meg. 1867 
után a fönmaradt romok egy részét országos 
költségen restaurálták. V. ö. Viktorin, V. egy
kor és most (Budapest 1872); Szohner, A V.-i 
vár és székváros története (u. o. 1887); Wagner, 
V. története (Balassagyarmat 1898); Ernyey 
József és Lux Kálmán, A V.-i vár (1923). 

Viselet (1. a két szirtes képmellékletet), az 
öltözködés módja, amelynek fejlődésére az ég
hajlat és életszokások, a faji sajátságok és a 
népjellem, a gazdasági és társadalmi viszonyok 
s a művészet és az izlés voltak mindig elhatá
rozó befolyással. A V.-hez tartoznak a ruha, a 
haj, a szakáll és a bőr ápolása (kendőzés és teto
válás) s az ékszerek. A V. keletkezésének a ru
gója elsősorban a testet érő külső behatások ellen 
való védekezés volt. Éghajlati különbségek sze
rint a V.-et négy csoportba oszthatjuk : 1. tro
pikus V., mely primitív fokon a test tetoválásán s 
a testre akasztott ékszereken kívül legfeljebb még 
a lágyék köré vetett kötényből ál l ; 2. a szubtro-
pikus V., amelynek főbb alkotórészei a testet 
csak részben eltakaró ing s a könnyen levethető 
palást; 3. a toreális V., mely a testet már telje
sen olfödi s alsóruhából, kabátból, nadrágból, láb
beliből és kalapból áll; 4. az arktikus V., amely 
a szőrmés állatoknak a testet tetőtől talpig, szinte 
légmentesen beburkoló bőreiből készül. Anyagá
nak hozzáférhetősége szerint a V. egyazon ég
hajlati és egyéb körülmények mellett is nagy 
különbségeket mutat, pl. az indiánusok tolldíszes 
V.-e, a régi germánok állatbőr-ruhája, az egyip
tomiak puha pamut- és vászouköntöse stb. Az 
anyag és az azonos ízlés és szokások jutnak ki
fejezésre a nemzeti F.-ben, amely az ókori né
peknél igen változatos és határozott volt. Az 
egyiptomiak lágyék-kendőt s e fölött hosszú, lenge 
ruhát viseltek. Az asszírok testhez simuló tarka 
szövetekbe burkolóztak. A görög V. főalkotó része 
ahimation, amelyhez palástjárult.arowín'V.-ben 
ennek a tunica és a tóga felel meg. Az ó-kori 
V. nemzeti különbségei a római világbirodalom 
megalapításával mindinkább elmosódnak s a hó
dító légiók nyomában mindenfelé a római V. vá
lik uralkodóvá. Ezt veszi át s keveri keleti voná
sokkal Bizánc, amelynek V.-e ismét Európa kö
zépkori népeire van nagy hatással. Ezalatt fej
lődik a nemzetközi V., mely a XI. sz.-tól kezdve 
Európában általános, Itáliából, Franciaországból, 
majd Spanyolországból kiindulva egyes orszá
gokban csak időnként mutat önálló változatokat. 
Itália a V. terén a XVII. sz.-ig nagy önállóságot 
mutat. Franciaország a XIV. sz. végén a bur
gundi udvari V.tel Európaszerte nagy hatást 
gyakorol, a XVI. sz.-ban azonban a V. itt már 
olasz hatás alá kerül. A XVI. sz. derekától kezdve a 
spanyol V. dudoros ujjú, puffadt nadrágú és fod
ros galléros ruhái az irányadók Európa V.-ében. 

Nagyobb önállóságot a XVI. sz.-ban Németország,, 
a XVII. sz.-ban Nemetalföld mutat. A XVII. sz.-
tól kezdve Európaszerte Franciaország diktál 
ízlést a V. terén egymást követő művészeti, 
stílusainak szellemét visszatükröztető öltözködési 
módjával. Mint Európa több más országában, az. 
ősi nemzeti V.-et nálunk is csak a falusi nép őrizte 
meg. A magyar V. azonban, mely az Árpádoktól
kezdve a nyugati V. és keleti befolyások hatása 
alatt áll, mindvégig sok eredeti vonást mutat (1_ 
Magyar viselet). Egyazon éghajlati és kulturális, 
viszonyok között a V. fejlődésére mindig a ruhára 
használt anyag volt leginkább befolyással. Amíg/ 
öltözködésre akár egyszerű, akár drága müvü,. 
kézzel szőtt s így igen tartós kelméket használ
tak, az ezek anyaga szerint módosuló V. kor
szakai is hosszabbak voltak, mint napjainkban. 
A könnyű és olcsó kelmékkel ma alig egy-két 
ország gyárai árasztják el az egész világot. En
nek megfelelően a V. is világszerte egyforma * 
a szövetek gyors elhasználódásának megfelelőért 
szinte évszakról-évszakra változó divatnak hódoL 

Irodalom. Weiss, Kostümkunde I—II., Sluttgart 1881- S3; 
Hefner-Altenek Trackien, Kunstwerke und Uerátschalten 
e t c , Frankfurt 1879-90; Heyden, Die Tracht der Kuitur-
völker Enropas, Leipzig 1889. 

Viselösség a. m. terhesség (1. o.). 
Viselt hivatal elvesztése. Mellékbüntetés, 

amelyet a bíró a Btk. különös részében meghatá
rozott esetekben a főbüntetés meilett alkalmazni 
jogosított, de ha a megállapított büntetés 6 hó
napi fogházat, vagy államfogházat túl nem halad, 
vagy ha csupán pénzbüntetés mondatott ki fő
büntetéskép, mellőzheti is. (Btk. 54. §., 1908. 
XXXVI. t.-c. 36. §.) Az erre ítélt elveszti azt a 
hivatalát vagy állását, amelyet az elítélés idején 
viselt. A Btk. a V.-t 3 esetbon rendeli alkal
mazni : u. m. 1. A személyes szabadságnak, házi 
jognak, a levél- és távirdatitoknak közhivatal
nok általi megsértése esetében (Btk. 202. §.). 2. 
A vaspályák, távirdák megrongálása esetében, 
ha azt az alkalmazottak szolgálati kötelességük 
megszegésével követik el (Btk.442.§.). 3. A hiva
tali büntettek és vétségek esetében (Btk.484. §.). 
Rokonfogalmak : a) az ügyvédség elvesztésének 
kimondása és b) a szakképzettséget kívánó fog
lalkozástól való eltiltás. L. Foglalkozástól való 
eltiltás. 

Visera, több orosz folyó neve : 1. A Kama460-
km. hosszú bal mellékfolyója Perm kormányzó
ságban, a Kolva torkolatán alul hajózható. 2. A 
Vicsegda 217km. hosszú jobb mellékvize Vologda 
kormányzóságban. 3. A Volkov 93 km. hosszú 
jobboldali mellékvize, alsó része csatornázott s a 
Visnyevoloci-csatornarendszerhez tartozik. 

Viseu, 1. Vizeu. 
Visi Imre, publicista, szül. Nagyatádon (So

mogy vm.) 1852 dec. 26., megh. Budapesten 1889 
dec. 14. Középiskoláit Kaposvárt és Nagyszom
batban végezte, majd jogot hallgatott Pécsett és 
Budapesten, de már deák korában hírlapírói pá
lyára lépett, mint a napi- és élclapok belmunka-
társa. Mikor a Nemzet c. politikai napilap meg
alakult (1882), segédszerkesztője, 1883. felelős 
szerkesztője lett s 1884-től az országgyűlés tagja 
is volt. Neki köszönhető a magyarországi hírlap
írók nyugdíjintézetének megalakulása, melynek. 
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•előbb titkára, később alelnöke volt. Nagyszámú 
-cikken kivül több regényt és drámát fordított, 
.megírta Tisza Kálmán jellemrajzát (1885) s Me-
snor név alatt Tíz esztendő c. egy politikai tanul
mányt (1885). 

V is ibi l i s (lat.) a. m. látható. 
Visíére (franc, ejtsd: vizier) a.m. 1. sisakrostóly; 

2. csákóellenző; 3. célgomb. 
Vis igothorum lex , 1. Lex. 
Vis i n e r t i a e (lat.) a. m. tehetetlenség (1. o.) 

•és Mozgási törvények. 
Visio (lat.), mint pathologikus és extatikus 

lélekállapotok műszavát 1. Látomány (Arany
nál: látás). Mint irodalmi műszó (magyarul: 
látomás) jelenti az oly iratokat, melyekben profé-
iák, hősök, szentek elragadtatásában átélt láto
másai vannak elbeszélve, illetőleg jóslatokként 
<előadva. Túlvilági látomások vannak a klasszi
kus ókorban is; az Odysseia XI. és az Aeneis VI. 
éneke; sok & V. általán a vallásos könyvekben, 
igy a hinduk szent könyveiben, az ó-testamen-
áumban, a Talmudban; ilyenek Sz. János jelenó-
•sei. A középkorban rendkívül kedveltségben állt 
a visionárius irodalom; ennek legfelségesebb mű-
-vészi terméke Dante Divina Commediája. Túl
világi V.-kal a mi kódexirodalmunkban is talál
kozunk, pl. a Lélek és a Test vitája, Tundal lovag 
látomásai, Sz. Patrik purgatóriuma. V. ö. Katona 
Lajos, Túlvilági látomások codexeinkben (Akad. 
Értesítő 1907). V.-nak nevezik szónoki beszédek 
és költemények extatikus fordulatait is (Ciceró
nál, Széchenyinél, Petőfinél stb.), mikor a költő 
v. szónok távollevő v. holt személyeket, régmúlt 
v. jövendő eseményeket mintegy érzékeire köz
vetlenül erősen hatókat mutat be. 

Vis irresistifoiUs (lat.), 1. Ellenállhatat
lan erő. 

Visitaudák (Ordo de Visitatione B. M. a. m. 
.a, B. Szűz Mária látogatásáról nev. rend; franc. 
Visitandines), női apácarend. Alapították Szalézi 

.Szt. Ferenc (neve után Szaléziánák is) és Szt. 
{Jhantal Franciska 1610 jún. 6. a szegények, 
foglyok és betegek gondozására. Jelenleg 200 
kolostoruk van az egész világon. Tagjai közül 
legismertebb b. Alacoque Margit (1. o.). 

Vis i tat io (lat.) a. m. megvizsgálás, megláto
gatás ; V. canonica, 1. Egyházlátogatás. 

Vis i ta t io l iu i iuuui Apos to lomul (Péter 
és Pál apostolok sírboltja küszöbének megláto
gatása), amelyet a püspökök időnkint teljesíteni 
kötelesek oly célból, hogy egyházmegyéjük álla
potáról a pápát tudósítsák. A pápa joghatósági 
főnöksége (primátus iurisdictionis) alapján az 
egész egyház felett felügyeletet gyakorol és pe
dig egyrészt követek (legati, legati a latero, min
tái stb.) küldése s másrészt a püspökök által a 
V. alkalmával megyéjük állapotáról adandó tudó
sítások (relationes statu3 dioecesis) útján. Régen 
.a püspökök megerősítésükkor leteendő esktijök 
."értelmében tartoztak személyesen — aggkor, 
betegség v. egyéb alapos ok miatti akadályozta
tásuk esetén pedig meghatalmazott útján — a 
•megyéjük állapotáról jelentéstétel végett a visi
tatio liminumot teljesíteni. X. Pius ez intézményt 

-aképen szabályozta, hogy az olaszországi püspö
kök minden harmadik évben, a többi európai püs

pökök pedig minden ötödik, az Európánkívül 
székelő püspökök pedig minden tizedik évben tar
toznak személyesen vagy meghatalmazottjuk út
ján a V.-ot teljesíteni. 

Visitat io i isreckt (ném.), 1. Átkutatásijog. 
Vis i tatores (lat. a. m. látogatók), szerzetes

papok, akiket a rendi generális a kolostorok fel
ügyeletével és vizsgálatával bizott meg. 

Visk (Viska), 1041. és 1045. a Péter király el
űzésére szított forradalomban a száműzött Endre, 
Bélaés Levente visszahívását sürgette. Péter azon
ban felfedezte a második összeesküvést s a része
sek közül többet felakasztatott vagy megvakítta-
tott; úgy látszik, köztük volt Visk is, mert már 
nem említik 1046., midőn a forradalom győzött. 

Visk (Viskó), nagyk. Máramaros vm. huszti 
j.-ban, (i9io) 4839 magyar, rutén és német lak. 
Csekély arany-, ezüst- ós ólomérebányászattal. 
Hozzá tartozik V- Várhegy (l.o.) fürdő. (Tr .Cs.-Szl.) 

Viskó (Viskovce), kisk. Sáros vm. felsővízközi 
j.-ban, (i9io) 171 rutén lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Viskovci, politikai és adóközség Verőcze vm. 
diakovári j.-ban, (1910) 1215 horvát, német ós ma
gyar lak. (Tr. SzHSz.) 

Visk-Várhegy, Viskhez tartozó kis fürdő Má
ramaros vm. huszti j.-ban, a Várhegy oldalán, 
400 m. magasságban; égvényes, konyhasós, va
sas savanyúvizét vérszegénység, lélegző- és 
emésztőszervi bajok ós női bajok ellen használ
ják. (Tr. Cs.-Szl.) 

Vis major (lat.) a. m. erőhatalom (1. o.). 
Vismia Véli. (nev.), a Guttiferae-CBalái gé-

nusza, 40 faja Afrika és Amerika forró vidékén 
él. A. V. Guianensis Pers.,T. CayennensisFevs., 
V. sessiliflora Pers. amerikai cserjékről sárga 
mézga nedvet gyűjtenek; ez szárazon a gummi-
guttihoz hasonló s amerikai gummi-gutti néven 
ismeretes. 

Vis mortna,Yis viva (lat.), Leibniztől hasz
nált mechanikai fogalmak. Az első az erő által 
előidézett nyomást, a második valamely mozgás
ban lévő tömeg mozgási energiáját jelenti. L. még 
Eléveti erő. 

Visnij-Volocsok, orosz város Tver volt kor
mányzóságban, a Szentpétervár—Moszkva vasút
vonal mellett, középtájon a Cna-folyó partján, a 
Névát a Volgával összekötő, legrégibb hajó
csatornarendszer középpontjában. Igencsinos,fej-
lődő város, mintegy 17,000 lakosa van. 

Visnjics Fülöp, híres szerb népdalnok, szül. 
Trnyava faluban 1767., megh. Grkban (Szerémség) 
1834. Nyolc éves korában himlőben megvakult 
s azután guszle (guszlica) nevű hangszerrel be
járta a szerbek lakta vidékeket és gyönyörű nép
dalaival elragadta hallgatóit. Karadzió Vuk az 
ő ajkáról leste el legszebb népdalait. Bejárta a 
szerb történelem emlékezetes helyeit s megéne
kelte nemzetének nemcsak régibb történeteit, 
hanem az újabb kor nevezetesebb történeteit is, 
így: Pocetak bűne na Dahije (A lázadás kezdete 
a dahiják ellen), Boj na Misaru (Harc a Misáránál), 
Boj na Loznici (A loznicai ütközet); Boj na 
Cokesini(A csokesinai harc). Grkban 1887. emlék
szobrot állítottak a sírján. 

Visnu, az ind mitológiában a három legfőbb 
isten: Brahma, V., Siva egyike. A véda-korban 
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még nem játszott valami nagy szerepet. Rende
sen a nap istenségei közé sorozzák. A nagy epo
szok korában az ind őskor kedvenc istenét, Indrát 
elhomályosítva, az ind panteon legelső alakjává 
nőtte ki magát. Ő törődik legtöbbet az emberiség
gel. Ha valami nagy baj adja elő magát a földön, 
megtestesülve legyőzi azt és megváltja a szoron
gatott emberiséget. B megtestesülések (avatára) 
száma tízre megy. Kilenc már megtörtént dolog, 
a tizedik azonban még hátra van. 1. Első megtes
tesülése hal alakjában (matszja-avatára), mikor 
Manut a vízözönből kimenti és a világteremtés 
titkára megtanítja. 2. A teknősbéka alakjában 
(kúrma-avatára) megszerezte az istenek számára 
a halhatatlanság italát (amrita). 3-ik megteste
sülésében mint vadkan kiásta és agyarain régi 
helyére vitte az óceánba alámerült földet. 4-ik 
leszállása alkalmával mint ember-oroszlán (mara-
szinha) megölte a Hiranja-kasipu nevű hatalmas 
démont, ki Indra trónját elfoglalva, leigázta az 
eget ós a földet. 5. Törpének születve (Namana-
avatára), megcsalja a démonok királyát, Bálit és 
három lépéssel bejárja a földet, levegőt és eget. 
6. Parasuráma alakját öltve magára, az egész hadi 
kasztot kiirtva, megszerzi a papi kasztnak a főurai
mat. 7. Mint Ráma hőse a Ramajánának, 8-ik ava-
tarájában mint Krisna isten számos hőstettét visz 
véghez. A pnránák tele vannak Krisnára vonat
kozó legendákkal. 9-ik földrejövetelekor mint 
Bnddha váltja.meg az emberiséget, mások véle
ménye szerint pedig éppen a buddhizmus megszün
tetésére száll le az egekből. 10-ik megtestesü
lése még nem következett be s ez a világ végét 
fogja jelenteni, mert V. akkor Kalki alakjában 
meg fogja semmisíteni a bünö3 emberiséget és 
újakat fog teremteni. V. tisztelői, az úgynevezett 
vaisnavák, a mostani hinduk egyik legnépesebb 
szektáját alkotják. V. ö. Muir, Originál Sanskrit 
texts (London 1872, 4 köt.); Oldenberg, Die Re-
ligion des Veda (Berlin 1894). 

Visnye, kisk. Somogy vm. kaposvári j.-ban, 
«920) 1063 magyar lak. 

Visnyevoloci csatornarendszer (oroszul: Vys-
nevolockaja sistema kanalov), a Volgát a Névá-
val összekötő csatornarendszer, a következő ré
szekből áll: Tverza (a Volga mellékfolyója), Vis-
nyevoloci-csatorna (a Tverzától a Znáig, 4 km. 
hosszú, 1702—8. építették), a Zna folyó, a Msz-
tino-tó, a Mszta folyó, a Visera-csatorna vagy 
ehelyett a Sievers-csatorna, a Volchov folyó, a 
ITagy-Péter-csatorna a Ladoga-tóig. Ös?zes hossza 
a Vistija-csatornán át 845 km., vízellátás céljából 
több tóval áll összeköttetésben. Hosszadalmassága 
miatt tranzitó-f orgalma ma mar csekély, de szom
szédos forgalma elég élénk. 

Visnyó (Yiénov), kisk. Zemplén vármegye 
galszécsi járásában, (íoio) 350 szlovák lakossal. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Visnyovka Coroftz) a. m. cseresznyepálinka. 
Visnyovszky Lajos, szobrász, szül. Budapesten 

1890 jún. 24. Tanulmányait Budapesten végezte. 
Nagyobb müvei: Kétségbeesés, Álom, Bánat; 
ezeken kívül egész sor emlékplakettet készített 
(Szinyei-Merse Pál, Stróbl Alajos, Pecz Samu stb.). 

Viso, olasz hegycsúcs, 1. Monté Viso. 
Visó, folyó, 1. Vissö. 

Visonta, kisk. Heves vm. gyöngyösi j.-ban, 
a Mátra tövében, (1920) 1539 magyar lak., kitűnő 
vörös bort termel. 

Visontai Soma, ügyvéd, politikus, szül. Gyön
gyösön 1854 nov. 19., megh. Budapesten 1925 
szept. 22. Egyetemi tanulmányait Budapesten vé
gezte, ahol doktorrá avatták; ezután Gyöngyösön 
a Közügy c. lapot alapította; rövid idő múlva a fő
városba költözött és több napilapnak a cikkírója 
volt. 1882-ben ügyvédi irodát nyitott Budapesten. 
Mint védőügyvéd Tomics Jásának, a Zasztava 
szerkesztőjének (aki Újvidéken 1890. Dimitrije-
vics Misát, a Branik szerkesztőjét leszúrta) vé
delmében tűnt ki, később pedig Lujza belga kir. 
hercegnőnek Fülöp koburgi herceggel való váló
perében szerepelt mint a hercegnő jogi képvise
lője. 1892-ben országgyűlési képviselőnek válasz
tották és tizenöt évig volt a képviselőház tagja. 
1908-ban udv. tanácsosi méltósággal tüntették ki. 

Visóoroszi (Buscova), kisk. Máramaros vm. 
visói j.-ban, (1910) 2861 rutén és német lak. (Tr. R.) 

Visp (Vispach, franc. Viége), a Rhone 37 km. 
hosszú bal mellékvize; ered mint Gorner- vagy 
Mattervisp a Gorner-gleccseren 1840 m. magas
ban, átfolyik a Nieolai- v. Zermatt-völgyön, Stal-
dennél egyesül a Saasi V.-pel, V. falunál ér ki a 
Rhone síkságára ós a falu alatt 2 km.-nyire csa
tornázott mederben torkollik, áradásai gyakran 
veszélyesek. A Saasi V. völgye 26 km. hosszú, 
felső völgyébe, ahol 2123 m.-nyi magasságban a 
magános Mattmark-vendéglő áll, a Schwarzen-
berg- és Allalin-gleccserek nyúlnak le. Saas falu 
és a vele szemben épült Saas-Fée népes klimati
kus gyógyhelyek. V. ö. Yung, Zermatt und das 
Visper Thai (Zürich 1901); Boger, Saas-Fée et 
la vallée de la Viége de Saas (Basol 1902). 

Vis p la s t i ca , titokzatos erő, mely a régi 
arab tudósok, elsősorban Avicenna (980—1037) 
szerint az ásatag állatokat a földben létrehozta. 

Vis probaiirti (lat.) a. m. bizonyító erő. L. 
Bizonyítás, Okirat. 

Viss, nagyk. Szabolcs vm. dadái felső j.-ban, 
(1920) 1083 magyar lak. Határában van a bodrog
közi Tisza-szabályozó társulat törökéri nagy zsi
lipje szivattyúteleppel ellátva. 

Vissar ies (n6v.), 1. Andropogon. 
Vissó, a Tisza 80 km. hosszú bal mellékvize 

Máramaros megye Romániához tartozó DK.-i zu
gában, ered a Ciszla és Borsa patakok egyesülé
séből, Polyánánál torkollik. 

Visszacsatolási kamarák (Chambres de réu-
nion), a XIV. Lajos francia királytól 1679—80. 
Metzben, Breisachban, Tournaiben és Besanconban 
felállított bizottságok, melyek megállapították, 
hogy az 1648-iki vesztfáliai, az 1659-iki pireneusi, 
az 1668-iki aacheni és az 1678-ikinymwegeni béké
ben Franciaországhoz került birtokokhoz miféle 
területek tartoztak még a megelőző századokban. 
A V. ítélete alapján XIV. Lajos nyomban meg
szállotta azt a területet s így több száz kisebb 
községet rabolt el a Német birodalomtól és a spa
nyol Németalföldtől. Legfeltűnőbb ilyen rablás 
volt 1681. Strassburg elfoglalása. V. ö. Kauf-
mann, Die Reunionskammer zu Metz (Metz 1900). 

Visszaélés hivatali hatalommal, 1. Hivatali 
bűntettek és vétségek. 
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Visszaesés, visszaütés, visszafajzás (ataviz-
mus), az a jelenség, ha az utódokon olyan tulaj
donság jelentkezik, amellyel nem a szülők, ha
nem az illető faj vagy fajta fejlődósének korábbi 
lépcsőjén volt ősök rendelkeztek. A V.-t polygén 
tulajdonságok különválasztott öröklődő fakto
rainak véletlen összetalálkozása okozza. L. Ata-
vizmus. 

Visszaesés, általában bűncselekmény többszöri 
elkövetése. A Btk.-ben, a büntetőjogban a V. a 
lopásnál (338. §), a rablásnál (349. S), az orgazda
ságnál (371. §), a csalásnál (381. §) és a kerítés
nél (Bn. 46. § ut. bek.) minősítő körülmény, még 
pedig rablásnál már akkor, ha a tettes a cselek
mény elkövetését megelőző 10 éven belül rablás 
vagy zsarolás miatt egy ízben meg volt büntetve, 
míg lopás vagy orgazdaság esetén csak akkor, ha 
ugyanezen időn belül rablás, zsarolás, lopás, sik
kasztás vagy orgazdaság miatt két ízben büntet
tetett; a kerítésnél ismét, ha 10 éven belül kerí
tés bűntette miatt egyszer büntetve volt. A csa
lásra vonatkozó intézkedés különös jellegű, 
amennyiben csak akkor minősít a V., ha a két
szeri előzetes megbüntetés csalás miatt történt. 
A V.-nek az említett minősítő jellegén kívül az 
elítéltre az a hátrányos következménye van, hogy 
a visszaeső feltételesen szabadlábra nem helyez
hető. Kriminológiai szempontból visszaeső min
denki, aki ismételve követ el büntetendő cselek
ményt. L. Bűnügyi statisztika. 

Visszaesés (orv.) a. m. Recidiva, Recrudes-
centia. L. Betegség. 

Visszaíajzás, 1. Visszaesés ka Atavizmus. 
Visszaháramlási jog, 1. Öröklés, Öröklési 

rend, Öröklött vagyon és Háramlás alatt. 
Visszahatás. A mozgás harmadik alaptörvénye 

szerint minden hatást vele egyenlő, de ellenkező 
irányú ellenhatás kisér. Ezt lépten-nyomon van 
alkalmunk tapasztalni. Ha kezemmel az asztal 
lapját nyomom, a lap visszahatását érzem az el
lenállásban. Ha kaucsuklapra lépek, ez besüpped, 
de csak addig, míg a fölébresztett rugalmas erő 
nem lesz egyenlővé a testsúlynak megfelelő 
nyomóerővel. Ha nehéz test függ zsinegen vagy 
dróton, ez ugyanolyan erővel húzza a testet föl
felé, mint amilyennel a test húzza a zsineget vagy 
drótot. Ha az egyik erő nagyobb volna a másik
nál , egyensúlyi állapot nem volna lehetséges. 

Visszaható erő. A törvény rendszerint csak a 
hatályba lépte után keletkező jogviszonyokra 
alkalmazható. Vannak azonban oly kivételes ese
tek, midőn egy újonan alkotott törvény azt ren
deli, hogy szabályait a hatályba lépte előtt kelet
kezett jogviszonyokra is alkalmazni kell és ezt 
nevezik a törvény visszaható erejének. Általános 
értelmezési szabály, hogy vagyonjogi (doiogbeli 
és kötelmi) viszonyok tekintetében nincs V.; ellen
ben családjogi és személyjogi viszonyok tekinte
tében rendesen van. A büntető jogban a V. tekin
tetében rendszerint az a szabály, hogy az új tör
vényt csak akkor szabad alkalmazni a hatályba 
lépte előtt elkövetett bűncselekményekre, ha eny
hébb, mint a korábbi törvény. így rendelkezik a 
Btk. 2. §-a is. A V. kérdése élénk vita tárgya volt 
a hadviselés érdekei ellen elkövetett bűncselek
mények, különösen a hadiszállítások körül elkö

vetett visszaélések megtorlásáról szóló 1915. XIX. 
t.-c. 24. §-ának tárgyalása alkalmával, amely § 
szerint a törvény büntető rendelkezéseit akkor is 
alkalmazni kell, ha a cselekményt a törvény 
életbelépte előtt, de már a háború idején követték 
el, feltéve, hogy a cselekmény az addigi jogsza
bályok szerint is bűncselekmény volt. 

Visszaható ige (latinműszóval verbum refleori-
vum), a nyelvtanban olyan ige, mely magára a 
cselekvő alanyra visszaható cselekvést fejez kir 
pl. húzódik=húzza, magát, takaródzik = takarja 
magát. Képzésükről 1. ígeképzés. 

Visszahelyezés, 1. Birtok és Sommás vissza
helyezés, továbbá 1. még Előbbi állapotba vissza
helyezés. 

Visszahívás (franc, rappel). A V. alkalmával 
a megbízólevél mintájára a távozó követnek (1. 
Követségi jog) ú. n. rekreditivát (lettre de recré-
ance) adnak, amely ellentétben az akkreditivával 
(megbízólevél, lettre de créance) a visszahívó 
állam fejéhez van intézve. 

Visszahonosítás, 1. Állampolgárság. 
Visszahozó névmás, a vonatkozó névmás el

avult neve. L. Vonatkozó névmás. 
Visszaidézós, 1. Emlékezet és Eszmetársulás. 
Visszakapcsolási kamarák, 1. Visszacsato

lási kamarák. 
Visszakobzás (ném. Ililckprise,B£prise,ÍTano. 

reprise, recousse). Ha az ellenség által a tengeri 
zsákmányolási jog (1. o.) alkalmazásával lefoglalt 
tengeri hajót sikerül elvonni, akkor ezzel a hajó
val vagy mint visszakobzott zsákmánnyal vagy 
mint új zsákmánnyal kell elbánni. Ha a hajóval 
mint visszakobzott zsákmánnyal bánnak, ez azt 
jelenti, hogy az első lefoglalást nem tekintik meg
történtnek. Ennek következménye, hogy az eddigi 
tulajdonos váltságdíj (ú. n. Bergelohn) lefizetése' 
mellett igényelheti a hajó átengedését. Ha azon
ban a hajót új zsákmánynak tekintik, akkor s 
tulajdonos jogai megszűntek. Hogy a hajót rep-
risenek vagy új zsákmánynak tekintik-e, ez attól 
függ a legtöbb állam tengeri zsákmányjoga sze
rint, vájjon a második lefoglalás az első lefogla
lástól számított 24 órán belül történt-e vagy azon 
túl. A német jog szerint a zsákmány biztonságba \ 
helyezése döntő. 

Visszaköveteiési jog, a tulajdonosnak az a 
joga, hogy a vagyonbukott birtokában levő, ille
tőleg a csődtömegben talált dolgát akár szemé
lyes igénye, akár tulajdonjoga alapján a tömeg
ből visszakövetelhesse (1881. XVII. t.-c. 42—46. 
§§). L. Csőd. 

Visszalépés. Ha távollevők közt valamely ke
reskedelmi ügylet megköíéséra ajánlat tétetik és 
ennek elfogadására bizonyos idő ki nem köttetik, 
akkor az ajánlattevő visszaléphet és ajánlata 
hatályát veszíti: 1. ha a visszavonás a másik 
félnek az ajánlat előtt vagy azzal egyidejűleg jut 
tudomására; 2. ha az elfogadási nyilatkozat a 
válaszadásra rendes körülmények közt szükséges 
idő elteltével jut az ajánlattevőnek tudomására 
s ez a V.-t a másik féllel már időközben vagy az 
elfogadási nyilatkozat beérkezte után azonnal 
közölte. Viszont az elfogadás hatályát veszíti, ha 
annak visszavonása az ajánlattevőnek az elfoga
dási nyilatkozat megérkezte előtt vagy ezzel 
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egyidejűleg jutott tudomására. Oly esetben, midőn 
az ügyletnek a felek szándéka szerint azonnal 
teljesíttetni kell, az elfogadás visszavonásának 
nincs helye, ha a teljesítés már megkezdetett. 

Visszalökés, a lövés visszahatása a lőfegyver 
tengelye menetében. Az ágyúnál a visszafutás-
ban, a puskáknál a fegyvert elsütő egyén vállára 
gyakorolt nyomásban nyilvánul. A V. fontos a 
fegyver szerkesztése szempontjából.Túlságos erős 
V. veszélyes leket a fegyvert kezelő testi épségére, 
míg ágyuknál erős rongálás következhetik be. 
Az automatikus lőfegyvereknél a V.-t úgy hasz
nálják ki, hogy a lövőnek csak a célozásra és el
sütésre kell ügyelnie. V. ö. Wille, Waffenlehre 
(3. kiad. Berlin). 

Visszamázsálás. Lefutott verseny után a lovas, 
a nyereg és az abban elhelyezett esetleges pótsú
lyok helyessége V. útján megállapítandó. Ha a 
V.-nál kevesebb a súly, mint a mázsálásnál volt, 
akkor a ló, ha díjat nyert, attól disqualiflkálás 
útján elesik. 

Visszametszés. Alaprajzban nézve a párká
nyok tört vonalban való elkészítése. A V. rende
sen derékszögű, a barokk-építészetben gyakran 
hegyes- vagy tompaszögű. 

Visszárverés, a vótelárflzetéssel késedelmes 
vevő ellen az érdekeltek valamelyikének kérel
mére az elárverezett ingatlannak új árverése. 
Ezen a korábbi vevő nem vehet részt, de ha a 
költség megfizetésén felül késedelmét még oly 
időben jóváteszi, hogy a kiküldött értesíthető, 
az új árverés elmarad. Ha az ingatlant az új ár
verésen az előbbinél magasabb áron adják el, a 
többlet nem illeti a korábbi vevőt, de ha az új 
vételár kisebb, a korábbi vevő a különbséget kö
teles megtéríteni. 

Visszás kép (franc, renversé), a festmény vagy 
rajz után rézre vagy fára metszett képek egy 
neme, melyeken könnyebbség okáért a sokszoro
sító lemezre direkt vitetik át az eredeti s nem, 
miként rendesen, ennek tükörképe s így a lenyo
matok nem az eredetit, hanem ennek tükörkópét 
tüntetik fel, melyet V.-nek nevezünk. 

Visszaszámla, a visszkereseti összegről szóló 
számla, amelyben a visszkereső igényeit részle
tezi. L. Visszkereset. 

Visszaszerzés (regeneratio), 1. Regeneráció. 
Visszaszerzö erő, 1. Regeneráció. 
Visszaszerzöképesség (növ.), a növénynek az 

a képessége, amellyel elveszett részeit újra fej
leszteni képes {regeneratio). 

Visszatartás, 1. Visszatartási jog. 
Visszatartási jog vagy megtartási jog (1. o.) 

(jus retentionis). A váltóbirtokos lejárt váltóbeli 
követelése tekintetében V.-gal élhet adósának 
azon pénzeire, ingóságaira és értékpapirosaira, 
melyek jogszerű úton meghatározott rendelkezés 
nélkül tényleges birtokába vagy rendelkezése alá 
kerülnek. A váltóbirtokos le nem járt követelé
sére nézve is V.-gal élhet, ha az adós csőd alá ke
rült vagy az ellene készpénzbeli tartozás miatt 
megkísértett végrehajtás sikertelen maradt. Ily 
esetben a meghatározott rendelkezés sem zárja 
ki a V. gyakorlását (1876. XXVII. t.-c. 108. §.). 
V.-a van a bérbeadónak is a törvényes zálog
jogával terhelt ingókra, amelynél fogva meg- J 

akadályozhatja azoknak a bérlemény területéről 
elvitelét. 

Visszatéréstől való eltiltás. Rendszerint a 
kiutasítással együtt rendeli el a bíró és pedig 
külföldi ellen, bűntett miatt (Btk. 64. §). A V. 
örökre vagy pedig meghatározott időtartamra 
szólhat, megszegője a Kbtk. 70. §-a szerinti 
kihágást követ el. Az eljárást az 1908. évi 
29,601. számú I. M. R. szabályozza. 

Visszatérítési rendelet (ném. Restitutions-
edikt, lat. Edictum Restitutionis), II. Ferdinánd 
császár bocsátotta ki 1629 márc. 6., melyben el
rendelte apassaui egyezség (1552 júl .29.) óta sze
kularizált egyházi birtokok visszaadását (2 érsek
ség, 12 püspökség, több mint 500 apátság) és ki
mondja, hogy az augsburgi vallásbókében (1555) 
biztosított vallásszabadság csak az ágostai hitval-
lásúakra terjed ki. A V. a protestáns fejedelmeket 
érzékenyen érintette és csak újabb ellenállásra 
késztette. A vesztfáliai békében a V. minden érvé
nyét elvesztette. V. ö. Tupetz, Der Streit um 
die geistlichen Gttter und das Restitutionsedikt 
(Wien 1883). 

Visszatérített adó, az az alaptalanul v. tévesen 
beszedett adó, amelyet hivatalból, illetőleg az 
adózó fél kórelmére a befizetéstől számítva öt 
éven belül visszafizetnek. 

Visszatérő láz (Febris recurrens). Fertőző 
betegség, melynek okozója a Spirochaeta Ober-
meieri nevű parazita, melyet a lázas beteg véré
ben találni (1. Baktériumok, színes képmellék
let, 15.). Terjesztői valószínűen az élősködő rova
rok, főleg az Ornithodorus moubata nevű kullancs. 
Tünetei: magas (42—43° C.) láz 4—5 napig, majd 
6—7 napos szünet, ekkor ismét néhány napig láz, 
majd ismét szünet (1. Láz). Gyakran 2—3 ro
ham után gyógyul. Csaknem azonnal ható biztos 
gyógyszere a salvarsan. Főleg Keleten fordul elő. 

Visszatérő mozgás (nSv.), 1. Mozgás. 
Visszatérő pont, 1. Szingularitás. 
Visszatorlás, 1. Forbat, Retorzió és Talio. 
Visszautasítás a bírósági eljárásban a bead

ványnak olyan elintézése, amely szerint a bíróság 
a kérelem érdemi ruegbírálása nélkül, alaki hiány 
miatt megtagadja a jogszolgáltatást; pl. vissza
utasítja a hatáskörébe nem tartozó keresetet, az 
elkésetten beadott felebbvitelt, az ellenmondást 
oly esetben, amikor a törvény szerint nincs helye 
stb. Ha a hiány nem pótolható, rendszerint nem 
V.-nak, hanem kijavítás (1. o.) végett visszaadás
nak van helye. 

Visszautasítási jog az államoknak az a joga, 
hogy a nekik nem tetsző követ kiküldését meg
akadályozhatják. L. Demanded'agréaiion, Követ
ségi jog. 

Visszaütés, 1. Visszaesés és Atamzmus. 
Visszavándorlás, a kivándoroltak tömeges 

visszatérése hazájukba. Minden államban, amely 
a kivándorlásban nemzeti veszedelmet lát, a V. 
előmozdítását társadalmi és állami feladatnak 
tekintik. Közgazdasági szempontból a V. akkor 
kívánatos, ha a munkabíró elemre is kiterjed s 
nemcsak azokra, akik fogyatékos munkabírásuk 
miatt az idegenben sem boldogulnak. Az állam 
az engedélyes ha jó vállalatokkal szemben gyakran 
a hazaszállítás ingyenességét vagy alacsony dlj-

ltívai Nagy bcíe&onn XIX köt. 
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tételért eszközlését köti ki, hogy a V.-nak kedvez
zen. A V.-t főként a munkaalkalmak szaporítása, 
a kereseti viszonyok javítása, a földszerzés lehető
sége, egyszóval a kivándorlás okainak megszün
tetése mozdítja elő. 

Visszavásárlás, a) A kötvényekre felvett köl
csönök törlesztésének az a módja, hogy az adós 
időszaki törlesztőrészlettel annyi kötvényt vásá
rol vissza, amennyinek napi vételárát a törlesztő-
részlettel fedezni tudja, b) Részvénytársaságok 
néha úgy szállítják le alaptőkéjüket, hogy bizo
nyos számú saját részvényt megvásárolnak ós 
megsemmisítenek. Ez az egyetlen eset, amely a 
részvénytársaságot saját részvényei megvásárlá
sára jogosítja. Az alaptőkeleszállításnak ehhez a 
módjához is az illetékes törvényszék engedélye 
szükséges. Rendesen bajba jutott vállalatok alkal
mazzák, ha a részvények jóval névértéken alul 
szerezhetők meg. 

Visszavásárlási jog. A V. (pactum de retro-
vendendo) fenntartásával kötött adásvevési szerző
désnél a vevőre az a kötelesség hárul, hogy a 
Vétel tárgyát, ha azt az eladó visszaváltani akarja, 
a űzetett vételár megtérítése mellett visszaadja. 
Az eladónak a V.-ra vonatkozó joga neveztetik 
V.-nak. A V. szigorúan személyes jellegű és csakis 
az eladót illeti meg, örököseire azonban át nem 
száll, sem másra át nem ruházható. 

Visszaverődés, a fénynek, sugárzó melegnek, 
hangnak, a víz hullámmozgásának visszatérése 
új közeg határsíkján. Mindig ama törvény sze
rint megy végbe, hogy a visszaverődési szög a 
beesésivel egyenlő és hogy a visszaverődési sík 
a beesésivel ugyanaz. L. még Tükrözés. 

Visszaverődési szög, 1. Tükrözés. 
Visszavétel (lat. retractio vagy correctio), a 

retorikában valamely kimondott szó visszavonása 
v. véglegesen, v. hogy helyette erősebb kifejezést 
mondjunk (pl. « Végre még gyilkosa lennék, attól 
félek. Nem! Az sohsem leszek, arról nem beszé
lek.)* Arany. «Bz politikai hiba, — több: politikai 
bűn!» Klauzál G.). 
• Visszavetési jog, 1. Esküdtbíróság. 

Visszavetés! módszer, ballisztikus galvano
méterre gyakorolt, rövid ideig tartó behatások 
megfigyelésére való módszer. A galvanométerre 
igen rövid ideig tartó áramot (árainlökést) enged
nek hatni s megvárják, míg a mágnestű teljes 
lengést végzett. Abban a pillanatban, mikor a tű 
a nyugalmi helyzetbe megy át, egy másik áram-
lökést engednek hatni, melynek iránya az előzőé
vel ellentétes; a tű tehát visszavettetik. Az eljá
rást néhányszor ismételve, a kiütések nagysága 
állandó lesz. 
. Visszavonás, 1. Visszalépés. 

Visszavonulás, az ellenséggel való közvetlen 
érintkezés után vagy önkéntes elhatározásból és 
tervszerűen azért történik, hogy az ellenség túl
ereje elől csapatainkat elvonjuk, vagy pedig az 
ellenségtől szenvedett vereségünk következtében. 
Áz önkéntes V. rendben történhetik. Az erre vo
natkozó intézkedések egyfelől azt célozzák, hogy 
erős, tüzérséggel ellátott utóvédek a csapatok el
vonulását leplezzék és az esetleg utánnyomuló 
ellenséget mindaddig feltartóztassák, míg a vissza
vonuló csapatok a kiutalt visszavonulási vona

lakra széttagozódnak és magukat az ellenség 
közvetlen behatása alól kivonják, másfelől azt,; 
hogy hátul és oldalt elfoglalt ú. n. felvételi állá-; 
sokban elhelyezkedett,lehetőlegteljesen érintetlen 
csapatok a visszavonuló sereget rendben meg
állíthassák és felvonultathassák. 

Visszeladási jog (pactum de retrovendendo), 
a vevőnek szerződésileg kikötött az a joga, hogy 
a dolgot az eladónak tetszése szerint bármikor 
vissza-eladhatja, másfelől pedig az eladónak az a 
kötelezettsége, hogy az eladott dolgot a vételár, 
megtérítésével a vevőtől ismét visszavenni köteles. 

Visszér, 1. Gyüjiöerek. 
Visszérsérv, vivöérsérv, 1. Varikokéle-
Visszhang (echó), a keletkezési helyre vissza

vert ós itt ismét észrevett hang. Ha valamely 
faltól, erdőszóltől bizonyos távolban hangosan 
kiáltunk, azon idő múlva, amely szükséges, hogy 
a hang a falhoz érjen és onnan visszatérjen, a 
hang újra hallatszik. Egytagú V. keletkezik, ha 
a visszaverő felület a hangforrástól Sí m.-nyire 
van. T. i. egy szótag kiejtéséhez legalább Vs mP-
kell; ha ennyi idő múlik el a hang keletkezésétől 
számítva addig, míg a hang a faltól visszatér, a 
hang éppen abban a pillanatban érkezik vissza, 
amelyben a beszélő egy szótagot bevégzett. Ha a 
távolság 2-, 3-, 4-szer 34 in., akkor 2,3,4 szótagá 
V. jön létre. Igen rövid tartamú hang esetében 
17 m. távolban levő fal is okoz már V.-ot. Ha a 
visszaverő fal távola kisebb, akkor a hang hama
rább érkezik a fülhöz, semhogy külön észrevehető 
lenne s ekkor keletkezik az ú. n. utóhang, mely a 
beszéddel, énekkel stb. részben összeolvad s ennek 
hatását zavarja. Nagy termekben, templomokban 
színházakban ez sokszor előfordul (rossz akusz
tika). Kisebb zárt helyiségekben a falaktól vissza
vert hang oly gyorsan érkezik vissza a hang
forráshoz, hogy az eredeti hangot erősiti. Ha a 
falaknak ez a rezonanciája túlságosan erős, az 
szintén zavarólag hat a beszédre vagy énekre. 
Ahol a falak okozta rezonanciát csökkenteni kei!, 
ezt alkalmas helyen függönyökkel s általában a 
hangot elnyelő lágy szövetekkel lehet eszközölni. 
Ha több visszaverő felület van különböző távol
ságban, többszörös V. keletkezik. A Rajna melletti 
Lurlei-sziklánál pl. pisztolylövést 17—20-szor hal
lani. Nevezetesebb V.-ok: Koblenz mellett, a cseh
országi Adersbach mellett, a skóciai Rosneath 
közelében; híres volt a tihanyi V. is, de ezt líjabb 
építkezések elrontották. A Milano melleti Simo-
netta-kastély két szárnya között a pisztolylövés 
60-szor ismétlődik. 17 szótagú V. van az angol 
Woodstock-vár parkjában. A római Campagnában 
CaciliaMetellasiremlékónélhexameterismétlődik. 

Visszhang (Setechov), kisk. Trencsén vm. nagy-
biccsei j.-ban, (1910) 308 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Visszkereset (lat. regressus, recursus), egy 
harmadik személy ellenében, ennek kötelezése 
alapján érvényesített igény kártalanítás iránt. így 
pl. a kezes, aki kezessége alapján a főadósért 
fizetni tartozott, ennek ellenében V.-et indíthat, 
visszakövetelve mindazt, amit helyette fizetett, a 
járulékokkal együtt; az ügyvéd a fele ellen, akinek 
írásbeli utasítására adott be felebbvitelt olyan 
határozat ellen, amely ellen a felebbvitelt a tör
vény kizárja stb. 
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Váltó-V., a váltói kapcsolatban álló személy
nek előzője ellen indított keresete. I. Biztosítási 
V., amely nem fizetésre, hanem biztosításra irá
nyul. Helye van: 1. Elfogadás hiánya miatt, ha 
a váltó általában nem, vagy megszorítással, vagy 
csak részben fogadtatott el. Ily esetben a váltó
birtokos a felvett óvás kiadása mellett a kibocsátó
tól s a forgatótól biztosítást követelhet arra nézve, 
hogy a váltó összege, illetve el nem fogadott 
része, az el nem fogadásból keletkezett költségek
kel együtt lejáratkor ki fog fizettetni. Az elfoga
dás hiánya miatt felvett óvás birtoka minden 
•előzőt feljogosít arra, hogy akármelyik előzőjétől 
biztosítást követelhessen. A biztosíték vissza
adandó: a) ha a váltó utólag teljesen elfogadtatik; 
b) ha az előző ellen, ki a biztosítást adta, a váltó 
lejártától számítva egy óv alatt fizetési V. nem 
indíttatik; c) ha a váltó kifizettetik, vagy ha a 
biztosítást adónak váltójogi kötelezettsége meg
szűnik. 2. Biztonság hiánya miatt; ha a váltó el 
is fogadtatott, biztosítási V.-nek van helye, ha az 
elfogadó csőd alá jutott, vagy ha az elfogadó ellen 
a váltó elfogadása, illetve kiállítása után vala
mely pénzbeli tartozás miatt a végrehajtás siker 
nélkül megkísértetett. A biztosítók visszaadandó, 
ha az előző ellen, aki a biztosítást adta, a váltó le
jártától számított egy óv alatt fizetési V. nem indít-
taük,ha a váltó kifizettetik, vagy a biztosítást adó
nak váltójogi kötelezettsége megszűnik, ha a vál
tót a netáni szükségbeli utalványozott teljesen el
fogadja ; az előző által adott biztosíték ezen felül 
még akkor is, ha az elfogadó utólag teljes biztosí
tást nyújt (1876. XXVII. t.-c. 25—28. s 29. §-ai). 

II. Fizetési V., amely fizetésre irányul. Előfel
tétele, hogy 1. a váltó fizetés végett bemutattas-
flék; 2. ez s a fizetés nem teljesítése kellő időben 
felvett óvással (1.' o.) igazoltassák. Az óvás elenge
dése nem menti fel a váltóbirtokost a bemutatás 
kötelezettsége alól. A telepített váltót a telepesnél, 
ha ilyen megnevezve nincs, az intézvényezettnél 
kell a telep helyén fizetés végett bemutatni. A 
fizetés nem teljesítéséről a váltóbirtokos közvetlen 
•előzőjét, s ha ez a váltót lakhelye megnevezése 
nélkül adta tovább, azon legközelebbi előzőjét, 
aki a váltót hely megjelölése mellett adta tovább, 
az óvás felvételétől számított két nap alatt Írás
ban értesíti; elegendő, ha az értesítés ez időn belül 
a postára adatott. Aki az értesítést elmulasztja, v. 
nem közvetlen előzőjéhez intézi, köteles az ebből 
eredő károkat az összes, illetve az átugrott előzők
nek megtéríteni s azonkívül elveszti ezekkel szem
ben igényét a kereset kézbesítését megelőző időre 
járó kamatokra s költségekre. A váltóbirtokosV.-ét 
bármely, vagy valamennyi váltókötelezett ellen 
indíthatja anélkül, hogy követelési jogát a be nem 
pereltek ellen elvesztené. Viszont minden váltó
kötelezett követelheti, hogy neki a váltóösszeg
nek, a kamatoknak s a költségeknek lefizetése 
mellett s a fizetés hiánya miatt felvett óvás kiadas-
Bék, több ajánlkozó közül annak van elsőbbsége, 
akinek fizetése által a legtöbben szabadulnak. 

A V. tárgya a váltóbirtokosra nézve a ki nem 
fizetett váltóösszeg s ennek a lejárattól számí
tandó 6'/o kamataira az óvási s egyéb költsé
gekre és Vs'/o váltódíjra, amely összegek, ha a 
visszkereseti a fizetés helyétől különböző helyen 
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lakik, a közép váltóárfolyam szerint számítan
dók. A forgató, aki a váltót beváltotta, előzőitől 
követelheti az általa befizetett összeget a fizetés 
napjától számított 6°/0 kamatokkal, a felmerült 
költségeket s '/ ,% váltódíjat, esetleg árfolyam-
átszámítással. A visszkereső külföldre intézett 
V.-ében felszámíthatja az ott megengedett maga
sabb tóteleket, a külföldi visszkereső belföldre in
tézett V.-ében csak akkor számi thatj a az ottani ma
gasabb tétele ket, ha azokat tényleg kiegyenlítette. 
A visszkeresőnek jogában áll előzőjére követelése 
erejéig visszváltót intézni. E váltó látra állítandó 
ki s közvetlenül a visszkeresett lakhelyére inté
zendő ; összegéhez hozzászámíthatja a visszváltó 
értékesítéséhez netán járó alkusz- s bélyegdijakat. 
Törvényünk a V.-et egyáltalán úgy szabályozza, 
mintha a váltóbirtokos visszváltót intézett volna 
és keresetét erre alapítaná. 

A biztosított kárösszeg kifizetésével, a tör
vény erejénél fogva, a biztosító társaság mind
azokba a jogokba lép, amelyek a kárösszeget fel
vett biztosítottat egy harmadik ellenében meg
illethetik. A biztosító e harmadik ellen ezen V.-i 
jogát érvényesítheti és tőle a kifizetett kárösszeg 
megtérítését követelheti. 

Visszkezes v. kártalanító kezes, ellenkezes, 
1. Kezesség. 

Visszleszámítolás, 1. Viszontleszámtttatás. 
Vissz-számla, 1. Visszaszámla. 
Visszterhes szerződés (terhes, onerosus szer

ződés), amely mindkét szerződő fél részére va
gyoni juttatással, illetőleg kötelezettségvállalás
sal jár (így az adásvételnél, bérletnél stb.), ellen
tétben az ingyenes (lukrativ) szerződéssel, amely
nél a szerződő fél egyike ellenszolgáltatás nélkül 
jut bizonyos vagyoni előnyhöz, mint pl. az aján
déknál. 

Visszváltó v. ellenváltő, a visszkeresö által 
követelése erejéig előzőjére intézett váltó, 
Visszkereset. 

Visszvámok (ang. drawbacks), 1. Vámfizetési 
kötelezettség. 

Visszvégrehajtás. Ha a végrehajtást szenvedő 
a végrehajtatót a végrehajtási eljárás során, v. 
ezt megelőzni akarván, a bíróság közbejöttével, 
a kiküldött előtt az eljárás során vagy közokirat
tal igazolhatólag önként kielégíti s utóbb a bíró
ság a végrehajtás alapjául szolgált határozatot, 
amelynek alapján a végrehajtást elrendelték és 
foganatosították, jogerős bírói határozattal meg
változtatta, hatályon kivül helyezte v. korlátozta, 
akkor a végrehajtást szenvedő V. útján a végre
hajtatónak tett teljesítést visszakövetelheti. Ha 
a végrehajtást szenvedő kimutatja, hogy V.-i 
igénye a jogorvoslattal megtámadott határozat 
hatályon kivül helyezése stb. esetében veszélyez
tetve van, kívánhatja, hogy a kielégítés a végre
hajtató által nyújtandó biztosítástól tétessék füg
gővé, ily biztosítás nem nyújtása esetén pedig 
engedtessék meg, hogy fizetés helyett a teljesítés 
értékét bírói kézhez letehesse. 

V i s t a , a vista (olasz a. m. látra). A V.-jelzés 
utalványokon, váltókon és más hitelpapirokon 
azt jelenti, hogy az iratban foglalt kötelezettség 
vagy felszólítás bemutatáskor teljesítendő. L. 
még Látra szóló váltó. 

S5» 
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Vista máre, a Fogarasi havasok 2520 m. ma
gas csúcsa Pogaras vmegye árpási járásában, a 
Negoj-csúcs közelében. A Siebenbürgischer Kar-
pathen-Vérein menedékházat épitett rajta. 

Vistaszpa, I. Dareios perzsa király atyjának, 
Hystaspesnek (1. o.) perzsa neve. — Egy hasonló 
nevű iráni király uralma alatt lépett fel Zoro-
aszter (1. o. és Zend-Aveszta). 

Visuc, adók. Lika-Krbava vm. udbinai j.-ban, 
<i9io) 1511 szerb lak. (Tr. SzHSz.) 

V i suu i (lat. a. m. látomány), hivatalos hitele
sítése útlevélnek (különösen külföldre szóló út
levélnek az illető külföldi államnak az útleve
let kiállító államban levó képviselete részéről), 
munka- vagy cselédkönyvnek. — V. repertum, 
látlelet (1. o.). 

Visurgis, a Weser (1. o.) folyó latin neve. 
Y'isus, 1. Látás. Szakemberek a látásélességet 

értik alatta, amit látáspróbákkal határoznak meg. 
Vis v i t á l i s a. m. életerő. L. Vitaiizmus. 
Visz, kisk. Somogy vm. lengyeltóti j.-ban, 

(1920) 301 magyar lak. 
Viszák, kisk. Vas vm. körmendi j.-ban, (1920) 

543 magyar lak. 
Viszáló, a feje alatt horogban végződő nagyobb 

orsó, amelyet a halászok több fonalnak össze-
sodrására használnak. 

Viszér, 1. Gyüjtöér. 
Viszérsérv, vivöérsérv, 1. Varikokéle. 
Viszka (Visca), kisk. Hunyad vm. marosillyei 

j.-ban, (i9io) 1266 román lak. (Tr. R.) 
Viszkáha (áiiat), a pampaszi nyúl (1. o.; Lagos-

tomus tncliodactylus Brookes) szinonim neve. 
Viszketeg, 1. Viszketés-
Viszketegség, 1. Viszketés. 
Viszketés. A bőrön és néha bizonyos nyálka

hártyarészeken fellépő különleges érzés, mely 
vakaródzásra, megdörgölésre ingerel. Keletkezési 
módja, részletes élettana még nem tisztázott. 
Biológiailag az élősködők elleni védekezést szol
gálja. V.-t okoz számos élősködő csípése vagy 
jelenléte (bolhák, tetvek, rühatka stb.), számos 
bőrbetegség (Prurigo, Pruritus), a bőrt iz
gató bizonyos vegyi anyagok s néhány belső 
betegség (sárgaság, cukorbaj stb.). Bőrgyógyá
szati szempontból V. vagy bőr- V. (pruritus) alatt 
krónikus bőrneurózist értenek, melynél a bőr 
teljesen normálisan néz ki és mégis igen erős V.-t 
érez a beteg. Oka sokszor a fent említett beteg
ségek (diabetes, sárgaság), sokszor pedig ki sem 
deríthető. Nem tartoznak tehát ide azok a beteg
ségek, amelyeknél a V.-t valamely bőrbaj okozza 
(eccema, viszketegség, rüh, stb.). 

Viszkon (viscon), élesztőkivonat, más állati 
eredetű anyagokkal keverve igen jó, a húskivo
nathoz hasonló tulajdonságai vannak. 

Viszkoziméter (viscosimeter), folyadékok 
nyúlósságának (viszkozitásának) meghatározá
sára szolgáló készülék. Pl. az Engler-féle V., 
ennél 20°-, 50°-, vagy 100°-on határozzuk meg a 
kérdéses folyadék viszkozitását, amely egy vi
szonyszámból adódik. 

Viszkozitás az élő anyagnak, mint oldatnak 
jellemző tulajdonsága. Nagysága az oldott emul
ziós kolloidok, tehát elsősorban a fehérjék meny-
nyiségétől függ. Klinikai szempontból elsősorban 

a vér V.-nak ismerete és meghatározása bír 
jelentőséggel, mint a vér áramlási sebességének 
és nyomásának egyik faktora. Meghatározása. 
azon alapszik, hogy valamely folyadéknak egy 
csövön való kifolyási sebessége a nyomáson, hő
mérsékleten és a cső méretein kívül a folyadékok 
belső súrlódásától függ. Ha ugyanazon eszközön,, 
ugyanazon körülmények között végezzük a meg
határozást, afolyadékok kifolyásának időtartama 
egyenes aranyban áll a belsó súrlódással, a V.-saL. 
Ezen alapszanak a klinikailag is használt Beck— 
Hirsch és Determann-f éle viszkoziméterek. A vér 
V.-a szénsavtartalmával arányban emelkedik; 
urémiánál is gyakran nagyobb a V. Az ered
ményeknek egyelőre inkább csak teoretikus ér
tékük van. 

Viszkózus (lat. viscum, a. m. madárenyv^ 
ragadós-nyúlós, sűrűn folyó, 1. Viszkoziméter. 

Viszló, kisk. Borsod vm. edelényi j.-ban, (1920)̂  
338 magyar és tót lak. 

Viszmut a. m. bizmut (1. o.). 
Visznek, nagyk. Heves vm. gyöngyösi j.-ban, 

(1920) 2324 magyar lak. 
Viszocsány (Vysocatty), kisk. Trencsén vnu 

báni j.-ban, (1910) 183 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Viszoka (Wysoka), az északi Kárpátokban, 

gyakran használt név, lengyel szó, magyarul, 
hegycsúcsot jelent, az ismertebb ilyen nevek a 
következők: 1. Nagy V. vagy Tátracsúcs (255& 
m.) a Magas Tátrában; 2. Kis V., ugyanott, 
2196 m.; 3. Viszoki Vrh vagy Klin, a Liptói 
havasok 2170 m. magas csúcsa; 4. Ka Kis Kár
pátok 754 m. magas csúcsa Maíaezkától DK.-re. 

Viszolaj (Visolaj), kisk. Trencsén vm. illavai 
j.-ban, (1910) 741 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Viszonhitbér, 1. Hitbér. 
Viszonos jegybér, 1. Jegybér. 
Viszonosság (ném. Gegenseitigkeit, Sezi-

prozitát, franc, r eciprocité). Meg szokták külön
böztetni az alaki, anyagi, vélelmezett ós kifeje
zett V.-ot. Alaki V. az, ha valamely állam a kül
földieket a belföldiekkel egyenlő bánásmódban 
részesíti. Anyagi V, ha az állam úgy bánik a 
külföldiekkel, mint ezeknek állama az ő polgá
raival. Vélelmezett V. ha az állam a külföldinek 
mindaddig biztosítja az állampolgárait megillető-
jogvédelmet, amíg be nem bizonyítják, hogy az 
illető külföldinek állama a V.-tól eltér. Kifejezett 
v. nem vélelmezeit V. alatt értjük az oly V.-ot, 
amelynek kedvezményére a külföldinek csak 
akkor van igénye, ha bebizonyítja, hogy az 6 
állama a jogvédelmet megfelelő esetben megadja 
a külföldi tartózkodási helyéül szolgáló állani 
polgárainak. A V.-ra nézve a magyar jog szem
pontjából La következő törvényhelyeket és rende
letet: 1868. XV. t.-c. 3. §.,1875. XXXVII. t.-c 
210. § , 1877. XX. t.-c. 194. §., 1881. LX. t.-c. 
3. és 4. §., 1912:. LIV. t.-c. 33. §., 72.500/914. 
I. M. r, 1881. XVII. t.-c. 71., 75. §., 1891. XLv 
t.-c. 18. §., 1894: XVI. t.-c. 107. §., 1895; 
XXXVH. t.-c. 16. §, 1896. XXXHI. t.-c. 474. §.,. 
1897. XXI. t.-c. 9., 12., 17. §., 1899: XLVI. t .-c 
36 , 37., 39, 40. § , 1907. XIX. t.-c. 66, 77. §. 
1909. II. t.-c. 51. §. 1911. I. t.-c. 16, 18, 46., 
112, 124, 268, 315, 414. §., 1911. XII. t-O* 
1914. XLIL, LL t.-c. 
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Viszontbiztosítás, 1. Biztosítás-
Viszonteladó az, aki az árút nem fogyasztás, 

tanem haszonnal való továbbadás céljából vásá
rolja. A nagykereskedőnél és a termelőnél a köz
vetlen fogyasztóval szemben rendesen ár- és fize
tési kedvezményben részesül. Sok kereskedő és 
termelő csak V.-nak ad el. L. még JEn gros üzlet. 

Viszontkereset oly kereset, amelyet a folya
matban levő perben az alperes a felperes ellen 
támaszt. A V. az ellenkövetelés érvényesítésének 
•egyik módja, a másik mód a beszámítási kifogás. 
A különbség a kettő között az, hogy a beszámí
tási kifogás, melynek csak beszámítható ellen
követelés esetében van helye, csak arra irányul, 
hogy a felperest keresetével egészen vagy rész
ben elutasítsák; a V. azonban arra irányul, hogy 
A felperest a többkövetelésben elmarasztalják. 
A Pp. szerint V. akkor indítható, ha tárgya 
ugyanaz, mint a kereseté, vagy ha a V. a kere
settel összefügg, továbbá, ha az alperes keresete 
a felperes ellen védelemként különben is érvé
nyesíthető volna, pl. ha be lehet számítani. A bíró
ság a V.-et a keresettel egyiltt döntheti el. (Pp. 
189., 190. §.). 

Viszontkezes (máskép: kármentesítő vagy 
ellenkezes, németül Mückbürge), 1. Kezesség. 

Viszontkövetelés v. ellenkövetelés, oly köve
telés, amelyet a kötelezett (adós) a jogosított 
féllel (hitelezővel) szemben érvényesíthet. L. Be
számítás 2., Viszontkereset. 

Viszontleszámitott váltók számlája, 1. Yi-
szonlleszámíttatás. 

Viszontleszámittatás (Beeskont), oly váltók 
leszámíttatása, amelyek leszámítás útján jutottak 
a leszámíttató tulajdonába. A kisebb pénzintézet 
így helyezi el leszámított váltóit nagyobb pénz
intézetnél stb. Keresete az alkalmazott kamat-
(diszkont-) és jutaléktételek különbözete, de ezzel 
•szemben a váitó helyes beváltásáért a felelősséget 
is viseli. Ezért a viszontleszámított váltókat több
nyire nem a rendes Váltószámlán (1. o.), hanem 
külön Viszontleszámított váltók számláján köny
velik el és csak a beváltás után könyvelik át a 
•Váltószámlára. A V. költségeinek pontos nyilván
tartására külön Viszontleszámított váltók disz
kontja (kamatja) számlát is alkalmaznak, amely
nek egyenlege az év végén a Veszteség- és nyere
ségszámlára kerül. 

A V. a pénzintézetek egyik legelterjedtebb 
pénzszerző forrása és passzív üzletága, amely ren
desen a nagyobb pénzintézettel kötött szerződésen 
alapul. A végső viszontleszámító hely hazánkban 
a Magyar Nemzeti Bank. 

Viszontszolgáltatás, kétoldalú, vagyis olyan 
szerződéseknél, amelyeknél — miként pl. az adás
vételi szerződésnél — az ügyfelek mindegyike 
adós is, hitelező is, V. az a szolgáltatás, amelyet 
iz egyik fél az őt terhelő szolgáltatás teljesítése 
ellenében a másik féltől követelhet. így a vevő 
szempontjából az általa fizetendő vételárral szem
ben áll mint V. az eladó részén az eladott tárgy 
szolgáltatása és fordítva. Arra nézve, hogy a 
szolgáltatás lehetetlenné válása mennyiben érinti 
a félnek a viszontszolgáltatáshoz való jogát. L. 
Lehetetlenség. 

Viszont szolgáltatási adóelmélet, 1. Adó. 

Viszonvád, a kölcsönös rágalmazásnál, becsü
letsértésnél és testi sértésnél foglalhat helyet. 
A Bp. 23. §-a értelmében ugyanis mindaddig, míg 
az egyik fél vádjára megindított bűnvádi eljárás 
befejezve nincs, jogában áll a másik félnek is az 
ellene elkövetett sértés miatt a bűnvádi eljárást 
megindítani, habár az elévülés határideje már 
lejárt volna, mikor is ugyanaz a bíróság hivatott 
eljárni V. alapján, mely az alapvád értelmében 
eljár. L. még Compensatio. 

Viszonválasz, 1. Periratok. 
Viszony, egyik eredeti kategóriája az emberi 

felfogásnak, úgy hogy nem definiálható; körül
írva : valaminek valamire való vonatkozása. A 
természetben a tárgyak hatnak egymásra, ennek 
a kölcsönhatásnak elvont felfogása V. A gondol
kodásban is fogalmak föltételezik egymást, függ
nek egymástól, vonatkoznak egymásra, ez a V. 
közöttük. V. tehát nem valamely dolognak, gon
dolatnak, amennyiben külön van vagy gondol
tatik, sajátsága, hanem mindig csak amennyiben 
mással együtt van, gondoltatik, illeti meg. A V.-
ról tehát voltakép nem mondható, hogy van, ha
nem hogy beáll vagy fennáll, azaz: érvényes. 
V.-os fogalmaknak azokat nevezzük, melyek egy
mást feltételezik, pl. a nagynak fogalma feltéte
lezi a kicsinyét stb. — V. a matematikában a. m. 
arány (1. o.). 

Viszonylagos (relatív), a szó filozófiai értel
mét 1. Abszolút. V. adóelmélet, 1. Adó; V.büntető-
jogi elmélet, 1. Büntetőjogi elméletek. V. népes
ség, 1. Népesség. 

Viszonylagossági elv, 1. Relativitás. 
Viszonylagos többség. Ha a számba veendő 

mennyiség kettőnél több csoportra oszlik (pl. a sza
vazatok kettőnél több jelölt, kettőnél több indítvány 
közt oszlanak meg), a V. az, amely nem több ugyan 
a teljes mennyiség felénél, azaz nem több, mint a 
többi csoportnál jelentkező számok együttes ösz-
szege(ú. n. abszolút, feltétlen többség), de többet 
tesz ki, mint külön-külön a többi csoport bármelyike. 
Választáshoz, határozathozatalhoz bizonyos ese
tekben abszolút többség szükséges, mas esetek
ben V. is elég. 

Viszonyszó (régebb neve: alakszó), a nyelv
tanban az a beszédrész, mely vagy a mondatrészek, 
vagy a mondatok közti viszony jelölésére szolgál. 
B kétféle hivatás szerint vannak a) szóviszonyítók: 
névutók és ragok; b) mondatviszonyítók: a kötő
szók. 

Viszota Gyula, irodalomtörténetíró, szül. Ercsi
ben (Fejér) 1871 febr. 5. Tanulmányait Budapesten 
végezte; tanár volt Sopronban, majd a fővárosban, 
1907. a kőbányai főgimnázium igazgatója. 1917-ben 
főigazgatóvá nevezték ki 8 a vallás- és közoktatás
ügyi minisztériumba osztották be, ahol a közép
iskolai osztályt vezette. Irodalomtörténeti dolgo
zatai a Budapesti Szemlében s a szakfolyóiratok
ban jelentek meg; legjelentősebbek Széchenyi 
munkásságára vonatkozó kutatásai, melyek több 
értékes fölfedezéssel gazdagították a tudományt. 
Szily Kálmán támotatásával gyűjtötte és rendezte 
a Magy. Tud. Akadémia Széchenyi-múzeumának 
anyagát, elkészítette részletes targyjegyzékét 
(1905). Önálló müvei: Széchy Mária a drámai 
költészetben (1892); Fessler hatása Kisfaludy 
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Károlyra (1900); Gróf Széchenyi Istvári és a 
magyarországi lóversenyek (1904); A Stádium 
tnegjelenésének és eltiltásának története (1905) ; 
Széchenyi István és a pesti hengermalom (1910) ; 
Széchenyiésaz Orsz.Magy. Gazdasági Egyesület 
(1910); Széchenyi politikai programmtöredékei-
nek keletkezése és hatása (1916). Sajtó alá, ren
dezte Széchenyi újonnan fölfedezett munkáját, a 
Garatot. A Magyarország Ujabbkori Történeté
nek Forrásai c. gyűjteményben bevezetéssel és 
jegyzetekkel ellátva kiadta Gróf Széchenyi István 
Naplói I. és II. kötetét (1925). A Magy. Tud. 
Akadémia 1913., a Szent István Akadémia alaku
lásakor (1916) tagjául választotta. A magyar 
Irodalomtörténeti Társaság alelnöke. 

Visztrica (Bisztrica, az ókori Haliakmon, 
török neve Indzse-Kara-szu, a. m. kis fekete víz), 
folyó Dél-Makedoniában, Szaloniki közelében, 
görög területen. Ered a Grammosz-hegységben s 
a Kasztóriai tóból két ágban s 207 km.-nyi folyás 
után a Szalonikii-öbölbe ömlik. 

Visztula (ném. Weichsel, lengyel Wista, latin 
Tá'síwfa),Lengyelországlegjelentókenyebbfolyója. 
Ered Osztrák-Sziléziában a Jablunkai hegységben 
a Fehér-, Kis- ós Fekete- (B iala-, Molinka- és Cserna) 
V. összefolyásából Visla falu mellett, a hajózható 
Przemsza fölvétele után Schwarzwasser városig 
szűk sziklavölgyben folyik, itt ér ki a hegyvidék
ből, mint 600—1000 m. széles folyó, átfolyik Len
gyelországon, amelynek legnagyobb folyója, de itt 
sehol sincs gátak közé szorítva s ezért a vidéket 
sokszor elárasztja. Keresztülfolyik Varsón. 1980 
km2 területű deltavidékét a 8 m. magas gátak 
dacára is sokszor elönti. Deltája Danzig és Blbing 
közt 53 km. széles. Régebben Montauer Spitzénól 
2 ágra oszlott: V.-ra és Nogatra. A Nógat ki
induló helyét azonban 1845-től 1857-ig vízi mun
kákkal elzárták s azóta 3 km.-rel alább a 2 km. 
hosszú V.-Nogat csatorna visz a Nogatba. A V. 
novü torkolati ág ismét kettéágazik, a K.-i ág, a 
25 km. hosszú Blbingi V. 10 ágban a Frisehes 
Haffba ömlik, a Ny.-i, a 33 km. hosszú Danzigi 
V. Weiehselmünde vár alatt torkollik a Keleti
tengerbe. A V. egész hossza 1076 km., vízterü
lete 198,510 km2, delta vidéke Danzig kikötő
vel együtt a Népszövetség védelme alá helye
zett terület. Jelentékenyebb mellékvizei balról: 
Przemsza, Pilica, Brahe, Schwarzwasser, Montau, 
Ferse és Mottlau; jobbról a Rába, Dunajec, Widoka, 
San, Vieprc, Narev és Bug, Drevenc, Ossza és 
Liebo. A Brombergi-csatorna a V.-t a Netze utján 
az Oderával köti össze, nagyobb hajók a San tor
kolatától, kisebbek Zabrzegtől kezdve járhatnak 
rajta; 1848 óta Varsótól kezdve rendes gőzhajó-
járatok közlekednek, kedvező vízállás esetén a 
gőzösök Sandomirig fölmehetnek; áprilistól októ
berig hajózható, a nyári kis vízállás esetén meg
szakítva, leginkább Thorn és Vloclavszk, Plock 
és Varsó közt. Sokszor áradásai után hirtelen új 
zátonyok keletkeznek medrében, amelyek a hajó
zásnak akadályai; porosz ui alom alatt volt részét 
idlandóan szabályozták, az orosz kormány azon
ban csak 1903 óta tett valamit a szabályozás 
érdekében. Halakban gazdag, közgazdasági je
lentősége főleg abban áll, hogy rajta sok fát és 
egyéb terményt lehet szállítani, forgalma elég 

élénk. V. ö. Die Weichsel historisch-topogra-
phisch u. malerisch (kiadta Brandstatter, Marien-
werder,1855); IAcht,T>ie untern Weichselniede-
rungen (Danzig, 1878); Bludau, Die Oro- und 
Hydrographie im Stromgebiet der Weichsel(Gotha 
1894); Keller, Mernél-, Pregel- und Weichsel-
strom (4 kötet szöveg, 1 köt. táblázat és 1 köt 
térkép, Berlin 1900); Braun, Die deutscheu 
Weichselufer (Danzig 1905.). 

Visztula-Haff csatorna, a Nógat nevű Visztula-
torkolati ágát köti össze a Frisehes Haff nevű. 
tengerrésszel, 19-7 km. hosszú, 2—2-2. m. mély,, 
hajózás céljaira szolgál. 

Visztula kormányzóság néven nevezték Orosz-
Lengyelországot az oroszok. 

Viszvamitra, a Rigvedában szereplő o-inda& 
papi család ősatyja. A Ramajana 1. könyvében, 
király, aki meglátogatja Vasista remetót és csoda-
tehenét elrabolja; a tehén megszabadítja magát s 
gazdája megalázza V-t, aki ezért vezeklőóletre-
adja magát s brahmánná tökéletesedik. 

V i t a (lat.) a. m. élet; vita ante acta, a meg
előző magaviselet, életmód. Vita brevis, ars longa, 
rövid az élet, hosszú a művészet, állítólag Hippo-
krates mondása. 

Vita (franc, débat), a parlamentben vagy egyéb-
köztestületekben (törvényhatóság, község stb.),. 
tudományos vagy egyéb társaságokban a testület, 
v. társaság körébe tartozó Ügyeknek, elnök veze
tése alatt, meghatározott rend szerint való tárgya
lása megállapodás vagy határozathozatal céljából. 
A vita rendszerint előkészített javaslat alapján in
dul meg. Megkülönböztetik az általános vitát, 
amely a javaslat elvei fölött dönt s a részletes 
vitát, amely az általánosságban elfogadott javaslat 
részletei körül forog. A nemzetgyűlési vita v. tár
gyalás szabályait a Házszabályok állapítják meg-

Vita Emil, közig. író, szül. 1874 dec. 10. Tanul
mányai végeztével a főváros szolgálatába lépett 
s 1920. mint tanácsos nyugalomba ment. Ő kezde
ményezte a híd- ós alagútvám megszüntetését, a, 
közraktárak kibővítését, idegenforgalmi hivatal 
felállítását, a kikötőépítkezésnek a főváros által, 
való megkezdését. Tervezte és megszervezte a 
Budapesti kisipari hiteiszövetkezetet. Számos köz
gazdasági és közigazgatási jogi cikkén kivül 
önállóan megjelentek következő tanulmányai:. 
Egyesületi jog (1906); A magyar állampolgár
ságra, községi illetőségre és idegenek ittlakha-
tására nézve fennálló jogszabályok (1908); A 
községi illetőség (1912). 

V i t a c e a e (Ampelídaceae), szőllőfélék (növ.)> 
A Rhamnales-sorozat családja; mintegy 600 faj, 
tartozik hozzá, melyek főként a trópusokon honos
kúszó cserjék (liánák). Virágjuk 4—5 tagú, szir
muk szétnyíló vagy visszacsapott vagy néha.a, 
szirmok csúcsukon összenőttek ós a virág kinyí
lásakor kúpakalakúan dobatnak le (pl. a szőllö-
virága). A csésze többnyire igénytelen. Termésük, 
gyakran puha húsú, 2 rekeszü bogyó, 1—1 vagy 
2—2 maggal. Leginkább a melegüvi őserdőket 
kedvelik, egyesek á hegységekbe is felhatolnak 
és számos Cissus-ÍA} a délamerikai pusztákon és-
sivatagokon él. Ide tartozik többek közt a Viüs. 
szöllő; Parthenocissus, vadszőllő; Cissus (1. o,-}; 

Vitagráf, 1, Elektrotahiszkóp. 
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Vitairás, az egyes gyorsírási rendszereknek 
megrüviditettsége oly célból, hogy a leggyorsabb 

• beszédeket, az ú. n. vitákat is gyorsírási jelekkel 
utánírni lehessen. Leginkább a parlamentekben 
az országgyűlési gyorsírók használják. 

Vitali, Qiovanni BaUista, olasz zenesrerző, 
szül. Cremonában 1644 körül, megh. Modenában 
1692 okt. 12. A szonátaforma első mestereinek 
egyike. 

Vitalianus, pápa, L Vitellianus. 
Vitaliánusok, azokat a tengeri rablókat hívták 

így, akik a XIV. sz.-han az északeurópai országok 
partjait nyugtalanították. Midőn Margit dán-svéd
norvég királynő 1391. Stockholmot ostromolta, 
a szorongatott Albrecht király rokonai, a meck-
lenburgi hercegek kalózokat fogadtak zsoldjukba 

. Margit ellen. Ezeket a rablókat nevezték V.-nak, 
amennyiben az ostromolt Stockholmot viktuáliák-
kal, eleséggel látták el. 1392-ben Gotland szi-

, getét kerítették hatalmukba, de hat évvel később 
Jungingen Konrád, a német lovagrend nagy
mestere elűzte őket. A V. egy része visszatért 
hazájába, a nagyobb rész azonban a Friz-szige-

„tekre ment s onnan dézsmálta a tengeri hajó-
, kat. 1401-ben a hamburgiak ellenében Helgoland 
közelében csatát vesztettek, mire erejük megtört. 

, 1129-ben kirabolták és felégették ugyan Bergent, 
de ez volt utolsó szereplésük, nevük eltilnt a tör
ténelemből. 

Vitalin, 1. Brown-Séquard. 
Vitá l i s (lat.) a. m. az élethez tartozó, az életre 

fontos. V. festés, eljárás, amellyel az élő szöve
teket lehet színesre festeni. 

Vitális István, geológus, szül. Pusztaszent
tornyán (Békés vm.) 1871 márc. 14. Egyetemi 
tanulmányait Budapesten végezte. 1894-ben a sel-
meczbányai ev. főgimnázium, 1912. a selmecz-
bftnyai bányászati akad. tanára lett. 1920-ban a M. 
Tud. Akadémia levelező tagjává választotta. írói 
tevékenységét szépirodalmi téren kezdte elbeszé
lésekkel és úti cikkekkel. Már egyetemi hallgató 
korában Brassó természeti viszonyairól szóló 
munkájával pályadíjat nyert; 1903—1906. a bala
tonvidéki bazalthegyeket, 1907—1908. a Szepes-
Göinöri Érchegysóget tanulmányozta, 1909. a hor
vátországi széntelepek kutatásával foglalkozott. 
1910—1914 között az erdélyi Mezőséget tanul
mányozta, a földgázforrások közül többet fel
fedezett s 1915—16. Böckh Hugóval karöltve 
részt vett a morvamezei földgáz és kenőolaj fel
tárásában, 1916 óta főkép a Selmeczvidéki Érc
hegység bányageológiai felvételével foglalkozik. 
Számos tanulmánya jelent meg tudományos folyó
iratokban. Nagyobb munkái: A Balaton fölvidék 
hazaltjai (1904 és 1909); A Balatonvidéki kecske-
körmök (1910); A magyarországi magnezitek 
(1914); A nyitramegyei Büdöskő földi olajtelepei 
(1914); Az Erdélyi medence földgázforrásai 
(1915); Bélabánya aranybányászata (1916). 

Vitálisfalu (Vitálisovce), kisk. Liptó várm. 
liptószentmiklósij.-ban, (1910) 88 szlovák lakossal. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

V i t a l i smus (lat.), 1. Vitaiizmus. 
Vitális oxidálás <»ífv.), az élő test vegyületeinek 

a lélegzéskor oxigénnel való egyesülése, vagyis az 
ú. n. fiziológiai égés régebbi megnevezése. 

V i t a l i t á s (növ.), a magvaknak és spóráknak 
az a sajátsága, hogy életképességüket hosszabb-
rövidebb ideig nyugvó (latens) állapotban képesek 
megtartani. L. még Életrevalóság. 

V i t a l i t i u m (lat.), valakit élete fogytáig meg
illető ellátási igény (haszonélvezet vagy életjára-
dók). Ilyen az ú. n. kikötmény (Ausgedinge), amely 
valamely ingatlannak átruházása alkalmával fenn
tartott és az ingatlanon jelzálogilag biztosított, 
vagy az ingatlant telki teherként terhelő járadék
ban áll. V. a családi hitbizománnyal kapcsolatos 
apanage is. V.-nak szokták nevezni az özvegyi 
és hajadoni jogot is, noha ezek nem életfogytig 
biztosított jogok, hanem amaz csupán az özvegy
ség, emez a hajadoni állapot idejére van korlá
tozva. 

Vitaiizmus, az a biológiai, illetőleg filozófiai 
tan, mely szerint az élő szervezetek élet jelen
ségei különleges, az élettelen világ erőitől telje
sen különböző erőnek, az ú. n. életerőnek (vis 
vitális) nyilvánulása. A V.-t ebben a kezdetle
ges megfogalmazásában megbuktatták a XIX. sz. 
bámulatra méltó vizsgálatai, melyek a biológiai 
tudományok minden főágában beigazolták, hogy 
az élő lényekben is csak ugyanazon erők és tör
vények uralkodnak, mint a szervetlen világban, 
azaz hogy az életjelenségek fizikai-kémiai úton, 
tehát mechanikai módon teljesen megmagyaráz
hatók, ezért fölösleges és természettudomány
ellenes az életerő föltevése. Az utolsó évtizede
kig csakugyan úgyszólván egyedül a mechanisz
tikus felfogás volt a biológusok meggyőződése, 
a nagyszámú és különböző újabb vizsgálatok 
eredményeinek magyarázata azonban a XIX. sz. 
végén újból felszínre vetette, bár más alakban, 
a V. alapelvét, úgy hogy ma a biológusok ismét 
két pártra szakadtak: a mechanisták és neovita-
listák pártjára. 

A neovitalizmus-netk nevén kívül kevés köze 
van a régi V.-hoz, mert a neovitalisták felfogása 
szerint az élettelen világ erői és törvényei csak 
a szervetlen világ jelenségeit magyarázzák meg 
teljesen, ellenben az életjelenségek mibenlétét 
nem, vagyis, hogy az életjelenségek lényegük
ben a szervetlen világ jelenségeitől merőben el
térők és csak különleges vitális erőkkel magya
rázhatók meg. A mechanisták viszont azt han
goztatják, hogy az életjelenségek a szervetlen 
természet erőivel teljesen és egyedül kielégí
tően megmagyarázhatók s ezért az életjelensé
gek és az élettelen természet jelenségei között 
nincsen nagyobb különbség, mint a szervetlen 
világ egyes jelenségei között. 

A mai vitalisztikus (ú. n. neovitalisztikus} 
törekvéseket, melyeknek főszószólói: Bunget 
Reinke, Schneider, Pauhj, Uexküll, Driesckt 
Radl, Frange' stb., három csoportra oszthatjuk, 
ú. m. pszichológiai, mechanisztikus és teleológiai 
V.-ra. Mind a három irány teljesen eltérő szem
pontból indul ki. 

A pszichológiai V. alapjában nem is biológiai, 
hanem filozófiai felfogás, mely a testi és lelki 
világ összefüggésének ősrégi kérdéséhez fűződik 
és abból a többé-kevésbbé világos tapasztalatból 
ered, hogy azok a filozófiai tótelek, melyeken a 
természettudományok mai elmélete nyugszik, 
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•tiem elegendők a testi és a lelki világ dualizmu
sának megszüntetésére. 

A mechanisztikus V. úgyszólván csakis a testi 
él etjelenségekre von átkozik s abból a meggyőző
désből fakad, hogy ezek esakis mechanikai okok 
•eredményei lehetnek. A V. eme formája sokszor 
nem is juttatja kifejezésre, sőt kerüli a V. nevet 
•és csaknem mindig teljes határozottsággal ki-
•emeli, hogy távolról sem akar oly különleges 
•életerőt szerepeltetni, mely az élettelen világ erői
vel ellentétben állna. Mindezen elméleteknek 
azonban mégis közös jellemvonása az a meg
győződés, hogy az életjelenségeket nem lehet 
-csupán a kémia és fizika elveivel megfejteni, 
-vagyis, hogy a szervezetben az ismert fizikai és 
kémiai erőkön kivül még más valami is nyilvá
nul. Mindazonáltal ezt az utóbbi nézetet fölötte 
"bajos másik alaptótelével, az életjelenségek okai
nak mechanikus voltával összhangzásba hozni s 
ezért a mechanisztikus V. minden formájában 
többé-kevésbbé homályos, határozatlan és követ
kezetlen marad. 

Ha a mechanisztikus V. azt hangoztatja, hogy 
a fizika és kémia nem tudja az életjelenségeket 

"megmagyarázni, ez csak annyiban helyes, ameny-
Tiyiben e tudományágak mai állását vesszük te-
'kintétbe. Egy pillanatig sem lehetünk ugyan két
ségben, hogy a mai fizika és kémia az összes élet
folyamatokat teljesenmegmagyarázni nem tudja, 
de nem szabad felednünk, hogy az élettelen vi
lág számtalan jelenségével is szakasztottan igy 
vagyunk. Egyetlen előitélet nélküli fizikus és 
kémikus sem fogja tagadni, hogy az élettelen 
világ bizonyos jelenségeinek megmagyarázására 
jelenlegi fizikai és kémiai tudásunk nem ele
gendő, sőt vannak oly jelenségek is, melyek mai 
elméleteinkkel egyenesen ellenkeznek; ilyen pl. 
többek között a térkitöltés módjának problémája 
s az ezzel összefüggő éter-kérdés. Ha a fizika és 
kémia mai ismereteinek alapján még a szervetlen 
természet alapjelenségeit sem tudja kielégítően 
megmagyarázni, egy percig sem csodálkozhatunk 
azon, hogy az élő szervezetek összes folyamatai
nak sem adhatja magyarázatát. Ez azonban ko
rántsem jogosit fel bennünket arra a föltevésre, 
hogy az életjelenségek mechanikai magyarázatá
ban még más tényezők is szerepet játszanak, mint 
az élettelen természet jelenségeiben. Teljesen 
helytelen tehát, ha a mai fizikától és kémiától 
azt kivanjuk, hogy a bonyolódott életjelenségeket 
teljesen megfejtsék, amikor nagyon sok, nyilván 
tisztán mechanisztikus jelenséget sem tud meg
magyarázni és még sokkal helytelenebb, ha mai 
tudásunk hézagosságából azt következtetjük, 
hogy az életjelenségeket a jövőben sem lehet a 
szervetlen világ törvényeire és erőire vissza
vezetni, szóval természettudományosan megma
gyarázni. A mechanisztikus V. mindamellett le
vonja ezt az alapjában hibás következtetést és 
oly tényezőket keres, melyek az élő és élettelen 
testek közt levő specifikus ellentétet kifejezhet
nék, anélkül, hogy a mechanisztikus alapkereteit 
el kellene hagyni. Ily tényezőket vélt fölfedezni 
nbban a specifikus elrendeződésben, mely a szer
vezetek energiaforgalmát és anyagi felépítését 
jellemzi. Felfogása szerint az élő szervezetekben 

oly jellemző energiaforgalom megy végbe, aminőt 
az élettelen természetben sehol sem találhatunk. 
Azonfelül szerintük a szervezetek sajátos ener
giafogalom mellett anyagi tekintetben is oly sajá
tos szerkezettel vannak felruházva, melynek ér
telmezése a fizika és kémia határain kivül esik. 
Ámde itt is teljesen figyelmen kívül hagyják, hogy 
elvégre minden testnek kell valamelyes szerke
zetének lenni és hogy a szervezet mint test, tehát 
mint anyagi ezerkezet is, a kémia és fizika tör
vényeinek van alávetve és csak ezek szellemében 
elemezhető. 

Minthogy a mechanisztikus V. egyébként az 
életjelenségeket minden tekintetben mechanisz
tikus alapon értelmezi és távolról sem akarja az 
életerő régi felfogását föléleszteni, a vitalisztikus 
törekvések e fajtáját teljesen ártatlannak és kö
zömbösnek tarthatnék, ha nem rejlenek benne 
oly veszedelem, melyet különösen mai nap nem 
szabad figyelmen kivül hagynunk. A V. üres jel
szavának feltámasztásával ma már — szeren
csére — nem vonulhat be a tudomány szentélyébe 
a régi miszticizmus, azonban más körökben oly 
félreértéseket szülhet, melyek célzatos kihaszná
lásával hatalmas fegyvert nyernének a reakcio-
nárius és igazságellenes mozgalom hívői. Ezért 
a természettudományos világosság és igazság el
terjedése érdekében a józan itéletü biológusok a 
V. ezen formáját is igyekeznek kiküszöbölni a 
tudományos búvárkodás köréből. 

A V. harmadik formája, a teleológiai V-, a régi 
V.-t hamisítatlan formájában akarja a tudo
mányba visszaplántálni. Ennek főszószólói oly 
zoológusok (Driesch, Wolff, Herbst stb.), akik a 
fejlődés és regeneráció bonyolódott jelenségeivel, 
szóval oly kérdésekkel foglalkoztak, melyeknek 
tisztán fiziológiai búvárlatához még teljesen 
hiányzanak az előmunkálatok. Driesch az élet
jelenségek autonómiáját, vagyis önöntörvény-
szerüségét hirdeti, melyet szerinte csak teleológiai 
V.-sal lehet megmagyarázni és értelmezni. Az ő 
tanával szemben a biológusok nagy száma jog
gal hivatkozik arra, hogy minden általuk észre
vehető és felfogható életjelenség a szervezet 
anyagi részeihez kapcsolódik s hogy oly anyagi 
részek, melyek nincsenek kémiai ós fizikai tör
vényeknek alávetve, merőben felfoghatatlanok. 
Az összes felfogható életjelenségek az élő anyagok 
többé-kevésbbé kimutatható egyszerű vagy bo-
nyolódottabb periodikus vagy aperiodikus eltoló
dásából állnak s végeredményben ezek az eltoló
dások azok, melyeket egyáltalában közvetlenül 
észlelhetünk. Tömegeltolódást és tömegvonzást 
azonban csak mechanikai ok válthat ki. Oly me
chanizmust, mely nem-mechanikai tagot is tar
talmaz s melyben ezenfelül ez a nem-mechanikai 
tag szükségszerűen a mechanizmus többi tagjai
val együtt dolgozik, érzékeinkkel fel sem fog
hatunk és semmiféle módon sem képzelhetünk el, 
mert a mechanikai, azaz a fizika és kémia kereté
ben végbemenő folyamatokat, tapasztalataink 
szerint, kizárólag esakis mechanikai folyamatok 
okozhatnak és vezethetnek tovább. Ha Driesch 
módjára mégis fölveszünk ilyen mechanizmust, 
melyben mechanikai részek mellett nem-mecha
nikai, ámbár hozzáfórhetetlennek képzelt tagok 
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is vannak, úgy ez a föltevés merőben ellenkezik 
<jsszes természettudományi tapasztalatainkkal és 
biztosaknak tekintett következtetéseinkkel, me
lyek a mechanikai okozati összefüggés föltétlen 
folytonosságát követelik meg. 

A mai vitalisztikus törekvések objektiv bírála
tából megállapítható, hogy a neovitalizmits-nsk 
napjainkban ugyanazon okok nyitottak kaput a 
tudományba, mint száz évvel ezelőtt a V.-nak: 
nevezetesen annak a belátása, hogy az élet titkait 
részleteiben elemezni még mai nap is lehetetlen. 
Türelmetlen kapkodok időelőtti nyugtalansága, 
akik elégedetlenek, hogy az élet minden rejtélyét 
nem fejthetik meg egyszerre s akiket nem elégít 
ki a tudomány nyugodt haladása, semmivel sem 
mozdítja elő a haladást, hanem ismét és ismét a 
V. misztikus sötétségébe sodor bennünket. Már 
pedig az életerővel eddig még a legegyszerűbb 
életjelenséget sem sikerült megfejteni. Csak a 
fizika és kémia elvei és törvényei alapján volt 
lehetséges eddigi élettani ismereteinket megsze
reznünk s eddig minden vitalisztikus «magya-
Tázats csupán üres szóvirágnak vagy haszontalan 
körülírásnak bizonyult. 

Vitáikapacitás, 1. Lélegzés. 
V i t á m e t s a n g u i n e i n , sert a v e n a m n o n 

flat.) a. m. életet és vért, de zabot nem. Az 1741-iki 
pozsonyi országgyűlésen egybegyűlt nemesség e 
szavakkal ajánlotta volna fel a védelmet Mária 
Teréziának. Ennek azonban nincs semmi törté
nelmi alapja. A tényállást 1. Moriamur pro 
rege Btb. 

V i t ám i m p e n d e r e v e r ő (lat.), «életét az 
igaznak szentelni», idézet Juvenalisból (Sat. 4,91.). 

Vi ta m i n i m a a. m. csökkentett élet, midőn 
az anyagforgalom s vele kapcsolatosan az összes 
életjelenségek a minimumra vannak lecsökkentve. 
Ilyen V. fordul elő rendesen pl. a téli álmot alvó 
állatok legnagyobb részénél. L. Téli álom. 

Vitaminok. Kevéssé ismert összetételű anya
gok, melyek jelenléte a táplálékban múlhatatlanul 
szükséges az egészség megtartására. Tartós hiá
nyuk betegségeket okoz, melyek gyűjtőneve: 
avitaminosis. Ilyenek a skorbut, a beriberi, a 
Möller—Barlow-féle betegség 8 talán a pellagra 
is (1. a megfelelő cimszók alatt). B betegségek 
szerint különböző V.-at különböztetünk meg. A 
legtöbb vitamint a tápláló anyagok konzerválása 
vagy tartós főzése elpusztítja s innen a friss és 
nyers ételek egészségtani jelentősége. 

Vitanova (Vitanová), kisk. Árva vm. trsztenai 
j.-ban, (wio) 817 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Vitány, kisk. Zemplén vm. sátoraljaújhelyi 
j.-ban, (1920) 452 magyar lak. 

Vitány vára, Komárom vm. tatai j.-ban, Pelsö-
galla községtől DNy.-ra, a Vértes-hegység belse
jében kiemelkedő hegyen fekvő vár, melyet a 
törökök 1543. elpusztítottak; romjait a turisták 
szívesen látogatják. 

Vitaszta, folyó, 1. Dzselam. 
Vite (Viti), Timoteo della, olasz festő, szül. 

Ferrarában 1467., megh. Rómában 1523. Bologná
ban Francesca Francia tanítványa volt, 1495. 
Urbinóban dolgozott és Raffaelt tanította, utóbb 
«szont Rómában Raffaelnek ő a segédje. Finom, 
ájtatos, de olykor egyhangú és konvencionális 

művészetének gyökerei Peruginőnak Francia 
által közvetített befolyására vezetnek vissza. 
Müvei közül említendők: Mária két szent között 
(Milano, Brera); Szt. Márton ós Tamás a donáto-
rokkal, Guidobaldo urbinói herceggel és Ariva-
beni püspökkel (urbinói székesegyház); Mária Mag
dolna (bolognai képtár); a próféták képei (Róma, 
S. Maria della Pace, Raffael Szibillai fölött). 

Vitebszk, 1. volt orosz kormányzóság, ma nagy 
része Lengyelországhoz tartozik. Glaciális törme
lékkel borított, egyenetlen síkság, sok rajta a tó. 
Lakossága nem sűrű, 31 ember jut 1 km2-re. A 
nép főként földmívelóssel foglalkozik. 

2. V., orosz város a Duna folyó mellett, Szent-
Pétervártól pontosan D.-re. Vasúti csomópont, 
30 temploma (26 gör. kel.), iskolái, színháza, több 
gyára, élénk kereskedelme van. Mintegy 70,000 
lakosa közül 60°/o zsidó. Nagy Péter cár a várost 
fölgyuj tattá, mert a svédekkel tartott. 

Vitegra, folyó Olonec szovjet-orosz kormány
zóságban, 110 km. hosszú, ered a Mathoi-tóból és 
az Onega-tó DK.-i végébe torkollik. 

Viteldíj, az az összeg, amelyért a posta a kül
deményeket egyik helyről a másikra elszállítja 
(1. Postai díjazás). Egyes küldeményeknél (csoma
gok, utalványok) ehhez még házhozkézbesítési 
díjak és a kikötésekhez képest mellékdíjak is já
rulnak. A V.-at rendszerint előre kell fizetni 
(frankókényszer) s csak kivételesen szedik azt be 
a címzettől, pl. hatóságoktól eredő küldemények
nél. Az egyes küldemények V.-át a postai díjszabás 
tünteti fel. 

Vitelli, Oirolamo, olasz klasszikus-filológus, 
szül. S. Croce del Sannióban (Benevento), 1849 
júl. 27. 1882-től a klasszikus nyelvek és görög 
paleográfia, 1884-től a görög irodalom egyetemi 
tanára Firenzében. Kiadásai: Facsimili paleo-
graflci greci e latini (F'irenzo 1882); Philogoni 
Commentarius in Aristotelis Physica (Berlin 1896). 
Kiadta Giordano Bruno műveit: Opera latino 
conscripta (Napoli 1879—91, 8 köt.). 

Vitellianus (Vitalianus), pápa (657—72). I. 
Jenő után jutott a pápai trónra. Segniből szár
mazott. Minden megengedhető eszközzel igyeke
zett a monoteleta eretnekséget megszüntetni, ami 
azonban csak harmadik utódjának, Agathónak 
sikerült. A monoteleták V. nevét halála után (672 
jan. 27.) kitörülték a diptikákból. 

V i t e l l i u m , 1. Itália. 
Vitellius, Aidus Germanicus, római császár, 

szül. Kr. u. 15., atyjával, Lucius V.-szal egyeit 
aljas hízelgéssel kereste a császárok kegyét Tiue-
riustól Néróig; ennek halála után Gálba az alsó
rajnai légiók élére állította. Ezek és a lázongó 
felsőrajnai katonák 69. császárrá kiáltották ki, 
V. tehát híveinek egy részét előreküldte Itáliába, 
akik a Galbát megbuktató Otho császárt Betria-
cumnál megverték és így V. számára megnyitot
ták a Rómába vezető utat. Ó itt kényelmes tétlen
ségben töltötte idejét, bár Vespasianus keleti légiói 
már megindultak ellene. A hadseregben nem volt 
tekintélye, egyik vezére árulásra volt hajlandó és 
így Vespasianus híve, Antonius Primus könnyen 
benyomulhatott Itáliába, V.-t Cremonánál meg
verte és december vége felé Rómát is elfoglalta. 
Az utcai vérengzésben V. is olpusztult. 
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V i t e l l n m ovi (lat.) a. m. a tojás sárgája. 
Vite l lus (vitellnm) a. m. pete (1. o.). 
Vltemont (franc, ejtsd: vitman), élénken, zenei 

időmérték-meghatározó műszó a XVIII. sz.-ban. 
Vitenyédszentpál, kisk. Zala vm. zalaeger

szegi j.-ban, (1920) 371 magyar lak. 
Viterbo, város ós püspökség székhelye Róma 

olasz tartományban, (i9ii) 23,299 lak., kénflnorní-
tókkal. szövet-, bőr-, papiros-és szappangyártással. 
A körf.ilakkal övezett város kiválóbb épületei: a 
San Lorenzo-dóm (XII. sz.), több pápa síremlékével, 
a Sta Kosa templom e szentnek sírjával, a Sta 
Maria dolla Veritá, Lorenzo da V. freskóival, a San 
Francesco templom IV. Kelemen, V. Adorján pá
pák és több kardinális síremlékével, a Palazzo 
Communale (lí?64) szép előcsarnokkal, etruszk 
szarkofágokkal, régiségtárral, Piombo és mások 
mesterműveivel; a düledező Palazzo Vescoville 
(XIII. sz.) termeiben gyűlt össze 1271., 1276. és 
1281. a konklave. Híres nyilvános kútjai közül 
kiválóbb a Fontana grandé (1279) és a Fontana 
delía Rocca, amelyet 1576. Vignola állított föl. 
Két km.-nyire van a Sta Maria delta Quercia 
búcsújáró-temploin, 4 km.-nyire pedig Baqnaja 
község, Vignola építette szép Lante-villával, 
3 km.-re van Bulicame meleg kénforrás, fürdő
vel. A környéken etruszk városok és sírmezők 
maradványai találhatók. V. erősség 742-ben sze
repel először. A XIII. sz.-ban egyházi hatalom alá 
kerüli. 

Viterbo, Monté di, hegy, 1. Gimino. 
Vitet (ejtsd: vité), TM&OVÍC, francia író, szül. 

Parisban 1802 okt. 18., megh. u. o. 1873 jún 5. 
La ligue címen 1844. kiadott több dramatizált tör
téneti jelenetet; azonkívül: Histoire de Dieppe 
(1833); Les États d'Orléans (1849); Le Louvre et 
le nouveau Louvre (1853); Études sur l'histoirede 
l'art (4 rész, 1864) stb. V. ö. Coche, Ludoviei V. 
(Dieppe 1902). 

Vitex L. (n5v.). A Verbenaceae-cs&láő. génusza, 
melynek 100 faja melegebb tájakon honos fa és 
cserje. Virága 5 tagú, pártája csőalakú, kissé 
ajakos, porzója 4, magháza 4 rekeszű. A Mediter
ránban honos V- agnus castus cserjét kertben 
kultiválják, nálunk is ültetik (Ábrahám bokra, 
barátbors, bariska). Ősidőktől fogva ismeretes és 
kultivált. 

Vitéz, 1. Vitézi rend. 
Vitéz, 1. Géza (Hlyefalvi), egyetemi tanár, szül. 

Losonczon 1871 mára 16. Egyetemi tanulmányait 
Budapesten végezvén, okleveles ügyvéd lett, 1896. 
a sárospataki ref. jogakadémián tanár; 1903. a 
kolozsvári egyetemen magántanári képesítést 
nyert. 1914-ben a debreczeni egyetem rendkívüli 
tanárává nevezték ki. Önállóan megjelent művei: 
Szerves társadalom és államszervezet (1902); 
Társadalmi fejlődés és a rendőrség (1903); 
Pozitív társadalomtani elméletek s a valódi po
zitivizmus (1904); A demográfia viszonya a kö
zönséghez és a közigazgatáshoz (1905); A statisz
tika hivatalos szervei az egyes országokban 
(1905); Születési és termékenységi statisztika 
(1906); A nemek aránya és a nemképzödés (1906); 
Társadalom és közigazgatás (1908); Magyar
ország statisztikája (19Í3); Társadalmi gazda
ságtan (1923,1—ÍI.); Államháztartástan (1925). 

2. V. János (zrednai), bíboros, esztergomi 
érsek, szül. Szrednyán, Horvátországban 1408 
körül, megh. Esztergomban 1472 aug. 9. Hunyadi 
Lászlónak és Mátyásnak nevelője volt. 1433 óta 
a királyi irodában jegyző és Zsigmond, Albert és* 
Ulászló királyoknak, valamint Hunyadi János vaj
dának és kormányzónak titkára. 1445-ben váradi 
püspök lett.,Ez időtől kezdve fontos küldetésekkel 
bízták meg. így,hogy az osztrák rendekkel V.László-
kiadatása érdekében szövetséget kössön, majd, 
hogy Frigyes császárral a magyar korona vissza
adása tárgyában alkudozzék. A Hunyadi-ház leg-
buzgóbb barátaihoz tartozván, V. László Hunyadi 
László kivégeztetése alkalmával őt is elfogatta, 
de csakhamar szabadon bocsátotta. Mátyás meg
választatásában jelentékeny szerepe volt s az; 
ifjú király őt azonnal kancellárjává nevezte ki. 
1464-ben őt és püspök utódait a bihari örökös fő
ispánsággal tüntette ki. 1465 febr. esztergomi ér
sek lévén, saját költségén Pozsonyban megvetette 
egy négy karból álló egyetem alapjait (1465, 
Academia Tstropolitana), amelynek tanszékeire a 
külföldi főiskolák nevezetesebb tudósait nyerte 
meg. Ugyanakkor Esztergomban fényes palotát 
emeltetett, kép- és könyvtárt alapított. Midőn Má
tyás ellen régi ellenségei összeesküdtek, megnyer
ték a maguk részére az egyidő óta feltűnően mellő
zött V.-t is s Kázmér lengyel herceget hívták meg 
a trónra. Az érseket azonban kanonokjai bevádol
ták akirálynál.akiCsehországbólMagyarországba. 
sietett és váratlanul Esztergom alatt termett. 
Ekkor SzapolyaiImrét ós OrszághMihályt küldötte 
V.-hez, hogy békésen oldják meg az ellentéteket 
(1471 végén). V., ki ez időben bíboros lett, elfo
gadta a nyújtott békejobbot; mindkét fél a szen
vedett sérelmekért kölcsönösen feledést igért, a. 
király az érseknek és rokonainak bántatlanságot 
biztosított, viszont az érsek több új erősség szét
rombolására ós Kázmér ellen segélyhad nyújtá
sára kötelezte magát. De V. csakhamar ismét 
alkalmat adott Mátyásnak a bizalmatlanságra, 
mire ez őt elfogatta és Visegrádon őrizet alá helyez
tette. A pápai követ és a főrendek közbenjárására 
visszabocsátotta ugyan Esztergomba (1472), de-
Beckensloer János egri püspök felügyeletére bízta 
az esztergomi érsekség kormányzásival együtt. 
V.-t a szégyen és bú csakhamar a sírba döntötte. 
Nyomtatásban megjelent művei: Oratio ad Sixtum 
III.; Epistolae in diversis negotiis . . .; leveleit 
és baszódeit kiadta Fraknói, V. nagyváradi püspök 
politikai beszédei stb. (Budapest 1878); ugvanez: 
latinul is (Bécs 1878). V. ö. Fraknói, V. J. életr-
(Budapest 1879). 

3. V. János (prossnitzi), az előbbinek unoka
öccse, Bolognában Galeotti Marzio s mások veze
tése alatt tanulván, doktori címet, itthon pedig 
egyházi javadalmakat nyert, de a váradi prépc~t-
ságnál sokáig nem vihette többre, mert nagybáty
jának és Janus Pannoniusnak 1471-ik évi összees
küvése miatt a király iránta is elhidegedett. Később-
azonban több ízben küldte követségbe T pápához s 
a francia udvarba. 1480-ban jutalmul a szerémi. 
püspökséget kapta, 1487. veszprémi püspökké ne
veztetett ki. Mátyás halála után Miksa trónköve
telő mellé állt, do az 1491-iki béke értelmében 
II. Ulászló meghagyta őt a veszprémi püspökség-
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ben, Miksa pedig a bécsi püspökség kezelésével 
bízta meg s a bécsi egyetemen nyilvános előadá
sokat is tartott a kánonjogból. A Dunai Tudós
társaság őt választotta meg elnöknek. Résztvett 
1495. az 1492-ik évi törvények felülvizsgálatában, 
1498. pedig ő kötötte meg magyar részről a szö
vetséget a lengyelekkel a törökök és a tatárok 
ellen. Megh. 1499. Galeotli, Mátyás jeles tetteiről 
Irt könyvében külön fejezetet szentel egykori 
tanítványának. Életrajzát megírta Fraknói (Szá
zadok 1899). 

i. V. Mihály, 1. Csokonai. 
5. V. Miklós, író, szül. Kecskeméten 1888 

szept. 21. Egyetemi tanulmányait Budapesten, 
Berlinben és Parisban végezte. Először elbeszé
léseket írt a Világba és Népszavába, majd szín
műveket ; 1919—20-ig a Madáeh-Szlnház igazga-

í tója volt. Elbeszéléskötete: Gyerekfejek (1912); 
; színmüvei: JÉvforduló (szomorújáték 1911); 
i Gyáva (Magyar Színház 1914); Akiknek egy a 
f; sorsuk (szomorújáték 1919); Haláltánc (1921); 

Őregesen-rangosan (Nemzeti Színház 1923); 
; Tiszta dolog (1924); B. Nagy Gergely (1925). 

Vitézi rend. Horthy Miklós kormányzósága 
i idejében 1920. alapított szervezet, amelynek célja 

utódaikban is jutalmazni és az ország hűségében 
megtartani mindazokat, akik a világháborúban 

; és a forradalmak alatt egyéni vitézségükkel és nem-
S zeti érzésükkel kitűntek. Két részből áll : a vitézi 

rend szervezeti szabályzatában meghatározott 
követelmények alapján vitézi telkekben része
sülő vitézekből és a felettük álló vitézi szervekből. 
Az egy-egy járásban lakó telkes vitézek alkot
ják a vitézi járásszakaszt, ennek élén a járási 
vitézi hadnagy áll. Egy-egy megyében a vitézi 

t járásparanesnokok felett áll a vármegyei vitézi 
székkapitány, aki a Vármegyei Vitézi Szék 

t feje. A Vitézi lörzsszék viszont több várme
gyét egyesit magában, élén a vitézi törzskapi
tány &SV. Jelenleg az ország nyolc vitézi törzsszékre 
oszlik. Az összes vitézi törzskapitányokból és a 
m. kir. kormány képviselőiből alakul az Országos 
Vitézi Szék, melynek elnöke és egyúttal a vitézek 
főkapitánya: HorthyMikíós kormányzó. A Vitézi 
Szék munkálatait a Vitézi Rend Pőszékhatósága 
végzi. A V.-be való felvétel külön feltételekhez 
van kötve és meg van határozva, hogy úgy a 
legénységi állományhoz, valamint a tisztikar
hoz tartozó, a világháborúban résztvett egyének 
milyen kitüntetésekkel kell hogy bírjanak, hogy 
a V.-be felvételt nyerhessenek. A felvétel külön 
ünnepség keretében, a középkori lovaggá ütési 
szertartások mintájára a kormányzó által megy 
végbe. A vitézi telek elnyeréséért külön kell a 
vitézeknek folyamodniok, erre nézve külön sza
bályzat mérvadó. V. ö. A V. kiskátéja (kiadja az 
Országos Vitézi Szék, III. kiad., Budapest 1923). 

Vitézi szék, 1. Vitézi rend. 
Vitézi telek, 1. Vitézi rend. 
Vitézkötés, magyar eredetű zsinórdíszítés, a 

huszárok mentéjén levő vállvető zsinór. 
Vitéz László, a magyar bábjátókban, a Paprika 

Jancsi-színházakban szereplő darabok hősalakja. 
L. Paprika Jancsi. 

Vitézlő, hajdanta a nemeseket megillető cím 
(tekintetes, nemes, nemzetes és V.). 

Vitezovic-Ritter Pál, horvát író és költő, sziiL. 
Zenggben 1650 körül, megh. Bécsben 1713 dec. 17. 
Tanulmányait Belgiumban végezte. Az 1681-ikl 
soproni országgyűlésen Horvátország követe, 
1691. Lika-Krbava vármegye alispánja volt. Ké
sőbb királyi tanácsossá és báróvá lett. Fő törek
vése a horvát irodalmi nyelv megteremtése volt, 
ezt az irodalmi nyelvet a cakavi tájszólás irodalmi 
érvényre való emelésével, mely a kajkavi táj
szólás némi sajátságait is felvette, óhajtotta el
érni. Ebbeli törekvéseinek alapjául szolgált: 
Grammatica croatica és Lexicon latino-illyricum. 
című műve. Új helyesírást ós írásjeleket is hozott 
forgalomba. Krónika aliti spomen vsega svieta. 
vikov (Zágráb 1696) c. müvével a főurak párt
fogását óhajtotta megnyerni törekvései számára^ 
Sibilla (Zágráb 1781) e. könyve sokáig a legolva
sottabb horvát könyv volt. Költeményei: Odil-
jenje Sigetsko (Linz 1684, a szigetvári veszedelmet 
négy énekben énekli meg); Priricnik (Bölcseség 
virága, Zágráb 1703, különböző költeményeket 
tartalmaz, melyek a Danica illyrska 1835—39. 
évfolyamaiban újra napvilágot láttak). 

Vitézöv, 1. Hadöv. 
Vitézségi érem. II. József császár 1789. ala

pított egy arany és egy ezüst vitézségi érmet oly 
legénységállománybeli katonák számára, akik 
magukat vitéz és önfeláldozó cselekedeteikkel az, 
ellenség előtt kitüntették. I. Ferenc József 1848. 
az ezüst vitézségi érmet egy nagy (I. osztályú) éa 
egy kis (II. osztályú) részre osztotta. Az arany éa 
a nagy ezüst V. tulajdonosai, mlg katonai köte
lékbe tartoznak vagy államszolgálatban állanak,, 
pótdíjat kapnak, mely a megszerzéskor viselt 
rendfokozathoz van szabva. A kis ezüst V.-mel 
pótdíj nem jár. A vitézségi érmek adományozási 
joga a hadseregparancsnokot illeti, aki azonban, 
ezzel a joggal időlegesen az alája rendelt hadtest
parancsnokokat is felruházhatja. A világháborúi 
alatt III. osztályú (bronz) V. alapíttatott a legény
ség számára s az arany és ezüst V. tisztek 
számára is rendszeresítve lett. Majdnem mindem 
államban vannak hasonló érmek arany-, ezüst- v_ 
bronzból (vörösrézből), melyeket egy érdemrend 
szalagján a mellen vagy a gomblyukban viselnek _ 

Vitéz szemling (Salmo salvelinus L.=Salmo* 
alpinus L. állat), a Lazac-félék családjába tartozó 
halfaj. Alakja a pisztrángéra emlékeztet, ezért, 
vörös pisztrángnak is nevezik. Pikkelyei még-
kisebbek és finomabb alkotásuak, mint a piszt
rángéi. Színe nagyon változó. Legjellemzőbb és-
legállandóbb bélyege, hogy mell-, has- és alsó
úszójának elülső szélén mindig fehér szegélye
van, melyről könnyen megkülönböztethető a h ozzá 
nagyon hasonló rokonaitól. Háta — az ivás ide-
jenek kivételével—többnyire olajzöld, mely egész 
barnásig sötétülhet, ez a szín a hasoldal felé vilá
gosodik. Mustrázata máandrikus csíkozatból áll, 
de foltok és vörös pontok is gyakoriak. ívás idején, 
a hím gyönyörű és élénk színű nászruhát ölt s 
ilyenkor különösen hasoldala élénk, világító-
vörös színű. Hosszúsága elérheti a 80 cm.-t is, 
rendesen azonban csak 30—50 cm. hosszú. Súlya, 
kivételesen 10 kg., többnyire azonban 0*5 kg.. 
Közép-Európa alpesi tavaiban, valamint Grön
land, Skandinávia és Észak-Oroszország hegyt. 
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tavaiban honos. Október végétói november végéig 
ivik. Húsa nagyon jóízű. Egyik változata a mély
vízi szemling (S. salvellinus var. profundus 
-Schillinger), mely az alpesi tavak fenekén ól. 
Hossza mindössze legfeljebb 16 cm. Színe matt. 
100 méternél mélyebb vizrétegekben ól. Feltűnő 
jellemvonása óriásira megnőtt szeme, mely a test 
hosszához viszonyítva 3íl2-szer nagyobb, mint a 
W. szeme. 

Vitézvirág (Anacamptis L., növ.), az Orchida-
•ceae (Kosborfélék) család génusza. Egyetlen faja, 
az A.pyramidalis'Rich. Európa és Észak-Afrika 
"növénye. Ikergumója ós piros, hosszú sarkantyús 
-virága van. Főleg mésztalajon, hegyvidéken. 

Vitézj-család, az Aba-nemzetség Szalánczy-
Tágából ered, megalapítója I. Lőrinc, aki 1303. 
••említtetik. Fiától, Lászlótól származó unokája, 
I. Lőrinc 1349—1377. a Perényiekkel folytatott 
f erében a szentkereszti ura
dalomhoz tartozó Szentke-
xesztet, Hrobkót és Korlát-
-vágást visszaszerezte az 
"összes atyafiság számára. 

Vitfalva (Vitkovce), kisk. 
Szepes vármegye szepesvár-
ualjai járásában, (i9io) 182 
szlovák és cigány lakossal. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Vítiger (Wittich), a keleti 
.gótok királya, Theodatus bu-
Icása után került a trónra. 
537—538-ban siker nélkül 
ostromolta Rómában Beli
zárt, mire Ravennába vonult, 
hol Belizárnak meghódolt 
(539). Mint konstantinápolyi 
fogoly ariánusból Atbana-
«ios követője lett s ezért a 
császár Kis-Ázsiában birto
kot, továbbá szenátori és pat-
•Ticiusi rangot adott neki. 

Viti-Levu (Nagy- Viti), a 
Fidzsi-szigetek (1. o.) leg
nagyobbika, 11,760 kma te-
Tülettel, kb. 65,000 pápua 
lakossal. Fővárosa Szuva. 

Vit i l igo (lat.). A bőrnek elváltozása; egyes 
részei elfehérednek, ezek környéke azonban a ren
desnél barnább lesz, úgy hogy a bőrön sötét ke
retekben világos foltok láthatók. A jelenség oka 
ismeretlen, néha azonban az ú. n. szimpatikus 
idegrendszernek megbetegedésével, máskor mér
gezésekkel függ össze. A bőrt egyébként alig 
változtatja el, érzési panaszokat nem okoz. Rend
szerint az öv körül és a karokon szimmetrikusan 
lép fel, néha az arcot is ellepi. Gyógykezelése 
•x\\'x ad eredményt. Sok más hasonló jelenség van, 
jmeiyek azonban egyéb okokra vezethetők vissza; 
ilyen pl. a leukoderma szifllisnél, ahol a foltok 
Tdsebbek, számosabbak, főleg a tarkón mutatkoz
nak és a színkülönbség kevésbbó feltűnő. 

Vitim, a Léna jobboldali, 1760 km. hosszú 
mellékfolyója Kelet-Szibíriában; egyik forrás-
folyója a Bajkál-hegysóg K.-i lejtőjén, másik 
forrásfolyója pedig a Jablonoj-hegység Ny.-i lej
tőin ored. Felső folyásán D.-ről és K.-ről háta-

rolja az ú. n. V.-platót. Nagyobb mellékfolyója 
a Cipa és Mama, 588 km.-nyire hajózható, víz-
vidékén sok prémes állat él, különösen coboly-
fajták. 

V i t io sus (lat.), hibás, hiányos, vétkes, rossz. 
L. még Oirculus. — Vüiosüas vétkesség, ros
szaság. 

V i t i s Toum. (n8v.), szőllő. A Vitnceae családba 
tertozik, 40 faja főleg Észak-Amerikában és Kelet-
Ázsiában honos. V. vinifera, bortermő szőllő. 
Tőalakjául a Mediterrán tájakon egész a Kauká
zusig, E. felé Dél-Németországig, nálunk az É.-i 
középhegységig (pl. Szittnya) elterjedt V. silves-
trist tekintik; valószínű azonban, hogy utóbbi a 
V. vinifera kulturformáinak egymástól nagyon 
is eltérő alakjaiból áll és így a V. silvestris 
mibenléte, különösen pedig őshonossági területe, 
még pontosabb megállapításra vár. A kultivált 

szőllőnek kétivarú és csak termős virágai van
nak ; hajtása szimpodiális felépítésű: a csúcson 
fejlődő kacsokat a hónalj rügyéből fejlődő új haj
tás oldalt nyomja. Csészéje rövid karima, szirma 
csúcsán összenőtt, a virág felnyílásakor tőben el
szakadva dobatik le. Virágzat: fürt. Számtalan 
kulturfajtája közismert. Európai termesztése 
mindaddig sikerrel járt, míg a Phyloxerát az 
1860 as évek körül Észak-Amerikából be nem 
hurcolták (hazánkban 1875. észlelték először); 
ezóta azonban — ós különösen a 80-as évek kö
rül — az európai szőllőket rohamosan elpusztí
totta, amin olymódon segítenek, hogy az európai 
vesszőt, a Phylloxerával szemben immúnis ame
rikai vadonctőre oltják, létrehozva ezáltal olyan 
növényt, amelynek gyökere immúnis amerikai 
faj — különösen V. riparia és V. rupestris — 
földfeletti része pedig az értékes bogyójú európai 
kulturfajták valamelyike. Vonatkozik ez kötött, 
agyagos talajra, mert homoktalajban Phylloxera 

Vitis vinifera. 
1 kacs és levéláüás. Az egymásután kővetkező és más-más rfigyből fejlődő hajtás
részek (L, n . , III., IV.) vonalkázás által el vannak egymástól kSló'nítve. 2 Virág a 
sziromlevelek nélkül; 3 virág, p csúcsán összenőtt és felemelt párta; 4 a virág 
alaprajza; ő SL termő hosszmetszete ' 6 a mag hossz-, 7 keresztmetszete. (4 Behrens 

a többi Eichler.) 
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nem, vagy csak igen csekély mértékben lép fel. 
így homokterületekre magát az európai vesszőt 
lehet dugványozni. A Phylloxera ellen az európai 
tökét csak némileg lehet rövid időre megmenteni, 
szónkénegnek a talajba, a gyökerek közelébe való 
befecskendezése által. A borszőllő másik vesze
delmes ellensége az ugyancsak Észak-Ameriká
ból 1878. behurcolt Plasmopara viiicola: a szőllő 
peronospora-betegsége, mely szintén az 1880-as 
években inficiálta az európai szőllőtelepeket. Ez 
idő óta az európai szöllőfajtákat rézgálicoldattal 
való permetezés nélkül termeszteni nem lehet 
(kivéve egy-két ellenállónak ismert, de kevésbbé 
jó bogyójú fajtát). A rézgálicnak »/,—4°/0 oldatát 
használják; ez részben mint antiszeptikum hat, 
majdnem kétségtelen azonban, hogy valamely 
más hatással a leveleket ellenállókká teszi. Har
madik ellensége az európai szőllőnek a szintén 
Észak-Amerikából behurcolt lisztharmat (Unci-
nula spirális). Először Angliában mutatkozott 
1845. Különösen a fejlődő fürtökre veszélyes; kén-
porozással védekeznek ellene. V. labrusca, atlan-
tikus Észak-Amerika, számos fajtáját kultiválják. 
7. aestivalis, atlantikus Észak-Amerika, szintén 
kultiválják, nemkülönben az u. o., a délibb tája
kon honos V. rotundifolia-f&i változatait is, 
melyek bort szolgáltatnak. V. rupestris, apró 
bogyójú, északamerikai faj. V. riparia, u. o. 
Kanadától Floridáig. L. még Szöllötő. 

Viti-szigetek, 1. Fidzsi-szigetek. 
Vi t ium (lat.) a m. hiba, hiány; vüiosus a. m. 

hibás, hiányos. A római jogban: 1. testi hiány, 
betegség, fogyatékosság, melynek az adás-vételi 
ügylet megtámadása esetén volt fontossága, ha a 
vétel tárgya ilyen (1. Bedhibitoria actio); 2. vala
mely dolognak kárt okozó minősége (V. aedium 
operis); 3. a jogügylet megtámadhatóságának 
vagy épen semmisségének oka; i. a birtoklásnak 
hiányossága, illetőleg jogszerűtlensége (Vitiosa 
possessio), rabolt vagy lopott dolog birtoka (V. 
clam), valamint a szívességből, bármikori vissza
vonásra nyert birtok (praecarium) ; 5. a passziv 
végrendelkezési képesség hiánya; 6. valamely 
jogállapot hiányossága (pl. lex Voconia megsér
tése esetében, 1. o.); 7. szégyen, gyalázat (terpi-
tudo) ; 8. kár; 9. felelősség. 

Vi t ium c o r d i s a. m. szívbaj. 
Vitka, kisk. Szatmár vm. mátészalkai j.-ban, 

(1920) 1641 magyar lak. 
Vitkovice (Witkowitz), város Morvaország

ban, az Ostrawitza folyó mellett, (1921) 27,336 
lakossal. Nagy kőszénbányái, továbbá vasművei 
(öntő- és hengerelő művek), valamint gépgyárai 
vannak. 

Vitkovics Mihály, költő, szül. Egerben 1778 
aug. 25., megh. Pesten 1829 szept. 9. Családja 
Hercegovinából származott, dédapja I. Lipót alatt 
a töröktől visszafoglalt egri várban volt kapitány, 
r.agyapja és apja gör. kel. szerb papok voltak 
Ugerben s közbecsülésben álltak. V. gyermek
eveit Egerben töltötte és szerb anyanyelve mel
lett a magyar nyelvet is kitűnően megtanulta, a 
nép dalait is megszerette. Gimnáziumi tanára, 
Horváth Özséb a magyar nyelv és irodalom ta
nulmányára is lelkesen buzdította növendékeit. 
A retorikai osztályt 1795—96. Budán végezte, 

ottani tanára, az író Tóth Farkas verselgetésé-
ben támogatta. A bölcsészeti osztályokat újra 
Egerben járta, az első jogi évet Pesten, a másikat 
Egerben. 1800-ban befejezvén tanulmányait, egri 
és pesti törvénygyakorlata után 1803. ügyvédi, 
vizsgálatot tett. Mivel apja ugyanez évben a budai 
szerb egyházközség meghívására Budára költö
zött, V. is Pesten települt le, mint ügyvéd s mi
után Verseghy Ferenc ajánlatára a Majthényi-
család megbízta ügyei vezetésével, csakhamai-
kitünő összeköttetésekre tett szert és 1811 ntán-
a legkeresettebb ügyvéd lett, Deák Ferenc is-
nála jurátuskodott az 1820-as években. De leg
nagyobb szeretettel a magyar irodalom ügyen 
függött. Maga is irt ódákat, epigrammákat, episz
tolákat Kazinczy módjára antik formákban, sze
relmi regényt saját életéből Kármán Fannijának 
mintájára, továbbá meséket, dalokat. Már Eger
ben Pápay Sámuel (1. o.) bevezette az irodalomba. 
Pesten megismerkedett Verseghyvel, Virággal,. 
Révaival, Horvát Istvánnal, Szemere Pállal.. 
Kazinczynak kezdettől fogva nagy tisztelője volt,, 
személyesen 1808. ismerkedett meg vele. Horvát,. 
Szemere és ő alkották «Kazinczy pesti triászát)), 
azzal a céllal, hogy a vidéken élő Kazinczy irá
nyát a fővárosban képviseljék és terjesszék.. 
Kazinczyval sűrű levelezést folytatott. Kazinczy. 
1811. hozzá intézte a nyelvújítás ellenzőit meg
támadó híres episztoláját, mely a nyelvújí
tási harcot megindította. Igen sokat tett a ma
gyar könyvek terjesztése és kiadása érdekében. 
Előkelő részt vett a gör. kel. szerb egyház ügyei
ben is és felekezetének kiváló szolgálatokat 
tett. Miután 1812. megnősült, Íróbarátai számára 
nyilt házat tartott, vendégszerető asztalánál vi
dám ós lelkes társalgás közt megbeszélték az. 
irodalom, a nyelv ügyét és minden jelenséget és. 
tervezgetést, ami a magyar művelődés körében 
fölmerült. V. vacsorái az akkori szellemi életnek 
egyik központja voltak. Mikor Kisfaludy föllépte 
után az irodalom a klasszicizmusból a romanti
cizmus felé hajlott el, V.-ban is felébredt eredeti 
hajlama a népköltés naiv bájának irodalmi érté
kesítése iránt é3 számos népdalfélét írt magyar 
és szerb népdalok ízlésében s megkezdte nálunk 
a szerb népdalok és balladák fordítását és ismer
tetését. Általában igen szeretetreméltó módon 
fáradozott a magyar és a szerb nép lelki érint
kezésének előmozdításán. Szerbül is írt, de a 
szerb irodalmi törekvésekben nem élt annyira, 
hogy előadása nyelvtanilag jeles lett volna. 
1828-ban részt vett az Akadémia szervező bizott
ságának ülésein, de a megalakulást nem érte 
meg. 1878 aug. 25-én Egerben országos ünneppel 
ülték meg születésének századik évfordulóját. 
Műveinek életében csak egy gyűjteménye jelent 
meg. V. M. meséji és versei (Pest 1817), de az 
akkori folyóiratokban és zsebkönyvekben számos 
apróbb verset ós cikket tett közzé. Összegyűjtve-
V. M. művei Szvorényi József kiadásában 1879.. 
jelentek meg az Abafi Lajos-féle Nemzeti Könyv
tárban, 3 köt. — Toldy, Szvorényi, Szinnyei, 
Beöthy, Pintér móltatásain kívül 1. Kosztolányi 
Zoltán, V. M. élete és irod. munkássága (Budapest 
1901) és Bádits Dusán, V. M. életrajza (Újvidék. 
1909.) 



"Vitkovlcs -kódex 

Vitkovics-kódex, becses magyar nyelvemlék; 
kis nyolcadrét alakü, belül hézagos és hátul 
«sonka papiroskódex, mely elejétől végig egy 
kéztől származik. írója, illetőleg másolója való
színűleg klarisszaapáca volt. Készülése éve 1525, 
mely a kódex 103 lapján számokkal van föl
jegyezve. Tartalma: új szerzetesek regulája és 
imádságok. Fölfedezte Vitkovics Mihály Eger
ben 1803. s róla viseli nevét. A Nemzeti Múzeum 
tulajdona, ahol «Szt. Bonaventura szerz. új regu
lája, 1525. Vitkovics» fölirattal, Duód. Hung. 8. 
jelzet alatt őrzik. A kódex 72. és 73. lapja közötti 
hézagba az újabban fölfedezett 12 lapnyi Miskolczi 
töredék teljesen beleillik, amely nem lehet egyéb, 
mint e kódexnek egy különvált töredéke. L. 
Miskolczi kódex. 

Vitla, 1. Kankálék. 
Vitnyéd, nagyk. Sopron vm. kapuvári j.-ban, 

•<1920) 1736 magyar lak. 
Vitnyédi István, jogász és politikus, szül. a 

sárvári várban 1612 dec. 20., megh. Nezside-
ren 1670 febr. 13. Iskoláiból kikerülve, Nádasdy 
grófnak volt egyideig titkára, 1636. mint ügy
véd telepedett meg Sopronban, ahol a város 1638-
ban jegyzőül választotta. 1646-ban a város köve
tül küldte az országgyűlésre, melyről tőle napló 
is maradt fenn (v. ö. Kovachich, Scriptores rerum 
íhungaricarum minores L). 1647-ben Sopron vm. 
főadószedőnek választotta, majd 1655. az ország
gyűlésen a vm. általa képviseltette magát. Mint 
buzgó lutheránus nagy tevékenységet fejtett ki 
hitfelei érdekeinek előmozdításában, akik igen 
gyakran fordultak hozzá ügyes-bajos dolgaikban. 
Zrínyi Miklósnak, a költőnek udvari embere ós 
titkos tanácsosa volt. Tudományos intézetekre és 
azok növendékeire is sokat költött, sok szegény 
fiút neveltetett a külföldön s hazai főiskolákon 
és egyike volt az eperjesi ág. ev. kollégium ala
pítóinak. Benne volt a Wesselényi-féle összeeskü
vésben ; folyton utazott az országban s mindenütt 
hevesen izgatta Lipót ellen a protestánsokat s mi
dőn 1666.haUotta,hogyLipótTrencsén vármegyén 
keresztül fog utazni, elhatározta, hogy egy pár el
szánt emberével elfogja s Kaszaváron fogva tartja 
mindaddig, míg a protestánsok követeléseinek ele
get nem tesz. Tervének kiviteléhez 500 embert 
kért Zrínyi Pétertől, de ez kérését megtagadta. 
Meghalt még az összeesküvők elítélése előtt. Örö
kösei — V.-nek a Wesselényi-perben való rész
vétele miatt — megidéztettek ós vagyonuk el
koboztatott. Utódai ma is élnek. Érdekes leveleit 
Fábó András adta ki 1871. a Magyar Történelmi 
Tár XV. kötetében. 

Vitoria ( Vittoria), fővárosa Alava spanyol tar
tománynak, a Zadorra bal partján, termékeny 
•vidéken, (i9i9) 34,115 lak., bőriparral, gyertya-ós 
szappangyártással, szőllőtermeléssel. Oszlopok
kal övezett főtere, gótikus főtemploma (XII. sz.), 
több kolostora és szakiskolája van. Katonai kor
mányzóság és püspökség székhelye. 1367-ben. a 
fekete herceg itt aratott győzelmet Trastamara 
Henriken, 1813 jún. 21. Wellington legyőzte Jour-
-dan ós József spanyol király hadait. 

Titoria.hercege (Vittoriahercegé},l-Espartero. 
Vitorla (ném. Segél, ol. vela, franc, voile, 

«ng. sail), a hajóárboehoz, a V.-fához erősített v. 

Vitorlafátk 

egyébként az árbocozatban kifeszített (tárt) vá
szondarab, mely a szól erejének kihasználásával 
a hajónak mozgási képességet ád. A V.-t erős vá
szonból készítik három- vagy négyszöga lakban, 
széleit pedig egy kötélhez varrják. Ezt a kötelet 
szegélyzönek (nem. Leik) nevezik. A V.-széleknek 
belső vágatát V.-hajlatnak, alsó végeit szarvak
nak, ezek közül a szélfélen fekvőt szélszarvnak, 
a felső végeket felső szarvnak v. bütüknek hív
ják. Ezen elnevezésben csak a tarcs-V.-knál van 
némi eltérés. A V.-k alakja szerint megkülön
böztetnek: Y.-fa-V.-kat (ném. Raasegel vagy 
Quersegel), melyek a vízszintesen fekvő fákra 
öltve, á szél irányához mért állásaikban a fékek 
által szabályoztatnak (ilyenek pl. a derék- V.-k, 
1. a Hajó teljes vitorlázattal című képmellék-
leten«B, O és O) ; rúd- V.-kat (ném. Spieren-
segel), melyek kifeszitése és szélnek tárása egy 
rézsút felfelé nyúló rád által történik (ezek ki
sebb tengeri hajókon és csónakokon találhatók); 
ág- V-k (ném. Gaffelsegel), alul szélesebbek, mint 
félül), melyek az árbocok ágaihoz köttetnek és a 
szarvkötelek által feszíttetnek (ilyenek a kép-
mellékleten A, E és M) : a tarcs- V.-k (ném. 
Stagsegel), melyek a tarcsköteleken csúszó kap
csokhoz öltetnek (ilyenek pl. az ormány-V.-k 
is, a képmellékleten T, TJés V). Az ág-, rúd- és 
V.-fa-V.-k. négyszögletesek, bár alakra nézve 
egymástól eltérők, míg a tarcs-V.-k háromszög
letesek. Háromszögletesek az ú. n. latin V.-k 
is, melyeknek egyik szegélye egy, a fedélzettől 
rézsút felfelé emelkedő V.-fához van öltve. Az 
egyes V.-k elnevezését illetőleg 1. a kópmellék-
let jelmagyarázatát. A V.-kat csigakötelekkel 
(ejtők) húzzák fel, melyeket a fedélzeten kezel
nek. V.-t fel- vagy leölteni annyit jelent, mint 
azt a V.-fához, ághoz, rúdhoz erősíteni, kötni. 
V.-t feszíteni, tárni, illetve zárni, bevonni a. m. 
azt a szél hatásának kitenni v. ennek hatása alól 
elvonni, mely utóbbi esetben a V.-t először a vonó
kötelekkel összevonják, azután a göngyölőkkel 
felgöngyölik és végre zsineggel a V.-fán fekve 
összekötik. A V. fogásolása a. m. a V. felületének 
kisebbítése. L. még Árboc és Árbocozat cím
szókat és képmellékleteiket. 

Vitorla (n5v.), 1. Vitorlás virág. 
Vitorlaiák (ném. Raaen, ol. pennoni, franc 

vergues, ang. yards), így nevezik a hajók árbo
caira keresztbe fektetett nagy rudakat, melyek a 
vitorlákat hordják és azok kifeszítésére szolgál
nak (pl. a derékvitorlák, 1. Árboc címszó Teljes 
árbocozatú hajó képmellókletén Q, h és bb). Na
gyobb hajókon minden árbocon egymás felett több
nyire négy vitorlaf a van, hasonló nevekkel, mintáz 
általuk viselt vitorla; így előtörzs-vitorlafa, fő-
derék-vitorlafa, keresztsudár-vitorlafa stb. Keres
kedelmi vitorlásokon többnyire 2 derék-vitorlafa, 
olykor 2 sudár-vitorlaf a is van árboconként egymás 
felett, tehát 2—2 derékvitorla, illetve sudárvitorla 
is, amelyek ekkép kisebbek, tehát könnyebben, 
kevesebb legénységgel kezelhetők, mint 1—lnagy 
vitorla. A törzs- és a derék-V. a hozzájuk erősí
tett és a végek felé kitolható rudak által (szárny-
vitorla-rudak, ném. Leesegelspieren) meghosz-
szabbithatók, mely rudak a szárnyvitorlák (ném. 
Leesegel) kifeszítésére szolgálnak. A V.-at az 

» 
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ejtők és a karkötelek tartják az árbocon, ezek 
segélyével (a törzs-V.-at kivéve, melyek mindig 
«gy helyben maradnak) az árbocszárokon fel- és 
lehúzhatok. L. Arbocozat. 

Vitorlák, 1. Vitorla és Vitorlázat. 
Vitorlakészítő (nóm. Segelmacher), oly tenge

rész mesterember, aki vitorláknak és főleg vitorla
vászonból csinált egyéb tárgyaknak (pl. nap ós 
eső ellen sátrak, szellőző tömbök stb.) készítésé
vel és javításával foglalkozik. 

Vitorlamanöver, a tengerészek mindazon mun
kálatai, melyek a vitorlák és a vitorlafáknak 
bárminemű kezelésénél végeztetnek, ú. m.: a vi
torlák bontása, feszítése (kitárása), összevonása, 
zárása és fogásolása (kisebbítése), a vitorlafáknak 
lebocsátása és keresztezése; továbbá a hajónak 
mindazon mozdulatai, melyeket az egyes árboco
kon különféleképen állított (szélnek tárt)vitorlák 
segélyével végez. A leggyakoribb V. a hajónak 
lavirozás közben a szélen át ós a szél előtt való 
fordulása (ném. stagen, ill. halsen). Ennél a 
hajó, mely a manőver kezdete előtt élben vitor
lázik (1. Vitorlázás), vagyis a szelet pl. jobbról, a 
hajó orrától számítva kb. 70° alatt kapja, ha a 
szélen át akar fordulni, a kormánnyal addigfordul 
a szél felé, mígnem az egyenesen elölről fúj; most 
ar hátsó vitorlákat a fékekkel átfordítják, míg a 
hajó a hátraható elővitorlák segélyével a széltől 
annyira elfordult, hogy a hátsó vitorlák duzzadni 
kezdenek, mire az elővitorlákat is átfordítják. A 
seél előtt való fordulásnál, az elővitorlák hatását 
fokozva, a hátsóékat csökkentve, a hajó addig for
dul el a széltől, mígnem a szél egyenesen hátul
ról főj; erre viszont a hátsó vitorlák hatását fo
kozzák, az elővitorlák kikapcsolása melle t, míg
nem a szól a másik oldalról élben fúj. A V.-hez 
számít még a vitorlafékeknek sokféle kezelési 
módja, ez akkor válik szükségessé, ha a hajó a 
szél irányához közeledik v. attól távolodik, vagy 
pedig ha fenntartott hajóirány mellett a szól iránya 
változik. 

Vitorlamester, hajómindenes (ném. Boots-
mann), a hajóslegények közvetlen elöljárója. Ő 
vezeti a legénységet a vitorlák, árbocok és a 
hajó tisztogatása körüli s ki- és berakodási mun
káknál. L. még Hajómester. 

Vitorlamü (ném. Takelage) a. m. arbocozat 
(1. o.). 

Vitorlapókok (Linyphiidae, üiat), 1. Pókok. 
Vitorlás csiga (állat), 1. Argonauta. 
Vitorlás gyík (JLopJiura, újabb néven: Hydro-

saurus, inat), az Ágálnák (Agamidae) családjába 
tartozó gyíknem. Legjellemzőbb bélyege a háta 
középvonala hosszában végigfutó pikkelytaraja, 
mely a farkon jelentékenyen megnagyobbodva, 
nagy, vitorlaszerű hártyás képződményt alkot, 
melyet a csigolyák meghosszabbodott tövisnyujt-
ványai tartanak kifeszítve. Legismertebb faja az 
ambojnai V. vagy indiai baziliszktis (H. amboi-
tteumSchlosser). 1 méternélhosszabbra is megnő. 
Olajbarna alapszínű, fekete foltokkal tarkítva; 
fején ós nyakán zöldes. A Pilippini-szigeteken, 
Jávában, Celebeszben és aMolukki-szigeten honos. 
Vizek mentén levő erdős ós bokros helyeken él. 
Növényi anyagokkal ós különböző rovarokkal és 
férgekkel táplálkozik. Fehér és ízletes húsát eszik. 

Vitorlás hajó (ném. Segler v. Segelschiff, ol. 
nave á vela, franc, voilier; ang. sailing ship), 
minden hajó, mely vitorlákkal felszerelve, a ki
feszített vitorlákba ütköző szól ereje folytán mo
zog, a szólaltai hajtatik. A V.-knak sokféle nemét 
különböztetik meg, a leggyakoribbakat az Ár-
bocozatok képtábla mutatja (2. köt.). Ezeken kívül 
gyakori a Mromárbocos sóner is, amely abban 
különbözik a 7. sz. ábra sónerbarkjától, hogy elő
árbocán is csak ág- és oromvitorlák vannak, ujab
ban főleg -í- és 5-árbocos V.-kat építenek. Vannak 
ezek közt négyárbocos sónerek is, de többnyire 
vagy teljes árbocozatú hajók, vagy barkhajók; első 
esetben minden árbocán vannak keresztvitorlák, a 
bark keresztárbocán nincsenek. Modern öt árbocos 
vitorlást 1. Hajók II. képtábla J30. sz. ábra. Az 
elmúlt korszakok legfőbb V.-it és evezőseit 1. 
Hajók I. képtáblán. 

A gőzhajózás fellendülésével a V.-nak, különö
sen a nagyméretűeknek száma csökkent, mert nem 
tudtak a gőzhajók gyorsaságával és biztonságával 
versenyezni. Azonban a gőzhajók üzeme drága, 
a vitorlásoké pedig olcsó és viszonylag annál ol
csóbb, mennél nagyobb méretű, hordképessógű a 
hajó. Vannak továbbá bizonyos tömegárúk, me
lyek nem romlanak s amelyeknek nem kell pon
tosan beérkezniük a piacra és a drága fuvart nem 
igen bírják ki. Ilyenek a chilei salétrom, az ausz
tráliai gyapjú, az indiai juta ós rizs és mások. 
Ezeknek szállítására alkalmasabbak a nagy V.-k, 
miért is ezeket ismét nagy számban építik. E mo
dern V.-kazonbantulajdonképenmár ismétvegyes 
hajtóerejü hajók; valamint az ókorban ósaközép-
korban az evezős hajókon majdnem mindig vi
torlák is voltak (1. Hajó, történelmi kifejlődése, 9. 
köt.), úgy most a nagy vitorlásokat sokszor hajtó-
gépezettel, gőzgéppel, újabban motorral látják el. 
Ez arra képesíti a vitorlást, hogy szélcsendes sá
vokon át, hosszantartó ellenszél ellen, kikötőkbe, 
csatornákba vagy folyókba be és azokból ki góp-
hajtotta csavarával haladjon, miáltal időt nyer. 
Minthogy nagy sebességre nincs szüksége, a gép 
igen gazdaságos lehet, tehát üzemanyagával (szón, 
olaj) együtt kevés helyet foglal el ós kevés sze
mélyzetet igényel. A hajtógéppel kapcsolatos se
gédgépekkel pedig nagy súlyok emelését is végez
heti (horgony felszedése, árúk ki- ós berakása, a 
vitorlafák felvonása stb.), miáltal embererőt ta
karít meg. Eldöntetlen móg az a kórdós, vájjon 
e vegyes vitorlások előnye fenmarad-e az 1912 
óta fellépő csakis motorral haladó nagy hajókkal 
szemben. 

Versenyképességét nagyban előmozdította az 
óceánok szél-, áramlati és egyéb oceanográfiai 
viszonyainak tudományos kikutatása. Ez ismere
tek alapján valamely vitorlás sokkal gyorsabban 
és biztosabban teszi meg útját az óceánon át mint 
annak előtte. Igen fontos tudni, hogy az állandó 
szelek: a passzátok ós Ny.-i szelek, másrészt a fél
évenként változó szelek: a monszunok mely széles
ségi sávok közt uralkodnak, hogy az 'egyenlítő 
mentén elterülő szélcsendes vagy változó, bizony
talan szeleket magába foglaló sáv mely hosszúsá
gok alatt a legkeskenyebbről mily irányú és erejű 
tengeráramlatok találhatók, hol gyakoriak az 
annyira veszélyes ciklonok vagy forgószelek stb. 
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Ezen viszonyok ismeretével egy hajó — hogy 
csak a legfontosabb vitorlás utak egyikét em
lítsük fel, azt amely az Északi-tengerből a La 
Manche-csatornán át a Horn-fok körül a chilei 
salétromgazdag part valamely fontos kikötőjébe 
pl. Iquiquébe vezet — Cap Lizardtól (Anglia egyik 
DNy.-i kiszögellő sarka) Iquiqueig a kiutazást 
átlag 87 nap alatt, a hazautazást átlag 92 nap 
alatt végzi, a kiutazás azonban már 57 nap alatt 
is sikerült a Preussen nevű. német ötárbocosnak 
1903. Az utazás Cap Lizardtól New Yorkig 40— 
45 napig, vissza 28 napig tar t ; ugyanonnét a 
Jóreménység-foka körül Jáva vagy Szumatra 
szigetéig 100—110, Japánig 140—150 napot vesz 
igénybe. Ausztráliába előnyösebb a Jóreménység-
foka körül és az Indiai-óceán D.-i részében vitor
lázni, onnét vissza pedig a Csendes-óceánon át és 
a Horn-fok körül, mindkét esetben az útvonal 
mentén uralkodó hátulról fújó Ny.-i szelek miatt. 
A modern, jó vonalakkal épített nagy vitorlások 
sokszor ezen átlagoknál jóval előnyösebb rekordo
kat érnek el. V. ö. Schott, Die Verkehrswege der 
tran80ceanischen Segelschiffart (a Zeitschrift der 
Gesellschaft für Brdkunde zu Berlin folyóirat 
30. köt., 3. sz., 1895). 

Vitorlás hal (Histiophorus, áuat), a Kardorrú
hal-félék (Xiphiidae) családjába tartozó halnem, 
melynek fajaira az jellemző, hogy két hátúszója 
közül az elülső erősen megnagyobbodott s vitorla-
v. legyezőalakot öltött, sugarai a test magasságá
nál rendesen 3—4-szerte hosszabbak. 6 faj ismere
tes, melyek közül csak 1 ól a Földközi-tengerben, a 
többiek a trópusi tengerekben honosak. Leggyako
ribb a közönséges V. (H. gladius Brouss.), mely 
6 méter hosszúra is megnő és vitorlaalakú hát
úszója 1*5 m. magas. Az Indiai-óceánban honos. 

Vitorla-sport, a vitorlával való hajózásnak és 
szánkázásnak nem hivatásszerű, de kedvtelésből 
való üzése külön e célra épített járóműveken, me
lyek, ha hajók, jachtoknak neveztetnek. A V. ere
dete Hollandiában, keresendő, ahonnét az első, 
kéjvitorlázásra szolgáló járómüvek a XVII. sz. 
elején származtak át Angliába. Itten, nevezetesen 
Corkban (Írország) alakították meg gazdag em
berek a XVIII. sz. elején az első vitorlás klubot 
(Cork Harbour Water Club). A XIX. sz. 50-es 
éveiben az Egyesült Államokban, valamint az 
európai kontinensen is alakultak vitorlás vagy 
jacht-klubok. Ezeknek száma újabban igen el
szaporodott. Ausztria-Magyarország egyetlen ten
geri jacht-egylete a nagy kiváltságokkal fel
ruházott cs. és kir. jacht-hajóraj volt Pólában. 
Magyarországnak a Balatonon van több jacht
egylete. Németországban gyorsan elterjedt a V. 
1904-ben ott 43 vitorlás egylet volt 1234 jachttal. 
1907-ben egy Nemzetközi Jacht Verseny Egyesü
let (ang. International Yacht Racing Union rö
viden I. Y. E. U.) jött létre. — Az egyletekben 
űzött V. célja a verseny, melyre a legpontosab
ban meghatározott nemzetközi szabályok érvé
nyesek.—V. ö. MuchaU-Viebrook, Seglers Hand-
buch (Berlin 1897); Gusti, Katechismus des Ru-
der- u. Segelsports (Leipzig 1898); Scheibert, Der 
Segelsport (u. o. 1901). Folyóiratok: Wassersport, 
Die Yacht, Jahrbuch des Deutschen Seglerver-
bandes és Wassersport-Ahnanach, 

A vitorlás virág, 
a vitorla, 6 az evező, c a két 

szirom alkotta csónak. 

Vitorlás virág, v. pillangós virág (Flospapv-
lionaceus növ.), a Hüvelyesek családjának Papi-
lionatae alcsaládjára jellemző szerkezetű virág,, 
amely öttagú körökből van összetéve, csak a 
termő egylevelü. A V. jellemző alakját főképen* 
a párta adja meg, amely 
ötszirmú. A hátsó szi
rom széles, nagyra fej
lett, ez a vitorla v. zászló 
(vexillum; 1. az ábrát), 
a két oldalsó kisebb, ezek 
az evezők v. szárnyak 
(alae), a két elülső még 
kisebb (csónak, carina). A 
csónakban van elrejtve 
a 10 porzó és a termő. 
Megporzáskor a rovar az 
evezőkre száll, ezeket sú
lyával lenyomja. A le
nyomott evezők kiemel
kedéseikkel nyomást gya 
korolnak a csónakra, 
mire a csónak csúcsán 
virágportömeg nyomul ki és a rovar alsó részeire' 
kenődik. A rovar más V.-ra szállva, amelynek 
már kihullott a virágpora, a magával hozott virág
port a csónak csúcsán kinyomuló bibére keni. A 
rovar mézet keres a virágban, amelyhez a csónak 
két levele közötti hasítékon át férhet. 

Vitorlavászon és sátorszövet, erős minőségű 
len-, kender- vagy pamutszövet. A len s kender 
V. lúgozott fonalból készül, láncfonala kettős-
fonal, vetüléke egyszerű fonal. A pamut V. erős 
cérnából készül panamakötéssel. L. Alapkötés. 

Vitorlázás, egy vitorlákkal ellátott járóműnek 
tovamozgatása, hajtása a szél erejének felhasz
nálása által. Ha a szél hátba fúj, akkor a hajó a 
szél előtt vitorlázik (nóm. vordem Winde), míg ha 
a szél nem egészen hátulról, hanem a hajó tat
jától oldalvást, 90 fokot el nem érő szög alatt fúj, 
akkor laza szarvval (ném. mit raumer Schote) 
vitorlázik. Ferdén elülről, kb. 60—70 fok alatt (az 
árbocozat szerkezete szerint) fújó széllel a hajó-
élben vitorlázik (ném. scharf am Winde), amely 
esetben szaggatott irányban (dűlőkkel) több for
dulattal, a szelet hol jobb, hol bal oldalról fogva, 
igyekszik céljához közeledni (lavirozás). 

A V. oly régi, mint maga a hajózás, mert már 
a legrégibb hajók is, bár főleg az evezők erejé
vel haladtak, felhasználták — Kedvező szól ese
tén — a vitorlát is. AV. fejlődése egybeesik tehát 
a hajó fejlődésével. L. Hajó (történelmi kifej
lődése). 

Vitorlázat (ném. Besegelung, 1. a Hajó teljes 
vitorlázattal c. képmellékletet és jelmagyarázatát) 
fogalomhoz a vitorlákkal felszerelt hajónak csu
pán vitorlái (pl. derékvitorlák, 1. képmelléklet 
B, G és O) és a vitorláknak kezeléséhez szük
séges kötélzete (pl. a vitorlák felgöngyölésére 
szolgáló göngyölök, 1. kép melléklet 3—6, 18—20, 
44—46) tartoznak; a V. az árbocokkal, vitorlák
kal stb., szóval azon szerkezettel együtt, mely a 
V. hordozására szolgál, az árbocozat v.vitorlamü 
fogalmát alkotja (1. Árbocozat). A hajó V.-a, 
megfelelően annak árbocfelszerelésóhez, külön
böző (L Árbocozatok képmelléMet), a iajó ne-
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JELMAGYARÁZAT A 

HAJÓ TELJES V1TORLÁZATTAL 

CÍMŰ KÉPMELLÉKLETHEZ. 

A keresztárboc vitorlái. 
A Farvitorla. 
B Keresztderékvitorla. 
C Keresztsudárvitorla. 
D Keresztfelsndárvitorla. 

A főárboc vitorlái. 
B Ffl ágvitorla. 
F Fő- vagy nagy vitorla. 
•Q Fő derékvitorla. 
H Fő sudárvitorla. 
I Fő felsudárvitorla. 
K Fő derékszárnyvitorla. 
L Fő sudárszárnyvitorla. 

Az előárboc vitorlái. 
M Előágvitorla. 
N Elővitorla vagy elötörzsvitorla. 
O Előderékvitorla. 
P Elősudárvitorla. 
Q Előfelsudárvitorla. 
E Elöderékszárny-vitorla. 
$ Elősudárszárny-vitorla. 

Alsó szárnyvitorla (a képen nem 
látható). 

Az crrmányárboe vitorlái. 
Orrmánytőrzsvitorla (a képen nem 

látható). 
T Orrmányderékvitorla. 
CJ Orrmánysndárvitorla. 
V Orrmánykülsndárvitorla. 

A keresztárboc vitorláinak kötélzete. 
1. Farvitorla-szélszarvkötél. 
2. Farvitorla-szarvkötél. 
3. 4. 5. 6. Farvitoria-göngyölők. 
7. Keresztderék-szarvkőtelek. 
8. Keresztsudár- 1 c 
9. Keresztfelsndár- / ' 

30. Keresztderék- \ 
H. Keresztsndár- > vonókőtelek. 
13. Keresztfelsndár- / 

> szarvkötelek. 

13. Keresztderék-fogás'oló kötél. 
14. Keresztderék- \ , 
15. Keresztsndár- / 

A főárboc vitorláinak kötélzete. 
16. Fő ágvitorla szélszarvkötele. 
17. Fő ágvitorla szarvkctele. 
18. 19. 20. Főágvitorla-göngyölök. 
21. Fővitorla-szélszarvkötél. 
22. Fővitorla-szarvkötél. 
23. Főderékvitorla- \ 
24. Fősudárvitorla- > szarvkőtelek. 
25. Főfelsudárvitorla- > 
26. Fövitorla-vonókőfcelek. 
27. Fóderék-
28. Fősndár- > vonókötelek. 
29. Főfelsudár-
30. Fővitorla-
31. Főderék-
32. Fővitorla-
33. Föderék- J-kapicány. 
34. Fősudár-
35. Föderékszárnyvitorla-ejtő. 
36. Főderékszárny-szarvkőtél. 
37. Föderékszárny-szélszarvkőtól. 
38. Főderékszárnyvitoria-lehúzó. 
39. Fősudárszárnyvitorla-ejtő. 
40. Fösndárszárny-szarvkőtél. 
41. Fősndárszárny-szélszarvkötél. 

• fogásoló kőtél. 

> fogásoló kötél, 

•la- \ 

k. y 
r- I 

Az előárboc vitorláinak kötélzete. 
42. Elöágvitorla-szarv. 
43. Előágvitorla-szélszarv. 
44. 45. 46. Előágvitorla-göngyőlök. 
47. Elövitorla-szarv. 
48. Elövitorla-szélszarv. 
49. Előderék- \ 
50. Elősudár- > szarvak 
51. Előfelsudár- ) 
52. Elővitorla-
53. Előderékvitorla-
54. Elősudárvitorla- j 
55. Előfelsndárvitorla- J 

1. 

56. Előtörzs-
57. Előderék-
58. Előtörzs- \ 
59. Előderék- > kapicány. 
60. Elősudár- ) 
61. Előderékszárnyvitorla-ejtő. 
62. Elősudárszárnyvitorla-ejtö. 
63. Előderékszárnyszarv-
64. Elősudárszárnyszarv- kőtelek. 

65. Elóderékszárny:szélszarvkötelek. 
66. Elősndárszárny-szélszarvkötelek. 
67. Előderékszárnyvitorla-Iehúzó. 

Az orrmányárboc vitorláinak kötélzete. 
68. Orrmányderékvitorla-szarvkötél. 
69. Orrmánysudárvitorla-szarvkőtél. 
70. Orrmanyknlsndár-szarvkőtél. 
71. Orrmányderékvitorla-ejtő. 
72. Orrmánysndárvitorla-ejtő. 
73. Orrmánykülsudárvitorla-ejtő. 
74. Orrmányderékvitorla- \ 
75. Orrmánysndárvitorla- > lehúzok. 
76. Orrmánykülsudárvitorla-' 
77. Orrmányderék- •> 
78. Orrmánysndár- \ „ J ^ , , . 
79. Orrmánykülsndár- ' 

A vitorlákhoz tartozó vás tárgyak. 
80. Fogások. 
81. 82. Fogásoló zsinegek. 
83. Végfogásoló kötelek. 
84. Ágvitorlák hánikarikál. 
85. Orrmányderék- és sudárvitorlák 

hámkarikái. 

Szárnyvitorlafák. 
$6. Főderékszárnyvitorlafa. 
S 7. Fösndárszárnyvitorlara. 
88. Elöderékszárnyvilorlafa. 
89. Elősudárszárnyritorlafa. 

onókőtelek. 



Vitos — 401 — Vitry-Ie-Franpois 

méhez képest egyszerűbb vagy komplikáltabb 
rendszerrel. A legtökéletesebb V.-tal a teljes ár-
bocozatú hajó bír, annál kisebb hajók vitorláinak 
száma természetszerűleg kevesebb. Egy teljes ár-
bocozatú hajó (fregattá) V.-át a mellékelt kép 
mutatja. A V. nomenklatúrája az árbocozat nemé
től, tehát a vitorlák számától és minemüségétől 
f (igg. A teljes vagy fregattá V.-ú hajó vitorlái
nak és köteleinek elnevezéseit illetőleg 1. a 
képmelléklet jelmagyarázatát. A főárboc előtt 
fekvő összes vitorlákat elöwtorláknák (ném. Vor-
segel), a mögötte fekvőket pedig hátsó vitorlák
nak (ném. Aclitersegel) nevezik. A tares- és ág-
vitorlákat együttesen élvitorIáknak(ném. Schrat-
seqel) hívják. 

Vitos, Vincenty, lengyel politikus, szül.Wier-
zehoslaviceben (Tarnov mellett) Galíciában, föld
műves volt, 1908. a galíciai tartománygyűlésbe 
választották, 1911—1918. reichsrathi képviselő 
volt s a lengyel néppárt vezére; az új lengyel 
államban a Piast parasztpárt vezére, 1920. jún.-
ban a bolsevista támadáskor vállalta a nemzeti 
kormány megalakítását, 1921. a pénzügyi hely
zet megoldhatatlansága miatt lemondott. 1923. 
máj.-ban Sikorszki bukása után ismét miniszter
elnök lett. 

Vitosa (Vitos, ókori Dunax), kristályos kő
zetekből álló hegytömeg Szófiától D.-re Bulgáriá
ban, legmagasabb csúcsa a Cerni Vrh (2299 m.). 

Vitovec János, horvát bán (1456—65). Cseh 
volt és a horvátok Pán Jánnak (János úr) nevez
ték; a Cilleiek hozták Horvátországba, hol nagy 
szolgálatokat tett nekik. 

Vító'r, 1. Bapiére. 
Vitrage (ejtsd: vitrázs), a szélfogó, félrehúz

ható védötüggöny elnevezése. 
Vitré, város lile et Vilaine francia départe-

mentban, (ÍMÍ) 10,613 lak., kötöttáru-készítéssel, 
vászonszövéssel, kőfejtéssel, vasgyárakkal. Erős
ségének (XIV. és XV. sz.) maradványai a börtön, 
részben a múzeum és a könyvtár helyiségeiül 
szolgálnak. A gót Notre-Dame templomában (XV. 
és XVI. sz.) limogesi porcellánfestmények van
nak (1542). 

Yitiel la (állat),azElülkopoltyús csigák (Pro-
sobranchiata) rendjébe tartozó csiganem. Héja 
hegyes, kúpalakú, számos, igen lassan nagyob
bodó csavaralattal, sima felületű és Uvegszerűen 
átlátszó; héjnyüása tojásalakú és spirális fedéllel 
elzárható. Nagyszámú fajai Dél- és Közép-Európa 
barlangi folyóvizeiben élnek és vakok. Nagysá
guk néhány milliméter (2-2—4 mm.). Hazánkban 
7 faját észlelték, melyek közül leggyakoribb a 
V. pellucicla MUUer. 

Vitrina (lat.), a. m. üvegszekrény, amely ki
állításokon, muzeumokban és lakásokban kisebb 
szobrok, iparművészeti tárgyak vagy természeti 
ritkaságok kiállítására szolgál. 

Vitriol, a nyers koncentrált kénsavnak közön
séges neve. Régebben V.-oknak nevezték a nehéz 
fémeknek a szulfátjait i s ; pl. réz-.V. a. m. réz
szulfát ; vas-V. a. m. vasszulfát; cink-V. a. m. 
oinkszulfát stb. L. Vitriolok. 

Vitriol-dráma, így nevezik azokat a merény
leteket, midőn valaki vitriollal vagyis kónsavval 
leönt valakit. A kénsav ugyanis erősen maró, 

szenesítő hatású, veszedelmes égési sebeket okoz. 
Többnyire szerelmi féltékenységből vagy bosszií-
ból s főleg nők követik el, hogy áldozatuk arcát 
eltorzítsák. Franciaországban az esküdtszék föl
mentett több ilyen vitriolos merénylőt. 

Vitrioléro (ásv.), a. m. markazit. 
Vitrioléter, népies elnevezése az etiléternek, 

mert kénsav behatására keletkezik. 
Vitriolkovand a. m. markazit. 
Vitriolok, mint ásványok izodimorf sort alkot

nak. Képletük RS04 + 7H20, ahol R kétvegy-
értékü fémet jelent. 

Rombos Monoklin 
MgS04 + 7H20 kesertisó mesterségesen 

4 ' 2 előállítva 
ZnS04 + 7H20 goslarit — 
Ni.S04-j- 7H20 morenosit — 
PeS0 44-7H sO tauriscit melantarit 
MnS0 4 +7H 2 0 Pauserit Mallardit 
CoS04 + 7H30 — Bieberit 
CuS04 + 7H20 — Boothit 

A rézvitriol (kalkantit) csak 5HaO-t, az ólomvit
riol (anglesit) pedig semmi vizet sem tartalmaz. 
A V. az illető t'émszulfídok mállása révén kelet
keznek és helyenként technikailag is értékesít
hetők, pl. a cementvlz rézvitriolt tartalmaz. 

Vitriolokker (ásv.), 1. Glockerit és Gél. 
Vitriololaj, 1. Kénsavak és sóik. 
Vitriol-ólomérc a. m. anglezit (1. o.). 
Vitriolpala a. m. timsópala (1. o.). 
Vitrit, üveglappal burkolt műkövek, melyeket 

falak (fürdőszobákban stb.) burkolására használ
nak. A mázas fayence-burkolólemezeket pótolják. 

Vitrofir v. vitroporflr, üveges szövetű porfiros 
kőzet, leginkább kvarcporflr, ritkábban porflr v. 
bazalt. 

Vitrofir-bazalt, 1. Bazalt. 
"Vitrnin (lat.), üveg; V. solubil, vízüveg; p. 

muscoviticum, csillám. 
Vitruvius Pollio, római inűépítő ós mérnök. 

Kr. e. 25—23 közt De architectura címen egy 
tíz könyvre terjedő munkát írt, amit Augustus-
nak ajánlott. Az első hét könyv a tulajdon-
képeni építészetről szól, a S. a vízvezetékekről, 
a 9. az időmérésről (napórák szerkesztése), a 10. 
a gépekről. Előadása nehézkes, adatai nem föl
tétlenül hitelesek, tudása fogyatékos, de mint a 
maga nemében egyetlen könyv, a szakemberre 
nézve igen fontos. Kiadta újabban Rose (Leipzig 
1899,2. kiad.); Krohn (1912). Kiváló némeí fordí
tása szakszerű kommentárral Presteltól (Strass-
burg 1912—14, 4 köt.). Magyarra ford. Fuchs 
Béla mérnök (Budapest 1898). V. ö. Jolles, V. 
Aesthetik (Preiburg 1906). 

Vitry, PMlippe de (Philippus de Vitriaco), 
francia zeneszerző, szül. Vitryben (Champagne) 
1290 körül, megh. mint meauxi püspök 1361. Az 
«ars nova», a mai ellenpontozatos mű első francia 
művelője; a XIV. sz. első felének jelentős zene
szerzője volt, de szerzeményei elvesztek. 

Vitry-le-Francois (ejtsd: —15 franszoa), város 
Marne francia départementban, a Rajna-Marne-
csatorna kiágazásánál, (ím) 8511 lak., kötött
árú-, cukor-, bőrgyártással, agyagárúkészítés, 
vas- és harangöntessel, XVII. sz.-beli templom

ikra* Nagy la&ona. XIX kőt. 



Vitry-sur-Seine 

mai, mezőgazdasági kamarával. 1545-hen I. Fe
renc alapította Vitry-en-Perthois helyett; 1895-ig 
megerősített hely volt. 

Vitry-sur-Seine (ejtsd: —szar szeH), Paris D.-i 
külvárosa, (1921) 21,492 lak. Temploma a XIII., 
kastélya a XVII. sz.-ból való. Közelében (2 km.) 
van Port-á-V Anglais kikötő a Szajnán. 

Vit ta , a régi római papok fejdísze. 
Vittel, város Vosges francia départementban, 

(MID 2530 luk., csipkegyártással, régi templom
mal (XV. sz.), 10—12°- os kénes és vasas forrá
sokkal; fürdőhely. 

Vittencz (Chtelnica), nagyk. Nyitra vm. pös-
tyóni j.-ban, (ÍMO) 1950 szlovák és német lak. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Vittore, Monté, hegy, 1. Monti Sibillim. 
Vittoria, 1. város Siracnsa szicíliai olasz tarto

mányban, (i9ii) 32,264 lak., szőllő- és olajterme
léssel, tésztagyártással. Kikötője (10 km.) Scog-
litti az ókori Gamarina (1. o.) romjaival. — 2. V-, 
spanyol város, 1. Vitoria. 

Vittoria, Ludovico Thomaso, 1. Vicloria. 
Vittorino da Féltre, 1. Pamboldini. 
Vittorio, város, V. járásnak és püspökségnek 

székhelye Troviso olasz tartományban, (1911) 
21,421 lak., bronzöntés, papucs- és cementgyár
tás, tekintélyes palotákkal és villákkal; a serra-
vallei főtemplomban Tizián oltárképével. V.-t 
1866. Ceneda ós Serravalle egyesítéséből alakí
tották, Viktor Emánuel tiszteletére nyerte nevét. 

Vittorio-venetói csata névvel jelölik meg az 
olaszok, Vittorio város neve után, 1918-ik évi 
ama nagy győzelmüket, amelyben az elárult 
osztrák-magyar hadsereget döntőleg megverték. 
L. Világháború. 

Vitu, Angol-Kelet-Afrika partvidékének egy 
része. Lakói szuahéli négerek s rizst, batátát, 
cukornádat, banánt és dohányt termelnek. Ki
kötője Lamu szigetén van; kiviteli cikkek: ele
fántcsont és kaucsuk. 

Vitus, szent, vértanú (németül Veit, olaszul 
Guido). A bollandisták szerint egy előkelő szicí
liainak volt a fia és már gyermekkorában buzgó 
keresztény. Pogány atyja Hylas és Valerianus 
bíró nem bírták őt Krisztustól eltántorítani. Neve
lőjével, Modestusszal és dajkájával, Crescentiával 
erre Lucaniába menekült. Innen Rómába hozták, 
hogy Diocletianus császár ördöngös gyermekét 
meggyógyítsa. Ennek megtörténte után a császár 
Ígéretekkel akarta őt a pogányságra visszatérí
teni, miután azonban állhatatos volt, tűzbe dobták, 
de sértetlen maradt; és mivel egy oroszlán sem 
bántotta, Modestusszal és Crescentiával együt
tesen kínpadon ölték meg. Emléknapja január 
hó 15-én van. 

Vitus-tánc (chorea sancti Viti, oallismus), 
sajátságos, folyton változó, szabálytalan izom-
összehúzódásoktól függő, a test összes izmaiban 
jelentkező mozgásokkal járó önálló és jellegzetes 
betegség.E bántalom leginkább fiatal korban, gyer
mekeken támad, továbbá nagy hajlandósággal 
bírnak rá a terhes nők. A V. minden valószínűség 
szerint fertőző betegség, amelynek oka közel áll 
a szívbelhártyagyuladást előidéző okhoz, miután 
a két betegség feltűnően gy akran fordul elő egy ü tt. 
Régebben a kedélyi megrázkódtatást s az után-

Vivaidi 

zást is okúi hozták fel, azonban ma az ilyen esete
ket is fertőzésből kell származtatnunk. A V.lasBan 
kezdődő bántalom, amelyet a beteg környezete 
sem vesz észre mindjárt elején s a gyermekeket 
gyakran megszidják ügyetlenségük miatt, amíg 
kiderül, hogy az ügyetlenséget a V. okozza; 
gyakran csak az egyik testiéire szorítkoznak e 
mozgások (hemichorea). Amíg enyhébb a folya
mat, a beteg éjjelei nyugodtak, alvásidején a moz
gások teljesen szünetelnek, ha azonban fokozódik 
a baj, a mind hevesebbé váló mozgások nem en
gedik elaludni a beteget, aki ágyában folyton ide-
oda dobálódzik, kezeit, karjait megsérti s mind
inkább kimerül. Emellett a beteg ingerlékennyé 
válik, érverése szaporább, arca kipirul. A beteg
ség enyhébb alakjaiban a járási képesség, sőt u 
kezeknek használhatósága bizonyos mértékben 
megmarad, a súlyos esetekben azonban a betegok 
egészen tehetetlenek lesznek s ágyban is csak 
párnákkal gondosan körülvéve tarthatjuk meg 
őket sértetlenül. Az esetek többsége azonban nem 
ilyen súlyos. A betegség rendszerint 8—10 hét 
alatt meggyógyul, de néha hónapokra elhúzódik, 
a gyermekek rendszerint meggyógyulnak, a ter
hes nőkre azonban igen veszedelmes ez a beteg
ség s néha halálos végű. Hasonlóan súlyos és ki
menetelében még rosszabb betegség a Huniivg-
ton-féle chorea, amely egyes szerencsétlen csala
dokban átöröklődik s elbutulásra és halálra vezet; 
ez azonban igen ritkán észlelhető bántalom. A V. 
nevét szt. Vitusról nyerte. A V. gyógyítására az 
arzént és antipirint használják, főleg az előbbeni 
sok tejivással egybekötve a leghatásosabb. Igen 
súlyos esetekben az idegrendszernek erősebbeu 
nyugtató szereire is sor kerül. 

Vitzliputzli a. m. Huicilopocstli (1. 0.). 
Vitznau, falu és klimatikus gyógyhely Luzern 

svájci kantonban, a Vierwaldstátti-tó partján, 
(i9io) 956 lak. A Rigi-vasút kiinduló pontja. 

Vitzthum von Eckstádt, Kari Friedrich, 
gróf, szász és osztrák diplomata és író, szül. Drez
dában 1819 jan. 13., megh. u. o. 1895 okt. 16. 
Szász diplomáciai szolgálatban működött; 1866. 
Beusttal együtt osztrák szolgálatba lépett; 1871. 
nyugalomba vonult s teljesen irodalmi munkás
ságának ólt. Művei: Die Geheimnisse des sách-
sischen Kabinetts 1745—56 (Stuttgart 1866, két 
köt); Maurice comte de Saxe, et Marié Joseph, 
dauphine de Francé (Leipzig 1867); Berlin und 
Wien in den Jahren 1845—52 (Stuttgart 1886); 
Sankt Petersburg und London 1852—1864 (u. 0. 
1886); London, Gastein und Sadowa 1864—1866 
(u. o. 1889); Shakespeare und Shakespeare; zur 
Genesis der Shakespearedramen (u. o. 1888). E 
művében ő is ama vélemény híve, hogy Shake
speare drámáit Bacon írta. 

Viv. , latin növénynév után Viviani Domenico 
genuai tanár (1772—1840) nevének rövidítése. 
Olaszország, LibiaésEgyiptoni flóra játismertette. 

Vivace , olasz zenei műszó, a. m. élénken; 
vivacissimo, igen élénken. 

Vivaldi, Antonio, olasz hegedűművész és zene
szerző, szül. Velencében 1680 körül, megh. u. 0. 
1743. A hegedű legnagyobb mestereinek egyike 
volt. Művei a hegedűirodalomban kivételes helyet 
foglalnak eL 
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Vivarais (ejtsa: yivaré), Franciaország egykori 
tartománya, jelenleg Ardéche (1. o.) département. 
Fölső- és Alsó-V.-re oszlott Annonay és Viviers 
fővárossal. 

Vivarini, Muranóból származó velencei festő-
család, amely a XV. sz.-ban a Belliniek mellett a 
legnagyobb szerepet játszotta Velencében. Acsalád 
alapítója Antonio V. (vagy Antonio da Murano), 
megh. 1480 körül. Eleinte többnyire sógoránál, 
a Németországból származó Johannes Alamanus-
szál dolgozik együtt. Közös müveik még erősen 
gótikus jellemvonások mellett különösen a gaz
dag, aranyozott dlszítmények pompázó alkalma
zását mutatják. Ilyenek: Mária megkoronázása 
(1440) és a Diadalmas Szűz Mária (1446) a ve
lencei akadémián, a velencei S .Zaccaria-templom 
3 oltárképe (1443—44), Szt. Magdolna és Lucia 
félalakjai, valamint Trónoló Madonna a budapesti 
Szépművészeti Múzeumban. Sógora halála után 
Antonio öccsével, Bartolommeo V.-val (működött 
1450—99) dolgozik együtt, aki mindinkább át
veszi a vezetést és formailag a páduai iskola, 
technikailag Antonello da Messina (olajfestés!) 
hatása alatt a jellegzetes velencei stílus legko
rábbi képviselője. Kiváló művei: Trónoló Ma
donna (1464, Velence, Akadémia), Kapisztrán 
János (1459, Paris, Louvre), Madonna-képek a 
velencei S. Giovanni in Bragora és Sta Maria 
de'Frari templomokban (1483 és 1487). Antonio 
11a, Alvise (Luigi) V. (1461—1531 körül) már 
Giovanni Bellini befolyása alá is kerül és külö
nösen a szentektől körülvett trónoló Madonnát áb
rázoló velencei oltárkép-típusnak kifejlesztője. Ily 
müvei: Madonna 6 szenttel (1480, Velence, Aka
démia), hasonló oltárkép Berlin, Kaiser Friedrieh-
Museum, Madonna 2 zenélő angyallal (Bécs, Kunst-
hi8tor. Museum). 

Vivarisiui (lat.) elevenállat-tartó hely, vadas
kert, halastó, ketrec, kalitka. 

Vívás alatt a kard, tőr, epé forgatásának mű
vészetét értjük. Művészi elsajátításához évtizedek 
szorgalmas munkája szükséges. A V.-t ma már 
az egész világon űzik mint sportnemet, nem mint 
sokan értelmezik, a párbajok miatt. E legférfia
sabb sportot az iskolában is tanítják, mert első
rangú nevelőeszköznek bizonyult; oly lelki erőt 
vált ki az ifjúságnál a testi erö fejlesztése mel
lett, melyet egy sportág sem nyújt. A franciák 
főleg a tőr és epévivást, az olaszok különösen a 
tőr és kardvívást, míg hazánkban a tőr, de külö
nösen a kardvívást gyakorolják; csak az utóbbi 
években kezdték meg az epévivást. Vívóink külö
nösen a kardvívásban a világ első kardforgatói. 
Világversenyeken eddig mindig az elsők voltak s 
sok dicsőséget szerzettek a magyar névnek. A 
versenyvívók egyesületekben vívómesterek ve
zetésével készülnek a versenyekre. A vívók és 
egyesületek a Magyar Vívó Szövetség fenható-
sága alatt állanak és annak, illetve a Nemzetközi 
Vívó Szövetség szabályai szerint rendezik a ver
senyeiket. Van egyéni és csapatvívó verseny-, a 
versenyzők szerint van : ifjúsági, junior- és sze
nior-verseny. A versenyt versenybíróság, zsűri 
(5 tagból áll) vezeti és bírálja el. A zsűri döntése 
minden vívóra kötelező. A versenyzőket csopor
tokba osztják, a csoportok tagjai előmérkőzések 

útján jutnak a döntőbe, hol aztán a helyezési sor
rendért mérkőznek. 

A V.-nál vivóállásban (a test súlya mindkét 
lábra megoszlik) az ellenfelek a vívóvonalra (az 
ellenfelek közötti terület) állanak fel. A szabályok 
szerint a kardvívásnál a vívó testének a csípő 
feletti részei: a felső test, a kar, a kéz és a fej 
képezik a támadás tárgyát. A támadás vagy egye
nes vagy lendített vágással történik. Vannak fej-
(kulső, belső arc), oldal-, mell- és hasvágások és 
az utóbbi testrészre még szúrások. Ezen vágások
nak megfelelően vannak a védések. A V.-nál 
előforduló védések a következők: 1. Primvédés 
védi a testnek egész belső oldalát és a kart belül. 
2. Szekondvédés védi az oldalt és a kart alul. 3. 
Tercvédés védi az arc külső oldalát és a kart kívül. 
4. Kvartvédés védi a belső arcoldalt, a mellet és 
a kart helül. 5. Kvintvédés védi a fejet (szúrások 
ellen is használható). Van még ú. n. szükségvédés: 
a szekszt, mely a fejet védi, csak vágások ellen. 

A magyar V.-nak dicsőséges története még meg
írásra vár. Az kétségtelen, hogy a Pesti Nemzeti 
Vívóintézetből indult ki a V. magyar művészete 
hazánkban a múlt század elején. A magyar V. 
terén elévülhetetlen érdemei vannak Keresztessy 
Józsefnek, a magyar vívómesterek atyamesteré
nek. A 80-as évektől legtöbbet tett a Magyar Atlé
tikai Club. Az ő nevéhez fűződik a magyar V.-nak 
külföldön való elismertetése, e klub érdeme az is, 
hogy a kezdetben tisztán magyar V.-ról (csukló-V.) 
áttértünk az olasz V.-ra (könyök-V.), mely ma 
már az egész világon tért hódított. A jelenlegi ma
gyar-olasz kombinált V.-nak a meghonosítója 
lovag Santelli Italo mester, ki a Millenáris esz
tendőtől kezdve a vívók egész gárdáját nevelte. 

Vivát (lat.) a. m. éljen. — V., floreat, crescat, 
éljen, virágozzék, növekedjék. 

Vivero, kikötőváros Lugo spanyol tartomány
ban, (i9io) 12,843 lak., halászattal, vászonszö
véssel. 

Viverra (állat), 1. Gibetmacska-félék. 
Viverrieula (állat), a maiakkal cibetmacsk;i 

(Yiverra malaccensis Gmel.) régibb génusz-neve. 
Viverridae (áiiat), 1. Oibetmacska-félék. 
Viverr inae (Macskalábúak, állat), 1. Cibet-

macskafélék. 
Viveur (franc, ejtsd: vivőr), az élet örömeit 

finoman kiélvezni tudó ember. 
Vives, Jüan Luis, spanyol humanista, szül. 

Valenciában 1492 márc. 6., megh. Brüggében 
1540 máj. 6. Parisban tanult s 1520-tól Löwen-
ben Erasmusszal együtt a humanisztikus tanul
mányok fő bajnoka volt, ki eleven tudással küz
dött a scholasticismus ellen. Augustinusnak De 
civitate dei c. művét kiadta (Basel 1522) és VIII. 
Henrik angol királynak ajánlotta, De institutione 
feminae christianae (Löwen 1523) c. művét pedig 
Henrik nejének, Katalinnak: ennek következté
ben azok meghívták Mária hercegnő nevelőjének; 
ott aztán az egyetemen is tanított s a királyi pár 
tanácsadója lett. Máriának ajánlotta Satelíitium 
animi c. munkáját (1524. kiadta Wychgram, 
Wien 1883). Aragóniái Katalin pártolása miatt 
azonban elvesztette VIII. Henrik kegyét s félévi 
fogságot is szenvedett, azután Brüggében élt. 
Nevezetesebb müvei: Introductio ad sapientiam; 
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De diseiplinis libri XII (főműve, Brügge 1531); 
Exercitatio linguae latináé (latin dialógusok, 
Breda 1538); De anima et vita (lélektan, Briigge 
1538). Továbbá: De subventione pauperum; De 
concordia et discordia; De veritate üdéi cliris-
tianae stb. Összes müvei megjelentek Baselban 
1555. 2 köt. Kommentárokat is írt egyes klasz-
szikus írókhoz. V. ö. Wychgram, V. Schriften 
liber weibliche Bildung (Wien 1883); Hoppé, 
Die P3ychologie des J. L. V. (Berlin 1901); Vadier, 
J. L. V. (Genéve 1892). 

Vives y Tuto, Joseph, spanyol bíbornok (a 
kapucinus-rendből), szül. San André de Levaneras-
ban (Spanyolország) 1854 febr. 15., megh. Róma 
mellett a monte-porziói kapucinus-kolostorban 
1913 szept. 7. Ifjú korában misszionáriusnak men 
Guatemalába, amikor belépett a kapucinus-rendbe, 
de az ottani forradalmi zavarok miatt a misszió 
néhány tagjával visszatért Európába. Itt több 
rendjebeli zárdában tartózkodott Franciaország
ban, míg a francia kongregáeiós törvény folytáu 
kénytelen volt visszatérni hazájába, az Iguelda-
zárdába. 1898-banRómába hívták és rendje ügyei
nek felügyeletével bízták meg. Munkássága ós 
tudása niagára vonta XIII. Leo pápa figyelmét s 
így hamarosan a Propaganda kongregációba ke
rült. 1899-ben bíbornok lett. Főképpen erősen 
küzdött az ú. n. modernizmus ellen. 

Viviani,_Re«é, francia államf érflú,szül.Szidibel-
Abbeszben (Algéria) 1863 nov. 8., megh. Plessis-
Piquetben 1925 szept. 6. Parisban telepedettle mint 
ügyvéd s 1893. választották be a képviselőházba, 
ahol a mérsékelt szocialistákhoz tartozott. Kitűnt 
mint kiváló szónok és újságíró. 1906 okt.-1909 júl. 
közmunka ós közjóléti miniszter volt Clemenceau 
kormányában s ez állását Briand első kormányá
ban (1909 júL-1910 nov.) is megtartotta. A 3 éves 
katonai szolgálat kérdésében meghasonlott Briand-
nal, aki őt későbbi kormányaiból kihagyta. Ribot 
pár napos kormánya után 1914 jún. 14. ő vállalta 
az új kormány alakítását s a külügyminiszteri tár
cát. Kormánya alatt érte Franciaországot a világ
háború kitörése.V. kormányába felvette Delcassét 
(külügy),iM>oí-t(pénzügy) és Clemenceaut (belügy). 
Az első nagy vereségek hatása alatt aug. 26. egész 
kormányával együtt lemondott, de Poincaré elnök 
újra őt bízta meg kormányalakítással. V. ekkor 
egészen új kormányt alakított, melyben Briand 
(igazságügy), Delcassé (külügy), Ribot (pénzügy), 
Malvy (belügy), Millerand (hadügy), Doumergue 
(földmívelés) foglaltak hetyet, az ellenzéki szocia
listákat pedig Sembaí (közmunka) ós Gtiesde (tárca-
nélküli) képviselték. Az új kormány nyomban 
elhagyta Parist, melynek kormányzójává Galliem 
tábornokot nevezte ki. A veszély elmultával 1914 
dec. 22. a kormány visszatért. V. Delcassé vissza
lépése után 1915 okt. 12. átvette a külügyminisz
teri tárcát is. Az általános elégedetlenség hatása 
alatt azonban 1915 okt. 29. egész kormányával 
visszalépett. Utódának, Briandnak kormányában 
az igazságügyi tárcát vállalta, valamint az 1917. 
alakult Ribot-kabinetben is, de azután rendkívüli 
követségben ismételten Amerikába ment; 1921. 
az a küldetése, hogy az Egyesült-Államokat a 
Népszövetségbe való belépésre rábírja, nem sike-
rü». Beszédeiből 3 kötet jelent meg. 

Vivianii (kékvasérc v. angiarit v. midiiéit, 
ásv.), vas- (ferro-) foszfát Fes(P04)2 + 8H2ü. Az 
egyhajlású oszlopos-tüs kristályok izomorfok a 
symplesittel, hörnesittel ós eritrinnel. Gyakran 
sugaras-rostos gömbös halmazokban v. porszerü 
kék tömegekben (kékvasföld) terem. A kristályok 
egy irányban kitűnően hasadnak, lágyak, hajlít
hatok. A friss kristályok néha még színtelenek 
(pl. a delawarei homokban), rendesen azonbmi 
oxidáció folytán megkékültek, iudigokékek, íe-
ketészöldek; karca halványkék, de csakhamar 
sötétkék lesz; áttetsző, vékony lemezkében át
látszó ; a hasadási lapon gyöngyházfényű. Szép 
kristályok a pirit üregeiben : Cornwail és Devon-
shire; pirrhotinnal Bodenmais és Amberg, Bajor
ország; Starkenbach Csehországban; gyakran 
emlőscsontokban; mint bevonat homokköveken, 
Antwerpen; kékvasföld az Alföldünk altalajá
ban kútásáskor számos helyen kerül elő, azon
kívül : Betlér, Szomolnok, Gyertyánliget, Róna
szék, Vöröspatak. Egyéb lelőhelyei: Anglar, Dép. 
de la Haute Vienne; Muílica Hills, New Jersey; 
Krim félszigeten kövületeket tölt ki. Mindig 
másodlagos keletkezésű ásvány, foszfor- és vas
tartalmú oldatoknak cserebomlása útján keletke
zik. Kék festéknek használják. 

Vivien, de Saint-Martin (ejtsd.- viviaE dts sz™ 
martén), francia geográfus, szül. Caenben 1802 
máj. 22., megh. Parisban 1897 jan. 3. Egyike a 
párisi földrajzi társaság megalapítóinak; meg
alapította az Athenaeum francais-t (1852) s ki
adta 1863—75.aL'année géographique c. évente 
megjelenő utazási szemlét, amelyet Maunoir és 
Duveyrier folytattak. Müvei: Étude sur la géogr. 
grecque et latiné de l'Inde (3 köt., Paris 1858—60) ; 
Le Nord d'Afrique dans l'antiquité grecque et 
romaine (u. o. 1863); Hist. de la géographie des 
découvertes géographiques (1873). Szerkesztette 
a Nouveau dictionnairo de géogr. universelle 
(Paris 1877—95) és az Atlas universel de géo
graphie moderné, ancienne et du moyen-áge (u. o. 
1877 ós köv.) c. müveket. 

VivilicsUio (lat.) a. m. életrekeltés. 
V i v i p a r a (őslénytan). A kövült csigák egy gé-

nusza, amely a Paludinidae-családba tartozik (1. 
Paludina). Héjjuk kúpos-toronyalakú, amelynek 
kanyarulatai v. simák, v. élekkel ellátottak. Erősen 
variabilisok. Édesvízi, mocsárvizi üledékekben 
tömegesen szerepelnek. A levantei emelet leggya
koribb alakjai közé tartoznak Horvát-Szlavon-
országban, a Nagyalföld artézi kútjai által föltárt 
rétegekben, Romániában, Cos-szigetén stb. 

Vivipar állatok, a. m. elevenszülő állatok. L. 
Elevenszülés. 

Viviparizmus (n5v.), az anyanövényen vele 
egybekötve fiatal növények fejlődése. Megkülön-
böztetendő a valódi V., még az anyanövénnyel 
összefüggő mag kicsirázása (1. Elevenszülő nö
vények), pl. Mangrove (1. o.) és a nem valódi vagy 
ál- V., amidőn az anyanövény virága v. virágzata 
helyett vegetatív szaporodási szerv (sarjrügy v. 
kelőrügy) alakul, pl. a fiadzó keserüfű, Polygonmn 
viviparum L., fiadzó gumós perje Poa bulbosa L. 
v. vivipara L. L. még Fiadzás, Fiasnövény. 

V i v i p a r u s (lat.) a. m. elevenszülő. L. Eleven
szülés. 
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Vivis, Vevey német neve. 
Vivisectio (lat.) a. m. élve boncolás, így ne

vezik az élő állatokon végzett kísérletet, ha ez 
az állat megsértésével történik. Az elnevezés 
határozottan rossz és csak arra alkalmas, hogy a 
járatlant félrevezesse, midőn azt a véleményt 
támasztja benne, mintha az állatot, úgy mint a 
kórboncolók a hullát, elevenen boncolnák fel. 
Valóban pedig a V. éppen olyan műtét, mint 
imilyent az orvos betegeken életmentés céljából 
fénytelen végezni. Az állatot műtét előtt narkoti-
álják, a műtétet magát azon sebészi eljárások 
zerint végzik, melyek a legjobbak gyanánt isme-
etesek. A szervezet bonyolódott működését egy

szerű megfigyeléssel nem lehet felismerni, azért 
válik szükségessé módosítani, esetleg kizárni 
i'syes szerveket a működésből. Határtalan nagy 
:iz a szolgálat, melyet a V. az emberiségnek máris 
tett. Ennek köszönhető a galvanizmus felfedezése, 
i vérkeringés és emésztés, az agyműködés, az 
anyagforgalom élettana, melyek mind a V. útján 
szerzettisrneretekalapjánfejlődtekamai tökélyre. 
A műtéti technika mai fejlettsége szintén az állat
kísérletek eredménye; lelkiismeretlenség is lenne 
újabb műtéti eljárásokat bevezetni anélkül, hogy 
Mokat előbb állatkísérletekkel ki ne próbálnák. 
Sőt a ma divó organo- és szérumterápia, a veszett
ség elleni oltások és hasonlók V. nélkül éppen úgy 
nem léteznének, amint hogy állaton tett kísérletek 
nélkül nem ismernők a mérgek hatását a szerve
zetre és a szervezetben egymásra. így tehát a V. 
felette áldásdús volt az emberiségre; nemcsak a 
tudományt fejlesztette, hanem számtalan ember 
•x V. útján szerzett ismereteknek köszönheti életét. 
Csupa kedvtelésből senki sem végez V.-t, konyhá
ban, vágóhídon, az utcákon vagy vadászatokon 
sokkal inkább kínozzák az állatokat, mint V.-val. 
Nálunk egyébiránt a V.-t egyetemi intézetekben, 
ÍZ igazgató tanár vagy általa megbízott egyén 
végezheti csak. 

Vivő (olasz) a. m. élénken. 
Vívóakadémia, nyilvánosság előtt való mér

kőzés, melynek célja a vívó tudásának és képes
ségének oly bemutatása, ahol a vívás formája, 
szépsége, szóval a vívás művészete a döntő, a 
tussok mellékesek. Akadémiákon a vívómesterek 
rendesen ügyes tanítványukkal iskolavívást is 
bemutatnak. 

Vivodina, adó- és politikai község Zágráb vm. 
jaskai j.-ban, (mo) 1143 horvát lakossal. (Tr. 
ázHSz.) 

Vívóegyesület, a vívósport híveinek tömörü
lése. A V.-ek összessége alkotja a szövetséget. 
A V.-ek versenyeket rendeznek, miáltal iijabb 
Mveket szereznek a vívás sportjának. Hazánk-
kin nevezetesebb V.-ek: Magyar Atlétikai Club, 
Wesselényi Vívó Cluh, Nemzeti Vívó Cluh, Tisza 
István Vívó Club, Budapesti Budai Torna Egylet, 
Szegedi Vívó Egylet stb. 

Vívómesterek a vívás tanítására képesített 
okleveles férfiak, kik a vívást tanítják. A V.-nek 
eddig hazánkban két egyesületük volt: a Hiva
tásos V. Egyesülete és Magyar V. Egyesülete. 
Mindkettő jogosult volt diploma kiadására. Jelen
leg a képesítést a belügyminisztérium rendezi és 
a két egyesület fuzionálásából alkotandó egy | 

egyesület lesz hivatva oklevelet kiadni, « meg
szabott feltételek alapján. 

Vívósport, 1. Vívás. 
Vivos voco, m o r t u o s p l a u g o , f a l g a r a 

f r a n g u (lat.) a. m. az élőket hívom, a holtakat 
siratom, a villámokat megtöröm. Középkori vers
töredék, a harang mondja magáról. Schiller 
Harangdalának is jelszava. 

Vívótör, 1. Rapiére. 
Vivó'ér, visszér, 1. Qyüjtöerek. 
Vivöércsomó, 1. Ertágidás ós Gyűjtőértá-

gulús. 
Vivőérgyuladás (flebitis) TOSSZ magyar szó, a 

gyűjtüerek gyuladása. h. Gyüjtöértágulás. 
Vivőszer (orv.), 1. Vehiculum. 
Vi.v (lat.) a. m. alig; vix credo, alig hiszem. 
Vixi (lat.) a. m. éltem ; vixit, élt, meghalt. 
Vixorit, porrá tört, kénsawal ős salétromsav

val elegyített cukor tészta, mely könnyen gyulád 
s nagyon robbanékony. 

Víz, hidrogén és oxigén vegyülete (H3 0), még pe
dig olyan arányban, hogy két térfogat hidrogén-
és egy térfogat oxigéngáz összesűrűsödik 2 tér
fogat vízgőzzé. A két térfogat hidrogén súlya 
legyen 2 g., akkor az egy térfogat oxigéné 16 g. 
s ha ez a 3 térfogat egyesül, akkor 2 térfogat, 
összesen 18 g. súlyú vízgőz keletkezik, egy térfo
gat vízgőz súlya tehát 9, ha a hidrogéné 1. így 
tehát a víz 88-89°/0 oxigént és l i ' 1 1 % hidrogént 
tartalmaz. 

A tiszta víz olvadáspontja 0° C, forráspontja 
760 mm. légnyomáson 100° C. Az olvadáspont 
alászáll nagy nyomás következtében. Alászáll a 
víz szennyezettsége miatt is. A cseppfolyós hal
mazállapotú viz légüres térben és nyugalomban 
mélyen a 0° alatt sem fagy meg, de ha meg
rázzuk, vagy levegővel érintkezésbe hozzuk, 
azonnal megmerevedik. Ezért kell olvadáspontról 
beszélnünk, mert 0°-nál hidegebb viz lehetséges, 
de 0°-nál melegebb jég nincs. A forráspont is vál
tozik a nyomással. Kisebb légnyomás alatt ko
rábban forr a víz s a forráspont megállapításával 
meg lehet tudni a légnyomást (hipszométer, 1. o.). 

A teljesen tiszta viz színtelen, szagtalan s 
nagyon átlátszó folyadék. A természetben teljesen 
tiszta víz nem fordul elő, még mesterségesen is 
nehéz előállítani és pedig azért, mert a víznek 
igen különös tulajdonságai vannak. 

Először is a viz nem 0°-on, hanem -\- 4°-on a 
legsűrűbb, ezért a mély alpi-tavak vize nem hűl
het le 0°-ra egész a fenékig, hanem vizük fő 
tömege állandóan -f- 4°, -f- 5° körül van. Másod
szor a viz sűrűbb, mint a jég, ezért megf agyaskor 
a jég kiterjed s mint kevésbbé sűrű anyag a viz 
felszínén úszik. Más anyagok szilárd állapotban 
sűrűbbek, mint olvadékuk (zsír, ólom stb.). Csak 
a vasnak van még ilyen különös és a természet
ben igeu nagy jelentőségű tulajdonsága. Ezért 
úszik a jég a víz felszínén s nem fagynak be a 
tengerek fenékig. 

Harmadik különös tulajdonsága a víznek, hogy 
minden ismert anyag közt a víznek van legna
gyobb fajmelege, mert 1 kg. 0°-ú víznek l»-ra 
való fölmelegltéséhez egy egész kalória (1. o.) 
melegmennyiség kell. Egy kg. higanynak hasonló 
fölmelegltéséhez elegendő 0033 kalória. A víz-
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nek ez a csodálatos tulajdonsága okozza azt, hogy 
az óceánok vize nehezen melegszik föl, de rnár 
kis fölmelegedés esetén is igen sok meleget tar
talmaz és így nyáron hűvös idő jellemzi a tengeri 
éghajlatot, télen pedig a tenger rejtett melege 
nem engedi lehűlni a levegőt, tehát kicsiny a 
hőmérséklet ingadozása. A szerves lények testé
nek igen nagy része (az állatokénak 60°/0-a) vlz, 
tehát igen sok meleg halmozódhatik föl testükben, 
anélkül, hogy magas hőmérsékletük volna. 

Hogy egy kg. 0°-ú jégből 0°-ú vizet nyerjünk, 
ehhez 7á kalória szükséges. Ha tehát a viz meg
fagy, tekintélyes meleg szabadul föl s ez meg
lassítja a fagyást. Szintén nagyon fontos jelenség 
a természetben. A 100°-os víznek 100°-os gőzzé 
való átalakításához 536-5 kalória meleg kell, 
tehát kereken öt és egyharmadszor annyi, mint 
amennyi szükséges volt a Oo-ú víznek 100°-ra 
való fölmelegítéséhez. Ha a gázforralón egy 
negyed óra alatt sikerült a 10°-os kútvizet fel-
l'elforralnunk, akkor kereken éppen másfél óráig 
kell még forralnunk, hogy a víz gőzzé változzék. 

A víznek igen csodálatos tulajdonsága, hogy 
mindent old. Oldja még az üveget, a vasat, az 
aranyat stb. is. A savak csak vizes oldatukban 
j hidratizálva) tanúsítják savas hatásukat. A víz 
nagy oldóképessége miatt nehéz tiszta vizet elő
állítani. A tiszta vizet desztillálással vagy le-
párolással állítjuk elő. Az ilyen víz ivásra nem al
kalmas, sötbizonyos tekintetben mérgező hatású. 

A természetben a víz igen nagy mennyiségben 
fordul elő. Földünk felszínén ez a legelterjedtebb 
folyadék. Rajta kívül a szervetlen világban 
még csak a földolajok és a megolvadt láva for
dul elő mint folyadék. Azonkívül igen sok víz 
van kémiailag lekötve a kőzetekben. Bizonyos ás
ványok csak vízzel kapcsolatban válhatnak kris
tállyá (kristályvíz). Ha ezt a vizet a kristály el
veszti, akkor elporlik. A szerves világnak nél
külözhetetlen anyaga a víz, az élő lények szövetei 
igen sok vizet tartalmaznak s az anyagcsere is 
csak vlz segítségével történhet. A víz a természet
ben mint égéstermény is megjelenik. Fűtőanya
gunk egy része szén és hidrogén vegyülete. 
Ezeknek elégetésével széndioxidot és vízgőzt 
kapunk. Ezért homályosodik be a hideg lámpa
üveg, ha rátesszük a meggyújtott petróleum- vagy 
gázlángra. 

A természetben előforduló víz sohasem tiszta. 
Legtisztább eddig pontos észleletek szerint a Szent 
Anna-tó vize, mert csak esővíz táplálja, az esővíz 
pedig természetesen desztillált víz. A vízben min
dig vannak gázok, oldatok és lebegő anyagok. 
A rendes forrásvízben van levegő és szénsav el
nyelve, van benne mész, vas stb. oldatban s min
dig lebeg benne egy kevés iszap. Iszap nélkül a 
vlz a fényt csak nagyon kevéssé szűri meg, leg
inkább csak a kék fényt szórja szót kevés mér
tékben. Ezért a mély tengervíz a nyilt tengeren 
sötétkéknek látszik. A tengervíz azonban nagyon 
sok oldott sót tartalmaz. Normális tengervízben 
3-5% súlyrész só van. A sósvízben a lebegő iszap 
sokkal gyorsabban ülepedikle, mint a tiszta vízben. 
Ezért tisztább a tengervíz, mint az édesvizek. 

A víz a természetben állandó helyváltoztatást ós 
halmazállapot-változtatást szenved. A tengerekből 

elpárolgó vlz a szelek szárnyán a szárazföldek 
fölé kerül s ott lecsapódik (eső, hó, jég stb.) s a 
föld felszinén lefut a tengerbe. A csapadék egy 
része ínég a szárazföldön elpárolog s egy része 
beszivárog a talajba s mint talajvíz lassan mozog 
vissza a tengerbe. A lehullott csapadékvíznek át
lag egy harmadrésze folyik le a felszínen. 

Az így cirkuláló viz kőrútjában a felszínen ne
vezetes átalakulásokat hoz létre. Egyrészt a kő
zeteket kémiailag átalakitja (mállás), másrészt 
a meglazult darabokat elhordja, a szállított tör
melékkel tovább tördeli a kőzeteket s így mecha
nikai pusztítást okoz. Viszont az elhurcolt tör
melékkel a mélyedéseket feltölti, tehát a föld fel
színét elegyengetni segíti (1. Denudáció). A víz
nek ehhez a munkájához a Nap sugaraiból nyert 
meleg szolgáltatja az erőt. 

Körútja közben a víz a szerves világot is táp
lálja, életét lehetővé teszi. Az ember is csak ott 
élhet meg, ahol iható vizet tud meríteni. Az em
ber primitív viszonyok közt forrásból, folyóból, 
tóból meríti a vizet, fejlettebb műveltség esetén 
mesterséges forrást készít, ez a kút. Nagyon sű
rűn lakott területen a talajvíz mérges, ihatatlan, 
ott messziről kell hozni a vizet vízvezetékkel, 
mint a rómaiak, karthágóiak tették s a modern 
nagy városok teszik. 

Vannak vidékek, ahol a talajvíz mindenütt fer
tőzött, itt vízvezetéket sem lehet készíteni. Ilyen 
helyen csak úgy élhet meg az ember, hogy a vizet 
mesterségesen sterilizálja. Ennek legegyszerűbb 
módja a forralás. A forralt víz rossz izű, azért 
ízesíteni kell. így keletkezett a tea, kávé, kakaó-
stb. ivása. Kínában az állandóan elárasztott rizs
földek vidékén a talajvíz mérges, tehát fel kell 
forralni s tealevéllel ízesíteni. Az afrikai és ará
biai oázisok talajvize is fertőzött, ott is forralják 
a vizet 8 kávéval ízesítik. 

Újabban artézi kutakkal igen nevezetes, nagy 
eredményeket értek el a jó ivóvíz szempontjából, 
sehol olyan nagy eredményeket, mint Alföldünkön. 

A víz szükséges a növénytermesztéshez is. Ahol 
a csapadék nem elegendő arra, hogy termesztett 
növényeink megéljenek és teremjenek, ott mes
terséges öntözésről kell gondoskodni. A mestersé
ges öntözésnek két f őtipusa van: az oáziskultura 
és a rizstermelés. Mindkét öntözés igen nagy em
berföldrajzi jelentőségű. Az oáziskulturákon szü
letett műveltség és civilizáció terjedékeny, Egyip
tom, Mezopotámia s Belső-Ázsia oázisairól terjedt 
el a Földközi-tenger vidékére s európai civilizál 
ció lett belőle. A rizsföldek öntözésével keletke
zett a keletázsiai műveltség és civilizáció. Ez nem 
terjedékeny, nem okoz népvándorlásokat, mint 
az oáziskultura, hanem zárkózott marad. A világ
történelem legnagyobb eseményeit tudjuk a mes
terséges öntözés kapcsán értelmezni. 

Viza (Acipenser huso L., illat), 1. Tok-félék. 
Vizafogó, vizafogásra felállított cége helye; 

jelenleg vízrészek vagy dűlők nevekéit szerepel 
leginkább. 

Vízágy. Hosszantartó, súlyos betegségben szen
vedő betegeknél, főleg sok vért vesztett s hosszú 
ágybanfekvósre kárhoztatott sebesülteknél, to
vábbá bizonyos idegbetegségeknél, bénulásoknál 
a nyomásnak kitett testrészeken a bőr, az alatta-
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levő szövetekkel együtt elhalhat, kifekélyesedik 
(1. Decubüus). Ez a kifekélyesedés rendkívül 
nehezen gyógyítható, másrészt olyan mértéket 
ölthet, hogy magában véve is veszélyezteti a heteg 
életét. Az ilyen betegeknek úgyszólván egyedüli 
orvossága a V., melyben a beteg nyakáig vízbe 
merül s ezáltal a fekélyes testrészekre gyakorolt 
nyomás minimumra redukálódik. A V. hőmérsék
lete állandóan 28—32° kell hogy legyen, ezért 
állandó melegvízszolgáltatással kell összekötni. 
Modern V.-nál a hőszabályozás automatikusan 
történik; a beteg vízbe merített, nem rozsdásodó 
sodronybetéten fekszik, amely csigák segélyével 
bármikor kiemelhető s bemerülése szabályozható. 
A gyakorlat azt mutatja, hogy a betegek kis meg
szakításokkal, a bőr-ápolásával hónapokig V.-ban 
maradhatnak. 

V.-nak nevezik azokat a nagy, vízzel töltött 
gummivánkosokat is, melyekre az egész törzs 
elfér; használata ugyanazon okokból történik, 
mint az igazi V.-é. Mivel felszíne a testfelszínhez 
alkalmazkodik, a test nyomását nagy felületre 
osztja el s így a kisebesedett részek könnyebben 
gyógyulnak. 

Vizaháló, erős islingből kötött öregháló. 
Vizahólyag (collá piscium, ichthyocolla), kü

lönböző (Acipenser, Polynemus, Sylurus, Gadus, 
Pimeladus, ütholythus stb.) halak úszóhólyagá-
nak (lialhólyag) belső, húsos és edénydús bőre, 
melyet hosszában felhasítanak, a vértől megtisz
títanak, vízzel kimosnak, deszkára szögeznek 8 a 
napon kiszárítanak. Számos faja van, amelyeket 
származása és minősége szerint osztályoznak 
a kereskedelemben. Készítenek mesterséges V.-ot 
is, juh, kecske és egyéb állatok beleiből: idetar
tozik Éohart ichthyocolle franqaise-Q is, melyet 
vérílbrinnek kénsavval való kezelése s azután 
híg lúggal való felduzzasztás által készítenek. 
A V.-ot az erjedési iparágakban (sör, bor, 
pezsgő, ecet, likőr) tisztító szerül, a gyógyászat
ban az angol flastrom készítésére, a háztartás
ban a kocsonyák készítésére használják. Gummi-
val keverve a selymet fényesítik és keményítik 
vele, csinálnak belőle mesterséges üveggyöngyö
ket, ragasztásra stb.-re használják. 

A bor derítése céljából a tinóin szálakra vag
dalt V.-ot előbb vízzel kiáztatjuk, hogy kellemet
len ízét és szagát elveszítse, azután kézben vaj-
szerü tömeggé gyúrjuk, szitán átnyomjuk, hogy 
a hártyákat visszatartsuk s végül bort töltünk 
reá (1. Derítés). Rendszerint fehér borokat szok
tunk vele deríteni, vörös borokat csak kivételes 
esetben. 

Vizahorog, hosszú kötélen vagy láncon függő, 
élesre kifent több ágú horog. 

Vizaikra, 1. Kaviár. 
Vizája, 1. Vizaya. 
Vízakna (Ocna-Sibiului, Salzburg), rend. 

tan. város Alsó-Fehér vármegyében. Az aláb
biakban a városnak az 1920-iki trianoni békeszer
ződés előtti állapotát ismertetjük: 1910. voltl013 
háza és 4048 lak. (közte 1232 magyar, 62 német 
ég 2649 román); volt járásbírósága, királyi köz-
jegyzősége,sóbányahivatala, megerősített román-
Btilü ref. temploma, vasúti állomása, posta- éstáv-
iróhivatala és telefonállomása. A város K. i felén 

elterülő óriási sótömeget már a rómaiak bányász
ták ; e bányák vízzel megtelvén, kisebb-nagyobb 
sóstavakat képeztek, melyek körül a kincstár (fő
leg Darányi I. érdeme) modern fürdőtelepet léte
sített, nagy szállodákkal és számos magánlakó
házzal. Tavai a Meleg-tó (40° C), mely 25% sótar
talmával a legtöményebb sósvizek közé tartozik, 
a Thököly-tó (27-30»C, 33 m. mély), a Veres-tó 
(42 m. mély) és a Zöld-tó (46 m. mély), mindkettő 
24—27° C hőmérséklettel; a víz hőfoka a felszí
nen a levegővel egyenlő, lefelé fokozatosan emel
kedik s azontúl ismét alábbszáll. A tavak partján 
200 öltözőfülke volt, azonkívül gyermekfürdő 
és új melegfürdő (kád-, tükör-, közös- és iszapfürdő). 
A tavakban fürdésre kosármedencók és szabad 
uszodák vannak berendezve. A hegyoldalban há
rom sósforrás bugyog ki, melyek vize ivókúrára 
szolgál. Görvélyesek, csúzos és köszvényes bántál -
makban, nemkülönben női bajokban szenvedő be
tegek kitűnő sikerrel használják a sóstavak fürdő
jét. A telepet park és fiatal erdő veszi körül. V. régi 
felhagyott sóbányatelepének aknái a Megyeri
bánya, Thököly-akna (most fürdő), Középakna, 
Ferenc-akna, József-akna, Ignác-bánya, Kis- ós 
Nagyakna; utóbbit 1817. öntötte el a víz. E körül 
folyt le 1849 febr. 4. Bem tábornok és az osztrákok 
közt az a csata, mely után 300 honvéd holtteste 
az aknába dobatott (közelében márványsiremlék), 
ebből az 1890 júl. 3-iki felhőszakadás hót tete
met egészen ép állapotban kimosott. A vízmen
tes Ignác-aknában ma is bányásznak sót, az évi 
termelés átlag 20—25,000 q kősó. A várost a 
XII. sz.-ban német telepesek alapították; a XVI. 
sz.-beli oklevelek már V. néven említik; a város
nak külön joghatósága volt, örökös királybirák-
kal az élén. Előbb a Geréb-, majd a Vizaknai- ós 
utóbb a gróf Haller-családból származó király
bírók gyakorolták a királybírói jogot. 1877-ig 
önálló torvényhatóság volt, akkor mint rend. tan. 
várost Alsó-Fehér vm.-be kebeleztek be. (Tr. R.) 

Vízaknai An tal, statisztikus, szül.Németürögön 
(Baranya vm.) 1863 dec. 3., megh. Ráezvároson 
(Pécs mellett) 1911 nov. 29. A pécsi főgimnázium
ban s a budapesti tud.-egyetemen tanult, hol 
1886. államtudományi doktorrá avatták. 1887-ben 
a m. kir. központi statisztikai hivatalba lépett, 
melynek 1901. aligazgatója lett, 1906. min. taná
csosi címet nyert. Irodalmi dolgozatai: A nem
zetiségek aránya Magyarországon (az 1851. 
1870. és 1880. népszámlálások alapján, kézirata 
m. kir. központi statiszt. hivatal könyvtárában 
pályamunka); Jog- és államtudományi vizsgá
lati rendszerihik reformjához (Budapest 1888) ; 
A jog- és államtudományi szakoktatás reformja 
(Budapest 1900); végül az ő tollából került ki az 
1890. évi nagy népszámlálási mű foglalkozási 
statisztikájának bevezető része, valamint a ni. 
kir. közp. statisztikai hivatal számos más ki
adványa. 

Vízalatti fényképezés. A tengerfenék és vízi-
állatok tanulmányozására szolgál. Kinemato-
grammok is készülnek. A megvilágítást magné
zium-oxigénlámpák szolgáltatják. 

Vízalatti hang- v. harangjelzések (ném. Un-
terivasser-Schallsignale). Ujabb időben, kiin
dulva ama fizikai tüneményből, hogy a víz a 
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hangot sokkal jobban közvotiti, mint a levegő, 
tengeralatti önműködő jelzöharangokat (ném. 
Signalqlocke) szerkesztenek v. pedig ily harango
kat világítótornyokkal v. külön e eélra felállított 
villamos telepekkel kapcsolnak össze. Előbbiek
hez nem kell mesterséges erőforrás: a harangozó 
készülék egy rúgó által működik, melyet a ten
ger hullámzása feszít meg a ha a feszültség egy 
bizonyos maximumot elért, önműködőlég felsza
badul és a kalapács a harangot megkongatja. 
Világítótornyokkal stb. összekötött tengeralatti 
harangozó készülékek többnyire pneumatikus 
üzemmel működnek. Ily harangok hangjelzéseit 
a hajók a vizalatti részükben elhelyezett és for
gatható hangfelfogó-készülékkel (ném. Schallem-
pfánger) 18 km.-nyi távolságra is felfogják, irá
nyukat, honnét jönnek, szintén megállapíthatják 
s így veszélyes szirteket, zátonyokat stb. kikerül
hetnek. Ily berendezések oly partokon szüksége
sek, hol gyakori a köd, mint Észak-Amerika K.-i 
partjain ós az Északi-tenger partjain, a amellett 
erős áramlatok is vannak. (1908. Észak-Amerika 
partján 52 ily harangozó állomás volt.) 

Víz alat t járó naszád, 1. Tengeralatti naszád. 
Vízállás, a víz magassága valamely folyóban 

vagy tóban; a víz szine ugyanis az áradás és 
apadás játéka szerint fölebb száll, vagy lejebb 
sülyed. A vízszabályozásnál igen fontos tudni e 
vízszin-változásokat. Főként háromféle V. az, 
mely a mérnököt érdekelni szokta: a legkisebb, 
a közép és a legnagyobb. A legkisebb V. hosszas 
szárazság után áll elő, vagy némely folyóban, 
mint pl. a Dunán, télen, midőn a fagy a csepp
folyós víznek a folyóba juthatását megnehezíti; 
leginkább a hajózás és a víz hasznosítása szem
pontjából van fontossága, amennyiben kisvízkor 
a gázlókon a vízborítás csekély s ily helyeken az 
áthajózás megnehezül, másrészt a víz tömegében 
is megfogyván, úgy az ipar, mint a mezőgazda
ság céljaira kevésbbé használható; vannak olyan 
folyók, melyeknek legkisebb vize semmi, vagyis 
medrük teljesen kiszárad. A közép- V. (1. Közép
víz). A legnagyobb V. áradások alkalmával áll 
elő, még pedig vagy hirtelen felhőszakadások 
idején (hegyi patakoknál), vagy hosszas esőzés
kor, vagy hóolvadáskor, vagy végül jégtorlódások 
következtében; a legnagyobb V. árvédekezésnél, 
a védőtöltések magasságának megállapításánál 
kiváló fontosságú. A V. megmérésére a vízmérce 
szolgál. L. Mérce. 

Vízállásjelzö, a gőzkazánokban a víz szintje 
magasságbeli állásának jelzésére való készülék, 
rendszerint két végén elzárható, csapokkal fel
szerelt üvegcső, mely csapok révén a kazán gőz-
és vízterével közlekedésben áll és így benne a víz 
ós gőz csökkenő színvonala állandóan ugyanolyan 
magasságban látható, mint amilyenben a kazán 
belsejében van. A legfelső csap a gőztérrel, a 
középső a víztérrel kapcsolja össze, a legalsó 
pedig a benne esetleg összegyülemlett iszap ki-
fuvatására való. Van azonban olyan V. is, mely a 
kazán vizterében a vizén úszkáló, lebegő edény
ből, rendszerint rézgömbből áll, melynek a víz 
szintjét folyton követő magassági állása alkal
mas módon követő jelzőpálcával vagy mutatóval 
jut a kezelő szeme elé. 

VizalIOtT]'3 

Vízállásmutató, 1. Víz áll ás jelző. 
Vízálló az olyan talajnem, amely a vizet nem 

ereszti át magán. A hidrológia a talajnemeket 
három kategóriába osztja: V., vizet félig átbo
csátó és vizátbocsátó kategóriába. A V. talaj
nemek tipikus példája az agyag, agyagpala, quar-
cit és agyagmárga, ide tartoznak még a plutói 
és vulkáni kőzetek, a kristályos palák. Vannak 
még egyes tufák is, amelyek V.-ak. Az ily talaj
nemek a légköri lecsapódás vizét nem bocsátván 
át magukon, források híjával vannak; felületük 
rendesen barázdált, számos érrel behálózottja 
belőlük eredő patakok kis vize igen csekély, vagy 
éppen semmi. A félig átbocsátó talajnemek közé 
tartozik a mészmárga, homokos agyag, tömür 
mészkő, palás, márgás homokkő.melaflr-, trachit-
és bazalttufa, homokos lösz stb., az ily talajneme
ken bő felületi vízfolyást, mély bemosásokat éa 
forrásokat is találunk. A vizet átbocsátó talaj
nemek közé tartozik az agyagos homok és ka
vics, a futóhomok, a kavics é3 homok keveréke, 
a dolinás, repedezett, kagylós mészfajok, az igen 
laza, homokos lösz, a laza homokkő stb. Az ily 
talajnemeken alig van felületi vízfolyás; az eső 
legnagyobb része beszivárog, hogy valamely al
sóbb helyen aztán források alakjában előtörjön; 
némely helyeken, pl. a Karszton valóságos föld
alatti folyók keletkeznek az ily átbocsátó talaj
nemekben. — Vízálló kelme, 1. o. 

Vízálló építkezés, midőn a talajvíz, vagy a 
külső nedvesség behatolása ellen az építményt 
megvédjük. 

Vízálló kelme. A pamutszöveteket lenolaj ken
őével teszik vízállóvá (1. Viaszos vászon, Viaszos 
barchent) vagy pedig benzinben oldott kaucsuk
kal. A selyemszöveteket kaucsukkal vonják be; 
a vitorlavászon s ponyvaszöveteket ecetsavas 
timfölddel telítik, azután gyantaszappaunal be
mázolják. A gyapjúszövet, ha jól kallózott, máris 
V-, de ha nem lett kallózva, timsóoldatban és 
szappanban főzik. Újabban e célból viscose-olisí-
tal vonják be a szöveteket. 

Vízállomás, gőzüzemű vasutakon a mozdo
nyok vízvételezésére berendezett állomás. A moz
donyok a V.-on tartónyaikba felvett vízmennyi
séggel viszik vonataikat a következő szomszé
dos V.-ig. A V.-oknak egymástól való távolságát 
ezért a víztartányok befogadóképessége szabja 
meg. V.-nak rendszerint nagyobb állomásokat ren
deznek be azért, hogy a mozdonyok ott, a vonat
nak egyéb forgalmi okokból való tartózkodása 
alatt, vízkészletüket is kiegészíthessék. A V.-ok 
vízvételezési berendezései kisebb-nagyobb terje
delemben létesülnek aszerint, amint alsóbbrendű 
vasút, vagy fővonal céljait szolgálják. Előbbinél 
oly elrendezés szokásos, melynél a vlzdarura sze
relt ejektor a mozdony gőzével emeli a vizet 
egy közeli ásott kútból a mozdony víztar tanyába. 
Utóbbinál a célnak megfelelő nagyobb víztöme
get magas víztartányokban tárolják. A tartány-
ból a víz önsúlya folytán, földalatti csővezeték 
útján jut el a mozdonyt tápláló darukhoz. A vizet 
vagy mélyfúratú, bőhozamú kutakból (artézi), 
vagy pedig felszíni vízfolyásból (folyó, patak) 
nyerik. A víznek a tartányokba való felemelé
sére szivattyúberendezós szolgál, amelyet több-
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nyire egyéb kiegészítő berendezésekkel ós a tar-
tányokkal együtt a íartányházban helyeznek el. 
A vízvételezés helyén levő daruból a víznek oly 
sobességgel kell kiömleni, hogy egy mozdony 
lartánya a megszabott idő alatt (maxim. 10 perc) 
megteljék. A víz kifolyási sebessége a vezeték
ben levő viznyomástól, utóbbi pedig a tartány-
bau levő víz magassági szintjétől függ. Hosszá 
daruvezetókben a csősurlódás a víznyomás tete
mes csökkenését okozza. Ezért oly pályaudvaron, 
ahol egy V.-i berenáeíéíBtík egymástól messze 
eső vízdarukat kell kiszolgálnia, a kellő nyomás 
biztosítása végett 30 méter s még magasabb víz
szinttol bíró víztornyokat (Intze-torony stb.) épí
tenek. Másutt a tartányháztól távolabb eső da
ruknál az utóbbiak közelében elhelyezett kisebb 
ú. n. ellennyomó medencék (Codaaceumulator 
stb.) alkalmazásával érik el a kellő viznyomást. 
A vonatok menetidejének csökkentése érdekében 
újabban igyekeznek a vízállomásokat egymástól 
távolabb helyezni, vagyis a vlzvételezések számát 
csökkenteni. Evégből a mozdonyok víztartányá-
nak befogadóképességét növelik. (Van már 26 ms 

Űrtartalmú is.) Természetes törekvés ez a sok 
száz kilométernyi úton lakatlan vidékeket átszelő 
amerikai transzkontinentális vasutaknál. 

Vizáradás, 1. Árvíz. 
Vízáradás okozása, 1. Árvíz. 
Vízátbocsátó, az oly talajnem, amely a vizet 

magán keresztül ereszti. L. Vízálló. 
Vizaya (Visaya), maláji néptörzs a Filippi-

•szigeteken, részben mohammedánok, részben po
gányok; számuk mintegy 2'/s millió. Nagyrészt 
még ma is bizonyos független helyzetben élnek. 

Vizbefúlás. Erőszakos halálnem, melynél a 
levegöutakat a bele jutott víz zárja el (1. Fu-
ladás). Az első segély a víz kiöntéséből, sokáig 
folytatott mesterséges légzés és izgatószerek al
kalmazásából áll. 

Vízbeszerzós, 1. Kút. 
Vizcaya (Biscaya, Viscaya), a baszk tarto

mányok legészakny ugatabbika a Vizcayai-tenger, 
Guipuzeoa, Alava, Burgos és Santander tarto
mányok között. Területe 2165 km», (1918) 380,790 
lak., Spanyolország legritkábban lakott területe. 
Öt járása vau, fővárosa Bilbao. 

Vizcayai-öböl, Biscayai-öböl, Aguitániai-
tenger (francia neve Gascognei-öböl), az Atlanti-
óceánnak Franciaország és Spanyolország ha
tára körüli része a Gironde-torkolat és Gijon 
spanyol kikötőváros közt. Az öbölbe ömlő egyet
len nagyobb folyó az Adour, amelynek a tor
kolata régebben É. felé lehetett, amint a tenger
alatti mélységek mutatják s folyását a tenger
parti dünék téritették D. felé. Az öböl spanyol 
partja konkordáns a hegylánccal, amely csak
nem a tengerig ér s ott mély is a tenger, a 
francia partja azonban sekély és homokos, épülő 
a így számtalan düne vándorol rajta. 

Vízcsap, a vízvezetéknél alkalmazott külön
leges szerkezet a nyomás alatt folyó víznek ki
bocsátására. Számos alakban ismeretes. A fő elv, 
mely szerint szerkeszteni szokták, az, hogy a V. 
ne nyíljék és ne záródjók hirtelen, mert ekkor 
hirtelen nyomásváltozások és ütődések állanak 
be a vízvezetéki csövekben. Ezért a csapnyüást 

elzáró lemezt rendesen lassú csavarmozgással 
lehet csak emelni vagy sülyeszteni. 

Vízcsöpp (4»T.), 1. Topáz. 
Vízdög (nüv.), 1. Átokhínár. 
Vízedónyrendszer, 1. az alsóbbrendű férgek 

(Vermes) kiválasztó szervrendszere, 1. Férgek ; 
2. a Tüskésbőrűek (Echinodermata) helyváltoz
tatásra és kiválasztásra szolgáló ambulakrália-
rendszere (hydrocoel), 1. Tüskésbőrűek-

Vizek beszennyezése, 1. Folyóvizek beszeny-
nyezése. 

Vizela, fürdőhely, 1. Vizella. 
Vizelés (mictio), a húgyhólyagban összegyűlt 

vizelet kiürítése. A hólyag rendesen zárva van a 
kettős záróizom (gyürüizom, sphincter vesicae) 
állandó összehúzódása folytán. Ha a hólyagban 
egy bizonyos mennyiségű vizelet összegyűlt, 
a hólyag falára gyakorolt nyomása a kiürítés 
szükségének érzését, ccvizelési ingert» vált ki. 
A V.-nél a hólyag záróizmai ellazulnak s a hólyag-
falban lévő izmok (detrusor vesicae) összehúzó
dása, melyet a hasprés is támogat, a vizeletet 
kinyomja a hólyagból. A V. végén a húgycső 
hátsó részében lévő vizeletet a húgycső izmai 
nyomják ki. A V. reflex-működés, melyet a szok
tatás, az akarat nagy mértékben befolyásolhat: 
a V. sokáig visszatartható, amikor is a hólyag 
izmainak tónusa csökken, a nyomás a hólyagban 
kisebb lesz, a V.-i inger egy időre megszűnik; 
viszont a V. akarattal meg is indítható. Újszülöt
tekben, kis gyermekekben, sőt kivételesen na
gyobbakban is, éjszaka a pubertás koráig a V. tisz
tán reflexjelenség. Ugyancsak független reflex
jelenséggé válik mindazon idegbetegségekben, 
melyekben elpusztulnak az összekötő idegpályák 
a nagyagyvelő ós a V.-nek az ágyéki gerincvelő
ben lévő reflexcentruma között. A reflexcentru
mon kívül a hólyagfalban is vannak olyan ideg
elemek (ganglionok), melyek a periódusos V.-t 
lehetővé teszik. 

Felnőtt normális embernél a V. szüksége kb. 
300 cm8 vizeletmennyiségnél jelentkezik, 500 cm»-
nól parancsolóvá válik. Adott esetekben ez a 
mennyiség többszörösére emelkedhetik. A napi 
V.-ek száma nagyon egyéni, kb. 3—6-nak ve
hető. Gyermeknél gyakoribb, mint felnőttnél; 
csecsemőknél 10—20. Mivel a V.-i ingert volta
képen nem a mennyiség, hanem a hólyagfalra 
gyakorolt nyomás váltja ki, könnyen érthető, 
hogy mindazon esetekben, amikor a hólyagizom-
zat tónusa nagyobb, ha ingerlékenyebb (hólyag-
hurut, izgalom, félelem stb.), a V. is gyakoribb 
lesz, ha a vizelet mennyisége nem is nő (polla-
kisuria). Gyuladásos folyamatoknál ez néha igen 
kínos égő érzéssel kísért, állandó ingerré fajul
hat (tenesmus, 1. még Húgy erőltetés). Ha a vi
zelet mennyisége nő (diuresis), a V.-ek száma is 
nagyobb lesz (poliuria), ellenkező esetben oliguriá-
ról beszélünk. A V. teljes hiánya anuria, mely
nek oka vagy mechanikus akadály, vagy a vese
működés hiánya. Ha a hólyagizomzat bénult, 
akár helyi okok miatt, akár az idegrendszer meg
betegedésénél, a V. időszakos, periódusos jellege 
megszűnik s a vizelet állandóan, legfeljebb a 
hasprós működésével összefüggésben, csurog (1. 
Húgytarthatatlanság). Ezzel ellentétben jól záró 
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gyűrű izmok a gyecgfilt hólyagfal, hasfal mellett 
a V. eofeáág elmarad vagy ha van is, a hólyag 
oly tökéíetlsnSl firíil ki, hogy a vizelet mennyi-
eócs literekre megy fel (főleg nőknél). Az ilyen 
túítágult hólyag heves hasi tüneteket, bél záró
dást stb. okozhat, könnyen meg is reped. 

Vizelet, 1. Húqy. 
Vizeletcsorgás, 1. Hugi/tarthatatlanság, Vi

zeié?. 
Vizelethajtó szerek, 1. Húgyhajtó szerek. 
Vizeletrekedés (dysttria), az a kóros állapot, 

midőn a vizelés akadályozott, akár húgycső-
szűkület (1. o.), akár húgyhólyagkő (1. o.), akár 
gyuladásos folyamatok miatt. 

Vizelettarthatatlanság, lásd Húgytarthatat-
lanság. 

Vizeletvizsgálat. A beteg orvosi megvizsgá
lásának igen nagy jelentőségű része. Nemcsak a 
vese és a htigyutak megbetegedéseiről tájékoz
tat, de számos más betegségben, különösen bizo
nyos anyagforgalmi betegségekben nélkülözhe
tetlen adatokat nyújt. A vizsgálat rendesen több 
részből áll. 1. Fizikai vizsgálat. Ide tartozik a 
vizelet mennyiségének, színének, fajsúlyának, 
fagyáspontjának stb. megállapítása (1. Kriosz-
kópia). 2. Vegyi vizsgálat. Különösen a vizelet 
rendellenes, betegségekre valló anyagainak ki
mutatása, így fehérje (1. FeMrjevizelés), cukor 
(cukorvizelés. cukorbetegség) kimutatása és 
mennyiség-meghatározása cukorpróbákkal tör
ténik így a Pehling-kémlőszerrel, Trommer-pró-
hával, (sacharometerrel stb.), epefesték (1. Sárga
ság), albumose(l. Albumosuria), aceton (1. Aceion-
vérűség) és még számos más anyagé. A vizs
gálat lehet pusztán minőségi, megállapítván az 
anyag jelenlétét vagy hiányát, vagy mennyiségi, 
midőn megállapítja a kérdéses anyag mennyi
ségét is. Bizonyos esetekben különös jelentőséget 
nyer a vizelet egyes rendes alkatrészeinek meny-
nyiségi meghatározása előzetes ismert diéta után, 
így a húgysav (1. Köszvény), a konyhasó stb. 
meghatározása. Sokszor egyes gyógyszerek vagy 
törvényszéki orvostanban egyes mérgek kimu
tatása válik fontossá. 3. Mikroszkópos vizsgálat, 
mely megmutatja a vizelet alakos elemeit: a 
különböző hámsejteket, vérsejteket, cilindereket 
(1. Vesebetegségek) ós kristályokat. 4. Bakterio
lógiai vizsgálat, mely a vizeletben lebegő bakté
riumok természetéről tájékoztat. Sok esetben 
különválasztva vizsgálják a két vese váladékát, 
megállapítandó, hogy melyik vese a beteg. A V. 
tudománya a modern kutatások minden eszközé
vel dolgozik és az orvosi diagnosztika egyik leg
fontosabb ága. 

Vizella ( Vizela, Galdaz de Y.), fürdőhely Braga 
portugál kerületben, kénes hőforrásokkal (33— 
66°). Fürdőit már a rómaiak használták. 

Vízellátás, 1. Vízvezeték. 
Vízemelő csavar, 1. Archimedesi csavar. 
Vízemésztés, az a víztömeg, melyet valamely 

vízfolyás medrében másodpercenkint szállít. Ha 
a vízzel telt meder keresztmetszete t, a víz kö
zépsebessége e metszetben v, a vízemésztést pedig 
Q-val jelöljük, akkor: Q = v. t-

Vizenforgóbogár (állat), a keringőbogár (Gyri-
nus) népies neve. 

Vízenfatók (Tringinae, ttisi), A Lilealakúak 
(Gliaradriiformes) rendjébe, a Sárfutók (Limi-
colae) alrendjébe tartozó Lilefélék fCAaraáriwiae) 
családjának egyik alesaládja. Az idetartozó vízi 
madarakra jellemző, hogy csőrük puha, keskeny, 
gyenge és keresztmetszetben egész hosszában ke
rek, továbbá, hogy esüdjük mérsékelten nagy s 
szárnyuk mindig hegyes és benne az első evező-
toll a leghosszabb. Az idetartozó fontosabb nemek 
és fajok: 1. Tringa: isiandi partfutó (T. camdus 
L.). 2. Arquatella: tengeripartfutó (A. maritima 
Gmel). 3. Ancylochilus: sarlós partfutó (A. sub-
arquatus Güídenst.). 4. Pelidna: közönséges v. 
alpesi partfutó (P. alpina L.). 5. Limoniies: 
apró partfutó (L. minuta Leisl.), Temminck part
futója (L- temmincki Leisl.). 6. Limicola: sár-
járó (L platyrhynclia Temm.). 7. Galidris: fe-
nyérfutó (C. arenaria L.l. 8. Totanus: fütyülő 
sárfutó v. cankó (T. calidris L., 1. Sárfutó), füs
tös v. fekete sár futó (T. fuscus L., 1. Sár futó), 
tavi sárfutó (T. stagnatilis Bechst., 1. Sárfutó). 
9. Glcttis: szürke v. nagy sárfutó (G. nebula-
rius Gunn., 1. Sár futó). 10. Helodromus: zöld
lábú v. erdei sárfutó (H. ochropus L., 1. Sárfutó). 
11. Rhyacopliilus: réti sárfutó (R. glareola 
Gmel., 1. Sárfutó). 12. Pavoncella: veszekedő 
sárfutó vagy pajzsos cankó (P. pugnax L., 1. 
Sár futó). 13. Tringoides: hegyi sárfutó vagy 
billegető cankó (T. hypoleucus L., 1. Sár futó). 
14. Terekia: terekcankó vagykuwitri(T.ewierea 
Güídenst., 1. Terekia). 15. Phalaropus: vékony-
csőrű víztaposó (P. lóbatus L., 1. Víztaposó). 16. 
GrymopMlus: laposcsőrü víztaposó (G. fulicarius 
L., 1. Víztaposó). 

Vízenjáró keszeg (áiiat), a ragadozó őn (Aspius 
rapax Leske) népies neve. 

Vízenjáró poloskák (Iíydrometridae,úieLtiban 
Gerridae, Aiiat), a Félfe'delesszárnyú rovarok 
(Semiptera) egyik családja, amely mintegy 20 
fajjal van hazánkban képviselve. Hosszú, vékony 
lábaikkal a napsütötte víztükrön cikáznak, vala
mely kis vízi állatra vagy vízbe hullt szárazföldi 
rovarra lesve. Testalakjuk a szárazföldi polos
kákéhoz hasonlít; büzmirigyes fajok is akadnak 
közöttük. A magyar nép többféle néven ismeri 
őket: úszkáló, korcsolyázó bogarak, uszka, usz-
kova, vízi pók, vízi szöcske, molnárka stb. Több 
nemre osztjuk őket. Hosszú (13 mm.), vékony-
testű a Hydrometra stagnorum L., mely vizenyős 
réteken s álló vizek mellett tartózkodik ; járásra 
lomha. Gyakoribb a Hydrometra (Gerris) lacus-
tris L. faj, 1. Molnárka. Lassú folyású vizeken 
található a Velia currens Fabr., hasa narancs
sárga, két oldalt feketén sávozott. A Halobates-
nem a tengeren él. Az Indiai-óceánban a tenger
parttól már 500 mérföldnyire is találták. 

Vizenyő, rosszindulatú (oedema malignum. 
septicémie gangréneuse), sebfertőzésből szár
mazó szeptikémiás megbetegedés, melyet anaerob 
bacillus (Bacillus oedematis maligni, vibrion s?p-
tique) okoz, ha a bőr vagy a nyálkahártya át
hatoló sebzései földdel, szénaporral vagy rothadd 
anyagokkal szennyeződnek. De létrejöhet tisztá
talan kézzel vagy eszközökkel végzett operálások 
után is, amennyiben ezek útján is bejuthat a 
szervezetbe a fertőző anyag. Leginkább tórákon 

I 
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észlelték eddig, de előfordul kutyákon, szarvas
marhákon és juhokon is. Mesterségesen vala
mennyi házi állatra átoltható. A fertőzéskor a 
sebzés helyéből kiindulólag gyuladásos beszürő-
dés folytán V.-s duzzanat tárnád, amely átterjed 
a szomszédos lágy részekre és tapogatáskor ser
ceg 8 belőle sokszor kellemetlen szagú véres 
folyadék szivárog elő. E tüneteket sokszor ma
gas fokú láz, vékonybélgyuladáséstüdő-V.kisóri. 
Gyógykezelés céljából a V.-s daganatok mélyen 
behasítandók s alaposan fertőtlenítendök. Lefo
lyása azonban rendszerint halálos s az állat 12—48 
óra alatt elhull. A világháború folyamán gyakran 
észlelték katonákon is, főképen gránátok okozta 
zúzott-ronesolt sebzések földdel szennyeződése 
következtében. 

Vízépítési kísérleti állomás. A gyakorlati 
vízépítésben felmerülő kérdések jelentékeny ré
szét nem sikerült elméleti úton tisztázni. Ezért 
mindinkább tért hódit az az irányzat, amely az 
elméletet a kísérletezéssel kívánja összekötni. 
B kísérletezés céljaira a V.-ok szolgálnak. B téren 
főképen a németek és az amerikaiak vezetnek. 
Németországban a leghíresebb V.-ok: Engels 
tanáré a drezdai műegyetemen és a berlini (char-
lottenburgi) állami V. Utóbbinak két része van: 
a vízépítési (ahol pl. a folyószabályozási problé
mákat is modellkísérletek alapján igyekeznek 
megoldani) és a hajókisérleti osztály. Utóbbi mo
dellekkel végzett vontatási kísérletek alapján a 
tengeri és belvízi kereskedelmi hajózás és a hadi
tengerészet céljaira legelőnyösebb hajóalakokat 
határozza meg kísérleti úton. Hazánkban még 
nincsen V. 

Vizépítészet, a vízzel kapcsolatos műszaki 
munkálatok tudománya. Két részét szokták meg
különböztetni : az elméleti részt, melyet hidrauli
kának is neveznek és a gyakorlati részt. Az elmé
leti rész a nyugvó és mozgó víz nyomásának 
törvényeit, a víz folyásával kapcsolatos tünemé
nyeket fejtegeti. Újabban a hidraulika kiterjesz
kedett a légköri csapadék, a talaj vizátbocsátó 
képessége és a folyók vízállásai közötti össze
függés kutatására i s ; e meteorológiai és geoló
giai egybevetések vetették meg a hidrológia alap
ját. A víz mozgásának elméleti úton lehozott tör
vényei azonban a gyakorlati életben csak igen 
nagy körültekintéssel alkalmazhatók, mert csak 
matematikailag meghatározott körülmények kö
zött érvényesek. Főként nagy zavart okoz alkal
mazásuknál az, hogy a képletek tiszta vízre vo
natkoznak, a folyók pedig szilárd alkatrészeket 
is visznek magukkal. Éppen ezért a képletekbe 
tapasztalati állandókat hoznak be, melyek révén 
a vízépítészet kivalólag tapasztalati tudománnyá 
vált. A gyakorlati rész foglalkozik az alapozá
sokkal, a folyók és patakok szabályozásával, a 
hajózással, a hajózó csatornák, tengeri és folyami 
kikötök építésével, a városi vízvezetékek és csa
tornázások létesítésével és a talajjavító munká
latokkal (lecsapolás, alagcsövezés, öntözés). 

Vízépítészeti igazgatóság, 1. Országos víz
építési igazgatóság. 

Vizer István, térképész, szül. 1820., megh. 
1866. Komárom vm. mérnöke volt, 1842-ben 
megjelent tőle A veszprémi egyházmegyét ábrá

zoló abrosz, amely pontosságával és esinosságával 
tűnt ki, A Kárpátok cím alatt a Tudománytár 
1844-i évfolyamában tanulmánya jelent meg. 

Vízór, a marha metszőfogainak koronái kö
zött levő hézag, mely kb. a 9 éves korban kelet
kezik azáltal, hogy a kopás következtében mind
inkább elkeskenyedő koronák már nem érintkez
nek egymással. 

Vízeres talaj, 1. Alaptalaj. 
Vízerők, 1. Vízierök. 
Vízerötelep, 1. Vízierök. 
Vizes (Vadiiic), kisk.Krassó-Szörény vm. resi-

czabányai j.-ban, d9io) 478 krassován lak. (Tr. K.) 
Vizesd ( Vijesdia), nagyk. Torontál vm. zsom

bolyai j.-ban, (i9io) 893 német, magyar és román 
lak. (Tr. R.) 

Vízesés, az a fizikai földrajzi tünemény, ami
dőn a természetes vízfolyások medrük hirtelen 
függőleges lehajlása folytán előállott szintkülönb
séget zuhanással egyenlítik ki. A meder ilyen 
természete különböző okok következménye lehetr 
megtörténik, hogy tektonikus erők állították elő 
ezt a helyzetet, vagy valamely kemény kőpad 
hozza létre, amely mellett a puhább rétegeket a 
víz kivájja, sőt néha még a kőpadot is alámossa, 
úgy, hogy az túlhajlóvá lesz (Niagara V.), régi 
gleccserek függő medreiben folyó vizek is V.-sel 
buknak az alacsonyabb medrekbe, vagy valamely 
természetes kötorlasz duzzasztja föl a vizet 8 
ebből az így keletkezett medencéből zuhanókkal 
jut ki a víz stb. A V.-t meg kell különböztetnünk 
a sellötöl, mert ez nem egyéb, mint a meder erő-
sebb lejtése folytán előállott sebesebb, rohanó víz
folyás, másként kataraktának is nevezik (pl. a 
Vaskapu a Dunán). A V. vagy zuhatag vize na
gyobb magasságból leesve mennydörgésszerű zajt 
hoz létre s a vízcseppek az alsó kőzeteket erősen 
kivájják, ott igen nagy mélységek szoktak kelet
kezni, alul a víz az ütközés ereje folytán nagy 
mennyiségben szétporlik és a levegő vízpárával 
telítve köddé válik, amely melegebb időben mint 
felhő ül a vizesós fölött, télen pedig a környéken 
levő tárgyakra ráfagy csillogó jégpáncélként. 
A vízesések gazdasági jelentősége nagy a bennük 
rejlő fölhasználható eleven erő folytán. A Föld 
ismert legmagasabb V.-e a Yosemite;V. Cali-
forniában (Északamerikai Egyesült Államok), 
680 m. magas. V. ö. Qibson, Great waterfalls. 
cataracts and geysirs (London 1887); Sturm, Die 
Entstehung der Wasserfálle (Breslau 1901); Pi-
kard, L'eau dans le paysage. II. Cours et ehutes 
d'eau (Genf 1890). 

Vizesgyán (Toboliu), nagyk. Bihar vm. cséffai 
j.-ban, (1910) 1119 román ós magyar lak. (Tr. R.) 

Vizesgyanta (n5v.), a fenyők terpentinjéből 
mesterségesen készített, világos, likacsos gyanta, 
melynek apró likacsaiban vízcseppek vannak és 
emiatt fehérszínű (fehérszurok, fehérgyanta). 
Levegőn sötét réteg vonja be, mert innen a víz 
eltávozott. 

Vizes kerület, hidraulikai fogalom, mely an
nak a vonalnak a hosszát jelenti, melyet valamely 
folyónak vagy csatornának keresztmetszetében 
a víz nedvesít. Ha a meder igen széles, a V. nem 
sokkal nagyobb a viz szélességénél s közelítő szá
mításnál ezzel egyenlőnek vehető. 
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Vizes kövek, olyan drágakövek, amelyek ke
véssé élénkszínűek, pl. vizes zaflr (1. o.). 

Vizes lövés, bronz hátultöltő ágyúknál a eső 
belsejének ólom- és lőporinaradványoktól való 
tisztítására szolgál. A 21 crn.-es mozsárnál e célra 
gummiszövetből készült, vízzel telt zacskót hasz
nálnak ; a kisebb űrméretű lövegeknél a töltő
üregbe kócot és e mögé egy kartust (a lövegek 
lőportöltónye selyemszövetű zacskóban) tesznek, 
mire a löveget hátul elzárják, a torkolatnál vizet 
öntenek a csőbe és az ágyút magas emelkedéssel 
•elsütik. 

Vizes opál a. m. adulár (1. o.). 
Vizesrét (Mokrá Laka), kisk. Gömör- és Kis

hont vm. nagyrőczei j.-ban, (1910) 770 szlovák és 
magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Vizes terület, hidraulikai fogalom, mely a 
folyó- vagy csatornameder keresztmetszetének 
Tízzel telt részét jelenti. 

Vizes zaiir, drágakő, világoskék kordierit 
(1. o.) vagy igen halványkék korund (1. o.). 

Vizeu ( Viseu), város és püspöki székhely Beira 
portugál tartományban, (i9io) 8216 lak., szép 
székesegyházzal, felsőbb tanintézetekkel, híres 
vásárokkal. A városon kívül álló St. Miguel tem
plom a 771. a mórok elleni csatában elesett 
utolsó gót királynak, Roderiknak mondaszerinti 
nyugvóhelye. A még meglévő római sáncok neve 
Cava do Viriato, Viriathus lusitaniai töizsfőről, 
aki a rómaiak táhorát elfoglalta. 

Vízfal, a kő- vagy fagátaknak a vízudvar felőli 
lésze, mely a gát vízáthatlanságát hiztosítja. 

Vízfejűség (liydrókephalia). Betegség, mely
nek lényege, hogy a koponyaüregben savós folya
dék rendellenes mennyisége fejiődik. Lehet a V. 
-veleszületett (H. congenitalis) ós lehet szerzett 
(H. acquisitus). Kórbonctani alapon megkülönböz
tetünk külső V.-et (H. externus), melynél a savó 
az agyvelő és a koponya között gyűlt meg és 
belső V.-et (H. internus), melynél az agyvelő 
üregeiben (1. Agyvelőüregek) szaporodott meg a 
savó; az üregét hélelö ependyma gyuladása 
okozza (ependymitis). A V. oka nem minden 
osetben állapítható meg. A szerzett V. gyakran 
•agyvelőgyuladás (1. 0.) következménye. A V. tü
netei : igen nagy, gyakran monstruózus koponya 
<50—100 cm. körí'ogat csecsemőn), mely alatt 
furcsán húzódik meg a rendes méretű arc. A ko
ponyacsontok vékonyak; sötét szobában erősebb 
fény az egész koponyán áttetszik. A kutacsok 
tnrtósan nyitva maradnak. Gyakoriak a mozgás-
zavarok, görcsök. Kisebbfokú V., ha fejlődésé
ben megáll, nem vezet halálra, de ilyenkor is 
megmarad a lassan és egyenetlenül csontosodó 
koponya rendellenessége (makrokefália, lépcsős-
fej stb.). Az ilyen gyermek lassan tanul járni, 
beszélni, intelligenciája csekély és nem fejlődik 
sth. A V. gyógyítása nem sok eredménnyel biztat, 
bár újabban a savó fölszívódását hiztositó műté
tek eredménnyel kecsegtetnek. 

Vízfesték, a használatkor vízzel hígított festő
anyag. 

Vizfestés, 1. Vízfestmény. 
Vizfestmóny (aquarell), a tushoz hasonlóan 

preparált és formákba préselt s vízzel hígított 
különböző színű festőanyaggal festett kép. A 

gouache-festménytől (I. Fedőfesték) a V. főleg 
abban különbözik, hogy a festő ez utóbbinál ki
zárólag átlátszó, áttetsző foltokban rakja föl a 
festéket, mely az alapnak csak a színét módosítja, 
de láthatatlanná nem fedi el. A V. fényhatásait 
a befestendő alap változatlanul maradt s rendesen 
fehér színe adja meg, amolyet a megvilágítás 
foka és elosztásához képest többé-kevésbbó sötét 
színárnyalatokkal körülfogva emelnek ki. Tiszta 
vízbe mártott ecsettel való átdolgozással a V. 
hatása összhangzóbb, lágyabb lesz; a szín itt a 
papirosba fölszívódik, ellentétben a gouache-
festménnyel, ahol az ily átdolgozás a képet el
rontaná. A V.-t a régibb mesterek töbhnyire csak 
rajzaik színezésére vagy színvázlatok készítésé
nél használták, a festészet önálló technikájává az 
angolok fejlesztették. Úttörők e téren a XVIII. 
sz.-beli Smith (Warwick-Srnith) és Thomas Gir-
tin (1773—1802). Londonban az aquarellfestők 
1805. már egyesületet is alapítanak (Society of 
painters in water-colours). A legjobb angol aqua-
rellista William Turner (1775—1851). A V. tech
nikájának könnyed egyszerűsége, friss színezése, 
előadásának közvetlensége folytán s mivel pár 
vonással festői ötletek, erőteljes ecsetkezeléssel 
színpompa, hangulatos tájak megfestésére is ki
válónak bizonyult: előbb Franciaországban, innen 
Burópaszerte elterjedt. Magyarországon is sok a 
hivatott művelője. V. ö. Medgouve, NVater-colour 
painting in England (London 1892); Jannirke, 
Handbuch der Aquarellmalerei (Stuttgart 1902.) 

Vízfogó töltés alatt általában a vizek szétterü
lése ellen emelt bármilyen földgátat értenek. 
Rendszerint azonban V. névvel azokat a töltése
ket jelölik, amelyeket a folyók csatornázása 
(1. o.) alkalmával azért építenek, hogy a partok 
színe felé duzzasztott víz szétterülését és így a 
böge vlzszinénél alacsonyabb területek elárasz
tását megakadályozzák. 

Vízfok (hidrográd), a folyóvíz magasságának 
kifejezésére szolgáló jelzés. Ugyanis több víz
mérce vízállásainak számadatai egymással csak 
igen tökéletlen összehasonlítást engednek meg s 
ugyanazon kottájú vízállás valamely mércén már 
árvizet jelenthet, míg más vízmércén talán csak 
kis vizet. Ezért minden mércére nézve megállapí
tották az eddig előfordult legkisebb és legnagyobb 
vízállás közötti magasságkülönbséget s ezt 10 
részre, V.-ra osztották. 0 fok tehát minden mér
cén a legkisebb, 10 fok a legnagyobb vízállást je
lenti. Ily módon a V. minden mércére nézve az 
árvíz veszélyessége szempontjából egységes mér
tékül szolgál. 

Vízforgatag, 1. Forgószél. 
Vizfő, az a hely, ahol valamely mesterséges 

csatorna a természetes vízfolyásból kiszakad; 
vízkivételnek is hívják. Rendesen parterősítóssel 
és zsilippel kapcsolatos. A természetes vízfolyás
ban pedig a V. mellett igen gyakran duzzasztó gát 
is van, de ez már nem része a V.-nek. 

Vízfürdő, a kémiai gyakorlatban használják 
100°-ig menő hőfokok előállítására a különféle 
hőfokú V.-ket. L. még Fürdő. 

Vízfűtés, 1. Fűtés. 
Vízgáz, gázkeverék, vízgőznek izzó szénen 

való átvezetésével nyerhető. Elméletileg 50 tér-
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fogat o/o H, és 50 térfogat •/„ CO-ból áll. A 
gyakorlati vízgáz (Jndrokarbongáz) összetétele 
rendesen eltér az elméletitől, hogy t. i. 3—5°/0 
CO^-t, N,-t B H2S-t is tartalmaz, s ezek mellett 
kevesebb CO-t az elméletinél. A fél-V. vagy gene
rátor- V, Doicsongáz, kisebb fűtőértékű a V.-nál 
s levegőnek s vízgőznek izzó szénen egyszerre 
való átvezetésével nyerhető. 

Vízgázfény, 1. Világítás. 
Vízgyógyászat, 1. Vízzel gyógyítás. 
Vízgyógyintézetek, vízkúrák nyújtására be

rendezett intézetek. 
Vízgyűjtő, az a terület, amelyről a folyó vizét 

nyeri, 1. Folyó. V. technikai szempontból, 1. Gát
víz és Gázgyártás. 

Vízhajtás (nSv.), 1. Vesszőshajtás. 
Vízhányó, a fahajó közepén, a hombárok között 

szabadon tartott hely, ahol a hajóban összeszürem-
lett vízhez hozzáférhetni s ahonnan a vizet ki le
het hányni. A lóvontatások idejében itt tartották 
a vontató lovak abrakját s ettől (Haferehor német 
neve után) háberkónak is nevezik. 

Vízhártya, vékony réteg a vlz felületén, mely 
stirübb a víztömeg többi részeinél. Létezését úgy 
magyarázzák, hogy a cseppfolyós testek moleku
lái minden irányban egyformán vonzzák egymást, 
de közvetetlen a felszínen levő molekulák felül
ről nincsenek kitéve hasonnemű molekulák von
zásának, hanem csak alulról s így az alulról jövő 
vonzásnak engedve, sűrűdnikénytelenek. A termé
szetben a vízfelületen még apró úszó por és sze
mét is gyűl össze, melyek aztán a V.-t tartósabbá 
teszik, úgy hogy a viz hullámzásának akadályául 
szolgál. B körülményt az árvíz ellen való véde
kezésnél előnyösen használják fel, amennyiben a 
védőtöltések közelében az árvízhozta szemetet (az 
i. n. pallóverést) felfogják s ezáltal a hullámzást 
megkisebbítik. 

Vízhasználat, a víz értékesítése a közegész
ség, az ipar és mezőgazdaság céljaira. A közegész
ségügyi V. a vizet ivásra, főzésre, tisztogatásra 
fordítja. Az ipari V. leginkább a víz eleven ere
jét, mechanikai munkáját értékesíti, bár a gyárak 
vegyileg is használják a vizet. A mezőgazdasági 
V. főként a víz kémiai erejét, a vízben lebegő és 
oldott alkatrészeket értékesíti. A hajózás, tutajo
zás nem tekinthető sajátképeni V.-nak. Az 1885. 
XXIII. t.-c. megszabja a V. módozatait ós feltéte
leit. Ha a V. szóles érdekeltségi kört érint, akkor 
az ügyet rendesen társulás útján oldják meg. 
L. Vízi társulatok és Armentesítö társulat. 

Vízhordta talaj (áramülepítette), 1. Mállás. 
Vízhorizont, 1. Erózió. 
Vízi, a ferbli nevű kártyajátéknál használt 

műkifejezés, mely azt a tétet jelenti, melyet a 
játékosok elseje alapegységül először betesz. 

Vízi akna, 1. Akna 3. b). 
Vízi aloé (nov.), 1. Kolojián. 
Vízi állatok (áiiat), 1. Édesvízi állatok és Ten

geri állatok. 
Vízi antilop (Cobus ellipsiprymnus Ogilby, 

állat), a Tülkösszarvuak (Bovtdae) családjába, a 
Kecskeantilópok (Cervicaprinae) alcsaládjába 
tartozó emlösállatfaj. Körülbelül szarvasnagy
ságú. Teljes hossza 2 m., mely méretből 50 cm. 
jut a farkára; vállmagassága 1*3 m. Alapszíne 

szürke, mely a test felső részén sárgásvörös vagy 
vörösbarna árnyalatú. A bak szarva (hajlása men
tén mérve) 80 cm. hosszú; a nősténynek nincs 
szarva. Dél- és Kelet-Afrikában honos. Húsa kel
lemetlen szaga és szíjas, rostos volta miatt ehe
tetlen. 

Vízi aranyozás, 1. Aranyozás. 
Vízi ászka (Asellus aquaticus L., állat), az 

Ászkák (Isopoda) rendjébe tartozó rákfaj. Hossza 
1—1*5 cm. Egész Európában tavak, mocsarak, 
réti árkok vizeiben gyakori. Színezete elmosódott 
szürkés ibolyaszínű. Közeli rokona a mindössze 
5—8 mm. hosszú barlangi ászka (Asellus cava-
ticus Schiödte), mely barlangok vizében és föld
alatti vizekben él s innen a kutak vizébe is eljut; 
jellemző tulajdonsága, hogy vak és teste igen 
halavánj^színü. 

Vízi atkák, 1. Atkafélék. 
Vízi békák (Ranae aquaticae, inat), az Igazi 

békák (Ranidae) családjának egyik csoportja^ 
amelybe a nálunk élő békák sorából a kecske
béka (Bana esculenta L.) és a kacagó béka (R. 
ridibunda Pali.) tartozik. L. Béka-félék. 

Vízi betegség, vízkor, vízkórság (hydrops). 
Nem önálló betegség, csak más bajok következ
ménye. A szervezet ama beteges állapota, mely
ben a szövetek között és a test üregeiben — álta
lánosan vagy csak körülírt helyre korlátozva — 
híg savós folyadék gyűlik meg. Általános V.-re 
a szívbajok, vesegyuladások és bizonyos általá
nos kaheksziás állapotok vezetnek. Az első eset
ben a vérpangás, az utóbbiakban a vizvérűség és 
a szervezetben visszatartott sók vízmegkötő ha
tása a V. létrejöttének oka, melynek keletkezése 
azonban még nem minden részletében ismeretes. 
V.-ben szenvedőknél híg savós folyadék gyűlhetik 
meg a mellüregben (hydrothorax, mellvizkór), a 
hasüregben (ascites), a szívburokban (hydroperi-
cardium), a herezacskóban stb. A szövetekben fel
halmozódó folyadék különösen a bőrön szembe
tűnő, mely duzzadt, tésztatapintatú, rugalmatlan 
lesz (anasarka, oedema). Ha vérkeringési zava
rok okozzák a V.-et, rendesen ott kezdődik, ahol a 
pangás a legnagyobb, így szívbajosokon leggyak
rabban a lábakon, a bokák táján. Vesebajosok 
V.-e gyakran az arcon, a szemek körül mutatko
zik először. Ha a pangás nem általános, úgy csak 
a zavart vérkeringési részen történik savókiszi
várgás, így májzsugorodás esetében a hasüreg
ben (ascites); a nagy gyüjtőereket összeszorító da
ganatok következtében az illető gyüjtőér terüle
tén stb. A V. gyógyítása elsősorban az alapbeteg
ség gyógyítása. Nagy jelentősége van a húgyhajtó 
szerek (1. o.) alkalmazásának, a diaetának és bizo
nyos sebészeti beavatkozásoknak, minő pl. a le-
csapolás. a drénezés stb. 

Vízi bika, 1. Bölömbika. 
Vízi bogarak, az ötlábtőízes bogarak (Penta-

mera) csoportjába tartoznak. Életüket mind lárva-, 
mind bogáralakban vízben töltik. Mint bogarak 
azonban a felszínre is jönnek s repülnek. Több 
családot sorolunk ide több nemmel s az egész 
földön elterjedt mintegy 1500 fajjal. L. Merülök 
és Csíkbogár. Kisebb V. a keringő bogarak (Gyri-
nidae), más néven vízsodrók, vízen forgók, me
lyek közül a Gyrinus natator L. mindenfelé kö-
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zönséges hazánkban. A víz felszínén villámgyors 
körözéseivel szokatlan látványt nyújt. 

Vízi bolha (Daphnia, állat), 1. Vízi bolhák. 
Vízi bolhák (Ágascsápúak, Gladocera, áiiat), 

a, Levéllábú rákok (Phyllopoda, 1. Levéllábuak) 
rendjének egyik alrendje. Testük oldalról lapított, 
kevés szelvényre tagolódik és a fej kivételével 
rendesen kétteknőjű héjjal van körülvéve. Ez a 
héj bőrkottőzet, mely a fejből indul ki. Jellemző 
bélyegük, hogy második csápjuk (ágas csáppár) 
evezőszervvé alakult át és hogy második maxil-
lájuk visszafejlődött. Törzsükön 4—6 pár láb van, 
melyeknek alakja szerint szokás a V.-at osztá
lyozni. Jobbára javarészt édesvizekben élnek, 
•e:;yes fajaik félig sósvízben (brackvízben) és ten
derekben élnek. Többnyire lökésszerűleg, mintegy 
ugrálva úsznak, innen kapták nevüket. Tavasszal 
és nyáron rendesen vékonyhéjú, úgynevezett 
nyári petékkel szaporodnak, melyek termékenyí
tés nélkül, tehát szűzen (parthenogenetikusan) 
fejlődnek tovább ; ilyenkor a hímek hiányzanak. 

' Ősszel megjelennek a hímek s ilyenkor a nősté
nyek kis számban vastaghéjú és sokszíkü, ú. n. téli 
petéket fejlesztenek, melyek csak megterméke
nyítve, bizonyos idő múlva, tehát rövidebb-hosz-
sabb nyugalmi idő elteltével fejlődnek tovább. A 
téli vagy maradó petéket a V. vagy egyenkint le
rakják (pl. Sida),v&gy ú. n. ephippium-iiet zárják ; 
az ephippium nemcsak védelemre szolgál, hanem 
egyúttal pompás úszókészülék. A V. vizeinkben 
különösen tavasszal és nyáron rendkívüli mér
tékben elszaporodnak és édesvízi halaink táplá
lásában nagy szerepet visznek. Négy csoportjuk: 

A) Gtenopoda: Hat pár levólalakú lábuk van. 
Nevezetesebb fajai: Sida cryslallina Mull., La-
tonia setifera Mull., Holopedium gibberum Zadd. 

B) Anomopoda : 5—6 pár lábuk van, melyek 
közül az elülsők a szájrészekhez (maxiíláris lá
bakhoz) hasonlók. Idetartozik az édesvizeinkben 
mindenütt közönséges Daphnidák családja, me
lyeknek 5 pár lábuk van s a két első pár láb ka
paszkodásra való, ezért levélalakú kopoltyúfüg-
gelók nincsen rajta. Szemük meglehetősen nagy, 
a legtöbbnek mellékszeme is van. Héjúkat gyak
ran finom vésetek díszítik, melyeknek alakja a 
héj különböző alakjával együtt, valamint a mel
lékszem jelenléte vagy hiánya a fajok megkülön
böztetésénél jó ismertetőjegy. B családból hazánk
ban 37 faj él. Legismertebb a Daphnia-(vízi 
bolha-) nem, melynek 19 faja honos hazánkban. 
Leggyakoribb faj a D. pulex De Geer (nagysága 
0-8—1 mm.) és D. magna Str. (nagysága 7"5 mm.). 
További gyakori hazai nemek: Ceriodaphnia, 
Moina és Simocephalus. Másik idetartozó fontos 
család a Bosminidák családja, melynek hazánk
ban előforduló 5 faja közül leggyakoribb a Bos-
mina cornuta Jur. (nagysága 0-45—0-5 mm.). 

C) Onychopoda: Négy pár fogó végtagpárja 
van. Leggyakoribb képviselője a hazánkban is kö
zönséges Polyphemus pediculus de Geer (nagy
sága : 1 mm.) és a svájci tavakban élóBythotrep-
hes longimanus Leid. (nagysága: 12 mm.). 

D) Haplopoda: Hat pár pálcikaalakú hengeres 
lábbal. Legelterjedtebb faja a hazánk vizeiben is 
gyakori és üvegszerüen átlátszó testű Leptodora 
Jiyalina Lillj. (nagysága: 0-8—0-9 mm.). 

Vízi borjú (állat), 1. Húrféreg. 
Vízi bornyú (áiiat), a bölömbika (Botaurus 

stellaris L.) népies neve. — A székelyek V.-nak 
nevezik a szitakötőknek vízben élő lárváit. 

Vízi bors (a5v.), 1. Polygonum. 
Vízi cickány, 1. Gickányok. 
Vízi csibe (Porzana, régibb néven: Ortygo-

metra, áiiat), a Darualakuak (Gruiformes) rend
jébe, a Guvat-félék (Rallidae) családjába tartozó 
madárnem. 16 faja ismeretes, melyek úgyszólván 
az egész Földön mindenütt megtalálhatók. Az 
Ó-világban elterjedése a 65. é. sz.-ig terjed, az Új
világban É. felé nem hatolt fel ennyire, D.-i határa 
itt Buenos-Aires szélességi foka. Hazánkban 3 faja 
él: 1. Pettyes V. (PorzanaporzanaL.). Fölül zöl
desbarna, fehérrel és feketével pettyezve; alul 
szürkés olajbarna, begyén fehér pettyekkel, olda
lain fehér szalagokkal mustrázva; hasa küzepu 
szürkésfehér; torka kékes palaszürke; csőre zöl
dessárga (töve narancsvörös); lábai olajzöldek. 
Hossza 22—23, szárnya 11-4—125, farka 4-5— 
5-5, csűdje 2-5—36, csőre 1-5—2 cm. Európában 
és Nyugat-Ázsiában honos; télen Afrikában és 
Indiában húzódik meg. Hazánk mocsaras tájain 
országszerte közönséges; ápr. közepe táján érke
zik és okt. első felében távozik D.-re. Húsa ízletes. 
Máj. közepén költ; fészekalja 8—10 tojás, melyek 
szennyes rozsdasárga alapszinüek, ibolyásszürke 
foltokkal és vörösbarna pettyekkel tarkítva. — 
2. Törpe V. (P. pusilla Pali.). Fölül sötét sár
gásbarna; torka, nyakának mellső és oldalsó 
része, begye, melle és hasának felső része kékes 
palaszürke; evezői barnák; hasának alsó fele 
sötétbarna; csőre és lába olajzöld. Hossza 16-3— 
17, szárnya 8'5—9, csűdje 2'8—3 cm. Közép- és 
Dél-Európában, továbbá Ázsia mérsékelt égövi 
részeiben honos. Télen Afrikába, Dél-Ázsiába 
vonul. Hazánkban eddig aránylag ritkán, főleg 
Pestmegyében észlelték. Hazánkba ápr. közepén 
érkezik és okt. közepéig marad. — 3. Kis V. (P. 
parva Seop. = Zaporniaparva Scop.). Körül
belül akkora, mint a búbos pacsirta, de annál 
nyúlánkabb. Fölül sötét sárgásbarna; a köpeny -
tollai feketével és fehérrel tarkítottak; torka, 
nyakának mellső része, begye, melle és hasa 
palaszürke; csőre sárgászöld (töve vörös); lába 
zöld. Hossza 17—18, szárnya 10—10-5, csűdje 
2-8—3-4, csőre 1-5—1-8 cm. Közép- és Dél-Euró
pában és Ázsia mérsékelt égövi részeiben honos. 
Télre Afrikába és Ázsia D.-i részeibe vonul. Ha 
zánk lapályos részein lévő mocsaras helyein min
denütt gyakori. Márc. végén vagy ápr. elején 
érkezik és okt. elején távozik. 

Vízi darázs (állat), 1. Durbincs. 
Vízi denevér(MyotisDaubentonWLelsl., újabb 

néven: Leuconoe daubentoni Leisl., áiiat), a Sima
orrú denevérek (Vespertilionidae) családjába 
tartozó emlősállatfaj. Kiterjesztett szárnyainak 
hossza 23—25 cm.; egész testhossza 8—8*5 cm., 
mely méretből 3-5—3-8 em. esik a farkra. Színe 
felül vörhenyes szürkésbarna, alul szennyesfehér. 
Egész Európában és Ázsia Ny.-i részén honos. 
Hazánkban a nagyobb vizek körül általánosan 
elterjedt, de nem gyakori faj. Repülése nem na
gyon sebes, de azért elég gyors és ügyes. Kevés
sel napnyugta után jön elő s a víz színéhez igen 
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közel (sokszor arasznyi távolságban) repül. Ro
varokkal, leginkább szúnyogokkal és tegzesek
kel (Fhryganidae) táplálkozik. Nőstényének csak 
«gy fia van B & fiatalok júl. első felében már 
anyányiak. 

Vízi disznó (Hydrochoerus Capybara Erxleb., 
állat), a rágcsálók (Rodentia) rendjébe, a Pata-
körmű rágcsálók (Caviidae) családjába tartozó 
emlősállatfaj. A Rágcsálók rendjének legnagyobb 
és legesetlenebb faja. Alakja és szörözete a disz
nóra emlékeztet. Feje magas, széles és szájorra 
tompa. Füle kicsi, felső ajka hasított, szemei meg
lehetősen nagyok. Nyaka rövid. Törzse vaskos 
ós nagyon esetlen alkotású. Farka nincsen. Há
tulsó lábai észrevehetően hosszabbak az elülsők
nél ; az utóbbiak négy-, az előbbiek háromujja
sak ; az ujjak rövid úszóhártyával vannak össze
kötve és nagy, pataszerü karmokkal fegyvérzet
tek. Szőrözető ritkás és durva. Szine határozat
lan barna, némi vörös vagy barnássárga árnya
lattal. Teljes hossza az 1 m.-t meghaladhatja; 
vállmagassága 50 cm. Súlya 50 kg.-ot is elérhet. 
Dél-Amerikában az Ormokótól a Rio de la Platáig 
vizek mentén honos. Nagyon ostoba állat. A szá
razföldön csak lassan mozog, azonban vízben ki
tűnően úszik. Vízi növényekkel és fakéreggel 
táplálkozik, de az ültetvényekben is nagy káro
kat okoz. A nőstény évente egyszer fladzik és 
egyszerre 6—6 kölyke van. Húsa nem nagyon 
ízletes, de azért az indiánok szívesen eszik. Boré
ból lábtakarókat, nyergeket és szíjakat készí
tenek. 

Vízi egér (állat), a széki lile (Áegialitis [Ghara-
drius] alexandrina L.) népies neve. 

Vízi ember, 1. Víztisztelet. 
Vízierők. A vízierö a vízfolyások munkaképes

ségét jelenti. A kifejezés tehát szorosan véve nem 
helyes; nem erői akar jelenteni, hanem energiát. 
Mivel azonban más nyelvek is így fejezik ki a víz
folyások energiáját (ném. Wasserkraft, franc. 
force hydraulique, ang. Waterpower), a V. ki
fejezés a magyarban is teljesen meghonosodott. 
A fogalom közelebbi meghatározása céljából gon
doljunk valamely vízfolyást, mely másodpercen-
kint állandóan Q vízmennyiséget szállít. Ha a víz
folyásnak L hosszúságú szakaszon H esése van, 
akkor a vízfolyás végezte munka, vagyis a vízi
erő nagysága az L szakaszon = Q. H kg. m. 

Q.lOOO.if 
másodpercenkint vagy lóerőkben: ^ 
lóerő (ahol Q m» -ben, H pedig m.-ben van kife
jezve). A Q vízmennyiség (vízhozomány) általá
ban véve a vízfolyás eredetétől annak torkolatáig 
folytonosan növekszik, viszont a folyó esése (ille-
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tóleg az egységhosszúságra jutó esés J=.-y) 
rendszerint a legnagyobb a folyók legfelső sza
kaszán és legkisebb a torkolat közelében. Az ere
detnél nagy esés és közel zérus vízmennyiség, vi
szont a torkolatnál ugyan nagy vízmennyiség, de 
majdnem zéru? esés állván elő, a Q . H szorzat 
úgy az eredetnél, mint a torkolatnál igen kicsiny, 
hanem a Q. H, vagyis a vízierő nagysága maxi
mumát általában véve a folyónak valamely köz
benső szakaszán éri el. így pl. a Vág folyó munka

képessége hisvlzkor (felülről lefelé haladva) sza
kaszonként a következő: 
Királylehota és Liptószentmiklós fc&t 178 lőerő tn.-kiat 
Uptószentmiklós és Rózsahegy « 360 « « 
Rózsahegy és Krepeláa _ « 486 « « 
Krepelán és Sztrecsnó— « 594 « « 
Sztrecsnó és Hricsó « 659 « « 
Hricsó és Trencsén « 522 < « 
Trencsén és Szered « 498 « « 
Szered és Guta « 164 « t 

A folyók vízhozománya nem állandó, hanem az 
év folyamán esős időszakban rendkívül megnö
vekszik, viszont szárazságban nagyon megcsök
ken. Ehhez képest a folyók energiamennyisége is 
roppantul változik az év folyamán. Az összes 
energiakészletet az évi vízmennyiség és az összes 
esés állapítja meg. Azonban ezt a teljes energia
készletet soha sem tudjuk teljesen kihasználni. 
Hogy a kisvíznél csekély, árvíznél viszont igen 
nagy, tehát rendkívül egyenlőtlen energiaszolgál
tatást egyenletesebbé ós így üzemi kihasználásra 
alkalmasabbá tegyék, az árvízi vízhozományt, 
illetőleg annak egy részét völgyzáró-gátak (1. o.) 
segélyével visszatartják (tározzák) a kisebb vizek 
idejére. 

A vízfolyásban rejlő energia kihasználása rend
szerint olyan módon történik, hogy a viz esését 
akár a mederbe beépített duzzasztógátak, akár 
oldalcsatornák (malomcsatornák) segélyével egy 
pontra koncentrálják és az egy ponton lezuhanó 
víztömeget, illetőleg rendelkezésre álló viznyo-
ínást gépek hajtására használják fel. E gépek 
lehetnek különböző rendszerű vízi kerekek, leg-
többnyire azonban turbinák (1. o.). A V. kihaszná
lására szolgáló építményeket vízi erőtelepnek v. 
rövidebben vízerötelepnek nevezik. Vannak ú. n. 
magasnyomású vízierőtélepek (ahol az esés mint
egy 10—20 m.-től 1000 m.-ig emelkedhet) és ala
csonynyomású vízierőtelepek (1—2 m.-től mint
egy 10 m.-ig terjedő eséssel). 

A V. története. Az első, bambusznádból össze
tákolt vízikereket már Kr. e. néhány évezreddel 
a kínaiak és az egyiptomi népek is alkalmazták. 
Ezek az ókori népek már ismerték a duzzasztó-
és völgyzáró-gátakat, amelyek azonban még nem 
a V. kihasználása, hanem öntözések céljaira léte
síttettek. Az első vízimalmot a rómaiak találták 
fel Kr. születése körül. Hazánkban a malmok a 
XIII. ezázad körül kezdtek elterjedni. Később a 
bányavárosokbankőzúzók, az erdős hegyek között 
fürésztelepek létesültek vizieröre, és pedig alul
csapott vizikerekekkel. A nagy haladást jelentő 
f elülcsapott vízikerekeket a XVIII. sz. elején kezd
ték alkalmazni. A turbináknak (1. o.) Burdin és 
Fourneyron francia mérnökök által 1826—1833. 
közt történt feltalálásával egyszerre nagy vízesés 
ós nagy víztömegek kihasználása vált lehetővé. 
A Henschél- (1837), Jonval- (1841) és Girard-íéle 
turbinák után két amerikai mérnök keltett nagy 
feltűnést új rendszerű turbináival: Francis (18Í9) 
és Pelton (1880). Ma már a Francis-féle radiális 
turbinákon (melyekben a víz eentrif ugálisan mo
zog) ós a PeZícm-fóle kagylós lapátozású keréken 
kívül alig szerkesztenek más turbinatípust. 

Bár a turbinák feltalálásával a V kihasználásá
nak már nem volt akadálya, az mégis csak akkor 
kezdett nagyobb lendületet venni, mikor a vízi 
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eaergiát villamos energiává tudták átalakítani 
ésa termelés helyéről messzire elvezetni. Ugyanis 
az elsőV.-művek az energiának felhasználását a 
termelés helyére korlátolták. Már pedig a V. rend
szerint a hegyek között, lakott területektől távol 
termelhetők nagy mennyiségben, hol ritka eset
bon található meg a szükséges kézi erő és a fel
dolgozandó nyersanyag. így a V. eleinte nem 
vehették fel a versenyt a kőszénnel, melyet a szál
lítóeszközük az ipartelepek részére legalkalma
sabb helyre vihettek el. 

De a villamos energia termelésével és ragy 
távolságba való átvitelével a helyzet egyszerre 
megváltozott. Az addig haszontalanul elvesző V. 
kezdtek óriási értékké növekedni, melyet a termé
szet szinte ingyen kínált. A vízierőtelepek az ad
dig néptelen hegyvidékeken egymásután létesül
nek. Európában főképen az Alpok vidéke, mely 
óriási energiamennyiséget rejt magában, leg
alkalmasabb helye a vízierőtelepeknek. Francia
ország, Svájoz, Ausztria és Olaszország osztoz
kodnak e nagy erőforráson. Főleg utóbbi ország, 
hol nincs kőszén, igyekszik minél jobban kihasz
nálni a vízierőt. Nagy vízierőkészlet van Norvé
giában, Svédországban és Finnországban is, hol a 
csapadékot magasan fekvő tavak tározzák. Ame
rika nagy hegységeiben óriási vízi erőtelepek 
létesülnek. A Niagara energiáját villamos úton 
sok száz km.-re is elvezetik. Mióta már 100,000 
Volt feszültségű villamos távvezetékeket is képe
sek létesíteni, semmi akadálya sincsen annak, 
hogy az energiát (számbavehető veszteség nélkül) 
á—500 km.-re, sőt messzebbre is elszállítsák. 

Épen, mivel a fentiek és a szón fokozatos fo
gyása és drágulása következtében a V. fontossága 
mindinkább növekedett, az egyes államok össze
íratták a vízienergiakészletüket. Hazánkban ezt 
a felvételt (összeírást) a földmívelésügyi minisz
tériumban az Orsz. Vízépítési Igazgatóság 1897. 
kezdte meg és az adatokat 1905. tette közzé Ma
gyarország vízierői címen, mely müvet a felvé
telek végrehajtója, Viczián Ede állított össze (II. 
kiadása 1913. jelent meg). E mü szerint az egész 
Magyarország könnyen kihasználható vízienergia
készlete mintegy 1-6—1-7 millió lóerő volt, amely 
mennyiség vízi tárolás révén (1. Völgyzárógát) 
még lényegesen növelhető lett volna. Ezen kész
letből a háború előtt még csak mintegy 100,000 
lóerő volt kihasználva. A trianoni béke a hegy
vidékekkel együtt vízierőink túlnyomó részét is 
elszakította. 

A főbb európai államok vízienergiakészletét a 
következő táblázat tünteti fel (v. ö. Bogdánffy 
Ödön, A vízierő 1914, 2 köt.): 

' ) 7 i 1 í S 

Angiin 
Németország 
Osztrák-magyar mon

archia (egvütt) . . . _ 
Magyarország (külön) 
Svájc. 

Franciaország _.. -_. 
Svédország _ 
Norvégia . . . 

i A vízienergia 
nagysága (a 
turbinán ten
gelyén mérve) 

lóerőben 

963,000 
i.425,900 

7.200,000 
i.600,000 
1.500,000 
5.500,000 
5.857,300 
6.750,000 
7.500,000 

Az ország 
kiterjedése 

km2-ban 

315,000 
540,000 

676,000 
324,708 
41,000 

287.000 
535,000 
450,000 
325,000 

1 m2-ra 
j hány ló
erő esik 

306 
2'6 

10-65 
4'94 

36-6 
19-0 
10-9 
15-0 
20'0 

A V. kihasználásának költségei természetesen 
a helyi viszonyok szerint rendkívül tág határok 
között változnak. De nagy átlagban mégis az ala
csonynyomású telepeknél egy lóerőre mintegy 
1000—2000 a. K, magasnyomású telepeknél pedig 
300—1000 K beruházási tőke esik (elosztó háló
zat nélkül). A beruházás amortizációjára, a keze
lésre és fenntartásra nagy átlagban a beruházott 
tőkének mintegy 10—12%-át kell évenkint for
dítani. Ehhez képest egy lóerő évi önköltsége mint
egy 50—200 K határok közt váltakozik. H>izai 
viszonyaink közt olcsó telepek az olyanok, ame
lyek egy kilowattóra energiát 10—1-5 íillóreii 
alul képesek előállítani. Újabban mindinkább arra 
törekednek, hogy az egyébként kárba vesző (ár
vízi, éjjeli stb.) energiát kémiai célokra (műtrágya
gyártás stb.) használják ki és ezzel a telepek ki
használási hatásfokát és ezzel rentabilitását is 
javítsák. A hazai legnevezetesebb vízierőtelepek 
leírását 1. Bogdánfy: A vízierő c. könyvében. 

Vízierö'k kihasználása, 1. Vízierők. 
Vízi fátyolkák (Sialidae, áiiat), 1. Becésszár-

nyúak. 
Vízi fecskék (Hydrochelidon, állat), 1. Sirály

félék. 
Vízi fenyőké (növ.), 1. Hippuridaceae. 
Vízi futonc (állat), a keringő bogár (Gyrinus) 

népies neve. 
Vízi fülemüle (áiiat), a nádi rigó (Acrocephalus 

arundinaceus L.) népies neve. 
Vízi fürész, oly fürészmalom, amelyet vízi 

munka hajt. Másképen még azokat az egyszerű, 
rendszerül t faszerkezetű keretfürészgépeket is így 
nevezzük.melyekbe legföljebb három pengét szok
tunk befogni. Ilyen értelemben véve, ezeket még 
velencei fűrészeknek is mondjuk. 

Vízi galamb (állat), a dankasirály (Larus ridi-
bundus L.) népies neve. 

Vízi gomba v. vízi penész (növ.), 1. Saproleg-
niaceae. 

Vízi guvat (Rallus aquaticus L., all&t). 1. 
Guvat-féleTc. 

Vízi gyík (áiiat), a vízben élő Varanus-nembe 
tartozó gyíkok népies neve. L. Varanus. 

Vízi.gyöngy (állat). E néven ismeri és orvossá
gul használja a magyar nép az édesvízi szivacs 
(Spongilla) telepeit. A V. elnevezés a Spongilla-
telepekben előforduló és gyöngyszemekhez hasonló 
8zaporítótestekből, az ú. n. gemmulákból szárma
zik. Orvosságul szaggatások ellen úgy használják, 
hogy a Spongilla-telepet megszárítják, azután 
zsírban pörkölik és ezzel a zsírral jól bedörzsölik 
a fájós testrészt. A hatás (a bőr megveresedése) 
a szivacsban levő kovátokból ered. 

Vízi gyöngyvirág (növ.), 1. Leucojum. 
Vízi harasztok (növ.), 1. Hydropteridales. 
Vízi harkály (áiiat), a jégmadár (Alcedo ispida 

h.) népies neve. 
Vízi hunyor (növ.), 1. Pölygonum. 
Vízi jácint (növ.), 1. Eichhornia. 
Vízi kapor (növ.), 1. Oenanthe. 
Vízi kapotnyak (növ.), 1. Hydrocharis. 
Vízi kender (növ.), 1. Eupatorium. 
Vízikerék, 1. Turbinák. 
Vízi kígyók (Hydrophiinae, «i»«). 1, Tengeri 

kígyók. 
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Vlzlklrály — 417 — Vízi molyok 
Vizikirály (áii»t), a jégmadár (Álcedo ispida 

L.) népies neve. 
Vízi kos, 1. Hidraulikus kos. 
Vizi kömény (növ.), 1. Oenanthe. 
Vízi könyv, a törvényhatóság alispánjánál, il

letőleg a polgármesternél vezetett nyilvánkönyv, 
amely a törvényhatóság területén már létező v. 
engedélyezendő vízi műveket és vízhasználato
kat, a szolgalmakat és a társulatokra vonatkozó 
adatokat tartalmazza. Mindenkinek jogában áll a 
V.-et és az okiratgyüjteinényt megtekinteni és 
szftbályrendeletileg meghatározott díjak lefizetése 
mellett azokból hiteles másolatokat kivenni. Mind
azok, akik a V.-be való bejelentést elmulasztják, 
a V. vezetésével megbízott hatóság által megbír
ságolhatok (1885. XXIII. t.-c. 181—183. §§.). A 
V. berendezéséről és kezeléséről az 1885 dec. 
31-iki 66,654. sz. földmlvelés-, ipar- és kereske
delemügyi miniszteri rendelet intézkedik. 

Vízileány (áiiat), a szitakötők népies neve. 
Vízi lencse (növ.), 1. Lemna. 
Vízi liliom (növ.), 1. Iris. 
Vizille (ejtsd: vizii), város Isére francia dépar-

tementban, (19Ü) 4102 lak., selyemárú- és papiros
gyártással vasöntéssel, gipszégetéssel, malmok
kal. A Lesdiguiéres connétable által épített (1620) 
kastélyt 1908. restaurálták. 1788-ban itt ülésez
tek a Dauphinó képviselői, ami a forradalom elő
játéka volt. 

Víziló (állat), a Párosujjú patások (Artio-
dactyla) rendjébe, a V.-félék (Hippopotamidae) 
családjába tartozó emlősállatnem. Az idetartozó 
fajokra jellemző esetlen alkotású, hengeres tes
ttik, idomtalan nagy fejük, rövid, otromba, négy
négy ujjú patás lábuk, rövid farkuk és kurta fü
lük." Felső állkapcsukban 4 vagy 6 metsző-, 1—1 
szem-, 4—4 elő- és 3—3 utózápfoguk; az alsóban 
pedig 2, 4 vagy 6 metsző-, 1—1 szem-, 4—4 elő-
és 3—3 utózápfoguk van. Metszőfogaik folytono
san nőnek, a felsők lefelé görbülnek, az alsók 
egyenesen előrenyúlnak. Szemfogaik igen na
gyok. Ma csupán két élő fajuk ismeretes, mely 
Afrikában honos. A Föld történetének régibb 
szakaiban a V.-félék sokkal elterjedtebbek voltak 
8 még a pleisztocén kezdetén Közép- és Dél-
Európában, továbbá Dél-Ázsiában sok fajuk élt. 
A ma élő két faj közül a kisebbik és ritkább a 
törpe V. (Choereopsis liberiensis Mórt.), mely 
1849 óta ismeretes. Termete a tapiréra emlékez
tet. Testszíne a barnának, sötét palaszürkének 
és sárgás olajzöldnek keveréke; arcán, torkán és 
hasán egyes helyek rózsaszínűek. Teljes hossza 
1-80—1-85 m., miből 17 cm. jut a farkára; 
vállmagassága 75—76 em. A libériai partvidé
ken francia Szudánig honos. A másik ma élő 
V.-faj a nílusi V. (Hippopotamus myphibius L.). 
Vastag bőre majdnem teljesen csupasz; csupán 
ajkán, feje és nyaka két oldalán és farka végén 
van néhány szőrcsomó. Színe nagyon változó. 
Rendesen sajátságos rózbarna, mely a teste felső 
részein szennyes-vörösbe, az alsókon pedig világos 
vöröses-barnába hajlik, egyébként a törzsén meg
lehetősen szabályosan elrendezett, kékes és barnás 
foltok teszik változatosabbá. Ha a V. a vízből ki
jön, nedves teste felül kékes-barnának, alul csak
nem húsvörösnek látszik, ellenben ha száraz a 

[ bűre, akkor palaszürko vagy éppenséggel fekete
barnára változik. Ismeretesek fehér, tarka, ibolya
vörös és rózsaszínű, továbbá fehérlábú példányai 
is. Teljes hossza 4-2—4-5 in., mely méretből 45 
cm. jut a farkára. Vállmagassága 1-5 m. Test
súlya 2000—3000 kg. között változik. Leggyako
ribb Afrika belsejében, az é. sz. 17°-a és a d. sz. 
25°-a között található nagyobb folyamok és tavak 
mentén. A Nilus mentén, ahol régen igen gyakori 
volt, ma már igen ritka, úgyszólván ^lő sem for
dul. Kelet- és Nyugat-Afrikában elterjedésének 
határa egészen a partokig terjed. A nílusi V. 
igazi vízi állat, a vizet csak kivételesen hagyja 
el, hogy a homokpadokon sütkérezzék és éjjel a 
vízmenti erdőkben és mezőségeken legelhessen, 
de ez utóbbira csak abban az esetben határozza 
el magát, ha a vízben nincsen elég növényzet. 
Társasán él. Nappal lustálkodik, éjjel azonban 
igen élénk s ilyenkor, ha legelésző útján mozgó 
állatokkal vagy emberekkel találkozik, azokat 
megtámadja. Az ültetvényekben legelészésével és 
főleg a növényzet összetaposásával nagy károkat 
okoz. A nőstény az esős évszak első harmadában, 
7—8 hónapi terhesség után, 1 fiat szül. Húsát és 
zsírját sokra becsülik, mert különösen a fiatal 
állatoké nagyon ízletes. Bőrét különböző célokra 
felhasználják s fogait az elefántcsontnál többre 
értékelik, mert az elefántcsontnál fehérebb, kemé
nyebb és finomabb állományú. 

Vízi lófark (növ.), 1. Hippuridaceae. 
Vízi lóhere (növ.), 1. Marjrilia. 
Vízi madarak (állat), 1. Űszőmadarak. 
Vízi mák (növ.), 1. Nuphar. 
Vizi malmok, a vízierő által hajtott malmok, 

1. Hajpmálom és Malom jog. 
Vízi méh (ánat), a poloskákhoz tartozó vízi 

skorpió v.hátonúszó (Noionecta r / taca L.) népies 
neve. A hátonúszó ugyanis fájdalmasan szúr » 
ezért kapta a V. nevet. 

Vízi méreg (növ.), 1. Ranunculus. 
Vízi mogyoró (növ.), 1. Oenanthe. 
Vízi molyok (Triclioptera, állat), molyalakú 

rovarok, melyek mind a síkságon, mind a hegyes 
vidéken, álló- és folyóvizek mellett egyaránt 
találhatók. Csápjuk fonalas, rendszerint sötétebb 
színű testük megnyúlt, keskeny. Testüket és szár
nyukat pikkelyek helyett szőrtakaró fedi. A V. 
rendszerint vizek mellett tartózkodnak, egyeseket 
az esti fény vonzza, mások a víztükör felett lebeg
nek. Petéiket víz alá kőre vagy vízi növényre ra
gasztják csomósán* Lárváik a vízben fejlődnek. 
Egy részük szabadon él, más részük növényi 
részekből, kövekből, csiga- ós kagylóhéjrészekből 
házat, tegzét készít magának s ezt magával ci
peli, mint a csiga a házát. Legnagyobbrészt vízi 
növényekkel táplálkoznak. Több családba sorol
juk őket. Hegyes vidéken, hideg, gyorsfolyású 
patakokban élnek a Rhi/acophilidae-csalkA tagjai. 
Ugyancsak gyorsfolyású vizekben fejlődnek a 
Philopotamidae-cs&\á,d lárvái. Ezek nem készíte
nek tegzét, hanem kövek között tölcséralakú hálót 
fonnak a préda felfogására, mint pl. a Phüopota-
mics variegatus Scop. nevű faj. Legismertebb 
család a tegzérek (Phryganidae) családja (1. o.). 
A Limnophilidae-csalMhó] említendő a Limno-
philus rhombicus L. nevű faj, melynek lárvája 

Révai Kapj T.Kt\l:<yna. A T X l:6t VT 
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fű- vagy szalmadarabokból vagy kéjkóreg-dara-
bokból ragasztja össze a házát. 

Vízi muhar (növ.), 1. Panicum. 
Vízimü v. vízmű alatt szorosabb értelemben 

a víz folyások medrébe beépített mesterséges épít
ményeket (pl. zsilipeket, duzzasztóműveket, sar
kantyúkat stb.), tágabb értelemben általában a 
vízi építményeket (vízvezetékek, öntözések stb.) 
értik. 

Vizin, orosz író, 1. Fonvizin. 
Vízi növény (növ., két színes képmelléklettel). 

Különböző növénycsaládokba tartozó számos nö
vényfaj csakis vízben él meg. Ezeket hydrophy-
táknak nevezzük. Egyesek a vízben fenéklakók, 
pl. Chara; mások vízben lebegők, mint az összes 
egysejtű algák; ismét mások a víz szinén úszók, 
mint a NympJiaea, Trapa, Hydrocharis, Stra-
tiotes stb. és végül számos V. a sekélyvizű 
parton kiemelkedik a vízből, mint a Phragmites, 
Glyceria, Butomus, Sagittaria, Sparg'anium, 
Typha stb. E szövetkezetek között átmenetek is 
vannak, mint: félig úszók, félig alámerülök, fel
tételesen fenéklakók stb., pl. Potamogeton, Ge-
ratophyllum, Myriophyllum, Ltricularia stb. 
Különösen álló- és lassú folyású vizeinknek van 
dús hydropkyta növényzete; a folyóvizeknek, 
patakoknak kevesebb V.-e van. Különleges liydro-
phyta szövetkezet él a hegységi ú. n. fellápok
ban, amelyeknek legtömegesebb növényei a tőzeg-
mohák (Sphagnum). Számos, közönséges V.-ünket 
ábrázolja a Vizi növények színes műmelléklet 
I. táblája; a II. tábla pedig számos idegen földi 
(melegövi) V.-t tartalmaz. 

Vízi nyúl {IÁmnolagus, áiiat), a Rágcsálók rend
jébe, a Nyúlfélék (Leporidae) csalájába tartozó 
emlősáUatnem, melynek ma ismeretes 7 fajára 
és alfajára jellemző, hogy a vízi életmódhoz alkal
mazkodott. Mindannyian Amerikában honosak. 
Legismertebb fajok: 1. Mocsári nyúl (Ii. pa-
lustris Bachm.), mely csak 45 cm. hosszú s Észak-
Karolina, Georgia és Florida partvidékein él. 2. V. 
(L. aquaticus Bachm.), 53 cm. hosszúra is megnő 
s a Mississippi alsó folyásától északra Dél-Uinoisig 
fordul elő. Mindkét faj lába majdnem szőrte
len, ami a vízi életmódhoz való alkalmazkodás 
eredménye. A V. nagyszerűen úszik és nagy uta
kat tud a víz alatt megtenni. 

Vizió (lat.), látomás, látási érzékcsalódás. L. 
Látomány. 

Vízi olló (növ.), 1. Kolokán. 
Vízi óra, 1. Klepszidra. 
Vízi orgona, 1. Orgona. 
Vízi p a m u t (növ.), 1. Tiszapamut. 
Vízi p á r d u c (áiiat), a sőreg tok (Acipenser stel-

latus Pallas) népies neve. 
Vízi pasz ternák (növ.), 1. Sium. 
Vízi pász tor (áiiat), a szitakötők népies neve. 
Vízi p a t k á n y (állat), a vízi pocok (Arvicola 

terrestris forma amphibius L.) népies neve. 
L. Pocok. 

Vízi penész (növ.), 1. Saprolegniaceae. 
Vízi petrezselyem (növ.), 1. Oenanthe. 
Vízi pille (állat), a Szitakötők (1. o.) népies 

neve. 
Vízi pocok (Arvicola terrestris L. forma am

phibius L., illat), 1. Pocok. 

Vízi pók (állat), 1. Búvárpók. 
Vízi pókok (Argyronetidae, áiiat), 1. Pókok. 
Vízi polo, 1. Polo. 
Vízi poloskák (Gryptocerata, régibb néven: 

Hydrocores és Hydrocorae, áiiat), a Poloskák 
(Heteroptera) egyik csoportja. Testük alkata és 
életmódjuk a vizi életmódhoz alkalmazkodott, 
Ennek eredménye e csoport legjellemzőbb bé
lyege, hogy csápjaik nagyon rövidek és a fej alsó 
oldalán el vannak rejtve. Lábaik az evezésre, 
úszásra vagy vízen való járásra kiválóan alkal
masak. Nevezetesebb idetartozó rovarcsaládok: 
1. Phezöslábú poloskák (Corixidae). Legismer
tebb Geffroy evezőpoloskája (Gorixa Geoffroyi 
Leach.), mely az összes evezőpoloska- (Gorixa-) 
fajok között a legnagyobb. 2. Vízi skorpiók (Ne-
pidae). Hosszú farkfüggelékük van, mely azonban 
nem szúrásra, hanem lélegzésre való. Legközön
ségesebb és hazánkban is előforduló fajai: a 
szürke vízi skorpió (Nepa cinerea L.) és a 3—3-5 
cm. hosszú vízi tüpoloska vagy farkospoloska 
(Bánatra lineáris L.). 3. Óriási V. (Belostomi-
dae). Nagyságukkal tűnnek ki. A Belostoma 
indicum Lep. Sérv. pl. 8 cm. hosszú és Dél-Ázsiá
ban honos, a délamerikai B. grandé Fabr. pedig 
10-5 cm. hosszú, kitűnő repülő s békákat és 
halakat is megtámad. 4. Gsíkpoloskák (Naucori-
dae). Hazai képviselője a közönséges csíkpoloska 
(Naucoris cimicoides L.), melynek hossza 11— 
13 mm. 5. Hátonúszó poloskák (Notonectidae). 
Hazánkban minden vizünkben gyakori a közön
séges hátonúszó (Notonecta glauca L.), melynek 
hossza 15 mm. 

Vízipuska, a tüzifeeskendő népies neve. 
Vízi repülőgép (Jiydroplan), 1. Repülőgép. 
Vízirepülőgép-pilóta, 1. Pilóta. 
Vízi rigó (Ginclus, állat), a Verébalkatúak 

rendjébe, az Ökörszem-félék (Troglodytidae) csa
ládjába tartozó madárnem. Termete rigóalakú, 
de szárnya és farka aránylag rövidebb. Vizi 
életmódhoz alkalmazkodott s hegyi patakok men
tén tartózkodik. Vízi csigákkal, rovarokkal és 
férgekkel táplálkozik és ezt a táplálékát a víz 
alá bukva nagy ügyességgel keríti elő a vizek 
fenekéről. Csészealakú fészkét, mely megegyezik 
a madár nagyságával, az ökörszemekéhez ha
sonlóan készíti. A száraz levelekkel bélelt fészek 
füvekből, gyökerekből készül, de azt mohából 
készült tömött burok úgy veszi körül, hogy ol
dalán csak egy kis kerek nyilas marad bejáratul. 
Európában, Ázsiában, Észak- és Közép-Ameriká
ban honos. Mintegy 20 faja és alfaja ismeretes. 
Hazánkban honos a közönséges V. (Ginclus cin-
clus L.). Feje és nyaka felső fele csokoládébarna; 
háta, válla, dereka és felső farkfedői palakékek; 
torka, begye és mellének felső része hófehér; 
szárnya és farka szürkésbarna; csőre barna; láb1* 
ibolyásbarna. Hossza kb. 19, szárnya 8-5—9'5, 
farka 55—65, csőre 14—18, csüdje 2-7—2fi 
cm. A hím éneke köves talajon folydogáló pa
takocska csörgedezéséhez hasonlít. Évenkint rer 
desen egyszer (kivételesen kétszer) költ, iné.-
pedig áprilisban. 5—6 tojása fénylő fehér színii. 
Alkalomadtán a kis halacskákban is kárt oko:, 
azonban ez a kár egészen elenyészik azon haszon 
mellett, melyet a halgazdaságra káros vízi róva-



Vízi r leó- fé lék 419 Vízi tyúk 

rot ée fi rgek pusztításával hajt. Európában honos. 
Hazánkban a hegyvidékeken mindenütt közönsé
ges és állandó madár. A V. rendszertani helyzete 
ínég nem teljesen tisztázott; több madárrendsze-
rező a V.-fajokat külön családba (Vízirigó-f élek, 
Cindidae) egyesíti. 

Vízi rigó-félék (Cindidae, áuat), 1. Yizi rigó. 
Vízi rozmaring (növ.), 1. Lechem. 
Vízi sajtó, víznyomású sajtó, 1. Hidraulikus 

spjto-
Vízi sikló (Trovidonotus, anat), 1. Sikló-félék. 
Vízi skorpió (Nepa cinerea L., állat), a Skorpió-

-poloskákhoz (Nepidae) sorolt rovarfaj. Potrohá-
mik háti része élénk piros, de ez csak akkor tűnik 
szembe, ha barnásszürke szárnyait szétveti. 
1 Mellső lábai hatalmas ragadozó karokká alakúi
nk, potroha végén töyisszerü függeléket visel, 
mely lélegzőszerve. Álló vizekben él, ahol apró 

Irizi állatokra, így kis halakra is vadászik. Egy 
aásik faj, a vizi botpoloska (Eanatra lineáris 
L), különleges alakjával kelt feltűnést; lábai 
hosszúak, vékonyak, teste általában szabiaszál-
dakú; inkább a homokos fenekű álló vizeket 
kedveli. 

Vízi szalamandra (áiiat), a gőték (Triton, 
ttolge) népies neve. L. Gőte. 
Vízi szarvas (Hydropotes inermis Swinh., 

Uat), a Szarvas-félék (Cervidae) családjába és az 
Jgazi szarvasok (Cervinae) alcsaládjába tartozó 
sarvas faj.Teste nyáron felül világos vörösbarna, 
élen sötétbarna, feketével pettyezve; hasoldala, 
illa, melle fehér. Kifejlődött példányai 50 cm. 
nagasságot érnek el. Kína és Korea folyam-

Jrólgyében honos, hol egyesével vagy párosával 
"dugott helyeken élnek. Nevezetes tulajdonsa-
ük, hogy egyszere 4—6 borját szülnek, mi egye
dálló jelenség a Kérődzők között. 
Vízi szarvasok (Hydropoles, állat), 1. Szarvas-

'félék. 
Víziszentgyörgy (Sveti Juraj na Brijegu), 

kisk. Zala vm. csáktornyai j.-ban, (i9io) 2199 hor
vát lak. (Tr. SzHSz.) 

Vízi szolgalmak: a vízmerltós, vízhez való 
gárás, vízvezetés, vontatás, faúsztatás, tutajok 
dkötése stb. L. a vízjogi törvény 1885. XXIII. 

t-c. 57—67. §§., 1913. XVIII. t.-c. 
Víziszony, 1. Veszettség. 
Vízi társulatok a vízjogról szóló 1885. XXIII. 

l-e. (68—141. §§) szerint alakithatók vízrende
zésre (mederszabályozás, partbiztosítás, árvéde-
fleni és ezzel kapcsolatos vízlevezetés) és víz
használatra (öntözés, alagcsövezés, lecsapolás, 

ankolás, mocsárkiszárítás stb.). A V. saját nevük 
alatt jogokat szerezhetnek, kötelezettségeket vál-
" Jhatnak, a bíróságok előtt pert indíthatnak és 
perbe foghatók. A V. csak úgy kezdhetik meg 

|müküdésüket, ha alapszabályaikat a földmívelés-
i4igyi miniszter jóváhagyja. 

Vízi tök (UÖV.), l. Nupliar. 
Vízi tüdő, a tengeri ugorkák (Holothurioidea) 

llélegzőszerve, moly vakon végződő, faalakúlag 
tolágazó és a végbélbe nyíló csövekből áll. A V. 
ftsövei időszakosan vízzel telnek meg és kiürül

nek s minthogy falukban gazdag érhálózat van, 
^ö vízben elnyelt oxigén felvételére és a szén-

lioxid eltávolítására kiválóan alkalmasak. 

Vízi tüdős csigák (Limnaeidae, áiiat), a Tűd6s 
csigák (Pulmonata) egyik családja (1. a Csigák 
II. mellékletét). Héja vékony, szarunemű, alakja 
igen változatos. Átalakulás nélkül fejlődnek. Ki -
vezetesebbédesvizinemeik:üjnwaea (iszapcsiga), 
Amphipeplea (köpenyescsiga), Physa (hólyag-
csiga), Aplexa, Planorbis (tányércsiga) és An-
cylus. Az iszapcsiga (Limnaea) minden pocso
lyában megtalálható. Jobbra csavarodó, áttetsző 
héjának alakja igen változatos: némelyiknek el
nyúlt, hegyes, toronyalakú héja van s nyílása 
nem feltűnően nagy, másiknak meg ellenkezőleg 
rendkívül nagy a fülalakú nyílása, csavarodott 
része pedig igen rövid. E változóság alapján igen 
sok faját és varietását különböztetik meg. Az 
egész mérsékelt égövön el van terjedve. Leg
gyakoribb faja a közönséges iszapcsiga (L. 
stagnalis L.) és a füles iszapcsiga (L. auricu-
laria L.); az előbbi folyó- és állóvizekben, továbbá 
az erősen hullámzó tavakban és a folyók öbleiben 
egyaránt előfordul s különösen szereti a meszes 
holt vizeket, melyekben sok a vízi növény, míg 
a füles iszapcsiga az álló vizek rendes lakója. 
Az iszapcsiga 6—7 cm. hosszúra nó házastul. 
A köpenyes csiga héja rendkívül vékony, áttetsző, 
mint az üveg és csak néhány hirtelen táguló 
csavarulatból áll, melyek közül tulajdonképen az 
utolsó, a legnagyobb alkotja az egész héjat. 
Közép-Európában egy faja: az A. glutinosa ho
nos, mely 10—15 mm. magas és 8—11 mm. szé
les ; állóvizekbeu, mocsarakban és holt vizekben 
él. A hóli/agcsiga (Physa) szintén vékony, át
tetsző héjú, melynek hasonlóképen az utolsó, 
felfúvódott esavarulata a tulajdonképeni héj, de 
ez balra csavarodik. Legismertebb faja Közép-
Európában a P. fontinalis L., melynek 4 esava
rulata van és főleg források patakjaiban él. Ha
sonlóan balracsavart, de hosszúkás tojásdadalakú 
héja van az Aplexa-iiemnek, melynek egyetlen 
faja, az A. hypnorumh.árkokban, turfástalajon 
található és arról nevezetes, hogy hirtelen meg
jelenik a víz felszínén és csakhamar éppen olyan 
gyorsan eltűnik. Az Ancylus-nem abban külön
bözik a többi csigáktól, hogy héja csak egy egy
szerű, visszakonyult csúcsú kúpos csésze. Két 
igen elterjedt faja közül az egyik a folyó vizek
ben élő A. fluviatilis Mull., kb. 8 mm. hosszú s 
héja vékony, szaruszínű, hegyétől bordaszerü 
csíkok húzódnak a héj széle felé; a másik faj az 
A. lacustris L., mely álló vizekben, pocsolyákba)', 
holt vizekben a növények gyökerein gyakori. 
A felsorolt fajoknál nagyobbak és az iszapcsigá
hoz hasonlóan igen közönségesek a tányércsiga 
(Planorbis) fajai. L. Tányércsiga. 

Vízi tündérek, 1. Víztisztelet. 
Vízi tyúk (Gallinula, áiiat), a Darualakúak 

(Gruiformes) rendjébe, a Guvat-fólék (Ballidce) 
családjába tartozó madárnem. Nyolc faja isme
retes, melyek egytől-egyig nagyobb nádas mocsa
rak, tavak és folyópartok környékén élnek. Ha
zánkban egy faja : a zöldlúbú V, (G. cliloropus 
L.) él. Valamivel nagyobb a fogolynál, de Iába 
hosszabb. Uralkodó színe felül sötét olajbarna, 
alul palafeketés; lágyéktája feliéi-foltos; fara 
és alsó farkfedői fehérek, csak közepükön feke
ték; csőrének hegye élénksárga; töve, valamint 

27* 
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hoinlokpajzea vérvörös; lábai olajzöldek; csüd-
jének elülső része citromsárga. Európában, Ázsiá
ban és Afrikában honos. Hazánk mocsaras és ná
das helyein mindenütt gyakori költözködő madár; 
ápr. elején érkezik és okt. elején távozik. Táplá
léka rovarokból, vizi lencséből és a zsenge nád és 
sás húsos hegyéből kerül ki, szóval ártalmatlan és 
inkább hasznos madár, mely a védelmet meg
érdemli. Fészekalja gyakran 10 tojásból is áll. 
Tojásai halvány sárgásvöröses alapon ibolya
színű, foltokkal és vörösesbarna szeplőkkel tarkí
tottak. 

Vízi utak, terhek szállítására alkalmas vizek. 
A szárazföldi utakkal szemben a V.-at jellemzi a 
szükséges befektetések nagysága és az üzem 
nagyobb gazdaságossága, mert személyi és dologi 
kiadásai az üzemben sokkal kisebbek s a V.-on 
több terhet lehet egyszerre vinni, mint a száraz
földieken. A V. lehetnek tengeriek, amikor csak 
bizonyos irányokat értünk ez elnevezés alatt, de 
lőhetnek édesvíziek is, amikor a hajók a víz
folyástól szabott irányt kénytelenek követni s 
ezek a vízfolyások lehetnek mesterségesek is (csa
tornák stb.). L. még Belvízi hajózás, Csatorna 
és Hajózó csatornák. 

Vízi vakondokok (Myogalinae, áiiat), 1. Vakon
dok-félék. 

Vizi virág, a halak eledeléül szolgáló minden 
szitakötő- és kérész-féle, mely álcakorát a vízben 
tölti, ha kifejlődve a vízből szárnyra kél. 

Vízjárás, a földrajzban a folyó élet jelenségei
nek összessége, 1. Folyó. 

Vízjáték, a vízfolyás valamely helyén a leg
magasabb és legalacsonyabb vízállás közötti 
magasságkülönbség. L. még Vízfok. 

Vízjel, 1. Víznyomat. 
Vízjelzés, 1. Árvízjelzés. 
Vízjog, azoknak a jogszabályoknak összege, 

amelyek a vízhasználatra, a vizek oltalmára, 
továbbá a vizek elleni védelemre vonatkoznak. 
Egyrészről a víznek az emberre nézve nagy fon
tossága a táplálkozás, tisztaság, közlekedés, ipar 
szempontjából teszi szükségessé a vonatkozó jogi 
viszonyoknak állami szabályozását, másrészről 
pedig figyelembe jő a víznek mint pusztító ter
mészeti erőnek veszélyes jellege, amellyel szem
ben a törvényhozásnak és ennek révén a köz
igazgatásnak gondoskodnia kell óvó rendsza
bályokról. A V. általában aközjog körébe tartozik; 
de annyiban, amennyiben egyes magánszemélyek
nek vizekre vonatkozó jogosítványaira vonat
kozik, a magánjogokkal esik egy megítélés alá. 
Általános érvényű még a római jogból eredő 
szabály, hogy az elfolyó víz (aqua profluens) 
senkinek sem tulajdona. Éppen úgy a tenger sem 
magán-, sem állami tulajdon (L Tengeri jog). A 
V.-ot Magyarországon az 1885. XXIII. t.-c. és az 
1913. XVIII. t.-c. szabályozza. L. még Növedék, 
Gátrendörség, Flumen publicum. 

Vízkagyló, 1. Kagylók. 
Vizkalapács, 1. Érverö. 
Vízkapu, 1. Zúgó. 
Vízkárok elleni biztosítás, 1. Biztosítás. 
Víz-kék, 1. Bajor-kék. 
Víakelet, kisk. Pozsony vm. galántai j.-ban, 

ti.'io) 1163 magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Vizkelety, 1. Béla, festő, szül. Üjaradon 182S 
nov. 25., megh. Pesten 1864 júl. 22. Eleinte autodi
dakta volt, majd bátyjától, Imrétől (1. o.) tanult 
festeni s az 50-es években Lúgoson és Pesten 
számos arcképet festett, míg végre a bécsi aka-
démiárakerülhetett.aholművészi tanulmányokon 
kívül behatóan foglalkozott a régi magyar vise
let és fegyver kutatásával. Idevágó tanulmányai
ról cikkeket írt a Vasárnapi Újságba, kéziratait 
és rajzait pedig (15 csomag) a Képzőművészeti 
Társulatnak hagyományozta. Bécsből Pestre tele
pedett s egy sor történelmi képet festett. Ilyenek: 
A Hunyady-ház diadalünnepe, Eger hősi meg
védése, A pusztaszeri nemzetgyűlés stb. V. ö 
Berkeszi, Temesvári művészek (Temesvár 1910). 

2. V. Imre, festő, szül. Újaradon 1819 jan. 
21., megh. Pécsett 1895. Már pesti jogász korá
ban arcképeket festett, az így szerzett pénzen 
1840. a bécsi akadémiára ment, ahol főkép Kupel-
wieser útmutatása mellett tanult, utóbb Olasz
országban, Münchenben, Parisban is járt. 1852-ben 
hivatalt vállalt, amelyet csak 1884 hagyott el 
mint pénzügyi titkár. Temesvárott, Lúgoson, Új
vidéken sok arcképet és néhány oltárképet is fes
tett. Aradi honvédek 1848-ban, Herkidesfürdő 
1844-ben és Zrínyi Miklós, a szigetvári hős o. 
vizfestménj'eit a Délmagyarországi Múzeum őrzi 
Temesvárt. V. ö. Berkeszi, Temesvári művészek 
(Temesvár 1910). 

Vízkereszt v. három király ünnepe, a keletről 
Betlehembe érkezett férfiak emlékének megölé
sére szentelt ünnep (1. Három király), mely jan. 
6-ára esik. Egyházi nyelven epifániának, Úr-
jelenésnek nevezik, mivel a világ Üdvözítője 
ekkor jelentette ki magát a pogányoknak. Eredete 
a Kr. u. III. sz.-ba vezethető vissza s a görög 
egyház egész az V. sz.-ig ezen a napon ülte meg 
Krisztus születését és megkereszteltetését. A nyu
gati egyház is, ugyancsak a legrégibb időtől, több 
értelmet csatolt hozzá, ú. m. a napkeleti bölcsek 
eljövetelét, Krisztus megkereszteltetését és a 
kánai menyegző emlékét. Az ünnep ismeretes 
szertartásai: a vízszentelés, mely a megelőző nap 
délutánján megy végbe, innét a V. elnevezés és a 
házszentelés (koleda). Rómában ezenkívül, a po
gányoknak történt kijelentés emlékére, ezen a 
napon annyi nyelven olvassák az evangéliumot, 
ahány a propagandában képviselve van. 

Vízkiszorítás (ném. Wasserverdrangung v. 
Tonnengehalt, franc, déplacement), 1. Hajó 
Déplacement és Hajóköbözés. 

Vízkór, vízkórság, 1. Vízibetegség. 
Vizkovand (ásv.) a. m. markazit. 
Vízkő a. m. enhidros, 1. Achát. 
Vízköpő. Az ereszcsatorna vizének lecsurga-

tására szolgál ott, ahol zárt lefolyócsöveket vala
mely oknál fogva nem akarunk alkalmazni. Kö
zépkori építkezéseknél kőből vagy cinköntvé
nyekből készült állati v. emberi, többnyire gro
teszk alakokat használtak V.-k gyanánt, melyek* 
vizet a faltövétől messzire elvetették s egyszer
smind a főhomlokzat díszítésére szolgáltak. 

Vízkörnyék v. vízterület, 1. Folyó. 
Vízköz (Sólyma), kisk. Máramaros vm. ökör

mezői j.-ban, (i9io) 547 rutén és német lak. (Tr.. 
Cs.-Szl.) 
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Vízkuitura, a növények anorganikus táplálék
anyag szükségletének megítélésére használatos 
módszer, amely szerint bizonyos ismert anorga
nikus vegyületeknek vízbeli oldatában tenyészt
jük a növényeket. Knopp és Sachs kísérletei alap
ján dolgozták ki a V. módszerét és alkalmazását. 
Az oldatnak tartalmaznia kell a nitrogén, kén, 
foszfor, kálium, kalcium, magnézium és vas ve
gyületeit, amelyeket a növény nem nélkülözhet. 

Vízkúra, 1. Vízzel gyógyítás. 
Vízlégszivattyú, 1. Aspirátor és Légszivattyú. 
Vízlendva (Sveti Jurij), kisk. Vas vm. mura

szombati j.-ban, (i9io) 626 vend lak. (Tr. SzHSz.) 
Vizma (Vizma), kisk. Temes vm. lippai j.-ban, 

<isio) 701 román lak. (Tr. R.) 
Vízmagasság, 1. Vízállás. 
Vízmeder, a folyóvíz medre, amely a parti bir

tokos tulajdona. Ha a folyóvíz medrét elhagyja, 
az elhagyott meder (alveus derelietus) a parti 
birtokosoké. L. Növedék. 

Vízmélység, valamely álló vagy mozgó viz 
fenekének távolsága a víz színétől. Pókónt a hajó
zás szempontjából van fontossága, még pedig 
a legkisebb vízszinttől mért V.-nek, amennyiben 
valamely folyó hajózhatósága leginkább ez utóbbi 
körülménytől függ. A V. a folyó hosszában álta
lában úgy oszlik el, hogy a kanyarulatokban na
gyobb, mint az egyenes szakaszokban, úgy hogy 
a folyó medre lépcsősen egymás fölé helyezett 
medensékből látszik összealkotottnak; minden 
medence egy-egy kanyarulatnak, minden fenékhát 
egy-egy egyenes szakasznak felel meg. A kereszt
metszet irányában a legnagyobb V. a homorú és 
meredek partok-felé helyezkedik el. 

Vízmennyiség, a folyó bizonyos helyen levő 
keresztmetszetén másodpercenként átfolyó víz 
tömege, amely a folyók természetének egyik fon
tos jellemzője. A másodpercenkiut átfolyó V. 
függ a keresztszelvény területétől s az átfolyás 
sebességétől, ezt a két adatot kell tehát alapul 
venni ós megmérni s e kettő szorzata adja a V.-et. 
Egy és ugyanazon a helyen a vízállással nő a ke
resztmetszet területe s a sebesség is s a V. velük 
együtt. A vízszín esésével együtt nő a sebesség 
is s mivel árvízkor a vizszín esése nő, ugyanazon 
mérceállás mellett is a sebesség s így a V. is sokkal 
nagyobb áradó, mint apadó folyórészeken, ez teszi 
a mérceállás és V.-ek közti összefüggést bonyo
lulttá s ezért az évi közepes V. sem egyenlő a kö
zepes mérceállásnak megfelelő V.-gel. Ugyanegy 
szelvényen is a legnagyobb V. átvonulásának 
ideje nem esik össze a legnagyobb vízállással, 
sem pedig a legnagyobb vízszíneséssel (áradás), 
ezek különböző időben játszódnak le s a köztük 
levő összefüggés megállapítása a hidrográfus 
legfontosabb feladatai közé tartozik. Az évi köze
pes V. a vízgyűjtő terület nagyságától, a csa
padék mennyiségétől, az orograflai és geológiai 
viszonyoktól függ, utóbbiaktól azért, mert elte
relés, elszivárgás, párolgás stb. következtében a 
V. egy része elvész. Pontos még az is, hogy az 
évi közepes V. egyenletesen, vagy nagy árvizek 
alakjában folyik le, amiről a folyók vízjárásaszol
gáltat adatokat. 

Vízmentes, 1. Vízálló, Vízálló kelme. 
Vízmérce, 1. Mérce, 

Vízmérés, 1. Hidrometria és Vízsebesség
mérés. 

Vízmerevség, az izomrostoknak desztillált víz 
hatása alatt beálló merevsége. 

Vízmerő a. m. szapoly (1. o.) 
Vízmérték, az a víztömeg, mely egy másod

percben állandóan 100 lit. mennyiségben foly; 
vízhasználatnál a vízmennyiség mértékegységéül 
(modulus) szolgál az 1885. XX11I. t.-c. 39. § értel
mében. L. még Libella. 

Vízmester, vízi építkezéseknél altiszti minő
ségben alkalmazott munkavezető az állami fo
lyam- és kultúrmérnökök alá rendelve. A V. jártas 
apróbb mérnöki felvételekben, ért az egyszerűbb 
műszaki rajzokhoz s főként a munka kitűzésénél, 
felmérésénél, a munkások ellenőrzésénél nyer al
kalmazást. Kiképzését a kassai állami V.-iskolá-
ban nyerte. Ennek elszakításával a V.-ek kikép
zéséről a földművelési minisztérium egyelőre 
ideiglenes tanfolyamokkal gondoskodik. 

Vízmodulus, 1. Vízosztó. 
Vízmosás, 1. Erózió, Vízmosások megkötése. 
Vízmosások megkötése. Erdős hegyoldalakon 

a csapadék egy része beszivárog a lehullott lomb
ból képződött, sok vizet felszívó és átbocsájtó fel
színi talajrétegbe, a másik része pedig a lejtős 
talaj felszínén szabadon fut lefelé. Mivel a fák ós 
bokrok gyökerei át- meg átszövik és megkötik a 
humuszréteget, a szabadon lefolyó viz naui bírja 
azt elmosni. Amint azonban az erdőket kivágják, 
a kopasz, védetlen hegyoldalakon lerohanó víz 
eleinte barázdákat, majd valóságos árkokat és 
szakadékokat váj magának. Az ilyen szakadéko
kat nevezik vízmosásnak. A nagy esőzésekkor le
zúduló víz először a humusz- és talajréteget kezdi 
ki és mossa le, majd — amint a vízmosás mé
lyül — kivájja a talaj alatti kő-, sőt sziklaréteget 
is. A mély szakadékokba azután gyakran egész 
hegyoldalak csúsznak be. A becsúszások anya
gát — földet, követ és sziklát — a rohanó víz le
zúdítja a völgyekbe és ott a termő talajt foko
zatosan valóságos kő- és sziklamezőkkel (ú. n. 
törmelékkúpokkal) temeti be. Vagyis a vízmosá
sok hatása kettős kárban nyilvánul: a hegyolda
lakról a termőréteg lemosatik, másrészt pedig a 
völgyek talaja is terméketlenné válik. Ehhez já
rul még az is, hogy míg az erdős hegyoldalakról 
csak lassan bír lefolyni a víz, addig a kopár, víz
mosásos hegyekről ijesztő gyorsasággal zúdul le 
és lent a síkságon nagy árvízeket okoz. E bajok 
megszüntetése egyrészt a hegyoldalak erdősítése, 
másrészt pedig a V. útján történik. Az erdősítés 
lassítja a csapadók levonulását, a V.-nek pedig 
az a célja, hogy a szakadékok kimélyülését és 
továbbterjedését megakadályozza. Ezt úgy érik 
el, hogy a vízmosásokba keresztben kő- v. rőzse-
gátakat építenek be (lépcsőzés) és ezáltal a lero
hanó víz erejét megtörik. A viz lépcsőröl-lépcsőre 
bukik, ezáltal az egyes lépcsők (gátak) közt az 
esése, így a sebessége is kisebb lesz és nem bírja 
a mosást tovább szaggatni. A gátakon gyakran 
különböző magasságban nyílásokat hagynak. 
A víz először a legalsó nyíláson bukik le a gát 
alatti kövezett utóágyazatra. Amint azonban a 
víz által vitt hordalék az egyes gátak közti szek
rényt az alsó nyílás magasságáig, sőt a fölé meg-
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töltötte, az alulról második nyílás szolgál a víz 
átvezetésére és így tovább. Vagyis a lépcsőzéssel 
nemcsak a szakadék továbbfejlődését akadályoz
zuk meg, hanem azt Í3 elérjük, hogy a vízmosás 
lassan feltöltődik. Mivel a V.-nek igen nagy gaz
dasági jelentősége van, minden államban nagy 
gondot fordítanak rá. A V.-vel hazánkban a kul-
túrmérnökség foglalkozik. 

Vizmüían, 1. Hidrodinamika. 
Víznyelő vagy ravaszlyuk oly nyílás, amelyen 

át a felszini vizek a föld mélyebb rétegeibe eltűn
nek. Különösen mészteriileteken szokott sok ily 
V. lenni. Ha később kitágulnak, majd beomlanak, 
a helyükön maradó nagy tölesérszerű mélyedést 
a Karsztbau dolinának nevezik. Előfordul néha 
az is, hogy a barlangok vizei távolabbi vízgyűjtő
jükön történt felhőszakadás miatt hirtelen meg
áradnak, nem férnek el szűk földalatti utaikon, 
hanem felduzzadnak úgy, hogy a ravaszlyukon át 
felszínre buggyannak. Ilyenek a Jurában a prunt-
ruti Estavelles források. 

Víznyomás, az a súly, mellyel a nyugvó v. 
mozgó víz valamely edény fenekére vagy falára 
nehezedik. A nyugvó víz nyomását hidrosztati
kai, a mozgóét hidrodinamikai nyomásnak neve
zik. L. még Hidrosztika és Hidrodinamika. 

Viznyomat (franc, marqice d'eau), átlátszó 
betűk, rajzok vagy számok a világosság; felé for
dított papiroson. A V. helyén a papiros kissé vé
konyabb.. Előállítása a papirosgyár dolga (1. Pa
piros). Értékpapirosokat, bankjegyeket a hami
sítás megakadályozása végett látják el V.-tal. V.-
ntánzat, sajtolással készült V., amely azonban 
elenyészik, ha a papiros megnedvesedik. 

Viznyugvástan, 1. Hidrosztatika. 
Vizopál vagy vizes opál (ásv.) a. m. adulár. 
Vízóra, 1. vízvezetékeknél használt szerkezet, 

mely a vízfogyasztást méri. Számos alakban is
meretes, de egy sem tökéletes; némelyik ponto
san méri a kifolyó víztömeget, de a víznyomás 
rovására; más a nyomásban nem okoz nagy vesz
teséget, de a mennyiséget nem adja pontosan. 
Jelenleg éppen ezért a vízvezetéki vizet legtöbb 
helyen az alkalmazott csapok száma és minősége 
s nem a fogyasztás mértéke szerint fizetik. — 
2. V., 1. Klepszidra. 

Vizorr, párkányok függőlemezónek alámet-
szése, hogy az esővíz azon lecsepegjen s meg
akadályozza annak végigcsurgását a homlok
zaton. 

Vízosztó, oly szerkezet, mely valamely csa
torna vizét két v. több irány felé bizonyos meg
határozott mennyiségben szolgáltatja ki. Rende
sen öntözésnél, hol a víz értéke nagy, szokták 
alkalmazni, hogy a vizet használók csak éppen 
azt a mennyiséget kapják, melyért a bórt fizetik. 
Igen sokféle ilyen szerkezet ismeretes. 

Vízöntő (kanna, Aquarius v. Amphora), 
1. az állatöv 11-ik jegye « s ; 2. csillagkép az 
ekliptika mentén, mely Heiss szerint 146 szabad-
szemmel látható csillagból áll, köztük egy sem 
fényesebb harmadrendűnél. 

Vízözön v. özönvíz (diluvium). A Biblia sze
rint Isten az emberek bűnei miatt vízzel borította 
el a földet, sw. általános pusztulásból csak Noé 
menekült meg családjával az i3teni rendeletre 

épített bárkában, amelybe a földön élő állatok 
ugy-egy párját is bevitte. A V. több nép mondájá
ban is szerepel, legrégibb a babilóniai, amelyet 
Ninive romjai közt Smith talált meg 1872. agyag
táblára írva. Ez lényeges pontjaiban egyezik a 
bibliai leírással. Ékírásos eredetijére nem akad
tak rá, de Berosus Kr. e. 280—270. átírta. A 
khaldeai mondának első fordítását szintén Smith 
adta; szövege legteljesebben a The enneiform. 
inseriptions of Western Asia munkában (4 köt. 
43—44., illetőleg 50—51. tábla). A diluvium geo
lógiai magyarázatát 1. Pleisztocén. 

Vízpára, 1. Pára. 
Vízpárna, 1. vastag vízréteg a bukógátak alatt, 

arra szolgál, hogy a lezuhanó víz eleven erejét 
fölfogja és a meder kimélyülését megakadályozza. 

2. V., gummiból vagy más víztartó anyagból 
készült párna, mely langyos vízzel puhán meg
töltve a betegápolásban (1. o.) a betegek kényel
mes és a bőrt kímélő fektetésére, v. a fájdalmas 
tagok elhelyezésére szolgál. L. még Vizágy. 

Vízporozta virág (Hydrophilae, növ.) szerke
zete olyan, hogy a virágpor átvitelét a bibére a víz 
közvetíti (1. Beporzás). V. csak a vízi növényeken 
fordul elő. Egyrészük beporzása a víz felszínén 
történik (Vallisneria, Elodea), másoké pedig a 
víz felszíne alatt (Zostera, Geratophyüum). 

Vízpróba, 1. 1. Istenitéletek. — 2. V. (növ.), a 
leveleken a levegőnyílások elhelyezésének meg
ítélése vízbe való bemártás útján: a levegőiiyílá-
sos rész száraz marad. 

Vízrajz, 1. Hidrográfia. 
Vízrajzi felvételek alatt a folyók mentén med

reik nyilvántartása és vízjárásuk kiismerése 
céljából végzett méréseket értik. L. Vízrajzi 
osztály. 

Vízrajzi osztály, fölállították 18S6 máj. 1. a 
volt közmunka- és közlekedésügyi minisztérium 
kebelében oly célból, hogy a folyamszabályozás, 
ármentesítés, vízhasznosítás és hajózás érdeké
ben a szükséges műszaki adatokat gyűjtse, közre-
boesássa és hogy tudományos kutatás tárgyává 
tegye folyóink mederalakulását, természetét s ár
vizeinek törvényeit. Az 1889. XVIII. t.-c. a vízi 
ügyeket az újonnan szervezett földmívelésügyi 
minisztériumba helyezvén át, a V. is ide került, 
hol jelenleg az Országos Vízépítési Igazgatóság 
egyik osztálya. Első működése volt az ország 
főbb folyóin új vízméréseket fölállítani és a ré
gieket rendezni, majd áj csapadékmérő állomá
sokatlétesíteni,hogyígy az eső- ós árvizek közötti 
összefüggést tanulmány tárgyává tegye. Majd 
szervezte a vízjelző szolgálatot (1. Arvízjelzés). 
Főbb folyóink mentén medreik nyilvántartása s 
vízjárásuk kiismerése céljából műszaki fölvétele
ket, helyszínrajzi, igen pontos magassági ós sebes
ségi méréseket végzett. Évkönyveiben számos 
tanulmányt bocsátott közre folyóinkra vonatko
zólag s több külföldi hidrográfiai munkát fordí
tott magyarra. Kiadta 1876-tól kezdve jelenté
kenyebb folyóink vízállásait. A V. első vezetője 
Pécli József volt (1. o.). 

Vízrajzi szolgálat, 1. Árvízjelzés és Vízrajzi 
osztály. 

Vízrák v. vízi rák. 1. Noma. 
Vízrebocsátás, 1. Hajóépítés. 
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Vízrendőri intézkedések, a vízjogi törvény 

(18S5. XXIII. t.-c: 141—145. §-ai) értelmében azok 
a rendelkezések, amelyek célja a vízfolyások, 
medrek, partok és vízi művek rongálását meg
akadályozni és az erre vonatkozó tilalmaknak 
érvényt szerezni. B tilalmak megszegése kihá
gás, amelyet a közigazgatási hatóság büntet. 

Vízrendőri kihágások, 1. Vízrendöri intézke
dések. 

Vízrendszer, 1. Folyó. 
Vízrés (nOv.), víz elválasztására átalakult száj

nyílás, melynek zárósejtjei vagy egyáltalában 
nem, vagy nagyon kevéssé mozognak. A V. állan
dóan nyitva van, melyen az alatta levő epithem-
böl (1. o.) a tracheidáktól odavezetett víz a felü
letre jut. Számos növény levélfogainak hegyén 
és az egyszikűek levelének csúcsán található. 
L. Hidatódák. 

Vízsebesség, 1. Vízsebességmérés, Folyó és 
Középsebesség. 

Vízsebességmérés. A folyóvizek természetét 
meghatározó elemek között rendkívül fontos a 
sebesség, mellyel a víx a medrében lefelé mozog. 
Erre az adatra úgy tudományos, mint gyakorlati 
szempontból is (folyamszabályozás stb.) mindun
talan szükség van. A víz sebessége egy vízszálra 
vonatkozólag az az úthossz, amelyet a vízszál az 
időegységben, vagyis 1 másodperc alatt megtesz. 
Azonban a víz sebessége uemcsak a folyam egyes 
szakaszaiban változik folytonosan, hanem ugyan
azon keresztmetszet minden egyes pontjában is 
más és más. Ugyanis a cseppfolyós testek moz
gási törvényeinek megfelelően a meder falain és 
fenekén fellépő súrlódás első sorban is a hozzá 
legközelebb eső vízréteget gátolja mozgásában, 
ez pedig a mellette levő vízsávcrt. így megy ez 
vizrószecskéről vízrészecskére az egész víztesten 
keresztül és így a természetes medrekben mozgó 
víztömegek minden egyes cseppje vagy szálamás-
más sebességű és rendszerint különböző irányú 
mozgással halad a mederben lefelé. Ezért a hid
raulikában vízsebesség alatt a mederszelvény 
középsebességét szokták érteni. Ezt úgy hatá
rozzák meg, hogy az adott mederszelvényben a 
célhoz képest több-kevesebb ponton megmérik az 
egyes vízszálak sebességét és ebből bizonyos meg
állapított módon kiszámítják a középértéket. 

A V. legegyszerűbb eszköze az úszó (felszíni, 
kapcsolt, botúszó, integrális úszó stb.), melyet ott 
alkalmaznak, ahol kisebb pontossággal is meg 
lehet elégedni. Pontosabb mérésekre azonban a 
mechanikai sebességmérő eszközöket alkalmaz
zák, melyek azon az elven alapulnak, hogy midőn 
a vízben szilárdan megtartva, a vízszálakat ere
deti irányukból kitérítik, az eközben reájuk 
gyakorolt mechanikai hatást (nyomást) meg
mérik. És pedig vannak egyszerű nyomásmérők 
és forgómüves nyomásmérők. Az előbbieknél a 
vlz lökőereje valamely szilárd vagy folyékony 
testot bizonyos magasságra felemel, rugót meg
feszít stb. A víz sebességét a gyakorolt nyomás
ból számítjuk ki. Ilyenek pl. a Pt7oí-fóle cső, a 
vízmérő inga és a vizsebessógmérő mérlegek. E 
csoportba tartoznak a légszekrónyes sebesség
mérők (pl. Ritter-féle hidrotachiméter) is. A forgó
müves nyomásmérő műszereknél a víz által elő

idézett forgás képezi a mértékét a víz sebességé
nek. Ilyen műszerek: a vízmérő lapátkerék, az 
amerikai Colorado-mérő és a Woltmann-féle 
szárny. Rendkívül sokféle alakban és változat
ban leggyakrabban a Woltmann-féle szárnyat 
alkalmazzák a V.-re. V. ö. Hajós Sámuel, Hidro-
metria. 

Vízsérv, borékvlzkör (hydrocele), savó össze
gyűlése a here saját tokjában. Az egyik here 
helyén tyúktojás—emborfejnyi, rugalmas, erős 
világításban áttünő, nyomásra meg nem kiseb
bíthető daganat képében jelentkezik. A herére 
gyakorolt nyomása miatt kárt okozhat, egyéb
ként csak nagysága miatt terhes. Gyakran lá
gyéksérvvel is szövődik. Műtéttel gyógyítható. 

Vizsga, 1. Vizsgálat. 
Vizsgálat, helytelenül vizsga, emberek minő

ségének, tényállásoknak, állításoknak rendszeres 
ellenőrzése, kikutatása (bűnügyi, fegyelmi, hi
vatali, tudományos V. stb.). Az iskolai V. célja a 
tanulók készültségének, továbbtanulásra való ké
pességének megállapítása. Az u. n. köz- vagy 
osztály-V. az egész évfolyam tagjainak együttes 
kikérdezése, az eredmény nyilvános bemutatása 
volt; ezt a középiskolákban a nyilvános össze
foglalások váltották fel. A magán-V. a magán
tanulóknak az iskolai mértékkel való megvizs
gálása. A felvételi V. valamely iskolába jelent
kező tanuló ott szükséges és egyébként nem iga
zolt alapismereteinek kipuhatolása; a pótló V. 
valamely tárgyból külön tett V., a javító V. pedig 
a nem sikerült V. ismétlése. Az érettségi V.-on a 
középiskolai tanulmányok végén a főiskolai ta
nulmányozásra, a különféle képesítőV .-ókonvala
mely életpálya önálló megkezdésére való képes
ség szempontjából kell a jelölteknek készültségük
ről számot adniok. 

V. a bűnperben az előkészítő eljárás máso
dik része, a nyomozó hatóságok eljárásának 
felülvizsgálata és az ügynek a főtárgyalásra való 
előkészítése. A büntető per közjogi természete 
megkívánja, hogy az előkészítő eljárásban füg
getlen bírói személy is működjék. A Bp. szerint a 
V. célja: azoknak az adatoknak birói kiderítése 
és megállapítása, amelyek alapján eldönthető, 
hogy van-e helye a főtárgyalás elrendelésének, 
vagy hogy meg kell-e szüntetni a bűnvádi eljá
rást. A V.-nak azonban mégsem minden esetben 
kell megelőzni a főtárgyalás elrendelését (a tör
vény ugyanis a fakultatív V.-i rendszert fogadja 
el), hanem csak: 1. az 1897. XXXIV. t.-c. 15. § ában 
felsorolt bűncselekmények eseteiben (amelyek t. i. 
esküdtbíróság elé tartoznak), kivéve, ha tetten
kapás forog fenn, vagy bűnösségéről a terhelt a 
nyomozás adataival teljes összhangzásban álló 
beismerést tett; 2. törvényszék elé utalt más bűn
cselekmények és az 1. pontban felsorolt kivételek 
esetében: a) ha a kir. ügyészség indítványozza; 
b) ha a vádat egyedül magánvádló képviseli; c) 
ha a bíróság a terhelt kérelmére vagy más okból 
szükségesnek látja (1921. XXIX. t.-c. 7. §.) A V. 
elrendelését rendszerint a vizsgálóbírónál kell 
indítványozni. Az indítványban megjelölendő a 
vádbeli cselekmény, a terhelt személye s a V. 
kérésének okai. A V. elrendelése vagy mellőzése 
tárgyában elsőfokulag rendszerint a vizsgálóbíró 
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határoz s ha az indítványt elutasítja, határozata 
ellen a vádtanácshoz felfolyamodásnak van helye. 

A V. foganatosításában a bíró nincs a vádelv
hez kötve, mert ennek érvényesítését a célszerű
ségi okok kizárják. Ezért rendeli a törvény, hogy 
a vizsgálóbíró a V. folyamán hivatalból, indít
vány bevárása nélkül is köteles megtenni mind
azokat az intézkedéseket, amelyek a való tény
állás megállapítása s a tettes és a részes kinyo-
mozása végett szükségesek. Abban az esetben, 
midőn a bűncselekmény nyomokat hagyott, a 
vizsgálóbíró ezeket, ha hiteles módon még meg 
•nem történt volna, szemlével, vagy más alkal
mas módon haladék nélkül megállapítja. A szö
késben levő terheltnek kézrekeritése iránt, vala
mint a bűncselekmény elkövetésére mutató, vagy 
abból eredő, illetőleg bizonyítékul egyébként szol
gálható tárgyaknak megszerzése és birói őrizetbe 
vétele iránt is sürgősen intézkedik. Ezután lehető
leg első sorban a terheltet hallgatja ki, a többi bi
zonyítékot pedig a sértettnek, a tanuknak és a 
szakértőknek kihallgatásával, továbbá szemle, 
-esetleg szakértői V. foganatosításával szerzi meg. 
A terheltnek ós a tanuknak kihallgatása a nyil
vánosság kizárásával történik (1. Űgyfélnyil-
vánosság). Ha a vizsgálóbíró befejezte a V.-ot 
vagy tovább folytathatónak nem tartja, a feleket 
indítványaik előterjesztése végett erről értesiti. 
A vizsgálóbíró köteles a V.-ot megszüntetni, ha 
a vádló a vádat elejti ós a vád képviseletét az 
arra jogosított sértett nem veszi át. Egyéb esetek
ben a V.-ot csak a vádtanács vagy az itélő bíró
ság szüntetheti meg, mert a megszüntetés egyenlő 
a felmentéssel, azaz érdemleges határozat. A V. 
megszüntetéséről a vádló, a magánfél s a terhelt 
yégzéssel értesítendők s az utóbbi, ha fogva van, 
mihelyt a királyi ügyészség a vádat elejtette, 
azonnal szabadlábra helyezendő. A V. általános 
szerepéről 1. Előkészítő eljárás. 

Vizsgálati fogság. A vádrendszer követeli, 
hogy amíg jogerős birói Ítélet az állampolgárt 
bűnösnek nem nyilvánította, azt ne lehessen sze
mélyes szabadságától megfosztani. De a társa
dalom védelmének magasabb érdeke előtt hát
térbe szorul az egyes érdeke s nincs tételes jog, 
mely meg ne engedné, hogy a büntetendő cselek
mény gyanújával terhelt egyén személyes sza
badságától megfosztható legyen. Ezt az elvet al
kalmazza a Bp. az előzetes letartóztatás és a 
V.-ra vonatkozó intézkedéseiben. Az előzetes le
tartóztatást, mely sokkal ideiglenesebb jellegű, 
mint a V., a terhelt kihallgatása és elővezetési 
parancs nélkül is el lehet rendelni, míg a V.-ot 
csak a biró rendelheti el és pedig csak a vizsgálat 
elrendelésével egyidejűleg vagy azután. V. rendel
hető el ama terhelt ellen, aki kihallgatása után is 
bűntett vagy vétség nyomatékos gyanúja alatt 
marad: 1. ha a terhelt megszökött, vagy azzal a 
céllal, hogy magát a bűnvádi eljárás elől elvonja, 
elrejtőzött és utóbb a hatóságnál önként nem je
lentkezett; továbbá, ha bizonyíték van arra, hogy 
a terhelt a szökésre előkészületeket te t t ; végre 
ha megszokásétól azért, mert állandó tartózkodó-
helye vagy rendes keresetforrása nincs, vagy 
mert ismeretlen és magát igazolni nem tudja, 
Ta,jy »z alkalmazandó büntetésnek előrelátható | 

nagyságánál fogva alaposan lehet tartani; 2. ha 
bizonyíték forog fenn arra nézve, hogy a terhelt 
valamely tettestársat, részest, orgazdát, bűnpár
tolót vagy tanút hamis vallomás tételére, vagy 
a vallomás megtagadására, illetőleg szakértőt 
hamis véleményadásra bírni, vagy a bűncselek
mény nyomait megsemmisíteni, megváltoztatni 
vagy elrejteni törekedett vagy törekszik; 3. ha 
a terhelt nem magyar honos és alaposan tartani 
kell attól, hogy szabadlábon hagyása esetében a 
hatóság újabb idézésére nem fog megjelenni; i. 
ha a terhelt az ellene indított eljárás alatt újabb 
bűntettet vagy vétséget követett el, vagy ha 
bizonyíték forog fenn arra, hogy a terhelt a meg-
kisérlett bűntett vagy vétség végrehajtásával, 
vagy azzal fenyegetőzött, hogy újabb bűntettet 
vagy vétséget fog elkövetni. 

A bűncselekmény súlyossága magában véve 
nem ok a V. elrendelésére s ez irányban a tör
vény csak egy korlátozást tesz. Ha t. i. a vád 
tárgya halállal vagy életfogytig tartó fegyház
zal büntetendő cselekmény, a terheltnek szabad
lábon hagyását csak a vádtanács engedheti meg. 
A V.-ot a vizsgálóbíró, esetleg a vádtanács vagy 
az itélő bíróság rendelheti el. Az elrendelésnek 
mindig írott határozatban kell történnie. A vizs
gálóbíró határozata ellen a vádtanácshoz, a vád
tanácsé ellen a kir. táblához felfolyamodásnak 
van helye. 

A V. úgy mint az előzetes letartóztatás meg
szüntetendő, mihelyt az elrendelés oka megszűnt 
vagy mihelyt a kir. ügyészség a vádat elejti. E 
mellett minden hatóságnak kötelessége a V. le
hető megrövidítésére törekedni. A V. maximális 
tartama a felsorolt esetek 1. és 3. pontja esetén 
rendszerint csak három hónap, mely határidőt a 
vádtanács indokolt határozat alapján egy-egy 
hónappalmeghosszabbíthatja.Ugyanepontok ese
teiben, ha a terhelt vagy helyette más meg
felelő biztosítékot ád, a fogva levő egyént sza
badlábra kell helyezni, a fogságba helyezendőt 
pedig szabadlábon kell hagyni. A bűncselekmény 
nyomai megváltoztatásának, elrejtésének vagy 
megsemmisítésének veszélye miatt elrendelt V. 
csak e nyomok biztosításáig, az összebeszélés 
veszélye miatt elrendelt V. pedig csak az illető 
tettes, részes vagy tanú kihallgatásáig, illetőleg 
a szakértő véleményének előterjesztéséig tarthat 
és mindkét esetben rendszerint nem terjedhet 
egy hónapon túl. Kivételes körülmények között 
és nyornós okból a vádtanács e határidőt legfel
jebb egy-egy hónappal két ízben meghosszabbít
hatja. A meghosszabbított határidő elteltével az 
e pont alapján elrendelt V. minden esetre meg
szüntetendő. 

Vizsgálóbíró, a bíróságnak az a tagja, aki bűn
ügyi vizsgálatok vezetésével állandóan meg van 
bízva. Az 1891. XVII. t.-c. értelmében minden 
kir. törvényszéknél egy vagy több V.-t a tör
vényszéki bírák sorából két évi időtartamra az 
igazságügyminiszter rendel ki. A V. segítségíIO 
a törvényszék elnöke egy vagy több albirót, ille
tőleg törvényszéki jegyzőt rendelhet. A V. a VÍZH 
gálatot rendszerint székhelyén, szükség esettn 
azonban azon kívül, sőt a vádtanáos határozati 
alapján más törvénysz& torületén is teljesíti, 
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valamint egyes cselekmények foganatosítása cél
jából a foganatosítás helyének V.-ját is megke
resheti. A vádtanács a vizsgálat teljesítését fon
tos okból vagy túlnyomó célszerűségi tekinte
tekből a székhelyén kívül levő járásbíróságra 
bizhatja. 

Vizsgáló bizottságok (franc. Gommission d'en-
quéte), a hágai bókeórtekezleteken a nemzetközi 
viszályok békés elintézése tárgyában létrejött 
egyezményekkel teremtett intézmény, amelynek 
feladata az, hogy viszály esetében az ügy tény
állását tisztázza. A V. tehát nem bíróság, nem 
hoznak ítéletet, csak jelentést terjesztenek a 
megbízó kormányok elé. Ily nemzetközi vizsgáló
bizottság működött a híres hull-i esetben. Az 
orosz balti-tengeri flotta az orosz-japán háború 
idején a keletázsiai tengerekre utazása közben 
az angol partok előtt összelövöldözött angol ha
lászhajókat, mert ellenséges torpedóhajóknak 
vélte őket. A vizsgálóbizottság, amelynek elnöke 
Spaun osztrák-magyar admirális volt, sajnálatos 
tévedésnek minősítette az esetet. Oroszország 
erre kártérítést fizetett. 

Vizsgáló lakatosok, a vasúti fűtőházaknak, 
vasúti műhelyeknek és vasúti műszaki kocsi
hivataloknak ama tagjai, akiknek kötelességük a 
személy- és teherkocsiknak futóképességét álta
lános szempontból is, do különösen a futómű és 
fékberendezés szempontjából megvizsgálni és 
állandóan ellenőrizni, a személykocsik fűtési és 
világítási berendezését megfigyelni, a kocsikon 
észlelt hibákat kijavítani, illetőleg a hibás kocsit, 
ha annak javítása hosszabb időt igényel, a vo
natból kisoroztatni. A V. végzik a kocsik csap
ágyainak időszakos kenését is. 

Vizsgáló őrjárat, 1. Őrjárat. 
Vizsla, vadászatra használt olyan kutyafajta, 

mely a vadat (apró vadat) felkeresi, szimatra 
követi, megállja és a feltalált vadat merev tar
tással jelzi. A jelenleg legelterjedtebbe V.-fajták 
kialakulását az ó-spanyol vadászebtől származ
tatják. A V.-k osztályozása főképpen szőrük mi
nősége és részben országok szerint is történik. 
Szőrük szerint három osztály van, ú. m. a rövid-
szörüek (pointer), a hosszítszörüek (setter) és a 
uálkássz&rűek. A két előbbinél főleg angol és 
német, az utóbbiaknál német s részben francia 
fajtákat különböztetnek meg. Ezeknek testalak
jait 1. Kutyák, a IV. táblán. Részletesen: 
a) a rövidszörüeknél: az angol pointer legelter
jedtebb alapszíne a fehér s ebben sárga vagy 
narancssárga foltokkal; újabban már gyakoriak 
a fehér-fekete foltosak is. A német pointer vagy 
egészen barna, vagy ritkán egészen fekete; leg
elterjedtebb a tompafehór alapon májbarna fol
tos és pettyes szőrözet, nálunk is ilyeneket lá
tunk legtöbbet; b) a hosszúszörűek közül az an
goloknál megkülönböztetik 1. az angol settert 
(english setter),melynek sokféle színváltozata volt, 
de újabban iparkodtak ezt korlátozni a fehér alapra 
sárgás, vörös foltokkal; 2. az ír settert (irish 
setter),amely egyszínű vereses v. mahagoni-barna, 
vagy veres; testalkata könnyebb, karcsúbb; 3. a 
Gordoni-setter (black and tan), Gordon skót her
ceg tenyésztése, egész fekete az alapszíne, rozsda
veres a pofán és a lábszárakon; erős testalkatú 

és csontozatú. A német setterek alapszíne az egy
színű barna, ritkán a fekete, ezeknél keskeny 
fehér sávval a pofán és a mellen. A szőrözet 
hosszú, fényes, gyengén hullámos, a farkon és a 
lábszárak hátsó vonalán vitorlás. Németország
ban a tartott V.-knak '/ t0 része a rövidszőrflek 
közé tartozik s így a setterek száma csekély; 
c) a szálkás szőrű V.-t némelyek a rövidszőrü V. 
egy változatának tartják, de biztosabban a rövid
es hosszúszőrű között való keresztezések ered
ményének mondható, aminthogy ebben a fajtá
ban folyton újabb és újabb változatok jelennek 
meg a kiállításokon és a vadászmezőkön. Szőrük 
színe túlnyomólag barna vagy szürkésfehér ala
pon barna foltos, pettyes. Amennyiben ezek kö
zött a válaszfalat megvonni lehet, külön meg
említhető a griffon, mely az egyformán benőtt, 
hosszabb durva szőrű s bozontos szemöldökű s 
bajuszú alakot képviseli. Franciaországban, Bel
giumban s D.-i Bajorországban van elterjedve. 
A tulajdonképpeni szálkásszőrű V. kiegyenlített, 
egyenes szálú és a testtől inkább elálló selyem
fényű szőrözettél bír. Drótszőrünek mondják a 
kemény, középhosszú, a testhez simuló tömött 
szőrű "V.-t, melynek szemöldöke s bajusza bozon
tos. Történtek újabban keresztezések a szálkás-
szőrűek ós az uszkár között is. A tenyésztőknek 
az a célja, hogy eleven, erős, kitartó, finom orrú, 
edzett s többféle vadászati célra alkalmas hasz
nálati V.-t állítsanak elő, amire a szálkásszőrüe-
ket tartják alkalmasoknak. V. ö. Kynophil, Az 
angol V. és fajbeli tiszta tenyésztése (Budapest 
1883); Fónagy József, A V. idomítása (1895); Dor 
Vorsteh- und Gebrauchshund (Neudamm Í909); 
Strebel, Die deutsehen Hunde (München) stb. 

Vizslás, kisk. Nógrád vm. salgótarjáni j.-ban, 
(1920) 921 magyar lak., barnaszénbányászat. 

Vizslaverseny, a vizslák tulajdonságainak és 
használhatóságának szabadban való vadászás al
kalmával bizottságilag történő elbírálása s a ver
senyző egyedekkel való összehasonlítása. A V. 
szabályaiban kimondatik az, hogy milyen fajták 
vehetnek részt 8 így a bírálat a fajtajelleg meg
állapításával kezdődik. A tényleges vadászás 
alatt a bírálat szempontjai kiterjednek: a szi
matra, a keresési modorra, a vad megállására, 
a nyúítisztaságra, a viselkedésre a felkelő vaí-
dal szemben és a lövésnél, az engedelmességre, 
a vad elhozására s az elveszett vad megkeresésére 
s elhozására s a vezető melletti járásra szaba
don. Ezeket a szempontokat a kirendelt kísérő 
vagy a bizottság értékszámokban fejezi ki, amik
nek összege adja a bírálati és jutalmazási el
helyezést. A V.-eket a vadásztársaságok vagy 
ebtenyésztő egyesületek rendezhetik leghivatot-
tabban. A siker lényeges kelléke az apró vadban 
(nyúl, fogoly) nem szűkölködő nyugodt vadász
terület. V. ö. Természet 1917. Vili. 

Vizsnu, 1. Visnu. 
Víz-sodor, a folyó egész hosszában a legna

gyobb sebességek mértani helye. Rendesen a leg
nagyobb mélységek fölött, közel a felszínhez 
lielyezkedik el a a gyorsabb folyás igen gyakran 
szemmel láthatóvá teszi útját. 

Vízsodró (inat), a Keringő bogár (Gyrinití) 
népies neve. 
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Vizsoly, kisk. Abauj-Torna vm. abaújszántói 
j.-ban, a Hernád mellett, (1920) 1087 lak. A XVI. sz. 
végén itt nevezetes könyvnyomda állott fenn, 
melyből az első magyar protestáns biblia került 
ki (1590). 

Víz-szabályozás, mindazon munkálatok ösz-
szessége, melyeket a vízfolyásokon, tavakon, mo
csarakon a közegészség vagy közgazdaság érde
kében végrehajtanak. Szorosabb értelemben a 
folyók szabályozását (1.0.) jelenti. A régibb V.-ok-
nál elméleti okoskodások vitték a főszerepet; 
újabban a hidrotechnikusok fő elvül azt mondot
ták ki, hogy a folyót a maga természete szerint 
kell szabályozni. Manapság megfigyelik a termé
szetes úton jól kifejlett mederszakaszokat s eze
ket igyekeznek mesterséges úton a rossz szaka-
t zokon előidézni. 

Vízszabályozási bankok olyan pénzintézetek, 
amelyek főcélja vízszabályozásokra fordítandó 
kölcsönök nyújtása. A szükséges tőkéket jára-
dékkötvónyek kibocsátása útján szerzik meg. 
Hazánkban a Magyar Földhitelintézet nyújtott 
ilyen kölcsönöket. 

Vízszállító hajó, 1. Ciszternahajó. 
Víz-szerzés, 1. Vízvezeték. 
Vízszilvás (Silivas), kisk. Szolnok-Doboka vm. 

szamosújvári j.-ban,"(1910) 501 román és magyar 
lak. (Tr. R.) 

Vízszinesés, a vízszin két pontjának magas
sági különbsége. A folyó hosszában levő V. többé-
kevésbbó a meder fenekének esése szerint igazo
dik ; szabályos csatornákban pedig a fenékeséssel 
egyezik meg. A V.-t vagy abszolút, vagy relatív 
(11 hosszhoz viszonyított) mértékben szokták meg
adni. Így beszélhetünk méterenkénti, kilométe
renkénti V.-ről. A hidraulikában igen fontos sze
repet játszik s a viz sebességére kiváló befolyás
sal van. I betűvel szokták jelölni. 

Vizszinmérleg, 1. Libella. 
Víasziates az oly egyenes vagy sík fekvése, 

mely párhuzamos a nyugvó víz színével. — V. ív, 
1. ív. — V. kör (azimutális kör), 1. Asztronómiai 
•műszerek. — V. mérés, 1. Geodézia. — V. nap
óra, 1. Napóra. 

Viz-szóró (Grinell-féle), vízvezetéki csőháló
zaton alkalmazott, töleséralakú kifolyású nyílás; 
könnyen olvadó fémlemezzel van elzárva, mely 
tűz esetén megolvadván, a víz szabadon és szó
ródva kifolyik és 4—6 m2 területet a V. alatt 
eláraszt. Tűzveszélyes épületekben, pl.malmokban 
alkalmazzák tűzvédelmi célból. 

Vízszövet (n5v.), víz összegyűjtésére szolgáló 
szövet oly növényekben, melyek száraz klima 
alatt, száraz helyen élnek, vagy epiphyták. A V. 
lehet az albőr (1. o.) pl. számos levélben (Mcus, 
Peperomia), vagy a levél közepét tölti ki (Aloe, 
Agavé), mig az epiphytáknál a gyökérburok (1. o.) 
van ilyen V.-ből. A V. sejtjeiben gyakran nyálka 
van, hogy a vizet annál jobban visszatarthassák. 
Sejtjei vékonyfalúak, parenchimásak, gyakran 
kollenchimásan vastagodottak. 

Viztaposó (áiiat), a Lilealakúak (Charadrii-
formes) rendjébe, a Lilefélék (Characlriidae) csa
ládjába tartozó madárnem. Az ide tartozó, mind
össze 3 fajra jellemző, hogy csőrük középhosszú, 
egyenes, igen gyenge alkotású s hegyén kissé 

lefelé hajlott; lábaik rövidek, gyengék s három 
elülső ujjuk feléig úszóhártyával van egybe
kötve; szárnyaik hegyesek; 12 tollú farkuk le
kerekített, tollazatúk nagyon dús. Különleges 
tulajdonságuk, hogy nőstényeik nagyobbak és-
nász idején pompásabban színezettek, mint a 
hímek s hogy a tojások kiköltését és a fiókák 
gondozását a hímek végzik. Leggyakoribb fajuk 
a vékonycsörü V. (Phalaropus lobatus L.). Vala
mivel nagyobb, mint a pacsirta, de tömött és dús 
tollazata miatt nagyobbnak látszik. Téli tollazata 
sötét barnásszürke, a háton fakósárgás hosszanti 
foltokkal és a szárnyon széles fehér szalaggal; 
homloka, nyaka oldalt és elöl, begye, melle, hasa 
és alsó farkfedői fehérek ; csőre fekete, lábai 
szürkéskékek. Tavasszal a szín felül sötét pala-
szürke s a mustrázat élénkebb színű lesz, 
A hím hossza 18, szárnya, 10, farka 5 cm.; a 
nőstény jóval nagyobb. Az Északi Sarkkörön ho
nos, az 5ő°-tól É. felé, ameddig a szárazföld ter
jed. Télen Amerikában a tengerpart mentén 
Közép-Amerikáig, Európában a Földközi-tenge
rig, Ázsiában Japánba és Kínába, sőt a Maláji-
szigetig vonul s Perzsiáig és Észak-Indiáig is 
eljut. Hazánkban tavaszi és őszi vonuláskor ren
desen ápr. és szept. hónapokban több ízben ész
lelték. Valamivel nagyobb nálánál a laposcsörü 
V. (Órymophilas fv.licarius L., régibb néven: 
Phalaporus fulicarius L.), mely az 0- és Újvilág 
északsarki tájain honos, de még északabbra eső 
övekben, mint a vékonycsőrű V. Télen szintén 
D.-re vonul s vonulásakor Közép-Európában is 
észlelték. Hazánkban való előfordulásáról eddig 
még biztos adatunk nincsen. 

Víztározás a. m. a víznek visszatartása, ren
desen valamely vízhasználat (pl. vízierő, öntö
zés stb.) céljaira. L. Völgyzárógát ós Vlzierok 
alatt is. 

Víztartáiiyok (teng.), a hajófenékürben elhelye
zett nagyobb-kisebb vaskazánok (régente hordók), 
melyeket a hajó által valamely kikötőben beszer
zett v. a hajón párolt ivóvíznek (édes víznek), 
valamint újabbkori hajógépeknél a gépkazánt 
tápláló víznek raktározására használnak. 

Víztartó, mesterséges medence (1. 0.) a víz 
raktározására. Főként vízvezetékeknél alkalmaz
zák és arra szolgál, hogy a víznyerés és víz
fogyasztás különbözőségeit kiegyenlítse. L. még 
Ciszterna és Vízvezeték. 

Víztelenítés, valamely anyagnak a mechani
kailag, vagy kémiailag kötött víztől való teljes 
megszabadítása. V.-nek nevezi a kémikus az 
anyaghoz mechanikailag járult víznek részleges 
eltávolítását is. L. még Lecsapolás, Szárítás, 
Szigetelés. 

Víztisztelet. Két rendbelit lehet nagy általá
nosságban megkülönböztetni: 1. A víznek mint 
ú. n. elemnek tiszteletét, tehát a források, folyók, 
tavak és tenger tiszteletét, tekintet nélkül a 
bennük lakó képzelt lények kultuszára. 2. Ez; 
utóbbiak tiszteletét, mely azonban az előbbivel 
majdnem mindig szorosan összefügg. Fejlett V.-re 
magasabb mitológiai rendszerek keretében talá
lunk, minők közül a legtipikusabb a görög, eb
ben a vízi isteneknek egész családja ismeretes.; 
De nyomai mindenütt kimutathatók s ezek közt 
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igen s.ok az analógia a magasabb fejlődési foko
zatok némoly jelenségeivel. így pl. a üélarnerikai 
indiánusoknál a rajnatnelléki Lorelei-inonda egy 
meglepő változatával találkozunk, aminők külön
ben az egész földkerekségen nagy számmal akad
nak. Amennyiben a V. némely vízlakó állatok 
régibb vagy egyidejű kultuszával is érintkezik, 
annyiban az áí'atimcklás (1. o.) vallástörténelmi 
fejezetével is vonatkozásban áll, különösen a 
kígyóimúdással (1. o.). Külön fejezetbe tartozik 
a V. rjndszeres taglalása körében az egyes neve
zetesebb szent folyók kultusza, minők közül csak 
a legki valóbbakat, a Nílust, a Gangeszt és a Jor
dánt említjük. Keresztény vaüáséleti alapon áll a 
vlzszentelés szertartása s a szentelt víz haszná
lata nemcsak szorosan vallásos, hanem babonás 
célokra is. A vízben élö képzelt lények közül a 
legelterjedtebb babonás félelem veszi körül az 
ú. n. fullasztókat, kiket többnyire vízbe fúlt em
berek ki nem engesztelt és bosszúra szomjas lel
keinek tart a néphit. E részben igen tanulságosak 
kivált a szláv mondák, amelyeknek vízi embere 
úgyszólván tipikus képviselője az efféle képze
teknek, ide tartoznak továbbá a vízi tündérek, 
melyeknek népes családjából valók a germán 
nixek (1. o.), a már említett Lorelei (1. o.) és 
ennek görög rokonai, a szirének (1. o.) s más 
csábító szépségű vagy hangú vízi démonok. Nép
mesékben gyakori a vízi tündéreknek fellátoga
tása földi kedveseikhez, vagy fogadott kereszt
gyermekeikhez. A finnugor s ennek keretében a 
magyar V.-re nézve v. ö. Uno Holmberg, Die 
Wassergottheiten der finniscli-ugrischen Völker 
(1913). 

Víztisztítás, az a folyamat, mellyel a kazán
táplálásra szolgáló s közvetlenül e célra nem 
alkalmas vizek tisztítási folyamatát végezzük. 
L. még Szennyvizek. 

Víztorony, magas építmény, mely valamely 
vízmedence befogadására szolgál. Vízvezetékek
nél (1. o.) alkalmazzák, midőn valamely hely mel
lett nincsenek magaslatok, hova a víztartót el
helyezni lehetne. 

Víztöicsér v. vízforgatag, a viznek keringő 
mozgása, mikor is a centrifugális erő következ
tében a forgó víztömeg közepe besiilyed. Főként 
rendetlen folyómedernél, kinyúló sarkantyúk, me
redek sziklafalak közelében képződik ; a folyami 
V. mindig kis méretű. Tengereken az ellenkező 
áramlatok sajátságos találkozása alkalmával jön 
létre s méretben, erősségben sokkal hatalmasabb 
az előbbinél. L. Forgószél. 

Víztükör, az álló vagy igen lassan mozgó víz 
sima fülszine, mely a fénysugarakat szétszórás 
nélkül veri vissza. 

Vízum, 1. Visum. 
Vízügyi műszaki tanács, szervezték 1890. a 

íőldinívelésügyi minisztérium kebelében az or
szágos fontosságú és elvi jelentőségű vízi mű
szaki kérdések megvitatására. A V.-nak két ré
sze van: kis és nagy tanács. A kis tanács tagjai 
i minisztérium műszaki osztályainak főnökei és 
az egyes ügyekben érdekelt műszaki kerületi fel-
íisyelők; a kis tanács vitatja meg a kisebb fon-
•i.-ííágú ügyeket s az országos érdekűeket elő
készíti a nagy tanác3 elé. Ez utóbbinak elnöke a 

földinívelésügyi miniszter, alelnökei az állam
titkár és az országos vízépítési igazgatóság (!. o.) 
vezetője; tagjai hivatalból a műszaki osztályok 
főnökei és a kerületi felügyelők, de ezenkívül az 
ország számos kitűnő szakereje is, akiket a mi
niszter hí meg ez állásra. 

Vízüveg. Kovasav és alkáliák (szóda, hamu
zsír) összeolvasztása által könnyen olvadó, kül
sőleg a közönséges üveghez hasonló szilikátot 
nyernek, mely forró vízben oldódik. A V. lehet 
nátron-V., kálium-V. vagy azoknak keveréke is. 
Előállítására a homokot és alkálisókat (szóda, 
hamuzsír) lángkemencékben megolvasztják és a 
nyert üveget mint ilyent, vagy már feloldva hoz
zák a kereskedelembe. Jelenleg a szóda helyett 
az olcsóbb szulfátot kellő mennyiségű szénnel 
keverve használják (1. Üveg). — V.-et nedves 
úton is állíthatnak elő olyképen, hogy porrá tört 
tűzkövet vagy sejtkvarcot (infuzória-föld) maró
lúggal (legjobban zárt kazánban 6—8 légnyomás 
alatt) főznek. Ilyképen közvetlenül V.-oldatot 
nyernek. A V.-et 1818. Fuchs J. N. fedezte fel. 
A jelenleg gyárilag készített V.-et a freskófesté
szetben, továbbá gyúlékony anyagok (színházi 
díszítések) bevonására használják, melyeknek 
meggyuladását és lánggal való égését a V.-réteg 
megnehezíti. Legnagyobb alkalmazást a szappan
gyártásban talál mint pótló anyag. Az építészet
ben a homlokzatok bemázolására is alkalmazták, 
abban a feltevésben, hogy a köveknek elmállását 
megakadályozza, de e célra nem vált be. 

Vízválasztó, különböző természetes vízfolyá
sok vízgyűjtő medencéinek határa, de rendszerint 
csak nagyobb vízfolyások medencéi esetében szok
tak V.-ról beszélni. L. még Folyó. 

Vízvánkos, 1. Vízpárna. 
Vízvár, kisk. Somogy vm. nagyatádi j.-ban, 

(1920) 1480 magyar és horvát lak. 
Vízvári (Viszkiienszky), 1. Gyula, színész, 

szül. Budapesten 1841 júl. 4., megh. Pomázon 
1908 dec. 25. Eredetileg könyvkereskedőnek ké
szült, de 1859. színész lett Debreczenben. 1862-ban 
a budai népszínházhoz, majd megint pár évi ván-
dorszinészkedés után a debreczeni újszinházhoz 
szerződött, melynek 1866—72-ig volt tagja. Innen 
a budai arénához, majd Miklóssy István-téri szín
házához, végül 1873. a budapesti Nemzeti Szín
házhoz került. Pár év alatt kivívta a közönség 
osztatlan elismerését s visszavonulásáig a színház 
egyik legerősebb oszlopa volt. 1890-ben a Nem
zeti Színház rendezője és drámabírálója, 1893. a 
Színművészeti Akadémia tanára, 1905. a Nemzeti 
Színház örökös tagja lett. Már megjelenése, egész 
lénye, mozdulatainak fürgesége a komikus sze
repkörre utalta, melyben a legnagyobbak egyi
kévé lett. Legkiválóbb szerepei voltak: Pry Pál, 
Miska inas (Csizmadia mint kísértet), Zuboly 
(Szentivánéji álom), Sganarélle (Férjek iskolája), 
Mascarille (Szeleburdi), Pollacsek (Három testőr), 
Szellemű (Liliomfl), Durbints (A bor), Sírásó 
(Hamlet), Bolond (Lear király) stb. — 1878-ban 
nőül vette Szigeti Jolánt, Szigeti József leányát, 
szül. 1855 jan. 16.,megh. Velencében 1907 aug. 12., 
eltemették Budapesten. Már mint kis leány fel
lépett gyermekszerepekben s miután a színese-
iskolát elvégezte, a Miklóssy-féle színház szer-
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ződtette. 1874-ben mint naiva került a Nemzeti 
Színházhoz, ahol bár ebben a szerepkörben is szép 
sikereket aratott, hamarosan kiderült, hogy tehet
sége a komikai szerepkörre utalja. Szathmarinó 
halála után ennek szerepkörét töltötte be. 

2. V- Mariska, szülésznő, V. 1. leánya, szül. 
Budapesten 1879 máj. 27. Művészeti tanulmá
nyait a Színművészeti akadémián végezte. 1896 
ápr. 1. óta a budapesti Nemzeti Színház tagja, ahol 
a naiva szerepkört tölti be. Főbb szerepei: Zsuzsi 
(Figaro házassága), Pontaubertné (A párisi), Ray-
mondné (Ahol unatkoznak), Pathelinné (Pathelin 
mester), Tímea (Aranyember) stb. Szalmaláng 
címmel egyfelvonásos dramolettet írt, melyet 
1902. a Vígszínház adott elő. Megjelent ezenkívül 
Száz specialitás c. szakácskönyve (1914). 

Vízvérüség (hydraemia), oly beteges állapot, 
melyben a vér a rendesnél nagyobb víztartalom
mal bír, ill. szilárd részei megkevesbedtek. Elő
fordul túlságos folyadékfogyasztás után átmene
tileg s beteges körülmények között nagy vérvesz
tések után és vesebajok következtében. 

Vízvessző, a fahidak jármának védelmére szol
gáló, a járomcölöpökre rendesen vízszintesen föl
szegezett vékony gerendázat, lécezet v. pallózat. 

Vízvető, 1. Csepegő. 
Vízvető mű a. m. sarkantyú (1. o.). 
Vízvezeték, vízben szegény vagy rosszvizű 

helyeknek kellő mennyiségű és minőségű vízzel 
való ellátására szolgáló létesítmény. Rendesen 
nagyobb városokban, a vagyon, intelligencia és 
népesség középpontjaiban szokták a V.-et alkal
mazni, hogy az emberek egészséges együttélését 
lehetővé tegyék. Népes helyek egyszerű házi 
kutakból nehezen láthatók el jó vízzel, mert a 
város talaja rendesen fertőző anyagokkal szatu
rált ; de másrészt a kellő mennyiséget sem tudják 
a házi kutak szolgáltatni. Ezért nagy és költséges 
művek segítségével lehet csak a városokat vízzel 
ellátni. A V. feladata tulajdonképen három rész
ből áll : a viz beszerzése, raktározása és szétosz
tása feladatából. 

A víz beszerzésénél a viz mennyisége ós minő
sége az irányadó. A szükséges vízmennyiség 
meghatározására a fogyasztás mértéke szolgál; 
városokban a lélekszám után állapítják meg. 
Budapest vízfogyasztásánál annak idején 300 
litert vettek fejenklnt számításba. Egyes városok 
fejenkénti ós naponkénti vízfogyasztását a követ
kező összeállítás mutatja: 
Berlin . . . . 
Bordeaux 

Chicago 
Philadelphia 
Glasgow ... 
Hamonrg ._ 

127 lit. 
170 <c 
390 « 
80 « 

168 « 
139 « 
560 « 
126 « 

Konstantinápoly.. 
London 
Lyon 
Madrid— . . . _ 
München ... . . . .. 
New York 
Paris . 

20 lit 
146 « 
100 « 
100 « 

55 « 
200 « 
200 « 

1100 « 
Ami a víz minőségét illeti, szükséges, hogy a 

Tíz mechanikailag és kémiailag lehetőleg tiszta, 
Íztelen, szagtalan, lágy, ivásra, főzésre alkalmas 
s körülbelül 9—12 C° hőmérsékletű legyen. Fő
ként az oldott szerves anyagok veszedelmesek a 
vízben, melyek a fertőző betegségek csiráinak 
melegágyául szolgálnak. A víz lágysága legin
kább a házi szükségletnél jő figyelembe, mert a 
kemény viz sem főzésre, sem mosásra nem alkal

mas. A vizet források, kutak, folyók és a felfo
gott csapadók szolgáltathatják. A források ren
desen tiszta vizet adnak, de bőségük ós állandó
ságuk ritkán elegendő. Bár rendesen sok forrást 
vonnak be a V. céljaira, ritkán nyernek annyi 
vizet, hogy nagyobb várost elláthassanak vele. 
Mindazonáltal vannak városok, pl. Bécs, hol az 
ivóvizet források szolgáltatják. Legáltalánosabb 
módja a víz beszerzésének a ktdakból (1. o.) való. 
A kutak vize hasonló eredetű, miut a forrásoké; 
mindkét esetben a talajba beszivárgott víz játsza 
a szerepet; de míg a forrásoknál a viz önmagától 
a szabadba jut, addig a kutak esetében moíter-
ségesen tárjuk föl a vizet. A talajvíz a kút nyitó 
fenekén szivárog föl s benne bizonyos nivót foglal 
el. Ha a vizet szivattyúzzuk, akkor a talajvíz 
folyton utána szüremkezik; de ha a szivattyú
zás erősebb mint a szüremkezés, a kút kiürül. 
Elvehető tehát minden kútból állandóan egy 
bizonyos vízmennyiség, s e mellett a kút vize 
mozgó egyensúlyban marad; e vízmennyiség mér
téke a kút vízbőségónek. Ha igen sok vízre van 
szükségünk, akkor néha a kutak egész rendszerét 
létesítik, vigyázva azonban arra, hogy a kutak 
kellő távolságban legyenek egymástól és hogy 
a talajvizet egymástól el ne vegyék. Rendesen 
azonban úgy járnak el, hogy több kút helyett 
egyetlen, nagy, vízszintes irányú kutat, galériát 
készítenek, a talajvíz mozgásirányára merőlege
sen. Az ily nagyobb tömegű vizeket szolgáltató 
kutakat folyók és tavak közelében szokták nyitni, 
mert ily helyeken a talajvíz bő s állandó áramlás
ban van. Pl. Budapest gyűjtőkútjai a Duna mentén, 
Berlinéi tavak mellett vannak elhelyezve. Akutak 
vizének minősége általában tiszta, mert a talaj
víz a kavics közt természetes úton megszürödik; 
a folyók melletti vizek rendesen bő és lágy vizet 
is szolgáltatnak és így a városok ellátására igen 
alkalmasak. Folyóktól távol eső helyeken, hol 
nincs fölső talajvíz, v. pedig fertőző anyagokkal 
szaturált, igen gyakran (ha a geológiai alakulás 
megengedi) artézi kútból (1. o.) nyerik a vizet. 
Alföldünk vízzel való ellátásában az artézi kút
nak igen nagy szerepe van és néhol ez az egyedüli 
módja a vízszerzésnek. A legbőségesebb és meny-
nyiségre legállandóbb vizet a folyók és pataké 
szolgáltatják. Belőlük oldalcsatornákon szokták 
a vizet kivenni. Néha duzzasztó müveket is épí
tenek a folyók medrébe, hogy a vizet könnyebben 
terelhessék a csatornába (1. Duzzasztó gát). A 
folyók általában lágy vizet adnak, de igen gyak
ran, főként áradáskor, zavarosak. Ezért előbb 
meg kell tisztítani a vizet, mielőtt a város hasz
nálatára bocsátanak. E célra mesterséges szűrő
ket készítenek, melyek rendesen nagy ülepedő 
medencékből állanak, hol a víz iszapját hátra
hagyva, kaviesrétegen át szűrődik meg s igen 
jól megtisztul Némely városban csak az ivásra, 
főzésre szolgáló vizet szűrik s ezt külön vezetéken 
viszik a városba; az utcai s egyéb szükségleire 
pedig szüretien vizet használnak. Néhol a V. csak 
szüretien vizet ad s ekkor a ivóvizet házi szűrö
kön tisztítják; e szűrők rendesen kettősfalú ei 
nyék, melyeknek egyik fala likacsos anyag 
(homokkő, cserép, asbest), s melyen a vízkeresztül' 
hatolva iszapját hátra hagyja. A folyóból való vlfr 
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szerzésnek híres példája Marseille V.-e; Paris 
hegyi patakokból nyeri vizét. A vízbeszerzés leg-
kevesbbé ajánlatos és alkalmasott módja a csapa
dék fölfogása; de néhol nem marad a célra más 
mód. Még ott, ahol a talaj kötött, a völgyek mes
terséges elgátolásával (1. Völgyzárógát) elég jól 
fölfogható a csapadék; ilyenkor nagy, mesterséges 
tavak képződnek, melyek elég tiszta vizet is ad
nak. Néhol földalatti medencékben, ciszternák
ban (1. o.) gyűjtik a csapadékot. 

A víz raktározása. A víz beszerzése, akár for
rásokból, akár kutakból akár folyóból legyen is, az 
egész nap folyamán egyenletesen történik; a víz 
elhasználása azonban nem egyenletes: nappal 
több és éjjel kevesebb. A beszerzett vizet tehát 
raktározni kell, hogy az éjjel felgyűlő víz nappal 
fölhasználható legyen. E célra nagy medencék 
szolgálnak. A beszerző helytől a medencéig a víz 
nyilt vagy zárt vezetéken juthat. Ha a vizszerző 
hely magas, úgy hogy a víznek kellő esése van 
a medencéig, akkor rendesen falazott csatorna 
szolgál a vezetés céljaira. Híres ilyen vízvezető 
csatorna az, mely Marseille részére a Durance-
ból hozza a vizet. Ha azonban a vízszerző hely 
mélyen van (pl. kút), akkor a vizet szivattyúzni 
és zárt vascsövön mesterségesen kell a meden-
oébe (réservoirba) nyomni. A medence kiterjedése 
akkora, hogy a várost egy napig még az esetben 
is elláthassa, ha belé ez idő alatt nem is jön új 
vlz. Vannak falazott (vagy beton-) és vasból ké
szült medencék. A medencét mindig olyan ma
gasra helyezik, hogy belőle nyomás alatt folyjon 
a víz a városba. Ezért rendesen a város fölött 
magasan álló dombra építik; ha ily kimagasló 
pont nincsen a közelben, akkor a medence számára 
tornyot építenek, mely víztorony néven ismeretes. 
Oly esetben, midőn a város egyes részei között 
nagy magassági különbségek vannak, akkor több 
zónára osztják a várost, melyek mindenike más
más mendencéből nyeri a vizet; pl. Budapesten, a 
Duna jobb partján a várost két magassági zónára 
osztották; ezenkívül a hegyen fekvő villatelepek 
még külön övek szerint kapják a vizet. 

A víz szétosztása. A magasan fekvő medencéből 
hatalmas csövön folyik a víz a városba. E főcső 
rendesen a várost középen szeli keresztül (pl. 
Budapesten a nagy körúton vezet végig) s jobbra, 
balra az egyes utcákba mellékcsöves: vezetnek, 
melyeknek aztán ismét apróbb elágazásaik van
nak ; ezek az utcai csövek aztán egymással úgy 
kapcsolódnak, hogy valóságos csőhálózatot alkot
nak. Az utcai csőhálózatból aztán vékonyabb 
csövek vezetnek föl a házakba, utcai kutakba, 
kiömlőkbe, ezökőkutakba stb. Az utcai csövek 
rendesen vasból készülnek; átmérőjük a vezetett 
víz mennyiségéhez, falvastagságuk a víz nyomá
sához képest változó; oly mélyen (t—1-5 méter) 
fektetik a föld alá, hogy a fagy ne hatoljon hoz
zájuk ; légmentesen, ólom- és kaucsuk-tömítéssel 
szokták illeszteni őket. A házi csövek rendesen 
ólomból készülnek. A víz kieresztése csapokon 
történik (1. Vízcsap). De a házi csapokon kívül 
Tannak utcai csapok is, melyek részint csak egy
szerűen a csövek elzárására, vagy a folyás meg
engedésére szolgálnak, részint az utcai kiömlők-
rek szolgáltatnak vizet s ekkor hidráns (1. o.) a 

nevük. E hidránsokból a tűzoltásra és az utcák 
öntözésére vesznek vizet. Néhol a vlz használatát 
vízórákkal (1. o.) mérik, legtöbb helyen a viz árát 
a csapok száma szerint fizetik. 

Vízvidék, az a terület, amelyről egy folyó vizét 
nyeri, szokták még vízgyűjtő mendencének, viz-
területnek, vízkörnyóknek is nevezni. A V. körül
ményei, nagysága, tengerszín feletti magassága, 
geológiai természete, növényzettel borítottsága a 
folyókra igen nagy befolyást gyakorol s ezért 
ezek leírása is fontos. L. még Folyó. 

Vízvirágzás (flos aquaea, nflv). Amikor az álI6 
víz tükrét mikroszkopikus növényi szervezetek 
ellepik, annak zöld, kékeszöld v. barnászöld színt 
adnak. Ilyenkor mondják: a víz virágzik. A V.-t 
okozó szervezetek többnyire az ú. n. Kókmoszatok 
csoportjából valók: Aphanizomenon flos aquae 
(L.) Ralf 8; Anábaena flos aquae Bréb.; A. circi-
nális (Harvey) Eabh.; Clathrocystis aeruginosa 
(Kütz.) Henfrey; Microcystis flos aquae (Wittr.); 
M. elábens (Bréb.) Kütz.; Coelosphaerium Kützin-
gianum Nágeli. A pocsolyák vizének felszínét az 
Euglena viridis szokta zöldre festeni. 

Vízvizsgálat, orvosi közegészségügyi szem
pontból nagy jelentőséggel bír annak megállapítás 
sánál, hogy valamely víz ivásra alkalmas-e, avagy 
nem. A vizsgálat három irányú lehet: 1. Kémiai-
fizikai vizsgálat. Megállapítja a kérdéses vlz fizi
kai sajátságait, valamint meghatározza a benne 
oldott anyagokat s azok mennyiségét. Az erre 
vonatkozó követelményeket 1. Ivóvíz. 2. Bakterio
lógiai vizsgálat. A vízben levő mikroorganizmuso
kat vizsgálja elsősorban abból a szempontból, 
nincsen-e benne kórokozó ? 3. Ujabban Cohn Fer
dinánd (Boroszló) kezdeményezésére a biológiai 
vizsgálat is jelentőségre tett szert s célja a via 
flóra- és fauna tartalmának eltéréseit vizsgálni. 
Ugyanis a tapasztalat azt mutatja, hogy a viz 
fertőzéseinek mindig bizonyos flóra- és faunavál
tozás felel meg, vagy hogy ezekből a változások
ból mindig biztosan következtethetünk a fer
tőzésre és annak minőségére. A biológiai vizsgálat 
nagy előnye az, hogy nincs kitéve annyira az eshe
tőségeknek, mint az első kettő. Előfordulhat, hogy 
a víz fertőzése a vizsgálat időpontján szünetel: 
ilyenkor a kémiai vizsgálat esetleg normális érté
keket ad; viszont a biológiai vizsgálat akkor is 
teljes bizonyosságot nyújt, mert a viz flórája és 
faunája csak hosszabb idő múlva változhatik meg. 
L. még Anyagvizsgálat. 

Vízvonalv.merülési vonal (némWasserlinie), 
a hajó viz alatt fekvő (élő) és a víz felett levő. 
(holt) részének határvonala. L. Merülési vonal 
és Hajó. 

Vízzár (hidraulikus zár). Gázzal telt tér el
zárása vízréteggel, melynek magassága elég nagy 
arra, hogy az érvényesülő gáznyomásnak ellen
álljon. Csővezetéket, melyet nyitott kiöntővel kell 
ellátni (árnyék székek, vízvezetéki kagylók stb.) 
V.-ral látnak el, amennyiben a kagyló és csőveze
ték közé ~ alakúlag meghajlított csövet alkal
maznak. Ez rossz-szagú gázak kiömlését akadá
lyozza meg, amíg az elzáró viz ezen gazokkal 
nincs telítve. 

Vízzel gyógyítás (vízgyógyászat, hydrotlerar-
pia, hydriatika, hydropáihia), a fizikai gyógyítás-
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módok legfontosabb ága, mely a különböző hő
mérsékletű és különböző módon és alakban alkal
mazott vizet használja fel, mint gyógyító ténye
zőt. A V. kezdetben főleg gyógyfürdők látogatá
sára, izzasztásra stb. szorítkozott; mióta azonban 
Priessnitz é3 különösen Kneipp minden orvosi 
előismeret nélkül, egyszerűen gyakorlati tapasz
talatok alapján a V. terén igen kitűnő eredmé
nyeket értek el, a V. igen népszerűvé vált és 
külön tudományággá fejlődött. Az alkalmazott 
beavatkozások hatásos tényezői a hőmérséklet ós 
a mechanikai inger. A hőmérsékleti hatás hordo
zója mindenkor a víz. A víz mind a három halmaz
állapotában alkalmazásba kerül, mint jég (1. Bot o-
gatás), mint víz és mint gőz (1. Gőzfürdő, Gőz-
duss). A víz vagy önmagában kerül alkalmazásba 
(1. Fürdő, Fürdöberendezések), vagy valamely 
anyagba beitatva (1. Borogatás, Kataplazma). 
A V. beavatkozásai a következő csoportokba oszt
hatók : 1. fürdők (l.o.), melyek közül megemlítendő 
a teljes fürdő, melyben az egész test állig a vízbe 
merül. A félfürdő, bordaszélig érő vízzel, rendesen 
locsolással és dörzsöléssel kapcsolatban. Törzs
fürdő, hónaljtól térdig vízbemerülő testtel. Ülő
fürdő köldöktől combközépig vízbemerülő testtel. 
Tagfürdők, ú. ni. kéz-, kar-, láb- stb. fürdők. Itt 
említhetők meg az arc-, orr-, szem-, hallójárat-
stb. fürdők is. 2. Leöntések (1. o.), nyomás nélkül 
folyó víz alkalmazása. Van egész test-, fej-, tarkó-, 
hát-, far-, mell-, has-, váll-, kar-, comb-, térd-, 
láb-öntés. 3. Dussok. A hőmérsékleti ingeren kí
vül jelentékeny szerepe van a nyomástól függő 
mechanikai ingernek. Megkülönböztetünk sugár-, 
legyező- és esődnsst; speciális alakok a duss-
kápolna, a dussgyűrű, az alsóduss stb. A «Douche 
filiformea nevű készülékben a víz tüszúrásnyi 
nyíláson át óriási uyomással áramlik és a bőrön 
hólyagot húzva, mint vérelvonó szerepel. (L. Skót-
douche, Gözduss.) 4. Mosások és dörzsölések. Le
pedőbe beitatott vízzel történő, egész testre vagy 
csak egyes tagokra különböző erővel alkalmazott 
beavatkozások. 5. Borogatások és bepakkolások 
(1. a megfelelő címszók alatt). A V. beavatkozásai 
részben a testnek és részeinek hőmérsékletét köz
vetlenül befolyásolva hatnak, részben reflexek 
útján. A vérkeringésre, az anyagcserére s általá
ban az egész szervezet működésére gyakorolt 
hatásuk útján csaknem minden betegség lefolyá
sára hatással lehetnek és így alkalmazásuk rend
kívül széles körű. 

Vizzini (ejtsd: vidzini), város Catania szicíliai 
olasz tartományban, (mi) 20,858 lak., kötélverő-
és cserzőiparral. 

Vjasza, folyó, 1. Hyphasis. 
Vjásza, a Mahábhárata (1. o.) szerzője. 
Vjatka, 1. orosz kormányzóság a Volga és 

az Ural közt, a V. folyó vízvidékén. 153,628 kin*. 
Ny.-on sík, EK. feíé dombosabb. Földje elég ter
mékeny, de éghajlata zord, az évi közepes hőmér
séklet V. városban - j - l-7°. Lakosainak száma 
mintegy 3*5 millió, 1 km2-re 22 lakos jut. A lako
sok 80%-a orosz, a többi votják, cseremisz, bas
kír stb. Fő a földmívelés, mert a lakosság 83%-a 
ezzel foglalkozik. Terem búza, rozs, zab, árpa, bur
gonya. Sok az erdő is, ebben a vadászat jutalmazó; 
sok kender terem. Különösen prémes állatokra 

vadásznak, köztük legfontosabb a mókus. Fontos 
a vasgyártás. Isevszkben naay fegyvergyár vsu. 
Háaiparilag évenkint 12—14 millió m. vásznat 
állítanak elő. 

2. V. a hasonló nevű kormányzóság szék
helye Oroszországban, a V. folyó mellett, a Szi-
biria felé menő vasútvonalon. A folyón élénk n 
gőzhajózás ; 23 temploma, püspöksége, kolostora, 
iskolái és több gyára van. Mintegy 25,000 lakosa 
van. 

3. V., a Kaina 1197 km. hosszú jobboldali 
mellékfolyója V. orosz kormányzóságban, csak
nem egész hosszán át hajózható, nyáron a gőzösük 
Szlobodszkoj városig járnak föl rajta. 

Vjazemszkij, Pjotr Andrejevics herceg, orosz 
író, szül. Moszkvában 1792 júl. 23. (12.), meeh. 
Baden-Badenben 1878 nov. 22. (10). Közoktatás
ügyi államtitkár, majd föpohárnokmester volt. 
írt szép, hangulatos és formás költeményeket, kri
tikákat és irodalomtörténeti cikkeket. Összegyűj
tött munkái.- Polnoe sobraníe socinenij Vjazern-
skago 12 kötetben Szént-Pótervúron jelentek meg 
1878-1896. 

Vjazma, orosz város Szmolenszk volt orosz 
kormányzóságban, a Dnyepr forrásai közelében, 
vasúti csomópont. Mintegy 20,000 lakosa van. 
A XV. sz.-ban Litvániához, aztán Lengyelország
hoz, majd Oroszországhoz tartozott. 1812-ben az 
oroszok itt a franciákat megverték. Akkor a vá
ros legnagyobb része leégett. 

Vjernoe vagy Vjernoje, város, l.Vjernyi. 
Vjernyi (Vjernoje, Vjernoe), Szemirjecsenszk 

turkesztáni kerület székhelye, a Balkas-tóba 
ömlő Ili folyó Almatineka nevű kis mellék-
patakja mellett, a 4—5000 m. magas Ala-tau 
hegység É.-i lábánál. Az oroszok építették való
ságos kertvárosnak, sivatagos környezetbe. A vá
ros kertjeit mind mesterségesen kell öntözni a 
patakból kiágazó csatornák segítségével. Minden 
ház külön áll kertje és udvara közepén, alacsony 
és fából van a temérdek, pusztító földrengés miatt. 
Mint aféle bőven öntözött oázis, egészségtelen 
hely, kb. 20—30,000 lakosa van. A kormányzó és 
gör. kel. püspök székhelye. A kirgizek Almaty 
nevű vára helyébe épült. 

Vjesztnyik (véstnik, orosz) «hírnök», lapok, 
tudósító vállalatok stb. címe; pl. V. Jevropy. 

Vjosza (Vojusa, ókori neve Aoos vagy Aüas) 
folyó Dél-Albániában. Ered a Zygosz hegyen, foí- , 
veszi a Dryno folyót és 190 km.-nyi folyás titán j 
Avlonától (Valona) É.-ra az Adriai-tengerbe ömlik. > 

Vjuga (orosz) a. in. hózivatar, különösen az 
orosz steppék hófúvása. L. még Burán. 

Vkra (Dzialdovka), a Ny.-i Bug 220 km. hosz-
szú jobboldali mellékfolyója. Porosz területen ered 
Soldau néven és Novogeorgijevszk várával szem
ben torkollik a varsói lengyel kormányzóságban. 

Vlaardingen, város Dél-Hollandianémetaíföldi 
tartományban, (1920) 25,425 lak., jelentékeny he
ring- és egyéb halászattal, szép ref. templommal 
és csinos városházzal. 

Vlach (szláv vlach az ófn. walhból metathezís-
sel) eredetileg a germánoknál és germán közvetí
téssel később a szlávoknál is a kelták elnevezésg 
volt. Mikor a keltákat Galliából és Észak-Itáliai:ol 
a románok kiszorították, a V. elnevezéssel & só-
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metek a franciákat, de kivált az olaszokat és az 
oláhokat illették, a szlávok pedig az olaszokat 
és az oláhokat. Csehben fF.,), lengyelben (woloch) 
és szlovénban (lak) az olaszt nevezik ma így, 
míg a szerb-horvátok (vlah) és az oroszok (voloch) 
az oláhokat nevezik V.-oknak. A mai német nyelv 
is átvette oláh értelemben a szót Wálachc alak
ban. A középkorban Szerbiában, Horvátországban 
és Dalmáciában a pásztorokat nevezték V.-oknak, 
megkülönböztetésül a földmlvesektöl, mivel az 
«löbbiek többnyire a bevándorolt oláhok leszárma
zottai voltak. Morvaország Ny.-i részén egy szláv 
törzs szintén a V. nevet viseli. 

Vlachos, Angelos, új-görög író és költő, szül. 
Athénben 1838 ápr. 16., rnegh. u. o. 1920. Jogot 
tanult Athénben, majd Berlinben s Heidelbergben, 
azután görög állami szolgálatba lépett, 1887. ber
lini követ lett, 1895. közoktatásügyi miniszter 
Athénben. írt lírai költeményeket, vígjátékokat 
s egy Phidias és Perikies c. eposzt s kitűnően 
fordította Goethe Clavigóját, Lessing Náthánját. 
írt Új-görög nyelvtant németül (Leipzig 1883, 
i kiad.), Új-görög-francia szótárt (u. o. 1871). 

Vlád, Ylajk vagy Lajk, havaseli vajda, lásd 
László, 11. 

Vladár Endre (nagycsepcsényi és muthnai), 
gazd. akad. tanár, szakíró, szül. Bián (Pest vm.), 
1888 szept. 24. Műegyetemi tanulmányait Buda
pesten végezvén, gépészmérnök lett; ezután a 
magyaróvári gazdasági akadémia tanárává és 
a géptani tanszékkel kapcsolatos gazdasági gép-
kisérleti állomás vezetőjévé nevezték ki. Talaj
művelő gépek vizsgálatához több új rendszerű 
műszertkészített. Több mint száz értekezése jelent 
meg szakfolyóiratokban és külön lenyomatban. 
Önálló műve: A gépszántás mezőgazdasági, gép-
szerkesztési és, gyártási szempontbői (1914, 
a Mérnök- és Építészegylet Kossuth-pályadiját 
nyerte). E Lexikonnak is munkatársa. 

Vlaíika, gör. kel. szerb püspök. V. a szláv 
nyelvben kormányzót jelent és ez nemcsak egy
házi szempontból, hanem politikai tekintetben is 
értendő, mert a szerb nép püspökét nemcsak egy
házi fejének tekintette, hanem ahol más politikai 
feje nem volt, ott püspökét tekintette annak, így 
Montenegróban a knéz egyúttal V., azaz püspök is 
volt és csak 1852 óta választották el egymástól 
a két hatáskört. A Magyarországba 1590. beköl-
"izött szerbek is egyházi fejüket tekintik ma:g 
valóságos főnöküknek és csak 1848. választottak 
maguknak Suplyikác (1. o.) személyében vajdát. 
Szerb püspök, V., csak szerzetes lehet, akiknek 
sorából a püspöki zsinat választja és a király 
megerősíti; mint szerzetes nem nősülhet. Egy-
'íázi hatásköre a kat. püspökével azonos. Szerb V. 
Magyarország megmaradt területén csak egy 
van: Szentendrén, illetőleg Budapesten. 

Vladikavkáz (osszet nyelven Kapkaj, cser
keszül Terek-hala), a Terek-vidéknek és V. járás
nak székhelye, a Terek-folyó mindkét partján, 
a Kaukázus É.-i lejtőin 703 m. magasan a ten
ger színe fölött. Itt végződik a vasút s innen in-
iktlkia grúz hadiút a Kaukázuson keresztül. 
178í-ben alapították az út védelmére. Mintegy 

' 50,000 lakosa, 54 gyára, élénk átmenő forgalma 
van. 

Vladimír, 1. orosz kormányzóság Moszkva és 
Nisnij-Novgorod közt. Vizei az Okáb.i <•j a Vol
gába folynak. Területe 48,857 km». Lakosainak 
száma mintegy 1.600,000 (32 egy km*-re . Terü
lete glaciális törmelékkel borított síkság, sok tó 
és apró mocsár van rajta. Éghajlata elég zord, 
évi középhőmérséklete a fővárosban - j - 3'3°. Terii-
létének egy harmadrésze erdő, harm adrésze szántó
föld, a többi rét, legelő és terméketlen. Főképen 
rozsot, zabot és burgonyát termelnek, állat
tenyésztése jelentékeny. Legfontosabb az ipar és 
pedig gyáripar és háziipar. A gyárak száma 1900. 
Kereskedelme élénk. Ezt a területet azelőtt 
Szuszdalnak nevezték, fővárosát Monomach V. 
nagyherceg alapította, később ez lett V. nagy
hercegség székhelye s ettől kezdve, a XIII. és 
XIV. sz.-ban ez volt Oroszország fő vidéke. 
1328-ban Moszkovita János herceget nevezte ki 
a mongol kán nagyhercegnek s ettől fogva 
Moszkva a főhely. 

2. V-, a hasonló nevű orosz kormányzóság 
székhelye, Moszkvától ÉK.-re a Klyaszna folyó 
bal partján, vasút mellett. Soktemplomaés érdekes 
régi épülete van, mert 1328-ig Oroszországnak 
mintegy fővárosa volt. Három temploma van a 
XII. sz.-ból, a Mária mennybemenetele-temolom-
ban vannak a V. nagyhercegek sírjai. Ősrégi 
«Kreml»-je is van, részben romokban. Legszebb 
része a restaurált aranykapu. Sok iskola és gör. 
kel. érsek székhelye. Mintegy 33,000 lakosa van. 

3. V. vagy V.- Volinszkij 1. Wladimir. 
Vladimír, több orosz fejedelem neve : 
1.1. vagy Nagy és Szent V., orosz nagyfejede

lem (980—1015), Szvjatoszláv nagyfejedelem leg
ifjabb fia. Bátyjainak, Jaropolknak és Olegnek 
meggyilkolása után az egész orosz földet egyesí
tette hatalma alatt. 988-ban a keresztény hitre tért 
s népét is megkereszteltette görög (bizánci) papok
kal. Neje Anna, II. Eomanos bizánci császár leánya 
volt. Birodalmát 8 fia közt osztotta fel. 

2. II. V. Monomaclws, orosz nagyfejedelem 
(1113—25), Vsevolov fejídelem fia, szül. 1050., 
megh. 1125 máj. 19. Atyja halála után 1093. 
Csernigov fejedelemséget örökölte, később Rosz-
tov, Szmolenszk és Szuzdal birtokát szerezte meg. 
Szvjatopolk nagyfejedelem halála után 1113. 
Kijev nagy fejedelme lett. Az orosz fejedelmek 
közt fenntartotta a békét s több várost alapított. 
Piai számára Intelmeket írt orosz nyelven. 

3. V- Alekszandrovics, orosz nagyherceg, 
II. Sándor cár harmadik fia, szül. 1847 ápr. 22., 
megh. Szent-Pétervárott 1909 febr. 17. Az 1877-
1878-iki török háborúban a 12. hadtest parancs
noka volt. III. Sándor cár trónralépése után 1881. 
a gárdahadtest élére állította s 1886-1905. a 
szentpétervári katonai kerület parancsnoka volt. 
Ez állásában egyik erís támasza volt a reakciós 
politikának és ellenzett minden alkotmányos re
formot. 1874 aug. 28. vetto nőül Mária (Mária 
Pavlovna) mecklenburg-schwerini nagyhercegnőt 
(megh. 1920). Gyermekei: Kirill nagyherceg 
(szül. 1876 szept. 30), ki 1905. nőül vette Viktó
ria Melitta szász-koburg-gothai hercegnőt, Ernő 
Lajos hesseni nagyherceg elvált feleségét; Borisz 
nagyherceg (szül. 1877 nov. 12.); Andrej nagy
herceg (szül. 1879 máj. 2) és Heléna nagyhcr-
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cegnő (szül. 1882 jan. 17), aki 1902 aug. 16. Miklós 
görög herceghez ment nőül. 

Vladimir-öböl (Szent V.), a Japáni tengernek 
az orosz szibíriai partokba nyúló öble három 
kisebb melléköböllel; csak két hónapon át van 
befagyva. 

Vladimir-rend, orosz császári érdemrend volt, 
alapította II. Katalin cárnő 1782 szept. 22. (okt. 4.). 
1801 dee. 12. (24.) Sándor cár új szabályokat adott 
a rendnek, melynek négy osztálya volt. Csak 
orosz alattvalók, illettőleg tényleges orosz állam
hivatalnokok nyerhették. A renddel az orosz 
nemesség együtt járt. 

Vladislavci (Laczháza), adók. Veró'cze vm. 
eszéki j.-ban, (1910) 791 magyar, horvát és német 
lak. (Tr. SzHSz.) 

Vladiszláv, 1. Ulászló. 
Vladiszlava, régibb neve Kujavia fejedelem

ségnek (1. 0.). 
Vladivosztok (a <nKélet urán, előbb Port May), 

kikötőváros Szibiria Parti tartományában 43° 7' 
földr. szélességen (kb. mint Marseille), a Nagy-
Pétercár-öbölben, a szibíriai vasút végállomása. 
Kitűnő kikötőjét sziklaszigetek védik, de a hajó
zást a sok köd és a három-négy hónapig tartó 
jég nagyon hátráltatják. Évi középhőmérsóklete 
csak 4'4°, de az évi ingadozás nem nagy, a januá-
rius középhőmérséklete —14-8", a júliusé 20-9°. 
Az oroszok alapították 1860. az itt volt Port-May 
kikötőcske helyén. Lakosainak száma 1880-ban 
csak 7300, 1898-ban 30,000, 1910-ben már 
90,000 volt. Forgalma igen tekintélyesre emel
kedett. Múzeuma, ipar- ós tengerésziskolája, 
fiú- és leány-középiskolája van. 1917 április
ban az orosz forradalom kitörése után japáni 
csapatok szállták meg, mert a környéken ural
kodó anarchista mozgalmak az idegen állam
polgárokat fenyegették. A cseh legionáriusok, 
valamint a vörös csapatok támadásait gyakran 
kellett visszaverniük a japániaknak, miközben 
a város sok kárt szenvedett. Végül 1922. az orosz
szovjet kormánnyal törtónt egyesség alapján 
Japán kiürítette V.-ot és azt Oroszország vette 
ismét teljes birtokába. 

Vlaenderen, 1. Flandria. 
Vlahuta Sándor, román költő, szül. Plesesti-

ben 1859 szept. 5. írt több kötet verset, novellát 
s egy Dan c. regényt. 

Vlajk v. Yajkó, vajda, 1. László, 11. 
Vlam nyelv, 1. Flamand nyelv. 
Vlára-szoros, a Magyar-Morva határhegysé

gen keresztülvezető folyóvölgy, a hasonlónevű 
patak, a Vág mellékvize folyik rajta keresztül, a 
völgyben vasút visz Trencsénből Ungarisch-
Hradischba (Morvaország). (Tr. Cs.-Szl.) 

Vlasko polje, község Lika-Krbava vm. otocaci 
járásában, (1910) 1263 szerb és horvát lakossal. 
(Tr. SzHSz.) 

Vlcek (ejtsd: vksek), Václav, cseh drámaíró, 
elbeszélő s publicista, szül. Streehowben 1839 
szept. 1., megh. Vinohradyban 1908 aug. 31, 
Tragédiái ós vígjátékai közül legismeretesebb az 
Eliska Pi-emyslovna. Azonkívül több történeti 
elbeszélést s egy regényt írt. 

Vledény (Vládeni), nagyk. Pogaras vm. Bár
kányi j.-ban, (1910) 1272 román lak. (Tr. E.) 

Vlegyásza (Vigyázó), a Bihar-hegység leg
magasabb csúcsa (1848 m.), Kolozs vm. bánffy-
hunyadi j.-ban, az EKE által feltárt szép vízesés
ről ismert Havasrekettye (Retyiczel) községtói 
Ny.-ra, a Dragan és Sebes patak völgyei közt. 
(Tr. R.) 

Vlieger, Simon de, hollandi festő, szül. Rotter
damban 1600 körül, megh. Wespben 1653. Való
színűleg Jan Porcellisnak volt tanítványa és fő
leg tengeri képeket, de egyéb tájképeket is festett. 
Különösen amazok jelentősek és hovatovább töké-
letesbedő átmenetet képeznek e műfajnak régibb, 
inkább még a tárgyi elemet hangsúlyozó fázisa 
és a tiszta f estőiségre törekvő újabb irány között. 
Jellemző képei az amsterdami, hágai, bécsi, 
drezdai képtárakban. A budapesti Szépművészeti 
Múzeumban Szélcsend a tengeren c. képén kívül 
két tájképe látható. 

Vlieland, a Ny.-i Fríz-szigetek egyike; Észak-
Holland németalföldi tartományhoz tartozik, 
Texel és Terschelling közt, 28 km* területtel, kb. 
1000 halász lak. 

Vlissingen (Vliessingen, Flessingue, Flu-
shing), város Zeeland németalföldi tartomány
ban, (1920) 23,343 lak., szivar-, hajó- és gépgyár
tással, elsőrangú kereskedelmi kikötővel. Ki
válóbb épületei a XIV. sz.-beli Jakab-templom, a 
városháza, régiséggyüjteménnyel és Ruytcr em
léke. V.-t 1585—1615-ig angol csapatok tartották 
megszállva. 1808-ban a francia császárságba ke
belezték be. 1809-ben angolok fogla'ták el, akik 
a következő évben, midőn elvonultak, az összes 
erődítményeket lerombolták. 

Vljonesz, vagy Valona, város, 1. Avlona. 
Vloclavszk, város, 1. Wtoctaicek. 
Vltava, a Moldva folyó (1. 0.) cseh neve. 
Vlyndt Paul, német ötvös, 1. Flindt. 
V. 11. a. m. vicario noniine (lat.), helytartó v. 

helyettes. 
V o a n d z e i a Toiirn. (n»v.). A pillangós virá-

gúakhoz tartozik, egyetlen faja a V. subterranea, 
trópusi hüvelyes veteménynövény, melynek föld
alatti termése van és magvából olajat nyernek. 
Fiatal hüvelye is táplálék. (Angola-borsó.) 

V o c a b u l a r i u m (lat.) a. m. szójegyzék, szótár. 
Voca l i s (lat.) a. m. magánhangzó. — 7. zene, 

1. Énekmü. 
V o c a l i s a t i o (lat.), csupán a mássalhangzókat 

feltüntető sémi írásokban a szavaknak vagy szö
vegnek magánhangzókkal és a hangsúlyt jelzS 
jegyekkel való ellátása. 

V o c a t i v u s (lat.), indogermán nyelvekben ai 
úgynevezett szólító eset, mely a megszólításnak 
külön formája; pl. a latinban amicus barát: 
amice!, dominusúr: domine !; a görögben kyríot 
úr : kyrie ! 

Voces b e l g i c a e , 1. Bóbizáció. 
Voce s o l a (olasz), 1. Ássa voce. 
Vocin, adó- és politikai község Verőcze 

szlatinai j.-ban, (1910) 2316 horvát, szerb, niagyí 
és német lak. (Tr. SzHSz.) 

V o c o n i a l e x , római törvény Kr. e. 169-
mely kimondta, hogy a hagyományok értéke; 
mely az örököst terheli, ne lehessen nagyoWL 
mint amit az örökös kap. Hasonló célú TOB 
korábban a lex Fúria, később a lexFalcidia(Lft)k 
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Vodan, 1. Wo'dan. 
Vodena (Vodina), város a hajdani Szaloniki 

törők vilajetben, kb. 14 000 nagyobbára keresztény 
szláv lak. 1913 óta Görögországhoz tartozik. 

Vod jan ik (ejtsa : vogyánik) v. vodjánoj (orosz) 
a. in. a vízi ember (az orosz néphit egy kísértete). 

Vodjinci. adó- és p. k. Szerem vm. vinkovoei 
j.-ban, (i9io) 1058 horvát és német lak. (Tr. SzHSz.) 

Vodka (orosz, elrontva vutki) a. m. pálinka. 
Vodl-oszero,tó01onec szovjet-orosz kormány

zóságban, területe 468 km2. 
Vodnjan, város, 1. Dignano. 
Voeltzkow, Alfréd, német zoológus, szül. Ber

linben 1860 ápr. 14. 1889—94-ben nagyobb expe
díciót vezetett Kelet-Afrikába, Madagaszkárba 
stb. s a trópusi tengerek állatvilágát és a kro-
kodilusok fejlődését tanulmányozta. 1903—05-ben 
az Indiai-óceán Ny.-i részein levő korallszigeteket 
tanulmányozta behatóan a helyszínen. Nagyobb 
művei: Wissenschaftliche Ergebnisse derReisen 
in Madagaskar und Ostafrika (Frankfurt a. M. 
1897—1905, 3 köt.); Beitráge zur Entwicklungs-
poschichte der Reptilien (u. o. 1899-1903,6 rész); 
Cb3r Kokkolithen und Rhabdolithen nebst Bemer-
kungen über den Aufbau und die Bntstehung der 
Aldabrainseln (u. o. 1901); Die von Aldabra bis 
jetzt bekannte Plora und Fauna (u. o. 1902); Reise 
in Ostafrika in den Jahren 1903—05 (Stuttgart 
1906-12). 

Voetius (ejtsd: fútius), Gysbertus, a holland kál
vinizmus egyik fő oszlopa, sztil. Heusdenben 1588 
maré. 3., megh. Utreehtben 1676 nov. 1. 1617-ben 
szülővárosa lelkészévé lett. Itt kezdett el mű
ködni az arminiánizmus (1. Arminiánusok) ellen. 
1634-ben tanár lett az utreehti főiskolán s egy
szersmind 1637 óta az ottani gyülekezet lel
késze. Dogmatikai fő műve: Seleetae disputatio-
nes theologicae (Utrecht 1618). Egyéb művei: 
De exereitio pietatis (1664); Diatribe de theolo-
gia (166S). V. ö. Duker, Gysbertus V. (Utrecht 
1897-1907, 2 köt.). 

Vogel, 1. Eduárd, német Afrika-utazó, szül. 
Crefeldben 1829 inára 7., megh. Vadaiban 1856 
febr. Lipcsében és Berlinben természettudomá
nyokat és csillagászatot tanult; 1851. Londonban 
a Bishop-féle csillagda asszisztense lett; 1853-ban 
az angol kormány Petermann javaslatára meg
bízta egy középafrikai expedíció vezetésével. 
1854 jan. 13. Kukába érkezett, 1856 jan. Kukát 
elhagyta, hogy keletre, a nílusi tartományok felé 
hatoljon, útját délre a Csad-tó körül vette s Marába 
érkezett, hol 1856 febr. Vadai szultánjának paran
csára megölték. Emlékét nővére, Polko Eliz örö
kítette meg: Erinnerungen an einen Vorscholle-
nen, Aufzeichnungen und Briefo von und tiber 
Eduárd V. (Leipzig 1863). 

2. V., Hennann Kari, német asztrofizikus, 
szül. Lipcsében 1841 ápr. 3., megh. Potsdamban 
1907 aug. 13. 1835-ben szülővárosának csillag
vizsgálóján nyert alkalmazást, 1870. Bülow báró
nak a Kiél melletti bothkampi esillagviz-gúlójára 
ment, 1874. a potsdami asztrofizikai obszervató
riumon obszervátor, 1882. pedig ez intézet iur;~<t-1 
gatója. V. a modern asztrofizikának kiváló HIU- | 
tere. Számos nagyobb müve és értekezés'.) a botb ! 
kampi és potsdami obszervatóriumok kiadványai 
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ban, az Astron. Nachrichtenben és akadémiai ki
adványok alakjában jelentek meg. 

3. V., Hermann Wilhelm, német kémikus és 
fotográfus, szül. Dobrilugkban (Poroszország) 
1834., megh. Berlinben 1898 dec. 17. Fizikát és 
kémiát tanult. 1884 óta a charlottenburgi mű
egyetem fototechnikai laboratóriumának vezetője 
volt. V. a fotográfia minden részletére kiterjedő 
vizsgálatokat végzett, nevezetesebbek a szenzi-
bilizátorokról, az alkalikus előhívásról, a perspek
tíváról a fotográfiában szóló vizsgálatai. 1873 óta 
főkép spektrálfotográfiával és spektrálanalizissel 
foglalkozott. Több kiadást ért fotográfiai tanköny
vet, praktikus spektrálanalizist és számos szakba 
vágó értekezést irt. 1864-től szerkesztette a Pho-
tographische Mitteilungen folyóiratot. 

4. V., Hugó, német festő, szül. Magdeburgban 
1855 febr. 15. Düsseldorfban E. v. Gebhardt és 
Sohn, Parisban Lefebvre tanítványa volt. Ismert 
történeti képei: Luther a Wartburgban felolvas 
bibliafordításából (Hamburg, Kunsthalle); A nagy 
választófejedelem francia menekülteket fogad 
(1885); Hitvalló Ernő herceg két alakban veszi fel 
az Úrvacsorát (hannoveri múzeum). Falképekkel 
díszítette a berlini városházát, a merseburgi 
Stándehausot, a hamburgi városházát. 

5. V., Jákob (V. von Glartis), svájci költő, 
szül. Glarusban 1816 dec. 11., megh. u. o. 1899 
ápr. 22. Gyári munkás, nyomdász, majd könyv
kiadó vállalat tulajdonosa volt. Munkái: Gedichte 
(14. kiadás, 1890); Bilder a. d. Alpen. Gedichte 
(1874); Stíllé Lioder (1879); Wildo Kastanien 
(epigrammok); Erinnerung an das Klönthal 
(6. kiad., 1899); Wilde Rosen, Satiren u. Gedichte 
(1888). 

6. V., Joliann Ghristoph, német zeneszerző, 
szül. Nürnbergben 1756., rnegh. Parisban 1788 
jún. 26., ahol két operája a Nagyoperában nagy 
sikert aratott (La toison d'or 1786 és Démophon 
1789). — Unokája V. Louis Charles, szül. Lilié
ben 1808 máj. 17., megh. Parisban 1892 szept, 
több tetszéssel fogadott operát irt, mint Le siégo 
de Levde (Hága 1847); La moissonneuse (Paris 
1853); GredindePigoche(1866); La fllleule du 
roi (Brüsszel és Paris 1875); továbbá zenekari mü
veket és egyházi szerzeményeket. 

7. V., Joliann Friedrich, német rézmetsző, 
szül. Anstbachban 1829 dec. 17., megh. München
ben 1895 febr. 13. Münchenben élt ós régi meste
rek (Van Dyck, Moreto) művein kívül korabeli 
német festők (Piloty, Knaus, Vautier) képei után 
is készített rézmetszeteket. 

8. V., Kari, német térképész, szül. Herzfelden 
1818 máj. 4., meghalt Gothában 1897 júl. 16. 
1846—51-ben résztvett Kurhessen tartomány topo
gráfiai felvételében, 1854. lépett Justus Perthes 
gothai földrajzi intézetébe, 1857-től kezdve dolgo
zott Stieler nagy kézi Atlaszába, 1880. elkészí
tette a tiiringiai erdő térképét, 1891—93. készí
tette a Német birodalom térképét 27 lapon katonai 
célokra 1: 500,000 arányban. 

9. V., Ludivig, svájci festő, szül. Zürichben 
1788 júl. 10., megh. u. o. 1879 aug. 21. A bécsi 
akadémián tanult, majd 1810. Rómában Corneliu3 
köréhez csatlakozott. Itt festette A svájciak haza
térése a morgarteni csatából c. művét. Hazájába 
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való visszatérése után is főleg a svájci történet
ből merített képeket festett. 

Vogeler, Heinrich, német festő, szül. Brémá
ban 1872 dec. 12. A düsseldorfi akadémián tanult, 
de 1894. Worpswedeban telepedett le és az ottani 
művészkolónia legismertebb tagjai közé tartozik; 
különösen idilli és meseképeivei szerzett nép
szerűséget. Rézkarcokat készített Gerbart Haupt-
mann «Versunkene Glocke» c. drámájához és 
kiadta «An den Frühling» c. rézkarc-sorozatát. 

V o g e l f r e i (ném.), 1. Ex lex. 
Vogelsang, ífermawn,német mineralógus, szül. 

Mindenben 1838 ápr. 11., megh. Delftben 1874 
jún. 6. Bonnban tamilt, ahol 1864. habilitáltatta 
magát, majd a delfti politechnikum tanára lett. 
Egyike volt az elsőknek, aki belátta a mikrosz
kopikus vizsgálatok fontosságát a mineralógia és 
a geológia terén. Bebizonyította a folyékony 
szénsav jelenlétét több ásványban és kőzetben, 
továbbá felismerte akristályképzödések első fejlő
dési stádiumait, a kőzeteket újonnan rendsze
rezte. Müvei közül kiemelendők, koszorúzott 
műve: Die Vulkáné der Eif el, in ihrer Bildungs-
weise eriautert (Haarlem 1864); Philosophie der 
Geologie nebst mikroskopisehen Gesteinsstudien 
(Bonn 1867); Über die Systematik der Gesteins-
lehre (u. o. 1871); Die Krystalliten (u. o. 1875). 

Vogelsfoerg (Vogélsgébirge), a Német Közép
hegység egyik kialudt bazaltvulkánja Hessen 
német tartomány és Cassel porosz kerület terü
letén. 600 m. magas platóval emelkedik ki a kör
nyezetéből s ezen nyugszanak főbb csúcsai: a 
Taufstein (772 in.), Hoherothskopf (767 m.) a 
Herchenhainer Höhe (723 m.) és a Sieben Ahorn 
(696 m.). Oldalairól mindenfelé számos patak 
folyik le mélyen bevágódott völgyekkel; bazalt
jait, trahitdoleritjeit és trahitjait éptiletkőnek 
használják föl, néhol vasércei is vannak. A vul
kán a miocénben törhetett ki s 2000 m. magas 
lehetett, oldalain fiatalabb üledékes kőzetek is 
találhatók.Éghajlatazord, a felsőbb részeken csak 
állattenyésztés folyik rajta, alsóbb lejtőinek 
szántóföldjei igen jó termők. A hegységet turis
ták nem nagyon látogatják. V. ö. Both, fllustrier-
ter V.-Pührer (u. o. 1904). 

Vogel von Falckenstein, Eduárd, porosz had
vezér, szül. Boroszlóban 1797 jan. 5., megh. Dol-
zigban (Szilézia) 1885 ápr. 6. Mint önkéntes har
colt az 1813—14-iki hadjáratban, később vezérkari 
tiszt volt. Az 1864-iki dán háborúban a szövetsé
ges porosz és osztrák sereg vezérkari főnöke volt, 
majd a jütlandi sereg parancsnoka lett. 1866-ban 
az ú. n. Majnái hadsereg élén előbb Hannovert 
szállotta meg s a langensalzai kapituláció után 
(jún. 29.) a bajorok ellen fordult s több kisebb 
ütközetben ezeket is visszaszorította és jú!. 16. 
bevonult Majna-Frankfurtba. Ezután Csehország 
katonai főparancsnokává nevezték ki. 1870—71-
ben a parti tartományok védelmével bízták meg; 
1873. nyugalomba vonult. V. ö. von den Wengen, 
General V. und der hannovorische Feldzug 1866 
(Gotha 1886). 

Vogel von Vogelstein, Kari Cfiristian, német 
festő, szül. Wildenfelsben 1788 jún. 26., megh. 
Münchenben 1868 márc. 4., V. Christian Léb-
recht (1759—1816) festő fia és tanítványa, 1813. 

Rómában az ú. n. nazarénus festők köréhez csat
lakozott, 1820. a drezdai akadémia tanára lett, 
1853 óta Münchenben élt. Mint dán udvari festő 
sok arcképet festett. Sok oltárképe van dánországi 
templomokban, a drezdai képtárban 12 jelenet 
Goethe Faustjából. 

Vogesit, kőzet, eruptív teléreket alkot, lénye
ges elegyrészei: ortoklász és amflbol, néha augit 
is. Elterjedt kőzet főkép a gránitban: Vogézek, 
Odenwald, Cseh-Szász-Érchegység, Szilézia. 

Vogézek 1. (Wasgau, a Niebelungen-énekben 
Wasgenicald, Wasgenstein, lat. Vosegus, Vosa-
gus, Vogesus, franc, les Vosges), röghegység a 
Rajna balpartján, jelenleg francia területen. A 
felső vas:y D.-i ós alsó vagy B.-i részekből áll. 
A D.-i Baseltől, illetve a Jurától elkülönítő Bel-
forti kaputól a Saar folyásáig húzódik 100 km. 
hosszúságban és 50 km. szélességben s épúgy, 
mint a vele párhuzamos Sehwarzwald hegység, 
ez is D. és a Rajna völgye felé meredeken eresz
kedik le, Ny.-on pedig a Monts Faucilles által 
a Langresi fensíkkal van összeköttetésben s alig 
észrevehetően simul el feléjük. Lekopott csúcsait 
Ballon vagy Belchen névvel illetik, a főbbek a 
következők: a Nagy- vagy Gehveiler Belciien 
(1423 m.), Hoheneck (1366 m.), Kleinkopf (1382 
m.), Rheinkopf (1319 m.), Tanneck (1292 ni.), 
Champ du Fé (1095 m.), tavai a Fekete- (950), a 
Fehértó (1050 m. magasban) s a Gérardmer (1. o.) 
melletti tavak. Gránit, gnájsz és paleozói kőze
tekből áll, szén v. érctelér alig található benne. A 
D.-i végén néhány patakja a Saőneba ömlik, a többi 
a Rajnába, részben a Mosel és 111 útján, némelyik
nek festői völgye van, ilyen a Savoureuse melletti 
Giromagny-, a Münster- és Breusch-völgy. A 
szőllő 400 rn.-ig, a gabona 900 m.-ig megérik rajta 
s a hegylábakon a szelíd gesztenye is megterem. 
Az É.-i V. alacsonyabb, főleg homokkővel elta
kart kristályos kőzetekből állanak s csak a K.-i 
lábnál bukkannak ki gránit-, gnájsz-, porflr- és 
melaflrtömegek a Saar forrásai körül a 380 m. 
magas Zaberni-hágónál, csúcsai 600 m.-ig sem 
emelkednek, a Nagy-Wintersberg is csak 577 m. 
magas; vasércet benne Niederbronnál, szenet For-
bachnál bányásznak, ásványvizei közül a nieder-
bronni és a plombiéresi nevezetesebbek. A világ
háborúban, különösen 1915 elején véres harcok 
színhelye volt. V. ö. Seydlüz (Metz 1886), Mün-
del (11. kiadás, Strassburg 1906), Schmidt (2. 
kiad. u. o. 1907) leírásai; Bleicher, Les Vosges 
(Paris 1890); Trinius, Die Vogosen in Wort und 
Bild (Karlsruhe 1895); Fournier ós Franck, Les 
Vosges (5 rész, Paris 1899-1901); Karte der 
Vogesen (1 : 50.000, Strassburg 1900, a német 
Vogesenklub kiadása); Wörl, Die Vogesen (Wtirz* 
burg 1893); «Dio Vogesen» Zeitschrift für Toti-
ristik und Landeskunde (szerkeszti A. Mayer, 
Strassburg, 1907-től); Kirschleger: Flore Vogéso-
Rhénane (2 köt., Strassburg 1870); Grucker,J)ie 
Vogesen (Bielefeld 1908). — 2. Vosges, francia 
département (1. o.). 

Voggenhuber Vilma, operaónekesnő (szoprán), 
szül. Pesten 1845., megh. Berlinben 1888 jan. 
11. 1862-ben lépett fel a pesti Nemzeti Színház
ban Bellini Rómeójában nagy sikerrel és 1865. a 
színház primadonnája lett. Ezután német szin-
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padokon aratott sikert vendégjátékai alkalmával, 
1867. a bécsi, 1868—88. a berlini opera tagja 
volt. 1868-ban Kzolop basszista neje lett. 

Vophsra, város Pavia olasz tartományban, 
(isii) 23.242 lak., solyeintenyésztéssel, termény
kereskedelemmel ; a XVI. sz.-ban tijra épített 
S:i:i-Lorenzo-teinplommal. XIV. sz.-beli erődít
ményei helyén sétányok vannak. V. az ókori Iria 
Augusta. 

Vogl ViJrtor, geológus, szül. Budapesten 1885 
aug. 9., inegh. Rákospalotán 1922 aug. 23. A Föld
tani intézet szolgálatába állván, 1910—13 között 
a Földtani Társulat másodtitkára volt s Tapp 
Károly főtitkárral együtt a Földtani Közlöny 
német részét szerkesztette, 1920. osztály-geológus 
lett. Nagyobb munkái: Apiszkei briozoás márga 
faunája (Földt. Int. Bvk. XVIII. k.); A Vinodol 
eocén márgáinak faunája (u. o. XX. köt.); A 
mrezlavodicai paleodiasz (u. o. XXI. k.), Tenger-
mellékünk Utón képződményei (u. o. XXIII. köt.). 
Számos értekezése jelent meg magyar és külföldi 
folyóiratokban. 

Vogl, 1. August Emil von, osztrák orvos, szol. 
Weisskirchenben (Morva) 1833 aug. 3., megh. 
Bozenbeu 1909 júl. 25. 1874 óta a bécsi egye
tem rendes tanára, 1887—88. rektor volt. Főbb 
művei: Nabrungs- und Genussmittel aus dem 
Pflanzenreiche (Wien 1S72); Beitráge zur Kennt-
niss der sogenannten falschen Chinarinden (u. o. 
1876); Cominentar zur östorr. Pharmacopöo (u. o. 
1869—80). 

2. V., Heinrich, német énekes, szül. München
ben 1845 jan. 15., megh. u. o. 1900 ápr. 21.1865-től 
a müncheni udv. opera tagja volt. Wagner-szere
pekben aratta legnagyobb sikereit, különösen mint 
Tristan. A felesége Therese (szül. Thoma), szül. 
Tutzingban 1845 nov. 12., híres WTagner-éne-
kesnő volt. 

3. V., Johann Nepomuk, osztrák-német költő, 
szül. Bécsben 1802 nov. 2., megh. u. o. 1866 nov. 
17-én. 1848 óta az alsó-ausztriai tartománygyülés 
hivatalnoka volt. Anyja magyar nő volt s a ma
gyar föld iránti szeretetének gyakran ad kifeje
zést költészetében. Balladái, románcai, mondái és 
legendái összegyűjtve megjelentek Bécsben (1846). 
További munkái: Lyrische Blatter (2. kiad. 1844); 
Novellen (1837); Volksmárchen (1837); Klange 
und Bilder aus Ungarn (3. kiad. 1848); Neue Er-
záhlungen und Novellen (1841); Neueste Dich-
tungen (Pest 1843.); Lyrische Gedichte, Báliadén 
und Erzáhlungen (Wien 1902). írt sok elbeszélést 
is, általában termékeny író, aki sokszor jól találja 
<A a nép világából vett tárgyainak földolgozásá
ban a népies, naiv hangot, de sokszor költőietlen. 
V. ö. Schmidt, Joh. Nep. V. (1868). 

Voglej, Aquileja (1. o.) szláv neve. 
Vogler, Georg Joseph, pap, Abt Vogler néven 

ismort német zeneszerző és pedagógus, szül. 
Wittenbergben 1749 jún. 15., megh. Darmstadtban 
1814 máj. 6. Páduában és Rómában teológiai 
tanulmányai mellett zenét is tanult. Rómában 
szentelték pappá. 1775-ben megalapította Mann-
liemiban híres zeneiskoláját, 1786-99. Stockholm
ban működött mint kir. zeneigazgató, ó találta 
fel az orchesztriont (1. o.). Számos operát, egyházi 
zenemüvet és elméleti munkát írt. 

Voglit (ásv.), 1. Uranotallit. 
Vogorides Sándor herceg, 1. Aleko pasa. 
Vogrich (Wogritsch) Miksa zeneszerző, szül. 

Nagyszebenben 1850 körül, megh. New Yorkban 
1916 szept. havában. Operái: Wanda (Firenze 
1875); König Arthur (Lipcse 1893); Die Buddha 
(Weimar 1904). Zenét írt Wildenbruch Die Lieder 
des Euripides c. színművéhez (Weünar 1905). 

Vogt , a német jogban a. m. védnök, aki föl 
van jogosítva másokat úgy oltalmazni és képvi
selni, hogy azok vele szemben ennek folytán 
függő viszonyba jutnak. Legkorábban az egyhá
zaknak és a kolostoroknak voltak ily védnökeik 
(Schirmvogt). Később a német-római császárok 
közvetetten birtokaik igazgatására rendeltek ki 
vogtokat. A városoknak is rendeltek uraik, a tar
tományok fejei vagy a császár egy vogtot (Voigt, 
advocatus) vagy soltésztól, o.). Különben más 
alacsonyabb fokú tisztviselőt manapság is helyen
ként vogtnak n eveznek (Kirchenvogt, Schlossvogt, • 
Hausvogt, Feldvogt) a főnök, előljáró fogalmának 
értelmében, de mint fővédnököt, az uralkodót is 
vogtnak hittak. 

Vogt, 1. Friedrích, német germanista, szül. 
Greifswaldban 1851 márc. 11.1885-ben Kiéiben, 
1889. Boroszlóban, 1902. Marburgban (Hessen) lett 
egyet, tanár. Boroszlóban megszervezte a «Schle-
sische Gesellschaft für Volkskunde» nevű társa
ságot és kiadta a «Mitteilungen der Schlesischen 
Gesellschaft für Volkskundea c. gyűjteményt, 
amely a Szepességre vonatkozó dolgozatokat is 
közöl. A Paul-féle Grundriss der germ. Philolo-
gie-ba a közópfelnómet irodalom történetét írta 
meg, majd Max Koch boroszlói tanárral együtt 
kiadta a legelterjedtebb német irodalomtörténetet 
«Geschichte der deutschen Literatur von den áltes-
ten Zeiten bis zur Gegenwart» c. (Leipzig, Bibi. 
Institut, számos kiadás), melyben a régi irodalomra 
vonatkozó részt V. írta. Számos régi irodalmi 
miivet adott ki, melyek közül legnevezetessebb a 
Lachmann-féle «Minnesangs Frühling» c. közép
felnémet lírai gyűjtemény. 

2. V.,Johan Hermán IAe, norvég geológus, szül. 
Tvedestrandban (Norvégia) 1858. A krisztiániai 
egyetem tanára. Számos munkát írt Norvégia 
geológiai viszonyairól. Általános értékű műveket 
adott az érctelepek képződéséről. Beyschlag és 
Krusch német geológusokkal együtt írt nevezetes 
munkája: Die Lagerstatten der nutzbaren Mine-
ralien und Gesteine nach Form, Inhalt und Ent-
stehung (Stuttgart 1909). 

3. V., Kari, német természetvizsgáló és poli
tikus, szül. Giessenben 1817 júl. 5., megh. Genf
ben 1895 máj. 5. 1833 óta Giessenben orvostant 
tanult s amellett másfél évig Liebig laboratóriu
mában dolgozott. 1835—44-ig Bernben és Neuf-
chatelben anatómiai és fiziológiai tanulmányokkal 
foglalkozott. 1844—46-ig Parisban élt,majd Olasz
országba ment. 1847-ben giesseni egyetemi tanár 
lett. Az 1848-as politikai mozgalmakban nagy 
buzgósággal jelentékeny részt vett. Tanári kated
rájától megválva, 1850-ig Bernben élt. Ugyanezen 
év őszén Nizzában ismét zoológiai vizsgálatokba 
fogott. 1852-ben a geológia, később a zoológia 
tanára lett Genfben; majd a nagy tanács tagjává 
s 1878. a svájci nemzeti tanács tagjává válasz-
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tották. Szobrát a genfi egyetem udvarán 189Ö. 
leplezték le. Részint tisztán tudományos, részint 
népszerű müvei közül nevezetesebbek: Bilder aus 
dem Tierleben (Frankfurt 1852); Untersuehungen 
über Tierstaaten (u. o. 1851), mely két műve utóbb 
összefoglalva, Altes und Neues aus Tier- und Men-
schenleben (2 köt., u. o. 1859) címen jelent meg; 
Köhlerglaübe und Wissenschaft (4. kiad, Giessen 
1856); Zoolog. Briefe (2 köt., Frankfurt 1851); 
Vorlesungen über den Menschen (2 köt., Giessen 
1864); Die Sáugetiere in Wort und Bild, Specht 
F. képeivel (München 1883); Lehrbuch der prak-
tischen vergleichenden Anatomie (Yung B.-vel, 
2 köt., Braunsehweig 1888—94). V. egyike voit a 
materializmus legbuzgóbb előharcosainak Német
országban. Életrajzát megírta fia (William Vogt) 
La vie d'un homme. Carl Vogt (Paris 1896). 

4. V., Nils Collett, norvég'költő, szül. Oslóban 
„ 1864 szept. 25. Több költeménygyűjteménye és 

regénye jelent meg, amelyek komoly művészetről 
tanúskodnak. Leghíresek «Bmberek» c. regénye 
(1903). 

Vogüé (ejtsd: vogfié), l. Charles Jean Melchior 
gróf, francia archeológus, szül. Parisban 1829 
okt. 18., megh. u. o. 1916 nov. 10. Korán foglal
kozott a vallástörténet és keleti művészet tanul
mányozásával s 1853—54., később 1861—62. tu
dományos utazásokat tett Palesztinában és Szíriá
ban, 1871—75. konstantinápolyi, 1875—79. bécsi 
francia nagykövet volt; 1868. a párisi akadémia 
tagjává választotta. Munkái: Les églises de la 
Terre-Sainte (1859); Le temple de Jérusalem 
(1864—65); L'arehitecturo civile et religieuso du 
I. au VI. siécle dans la Syrie eentrale (2 kötet, 
1865—1877); Mélanges d'arcliéologie orientale 
(1869); Inseriptions sémitiques (2 köt. 1874—77); 
Mémoires de Villars (1884—94); Le duc de Bour-
gogne et le duc de Beauvilliers (1900). 

2. V., Eugéne Melchior vicomte de, francia író 
ós diplomata, szül. Nizzában 1848 febr. 24., megh. 
Parisban 1910 márc. 24. Irodalom- és művelődés
történeti értekezései a Revue des deux Mondes-
ban és a Journal des Débatsban jelentek meg. 
Főműve: Le Román russe (1886), magyarul is 
megjelent: Az orosz regény, ford. Huszár Imre 
(Budapest 1908 ,2 köt.). Egyéb kötetei: Souvenirs 
et visions (1887); Heures d'histoire (1893); Devant 
le siécle (1895) és két politikai tartalmú regény: 
Les morts qui parlent (1899); Le maitre de la 
mer (1903). V. ö. Lemaitre, Les contemporains 
VI. köt. (Paris 1896). 

Vogul nyelv, a magyar nyelvnek egyik leg
közelebbi rokona, az ugor nyelvek legkeletibb 
ágához tartozik (legközelebb az osztjákhoz). íme 
pl. a vogul számnevek: 1 = ük, 2 = két, 3 = kő-
rom, 4 = nile, 5 = üt, 6 = kát, 40 = nalimen, 
50 = atpen, 60 = katpen; vagy a testrészek vo
gul neve: fej =pan, kéz = kát, mell = majl, 
fül —paV, velő == valem stb. A vogul nyelvkincsek 
összegyűjtését Reguly Antalnak és Munkácsi Ber
nátnak köszönjük. Hunfalvy Pál is több munká
jában foglalkozott a V.-vel. 

Vogulok (saját nemzeti nyelvükön: manysi, 
mánysi, a zürjóneknél: jögjarak a. ni. jögra-nép, 
a régi orosz évkönyvekben: jugri). A magyarság 
legközelebbi nyelvrokonai, akik mintegy 5000 

rőnyi számmal (a 40-es években: 6342) Szibíria 
Ny.-i részében az Urai-hegységtől az Ob-f olyamig 
s a Tavda-folyótól D. felé a Szigváig, az é. sz* 
58—66°, k. h. 76—85° közt, 210,000 km* terü
leten, K.-re és E.-ra a törzsrokon osztjákoktól, 
Ny.-ra a zür jenektől, DNy.-ra és D.-re az oroszok
tól, DK.-re a tatároktól környezve laknak s hat, 
egymástól határozottan különváló nyelvjáráson 
beszélnek. A vogul falu 2—3 házból áll, a leg-
nagyobban sincs több 7 háznál. Az egész vogul 
föld lápos, mocsaras erdőségekből (fenyvesekből) 
áll, rén- és jávorszarvasokkal, medvével, far
kassal, különböző szőrméjű rókával, nyuszttal, 
nyesttel, evettel, hóddal, vidrával, aztán fajddal, 
császármadárral, sasokkal stb. Hajdan sokkal 
nagyobb területet foglaltak el, úgy hogy a XVII. 
sz.-i Jugria (beleszámítva az osztjákok földjét is) 
890,000 km2 volt, benne 46 kerított helységgel 
vagy várossal, melyben több mint 50 fejedelem 
uralkodott, az előkelők számára pedig abból kö
vetkeztethetünk, hogy egy ízben (1500) az oro
szok ezernél többet ejtettek közülük fogságba, 
ami a vogul-osztják nép ezen időbeli számát leg
alább is 80—100 ezeruek mutatja. Az 1631-iki 
himlő azonban elragadta az élők felét s ezt a csa
pást nem tudták kiheverni. A múlt század vége 
felé kb. 40,000 osztják és 12,000 vogul volt 
s azóta ez a szám lassan apad, úgy hogy ma a 
két nép legföljebb 25,000 főből áll. 

Vallásos világnézetük alapja a természetimá-
dás, legfőbb istenük az ég és föld teremtője, kit 
Numi Tárémnek (Felső-Ég) neveznek. Mellette 
igen előkelő helyet foglalnak el az «égflak» 
(tarem-pihét) vagy nemzeti hősök szellemei, kik 
közt legnevezetesebbek a «világ ügyelö» Szamyu-
átér (arany fejedelem), Numi Tárém legkisebb fia, 
aztán a munkoszi Khdnt-tdrem (had-isten), ezek 
már bizonyos helyhez vannak kötve, hol egykor 
székeltek, itt vannak bálványaik (pupi) is s ez a 
hely szent, hol tisztátalan állapotban nem szabad 
megjelenni, sem füvet leszakítani, sem gallyat 
letörni, sem vizéből nem szabad inni vagy főzni. 
Vannak aztánkülönböző földalatti, vízi, tűzi,hegyi 
s erdei manók és tündérek. 

Életmódjuk vadászat, halászat és rénszarvas-
tenyésztés. Földmíveléssel csak az eloroszosod6 
félben lévő déli V. foglalkoznak. Vadfogásra fegy
vereken kívül csapdát, farkasvermet és madár
hálót használnak. Halászeszközeik a háló, varsa 
ós csége. Csónakjaik kivájt fatörzsből állnak, 
volt azonban régebben könnyű nyírliéj-csónakjuk 
is. Házi állatuk az eb és rénszarvas, de az énekek 
szerint egykor lovaik (lu, lú, lúw) is voltak. 
Gazdagságuk rénszarvasnyájakból áll. Fő táp
lálékuk a rénszarvas- és jávorhús, nyers és 
szárított hal, halzsír, szárított földi bogyók, cir-
bolyadió. Házaikat egykor a földbe vájták; ez 
négyszögű gödör volt, falait facölöpök alkották, 
melyre a föld színén jött a rudakból összerótt s 
földdel és gyeppel borított tető, oldalt vagy köze
pén nyílással a világosságnak és füstnek, melyet 
éjjel nyírhéjjal vagy bőrtakaróval födtek el. A 
ház közelében magas oszlopokon áll az élelmisze
reknek a hombár. Van téli és nyári lakásuk. 

Népköltészetük megbecsülhetetlen anyagának 
összegyűjtésében a magyar Reguly Antal (1843-
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1814) s Munkácsi Bernát (1888—89) fáradozott ; 
Seguly az énekeket Jurkina s Báhtjár, egy vogul 
sarnán után jegyezte föl, Munkácsinak különösen 
Pérse (Mihail Gregorics Persin), egy régi vogul 
-nemzetség utolsó sarja s azután Tatjána Alexe-
ievna Szotyinova, a fentebb említett Jurkina nö
vendéke volt nagy segítségére. Reguly hagyaté
kának egy részét Hunfalvy Pál adta k i : A vogul 
föld és nép (Pest 1864) című. nagy munkában, a 
többit Munkácsi fejtette meg s közölte a Vogul 
népköltési gyűjtemény (Budapest 1892—96) négy 
kötetében, melyek a következők: I. köt.: Regék 
és énekek a világ teremtéséről; II. köt.: Istenek 
hősi énekei, regéi és idéző igéi; III. köt.: Medve
énekek ; IV. köt.: Életképek. Sorsénekek, vitézi 
énekek, medveünnepi színjátékok, állaténekek, 
mesék, találós mesék, néprajzi apróságok, föld
rajzi névjegyzék. Ezeken kívül néhány vallásos 
műből áll az egész vogul irodalom; legrégibb egy 
Miatyánk, melyet Wissen Miklós adott ki 1748. 
Lipcsében (Hunfalvynál 241. old.); ezt követi a 
Miatyánk és tízparancsolat fordítása Szatigintól 
(u.o. 243—254. old.); Máté és Márk evangéliumá
nak fordítása Popov Gergelytől (először közzétette 
az atiírol bibliai társaság s ezután Hunfalvy Pál 
Nyelvtudományi Közlemények IX—X., 1872-73) 
s végül Munkácsi B. hozott magával útjából egy 
Máté, Márk és Lukács evangéliumát magában 
foglaló vogul kéziratot, melyet Feliczin Péter 
fordított le7 Vogul nyelvtant Hunfalvy P. (Egy 
vogul monda, Akadémiai Ért. 1859, I. 285.; A 
kondai vogul nvelv, Nyelvtudom. Közlemények 
IX-X., Pest 1872—73) és Munkácsi B. (A vogul 
nyelvjárások, Budapest 1894) készített. Szótárt 
Sálasi M. (Nyelvtudományi Közlemények XXV. 
1895) állított össze. Életmódjukról, szokásaikról 
is költészetükről stb. a múlt századbeli utazók : 
Strahlenberg Fülöp János (1709—23), Pallas P. 
G. (1770—72) s azután Reguly A. (Hunfalvy P., 
A vogul föld), Castrén S. A., Alüqvist Á. (Mucs-
telinín Matkoilta Venájállá, Emlékezések Orosz
országban tett utazásairól, Helsingfors 1859), 
Munkácsi B. számos, tudományos folyóiratokban 
megjelent értekezésében s Népköltési Gyűjtemé
nyéhez írt hatalmas magyarázó köteteiben (I. 2. 
1892—1902, II. 2. 1910 és 3.1921) s Pápai Károly 
(AV.ésosztjákoknál, Etonographia 1.1890,130.; 
A vogul házasság, Hunfalvy-album 1891, 133— 
150.; Der Typus d. Ugrier, Ethnologische Mit-
tlieilungen aus Ungarn, III. 1894,257—276); Kan-
vMo A. (Ober die wog. Schauspielkunst; Finnisch-
ugr. Forsch. 1906); Bán Aladár, Egyetemes Iro-
dalointört. IV. köt. 

Vohumanó, 1. Bahman. 
Vohwinkel, falu Düsseldorf porosz kerületben, 

(isiül 15,081 lakossal, mechanikai szövőszékekkel, 
gép-, téglagyártással, tapétakészítéssel. 

Voigt, 1. Andreas, német nemzetgazdász, szül. 
Flensburgban 1860 ápr. 18. 1901-ben tanár lett a 
majna-frankfurti kereskedelmi akadémián. Mate
matikai és nemzetgazdasági művei közül neveze
tesebbek : Die Auflösung von Urteilsystemen, dem 
Eliminitationsproblem u. der Kriterien desWider-
spruchs in der Algebra der Logik (Leipzig 1890); 
Kleinhaus und Mietkaserne (F. Geldnerrel, Ber
lin 1905); Die sozialen Utopien (Leipzig 1906, 

2. kiad. 1911); Theorie der Zahlenreihen und der 
Reihengloichungen (u. o. 1911): Mathematische 
Theorie des Tarifwesens (u. o. 1912); Das Tarif-
wesen der Verkehrsanstalten (u. o. 1912); Tech-
nische Ökonomik (Tübingenl912); Kriegssozialis-
mus und Friedenssozialismus (Leipzig 1916). 

2. V., Georg, német történetíró, V. 4. na, szül. 
Königsbergben 1827 ápr. 5., megh. Lipcsében 
1891 aug. 18. A rostocki, majd 1866 óta a lipcsei 
egyetem tanára volt. Müvei: Die Wiederbelebung 
des klassischen Altertums (Berlin 1893, 2 köt., 
3. kiad.); Enea Silvio de Piccolomini als Papst 
Pius II. und sein Zeitalter (u. o. 1856—63, 3 köt.) ; 
Die Kyffháusersage (Leipzig 1871); Die Ge-
schichtsschreibung über den Schmalkaldischen 
Krieg (u. o. 1874); Moritz von Sachsen 1541—47 
(u. o. 1876). 

3. V., Jdhann Kari Wilhelm, német minera-
lógus és geológus, szül. Allstedtben 1752 febr. 20., 
megh. Jenában 1821 jan. 1. A weimari herceget 

'utazásaiban mint természettudós kisérte. 1789-ben 
llmenauban bányatanácsos lett. Munkái: Mine-
ralogisehe Reisen (Weimar 1781—85, 2 köt.); 
Mineralogische Reisen nach den Braunkohlen-
werken und Basalten in Hessen (u. o. 1802); Ge-
schichte der Steinkolilen, Braunkohlen und des 
Torfs (u. o. 1802, 2 köt.). 

4. V., Johannes, német történetíró, szül. Betten-
hausenben (Szász-Meiningen) 1786 aug. 27., megh. 
Königsbergben 1863 szept. 23. A königsbergi 
egyetem tanára volt 1817 óta. Művei: Hildebrand 
als Papst Gregor VII. und sein Zeitalter (Weimar 
1846, 2. kiad.); Geschichte Preussens (Königs-
berg 1827—39,9köt.); Codex diolomaticus prussi-
cus (u. o. 1836—61, 6 köt.). 

5. V., Moritz, német romanista, szül. Lipcsé
ben 1826 szept. 10., megh. u. o. 1905 nov. 6. 
Tanár volt a lipcsei egyetemen. Főbb munkái: 
Die Lehre vom jus naturale, aequum et bonum 
und jus gentium der Römer (Leipzig 1856—75, 
4 köt) ; Die XII. Tafeln (u. o. 1883, 2 köt.); 
Römische Rechtsgeschichte (u. o. és Stuttgart 
1892—99, 2 köt.); Die römischen Privataltertü-
mer (Iwan Miiller, Handbuch der klassischen 
Altertumswissenschaft című gyűjteményében, 2. 
kiad., München 1893). 

Voigt-Diederichs, Uelene, német írónő, szül. 
Marienhoffban (Schleswig-Holstein) 1875 máj. 26. 
Szűkebb hazájának, Schleswig-Holsteinnak nép-
életét rajzolja elbeszéléseiben. Az emberek jel
lemzése s a természetfestés egyaránt kitűnő ben
nük. Legjobb munkája: Dreiviertel Stund' vorTag 
(Jena 1905). Egyéb művei: Schleswig-Holsteiner 
Landleute (1898); Abendrot (1899); ünterstrom 
(költemények, 1901); Regine Vosgerau (1901); 
LébenohneLármen(1903); AusKinderland (1907); 
Nur ein Gleiehnis (1910); Wandertage in England 
(1912); Wir in der Heiinat (1916); Luise (1916); 
Zwischen Himmel und Steinen (1919); Mann und 
Frau (1921); Regine (1923). 

Voigtel, Iliclutrd, német építész, szül. Magde-
burgban 1829 máj. 31., megh. Kölnben 1902 
szept. 28. Zwirnernek, a híres dómépítőnek 1855. 
helyettese lett, Zwirner halála után (1861) ki
nevezték a kölni dóm építőmesterévé s vezetése 
alatt fejezték be a hatalmas építményt. 
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Voila ( Tolla), kisk. Fogaras vm. fogarasí j .-ban' 
(i»io) 931 román lak., templomának külső falán 
Krisztus feltámadását ábrázoló primitív freskók 
vannak. (Tr. K.) 

Voi le (franc, ejtsd: voái), Bengáliából szár
mazó vékony, átlátszó fátyolszövet; valamint 
könnyű gyapjú-ruhaszövet is. 

Voinovich Géza, esztétikus, szül. Debrecenben 
1877 márc. 14. Tanulmányait u. o. és Budapesten 
végezte. 1897-ben segédszerkesztője volt a Jókai-
Bródy-Rákosi Viktor-féle «1848» c. képes dísz
műnek, utóbb a Nagy Képes Világtörténetnek, 
s dolgozott az Űj Magyar Szemlébe, A Hétbe és 
a Vasárnapi Újságba. 1902-ben sajtó alá ren
dezte Shakespeare összes színműveit. 1902—03-ig 
kiadta báró Eötvös József összes munkáit 20 kö
tetben. B kiadáshoz megírta Eötvös József báró 
életrajzát is, mely a M. T. Akadémiánál 1903-ban 
2000 koronás pályadíjat nyert. A Heinrich 
Gusztáv szerkesztésében megjelenő Egyetemes 
Irodalomtörténetbe ő Irta az újabb angol és 
amerikai irodalom ismertetését. (Megjelent külön 
kötetben is 1926). Ambrus Zoltánnal együtt 
szerkesztette a Klasszikus Eegénytárt, melybe 
az egyes írókról essayket is írt (megjelentek kü
lön kötetben Regényírók c. 1921). 1910 óta szer
keszti a Budapesti Szemlét, ebbe több tanulmányt 
és kritikát, kivált szini bírálatot irt, melyek esz
tétikai irodalmunk legjava terméséhez tartoznak. 
Főműve Madách Imre életrajza (Kisfaludy Tár
saság, 1914); filológiai és esztétikai szempontból 
egyaránt kitűnő munka. Rendkívül becsesek 
klasszikus kiadásai (Petőfi, 1921; Arany, 1924), 
melyek időrendbe állítva akölteményeket s azokat 
mindenfelöl megvilágítva, az írók életét és költé
szetét egységbe forrasztják. Nagyértékű eszté
tikai és irodalomtörténeti munkásságát a tudo
mányos és irodalmi egyesületek és az államfő is 
méltányolta: a Magyar Tudományos Akadémia 
1910. levelező, 1923. rendes tagjává válasz
totta, a Kisfal udy-Társaság 1912. rendes tagjává, 
1925. titkárává; a Petőfi-Társaság 1920., a Szent 
István Akadémia 1923. iktatta tagjai sorába ; 
1923. kormányfőtanácsos lett. 1920-ban az azóta 
megszűnt Szinmüvészeti Tanácsnak tagja volt. 
Költői hajlama és tehetsége, amely régebben egy
két gyöngéd, mély érzésű, finom versben és novel
lában jelentkezett, az utóbbi években történeti 
tragédiák írására bírta (Mohács, 1922; Rákóczi, 
Í928), melyek a Nemzeti Színházban szép siker
rel kerültek szinre (mindkettő nyomtatásban is) 
s kivívták a kritika elismerését is. A Mohácsot 
művészi fölépítéséért, jellemzésének erejéért és 
páratlanul költői dikciójáért a Magy. Tud. Aka
démia 1923. a Vojnits-jutalommal tüntette ki. 

Voiron (ejtsd: voaroS), város Isére francia dépar-
tementban, (i9ii) 12,503 lak., vászon- és selyem
szövéssel, szalmakalap-, papiros- és kocsigyár
tással. Szép temploma és a Vouise-magaslaton 
(735 m.) hatalmas Szűz Mária szobra van. 

Voirons, Les V. (ejtsd: voaroH), a Chablais-
Alpok 10 km. hosszú hegysége Genftől 15 km.-
nyire K.-re Haúte-Savoie francia département-
ban, legmagasabb csúcsa a Calvaire (1468 m.). 

Voit, Kari, német fiziológus, szül. Ambergben 
1831 okt. 31., megh. Münchenben 1908 jan. 31. 

Egyetemi tanár volt Münchenben 1860 óta. V. a 
táplálkozásról és az anyagcseréről való modern 
tudomány megalapítója. Munkái jórészt a Zeit-
schrift für Biologie-ban jelentek meg, amelyet 
Pettenkoferrel (1. o.) együtt 1865. alapított. Főbb 
munkái: Die Gesetze der Ernáhrung des Pleisch-
fressers (Leipzig 1860); Über die Wirkung des 
Kochsalzes, desKaffees und derMuskelboweaung 
auf den Stoffwechsel (München 1860); Übeí die 
Kost in öffentliehen Anstalten (u. o. 1876); 
Physiologie des allgemeinen Stoffwechsels und 
der Ernahruug (u. o. 1881). 

Voiture (ejtsd: voátttr), Vincent, francia költi, 
szül. Amiensben 1598., megh. Parisban 1648 
máj. 26. Az orléansi herceg, majd Richelieu szol
gálatában beutazta előbb Spanyol-, utóbb Olasz
országot s végül a király udvarmestere lett. A 
préeieuse udvari költészet jellegzetes képviselője. 
Leghíresebb költeménye az Urániához írt szonett, 
amely Benserade-dal (1. o.) valóságos irodalmi 
pörbe keverte. Maradandóbb értékű levelezése, 
melyben a könnyed francia próza egyik mesteré
nek bizonyult. Müveinek első kiadása: Oeuvres 
(Paris 1650). V. ö. Rahstede, Vincent V. (Oppeln 
1891). 

Voix í i i ixte (franc), középregiszter az ének
hangnál. 

Voja ( Voia), kisk. Hunyad vm. algyógyi j.-ban, 
(i9io) 563 román lak. (Tr. R.) 

Vojakovac, politikai és adóközség Belovár-
Körös vm. körösi j.-ban, (1910) 1575 horvát és 
szerb lak. (Tr. SzHSz.) 

Vojciechowski, Stanislav, lengyel politikus, 
szül. Kalischban 1869 márc 15. A varsói egyete
met végezve, 1891. szocialista munkásmozgalom
ban való részvevőse miatt menekülnie kellett; 
Svájcba, Franciaországba, 1893. Londonba ment, 
de egyidőre álnéven visszatért Lengyelországba, 
megismerkedett Pilsudszkival s vele együtt adta 
ki a Robotnikot; 1899. ismét Londonba ment; 
1906. végleg visszatért Lengyelországba és ve
zető tagja lett a szocialista pártnak. Paderevszki 
és Skulski kormányában belügyminiszter, 1922. 
londoni lengyel követ volt, Narutovicz meggyil
kolása után 1922 dec. 20. őt választották köz
társasági elnökké. 

Vojeikov (Woeikof), Alexander, orosz geo
gráfus és meteorológus, szül. Moszkvában 1842 
máj. 20., megh. Szent-Pétervárott 1916 febr. 1Ü. 
1874—77-ig beutazta Amerikát, Indiát és Japánt. 
1882 óta a fizikai földrajz tanára a szentpéter
vári egyetemen és a földrajzi társaság meteoro
lógiai bizottságának elnöke. Megállapította az 
ázsiai monszun kiterjedését Kelet-Szibiriáig és 
Japánig és a hótakaró fontos éghajlati szerepét. 
Orosz, német, francia és angol nyelven gazdag 
irodalmi tevékenységet fejtett ki. Coffin nagy 
munkája II. kiadásának szövegét ő írta «Winds 
of the Globe» cím alatt, továbbá Klimate der 
Erde (Jena 1887,2 köt.); Der Einfluss einer Schnee-
decke auf Boden, Klima und Wetter (Wien 1889), 
orosz nyelven egy nagy meteorológiát (3 kötet) 
és sok jeles értekezést. 

Vojk, 1. Vajk. 
Vojka, politikai és adóközség Szerem vm. 

ópazovai j.-ban, (1910) 4253 szerb lak. (Tr. SzHS: 
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Vojkaháza (Guravaii), kisk. Arad vm. nagy-

halmágyi j.-ban, (i9io) 391 román lak. (Tr. R.) 
Vojkfalva (Vojkovce), kisk. Szepes vm. szepes-

váraljai j.-ban, (1910) 290 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Vojkok, 1. Bojki. 
Vojnie, pol. község Modrus-Fiume vm. V.-i 

j.-ban, (i9io) 1814 szerb lak. (Tr. SzHSz.) 
Vojnich, Oszkár (bajsai), író és utazó, szül. 

1864 máj. 18., megh. Port-Szaidban 1914 máj. 18. 
Ismételten több földkörüli utat tett, amelyeket 

Wa munkájában leírt. Müvei: Budapesttől Sit
tkáig (Budapest 1894); Oroszországban a 40—62 
msélességi fok között (u. o. 1904); A Csendes-
mceán szigetvilága (u. o. 1908); u. a. angolul: 
Blie Island World of the Pacific (fordította A. B. 
Víólland) ; British India, Burma, a Maláji fél-
pziget és Siam (Budapest 1913); A keletindiai 
Kzigettengeren (1913). 
I Vojnovics Ivo, horvát író, szül. Ragusában 
H857 okt. 9. Bírósági szolgálatban állott Dalmá-
piában, később Horvátországban, Körösre került 
h ott írta irodalmi alkotásainak legjavát. írt 
elbeszéléseket, színmüveket. Első drámája: Pod 
Bobrovacke republike (A ragusai köztársaság 
•rakása, 1877); egy másik drámája: Psyche (1891). 
Hőbb elbeszélése Sergius álnéven jelent meg. 
f Vojta, vezér, 1. Bojta. 
I Vojtech, 1. Vajk. 
I Vojtina Mátyás, versfaragó, a 40-es években 
pestre került tót diák. Bernát Gazsi inasának 
fcogadta az eredeti alakot s e réven gyakran fér
kőzhetett írók és költök közelébe, akiket rende
ken írókollégának szólított. V. nevét halhatat
lanná tette irodalmunkban Arany János azáltal, 
kogy két tanköltemónyének címét V. nevéhez 
gfizte: V. ars poeticája és V. levelei öccséhez (I. ós 
B.). V. ö. Vadnai Károly, Emlékezeteim Bernát 
Bazsira (Budapesti Szemle, 1893 márc). 
í Vojtvágása (Vujtovce), kisk. Zemplén vm. 
ptropkói j.-ban, (1910) 94 rutén lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
f Vojusa, albániai folyó, 1. Vjosza. 
\ Vojvoda, 1. Vajda. 
\ Vojvodina, az 1849—60. fennállott szerb vaj-
paság szláv neve, 1. Bánság. 
\ VojvoduSa, adóközség Lika-Krbavavm.brinjei 
H.-ban, (1910) 1287 szerb lak. (Tr. SzHSz.) 
L Vokális (lat.) a. m. magánhangzó (1. Hangok). 
\ Vokális zene a hangszeres zenével ellentótben 
ítaekhangra Irt mindenféle zene, akár egy, akár 
Bübb hangra, akár hangszeres kísérettel, akár 
anélkül (a capella). Kiséret nélküli V. a népdal, 
ja férfl-kar, a vegyes-kar. Kísérettel megkompo
nált V. a műdal minden fajtája, továbbá a zon
gorával vagy zenekarral aláfestett énekkar. AV. 
müformai: az ária, a kavatina, a duett, a tercett, 
ja kvartett stb., a motett, a mise, a kantáta, az 
toratórium és az opera. 
í Vokálkészülék, Helmholtztól származó beren
dezés vokálhangok előállítására tiszta, egyszerű 
[hangokból, melyeket hangvillákkal hoznak létre 
js amelyeket rezonátorokkal erősítenek. Appun fel-
liang-készülékénél a vokálhangokat nyelvsípok-
tal nyerik. 
•'• Vokány, kisk. Baranya vm. siklósi j.-ban, (1920) 
4685 német és magyar lak. 
í- Voks (lat. vox) a. m. szavazat. 

VoL, a latin volumen és a francia és angol 
volume (kötet) rövidítése. 

Volano, falu Rovereto tiroli kerületi kapitány
ságban, (i9io) 1607 lak.; ismeretes ama győzelem
ről, amelyet itt Chasteler osztrák generális 1809 
ápr. 24. Baraguay d'Hilliers francia hadain ki
vívott. 

V o l á n t (ejtsd: volán), a motorkocsi kormány-
kerekének francia elnevezése. Továbbá a. m. toíl-
lapda; szélmalom szárnya ; női ruhákon a fodor. 

Volapük. A nemzetközi nyelvek (1. Világ
nyelv) első szélesebb körökben ismeretessé vált 
fajtája, amelyet feltalálója Schleyer Johann Mar
tin prelátus 1880. tett közzé. Bár a V. ma már 
letűnt, fontossága a nemzetközi nyelv történeté
ben tagadhatatlan. A V. előtt több mint 200 
évvel is jelentek meg mesterséges nyelvterveze
tek, így Dálgarno Londonban 1661. adta ki Ars 
signorum, vulgo Cluzracter universális et iÁngua 
pliilosophica című könyvét. Dálgarno a fogal
maknak 17 főkategoriáját állapítja meg és ezek 
mindegyikét egy-egy betűvel jelöli. A fogalom 
alosztályát egy ehhez csatlakozó második betű 
jelezte és így tovább. Ez a nyelv tehát teljesen 
függetlenül az élő nyelvektől, önkényesen meg
állapított elemekből épült fel. Hasonló eszmék
kel, még kiterjedtebb alapon a nagy Leibniz is 
foglalkozott. A régi kísérletek célja nem annyira 
egy általános használatra szolgáló nemzetközi 
nyelv volt, hiszen akkoriban a latin ezt a szere
pet még elég jól be tudta tölteni, hanem inkább 
arra törekedtek, hogy egy logikus, rendszeres, 
tudományos célokra alkalmas nyelvet teremtse
nek. A nemzetközi érintkezésre szánt nyelvnek 
további története is összefonódik ilyen törekvé
sekkel. A fogalmakat és kapcsolataikat rendszerbe 
akarták foglalni, amelyet a nyelv formáinak 
szigorúan követniök kellene. Ez a cél a tudomány 
mai nívóját felülmúlná. A nemzetközi nyelv 
modern programmja ennél szerényebb, csupán 
egyesíteni akar, de a szavak és fogalmak össze
függése terén egyelőre, nagyjában megelégszik 
azzal a nívóval, amelyet a mai kulturnyelvek is 
elértek. Ezekből indul ki, ezeknek anyagát egy
séges alapelvek szerint dolgozza fel, minél keve
sebb változtatással. Ez a ma kizárólagosnak 
mondható a posteriori rendszer, ellentétben az 
a ^n'oro-rendszerű filozofikus nyelvekkel (Dál
garno, Leibniz stb.). Maga a V. átmeneti, vegyes
rendszerű, mert bár szótöveinek nagy részét az 
angol nyelvből vette (kisebb részét a németből, 
franciából, olaszból ós spanyolból), ezeket több
nyire a felismerhetetlenségig deformálta, bizo
nyos alapelvek alkalmazása által. Ilyenek pl . : 
minden szótő kezdődjék és végződjék mással
hangzóval, a főnevek legyenek lehetőleg egy 
szótagúak (Így lesz az animál = állat, szóból a 
V.-ben nim). Mellőzi a h betűt, továbbá az »-et, 
mert utóbbit a kínaiak, az aggok és a gyermekek 
nem tudják kiejteni, így lesz az angol ivorld és 
speak szavakból volapük azaz «világnyelv»_ 
A V. eredeti alakjában most már nem szerepel,, 
de a V. híveiből alakított bizottság a V. reform
jával foglalkozva, egy teljesen új tervezetet, ax 
Idiom Neutralt dolgozta ki, amely már nemzet
közi szótöveket használ és sokban hasonlít az 
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Eszperantóhoz, amelyhez az újabb tervezetek ia 
mindinkább hasonlóak. Épen a különböző eredetit 
tervezetek konvergálását tekintik a nemzetközi 
nyelv hívei annak bizonyítékául, hogy a kérdés 
kiforrott és a gyakorlati alkalmazás aktuálissá 
vált. (L. még Világnyelv.) V. ö. Húbinyi M., A 
világnyelv kérdése (Budapesti Szemle, 1907). 

Volaric (ejtsd: voiárics) Máté, horvát író, szül. 
Vrbnikben 1811 okt. 5. 1830-ban papi pályára 
lépett, 1838. a vegliai székesegyház prebendátusa 
és 1841. dékánja lett, 1842. Velencébe ment tanul
mányai kiegészítésére, 1843. a ragusai püspök 
titkára, 1847. kanonok és nagy érdemeket szer
zett Gaj mellett a horvát irodalmi nyelv meg
teremtésében, melyben alapul vette a ragusai 
régi költők hangzatos nyelvét és azt az iskolá
ban és templomban egyaránt terjesztette; lefor
dította az új horvát irodalmi nyelvre az evangé
liumokat és az apostolok leveleit, hittani tan
könyveket írt s több költeményt tett közzé az illir 
folyóiratokban. 

Volát, a kártyajátéknál használt kifejezés, mi
dőn a játszó felek egyike vagy másika az összes 
ütéseket megcsinálja. 

Volaterra, 1. Volterra. 
V o l au v é n t (franc, ejtsd: voi o van), üres pás

tétom finom vajas tésztából, melyet tetszés sze
rint töltenek szárnyas-, vad-, nyelv- v. borjuvag-
dalékkal. 

Volbach, Fritz, német zeneszerző, szül. Wip-
perfürthben(Rheinland) 1861 dec. 17. Tübingenben 
akadémiai zeneigazgató volt, 1919-ben rnünsteri 
egyet, tanár lett. Irt több szimfonikus költeményt, 
balladaciklust és karmiiveket. Könyvei: Handel 
(1898); Beethoven (1905); Die deutsche Musik im 
XIX. Jahrhundert (1909); Die Instrumente des 
Orchesters (1915). 

Volbortb.it (ásv.), a réz-, kalcium-és báriumnak 
bázikus vanadinátja (Cu,Ca,Ba)3(OH)3 V0 4 +6H 2 0 . 
Zöld-sárga apró hatszögletű táblák, pikkelyes
gömbös halmazok. Lelőhelye Sysertsk és Nisne 
Tagilszk az Uraiban ; mint flnom lepel számos 
helyen az orosz permi formációban. A mészvol-
borthit zöldes lemezkéket alkot: Friedrichroda, 
Thüringia; kémiailag meglehetősen eltér a V.-tól. 

Volcak (Volcae), kelta nép Gallia Narbonensis-
ben, mely a Pireneusok és a Rhone közt levő sík 
tengerpart ura volt. Két részre oszlott: V. Are-
comici és V. Tectosages. Az előbbinek főhelye 
Nemausus (Nimes), az utóbbiaké Tolosa(Toulouse); 
itt nemzeti szentély volt, melynek szent tavában 
15,000 talentum értékű kincs volt elsülyesztve 
s melyet Kr. e. 106. Caepio prokonzul lefoglalt. 
A teetosagok földjén volt továbbá Narbo (Nar-
bonne). Földjüket a rómaiak már Kr. e. 118. el
foglalták. 

Volcan de Agua, hegy, 1. Agua. 
Volcanus, Volcanália, 1. Vulcanus. 
Volci, etruszk város, 1. Vulci. 
Volckmar, Wilhelm, orgonaművész és zene

szerző, szül. Hersfeldben 1812 dec. 26., inegh. 
a Kassel melletti Hombergben 1887 aug. 27. Irt 
20 orgonaszonátát, számos orgonakoncertet és 
egy orgonaszimfóniát, orgonaiskolát. 

V o l e n t e D e o (lat., rövidítve v. D.) a. m. ha 
Isten akarja (minden megtörténhetik). 

Vole i i t i n o n fit i n j n r i a (lat.) a. m. nem 
törvénytelenség, amit valaki maga akar, 1. Kár. 

Volf 1. György, nyelvész, szül. Törökbálinton 
1843 okt. 3., megh. Budapesten 1897 szept. 13.1872-
ben tanár lett Budapesten, 1890. a gyakorló főgim
názium igazgatója. 1877-ben az Akadémia tagjául 
választotta. Irodalmi működése, melyet a Magyar 
Nyelvőrben kezdett meg, mély nyomokat hagyott 
atudományosirodalomban. Szerkesztette a. Nyelv
emléktárt. Részt vett egyideig a Nyelvtörténeti 
Szótár munkálataiban is. V. összegyűjtött mun
káit az Akadémia támogatásával Demeczky Mi
hály egyetemi tanár adta ki 1908. és 1914.; 
1907. az Akadémia törökbálinti szülőházát emlék
táblával jelölte meg. 

2. V. Irma, 1. Demeczky Mihályné. 
Volfrám, 1. Wolfram. 
Volga (tatár Etil, Itil, Atel, szláv Bolga v. 

Volga, Ilau, ókori Rha v. Oaros), Szovjet-Orosz
országnak és egész Európának legnagyobb, 3689 
km. hosszú folyója. Ered a Valdai-magaslatokon 
203 m.-nyi magasban, kiszólesül a Kis- és Nagy-
Verhota, Szterzs, Vesszelug, Peno és Volgo ta
vakká, ez utóbbi alatti nagy zsilippel 400 millió 
ms vizet lehet f ölduzzasztani rajta. A zsilip alatt 
veszi föl a Szelizsarovla folyót, a Szaliger-tó le
folyását. Szulrovtól Szareptáig síkságon halad s 
lassan folyik az Oka torkolatáig, azontúl gyor
sabban ömlik át a Kazán környékén levő me
dencébe s a Kama fölvétele után D.-nek halad 
Szimbirszkig, ahol a Zsegulevi-dombok K.-nek, 
majd a Szokolyi-dombok ismét Ny.-nak terelik, 
itt van a szamarai ívnek (szamarszkaja luka) ne
vezett része. Karnisintői kezdve nincs mellék
folyója, innen Caricin és Szareptáig meredeken 
alámossa az orosz síkság táblás rétegeit, a bal-
partja ellenben végig alacsony. Caricin fölött sza
kad több ágra, ezek közül a legmesszebb É.-nak 
menőt Achtubának nevezik. Deltája homokos, 
nádas, mocsaras, fűvel borított szigetek útvesz
tője. Asztrakán alatt 53 km.-nyire 110 km. széles 
deltával ömlik a Kaspi-tóba, két főága itt a Kis-
és Nagy-Csulpan, mellékágai elhomokosodtak, 
nevezetesebb a Buszán és Bahtemir. A V.-nak 
38 hajózható és 157 hajózhatatlan mellékvize van, 
ezek közül 'az említetteken kívül nevezetesebbek 
még : balról Tverca, Mologa, Sekszna, Kosztroma, 
Múzsa, Vetluga; jobbról a Szura, Szvijaga és 
Szarpa. Tvernél 222, Asztrakánnál 254 napig 
nem borítja jég, vízterülete 1.458,922 km!, Tver
nél 200, a Kama alatt 700—2700, Szaratov alatt 
4200 és Caricinnél 8000 m. széles, jégzajlása 
mindig erős és pusztító. Sellői nincsenek, de ho
mokzátonyai helyüket gyorsan változtatják és 
így a hajózást ezek akadályozzák. Hajózzák a 
Szelizsarovka torkolatától kezdve, gőzősökkel 
azonban csak aTvertől lefelé; legjelentékenyebb 
kikötője Ribinszk. Hajóforgalma élénk, szállíta
nak rajta épület- és tűzifát, kőolaj reziduumokat, 
petróleumot, gabonát, lisztet, sót, vasat, halakat 
stb., legforgalmasabb Nizsnij-Novgorod és Cari
cin között, csatornák kötik össze a Fekete- és a 
Keleti-tenger folyóival, ilyen csatornák a Vis-
nyevoloci-, a Tichwin- és Mária-, a Württembergi 
herceg-csatorna stb. Halászata élénk, egyike a 
Föld halakban leggazdagabb folyóinak, különösen 
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a torkolatában és az Achtubáu. V. ö. Müller, 
Stromsystem der Wolga (Berlin 1839); Legrelle, 
Le Volge (Paris 1877); Boskoschny, Die Wolga 
and ibre Zuflüsse (Leipzig 1887); Stern, An der 
Wolga (Berlin 1897); Renner, Die Wolga als 
Sciiiffahrtsstrasse (Berlin 1899); továbbá Mago-
sin (Szentpétervár, 1880—90, 3 köt.); Lender 
(n. o. 1892) ; Jogel (u. o. 1884); Szemenov (u. o. 
1399—1901) és Borodin (u. o. 1903) orosz nyel
ven írt munkáit. 

Volga-magaslatok néven nevezik a Volga 
jobb partján Nisuij-Novgorodtól Caricinig húzódó 
platóperemet, amelynek lábánál a Volga folyik. 
A Kaspi mélyedés besülyedésének törésvonala. 
Caricinon túl egyenesen délre folytatódik, el
hagyva a Volgát és itt Jergeni-(Ergeni)-halmok-
nak nevezik. 

Volger, Ottó, német geológus, szül. Lüneburg-
ban 1822., rnegh. Sulzbachban (a Taunusban) 1897 
oki 18. Előbb a svájci Muriban, majd Zürichben, 
1856—60. a frankfurti Senekenberg-intézetben 
volt tanár. 1861-ben megalapította a Freies deut-
sches Hoohstift tudománj os egyesületet, amely
nek elnöke volt 1881-ig. Főbb müvei: Studien zur 
Entwickelungsgeschichte der Mineralien (Zürich 
1854); Kristallographie (Stuttgart 1855); Brde 
ond Hwigkeit (Frankfurt 1857); Untersuchungen 
über das Phánomen der Erdbeben in der Schweiz 
<1857—58); Das Buch der Brde (Leipzig 1859, 
2.köt.); Die Steinkohlenbildung Sachsens (Frank-
fari 1860); Das Steinsalzgebirge von Lüneburg 
(1855). V. megvásárolta Goethe atyai házát, mely 
addig teljesen el volt hanyagolva (1862), s azt 
Goethe fiatalkori idejének megfelelően helyre
állította. 

Volhard, Jakab, német kémikus, szül. Darm-
stadtban 1834 jan. 4., megh. Halléban 1910 jan. 14. 
Tanár volt Münchenben, Brlangenbeu, 1882— 
1908. Halléban. Az analitikai s az organikus 
kémia terén számos önálló eljárással gazdagította 
e tudományágakat. 1871 óta szerkesztette a 
Liebiga Annalen der Chemie folyóiratot s több 
kémiai-történeti munkát is írt. 

Vplhinia (Vóliny, Wolyn v. Wolhyn), Galíciá
tól EK.-re a Bug, a Dnyeper és a Pripet-mocsa-
rak közt fekvő terület, részben a Podoliai-plató 
ÉNy.-i részén. Igen régi szláv terület, már a XH. 
sz.-ban orosz hercegség, később lengyel vajdaság, 
majd Lengyelország felosztása után orosz kor
mányzóság. Ma Lengyelországhoz tartozik a Ny.-i 
fele, K.-i kisebb darabja pedig Sitomir (Zsitomir) 
volt fővárossal együtt Ukrajnához csatoltatott. A 
vidék D.-i részén a Podoliai-platótól a Lysa-Górá-
lioz átvezető, leginkább krétakori táblával,takart 
magaslat emelkedik, de erről a vizek mind É.-nak, 
a Dnyeper felső része felé folynak le, a volt 
kormányzóság É.-i részét borító mocsarak (Prip-
jet, Rokitno) felé. Éghajlata mérsékelt, a csapa
dék 500—600 mm., a föld a mocsarak kivételével 
termékeny. A világháború alatt sokat szenvedett 
s lakossága meggyérült. 

Volhiniai láz (volhyniai láz), a világháború 
alatt megjelent fertőző betegség, melyre jel
lemző az ötödnaponkint megjelenő, rendesen egy 
napig tartó magas láz. Okozója valószínűleg egy 
«pirockaeta. Először Volhyniában észlelték, de I 

megjelent Franciaországban is. Valószínű, hogy 
élősködők terjesztik. 

Volhov, 229 km. hosszú folyó Szovjet-Orosz
országban, az Ilmen-tó vizét viszi le a Ladoga-
tóba, vízterülete 70,000 km2, a Visnyevoloci-
csatornarendszer egyik része. 

Volhus-féle te j , 1. Gyermektejek. 
V o l i é r e (franc., ejtsd: volier), kalickaszerű, de 

annál sokkal nagyobb építmény, melyben az el
fogott és becsukott madarak röpülhetnek. 

V o i k a i u e r i u L. (BÖV.), 1. Clerodendron. 
Volkány (Ydlcandorf), kisk. Nagyküküllő vár

megye segesvári járásában, (1910) 244 német lak. 
(Tr. E.) 

Volkelt, Johann Immánuel, német filozófiai író, 
szül. Lipnikben (Galicia) 1848 júl. 21. 1879-ben 
a filozófia tanára Jenában, 1883. Baselben, 1889. 
Würzburgban, majd 1894 óta Lipcsében. Világo
son írt filozófiai műveiben eleinte Hegelből indult, 
később Kanthoz ós Schopenhauerhez közele
dett, azután e két irány egyesítésén fáradozott. 
Művei: Das Unbewusste u. der Pessimismus 
(1873); Die Traumphantasien (1875); Der Syin-
bolbegriff in der neuesten Aesthetik (1876); 
Kants Erkenntnisstheorie (1879); Über die 
Möglichkeit einer Metaphysik (1884); Erfahrung 
und Denken (1886); Vortr. z. Einführung in d. 
Philos. d. Gegenwart (1892); Arthur Schopen
hauer (1904); Die Quellén d. menschl. Gewissheit 
(1906); Zwisehen Dichtung u. Philosophie (190S); 
Kunst und Volkserziehung (1911); Bildungswege 
der Frau (1911); Was ist Religion ? (1913); Ge
wissheit und Wahrheit (1918); Religion und 
Schule (1919); Mein philos. Entwicklungsgang 
(1921); Die Gefühlsgewissheit (1922). Jeles esz
tétikai műveket í r t : Griilparzer als Dichter des 
Tragisohen (1888); Über das Tragische (1895); 
Aesthetische Zeitfragen (1896); Das ásthot. Be-
wusstsein (1920). Nagy esztétikájában (System d. 
Aesthetik, 3 köt. 1905—1914) a metafizikai esz
tétika hívének mutatkozik. 

Volkens, Georg, német botanikus-utazó, szül. 
Berlinben 1855 júl. 13.1887-benu.o.magántanár, 
1S95. egyet, rendkívüli taDár, 1897. u. o. a gyar
matok botanikai központjának eustosa. Utazásai: 
1887. Egyiptom, Arábia; 1S92—94. Kiliman
dzsáró; 1899. Mariának és Karolinák. Művei: 
Flóra der Aegyptisch-arabischen Wüste (Berlin 
1887); Der Kilimandscharo (u. o. 1897). 

Volkmann, 1. Arthur, német szobrász, szül. 
Lipcsében 1851 aug. 28. Drezdában Háhnelnek. 
Berlinben Albert Wolfnak volt tanítványa, 1876, 
Rómába költözött és (mint Adolf Hildebrand) 
Hans von Marées hatása alá került. Hildebrand 
mellett éppen V. a tiszta, nyugodt, némileg klasszi
cizáló plasztikai törekvéseknek úttörője Német
országban. Jellemző művei a drezdai Albertinum-
ban ós a lipcsei múzeumban láthatók. Szigorú 
stílus tünteti ki síremlékeit (tőle való Hans von 
Marées síremléke a római protestáns temetőben), 
festményei közel állanak Marées irányához. 

2. V., Hans von, német festő, szül. Halle a. 
S.-ban 1860 máj. 19. A düsseldorfi, majd a karls-
ruhei akadémián Schönleber vezetése alatt tanult 
és állandóan Karlsruheban telepedett le. Nagy
vonalú, tősgyökeresen német tájképei a legtöbb 
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német nyilv. gyűjteményben képviselve vannak 
és színes litográfiái igen széles körbon elterjedtek. 

3. V.,Ludwig, német könyvkiadó és művészet-
történetíró, szül. Lipcsében 1870 jan. 9. Főbb 
müvei: Iconographia Dantesca (1897); Das Be-
wegungsproblem in der Kunst (1908); Die Er-
ziehung zum Lében (1912); Das Generalgouver-
nement Belgien (1917); Bilderschriften der Re-
naissance (1923); Die Jugendfreunde des «Alten 
Mannes» (1924, 2. kiad. 1925); Grundfragen der 
Kunstbetraehtung (1924). 

4. V., Richárd, német orvos és író, szül. 
Lipcsében 1830 aug. 17., megh. Jenában 1889 
nov. 28. 1857-ben Halléban a sebészet tanára 
lett. Tudományos munkái közül fontosabbak: 
Beitráge zur Chirurgie (Leipzig 1875); Krank-
heiten der Bewegungsorgane (Pitha-Billroth 
kézikönyvének II. része, I. köt. Brlangen 1865); 
Sammlung klinischer Vortrage (1870-től), melyet 
több híres klinikussal együtt adott ki. Eichard 
Leander álnéven szépirodalmi műveket is írt, ne
vezetesebbek : Traumereien an französisclien Ka-
minen; Márchen (1871, 34. kiad. 1907); Kleine 
Geschichten (2. kiad. u. o. 1888); Alté und neue 
Troubadourlieder (2. kiad. u. o. 1890). 

5. V., Róbert, zeneszerző, szül. Lommatzsch-
ban (Szászország) 1815 ápr. 6., megh. Budapesten 
1888 okt. 30. Tanulmányait Lipcsében fejezte be. 
Jó barátságban élt Schumannal, akinek zongora
műveiben méltó követője. Előbb Prágában taní
tott, 1842. Budapestre jött s négy évi bécsi tar
tózkodását (1854—1858) leszámítva, itt élt halá
láig. 1875-ben Liszt ajánlatára az akkor szer
vezett Orsz. Zeneakadémia tanárává nevezték ki; 
számos kitűnő magyar zeneirót nevelt. Mint zene
költő európai hírnévnek örvendett. Művei közül 
nevezetesebbek: a D-moll, a B-dur szimfónia; 
3 szerenád vonós-zenekarra, nyitány III. Richárd
hoz : hat vonósnégyes, két trió, gordonkaverseny, 
zongorára: Musikalisehes Liederbuch, Magyar 
vázlatok, Buch der Lieder, Deutsche Tánze, Viseg
rád (12 magyar stílusú zenekép),, Széchenyi sír
ján, Lieder der Grossmutter. írt továbbá több 
férfikart, két misét, Sappho zenekölteményt, több 
dalt. Műveit mesteri kidolgozás jellemzi. A fő
város utcát nevezett el emlékére; síremlékét 
gróf Zichy Géza állíttatta hangversenyjövedel
meiből. V. ö. Hans Tolkmann, R. V. (1902); u. a. 
Briefe von R. V. (1917). 

Volkmann-féle csatornák, 1. Csont. 
Volland, Sophie, 1. Diderot. 
Vollmar. Georg Heinrich, német Bzociáldemo-

krata politikus, szül. Münchenben 1850 márc. 7., 
megh. Soiensassban 1922 jún. 30. Előbb bajor 
katonatiszt, majd vasúti tisztviselő volt. Az 1870— 
1871-iki francia háborúban mint katonai táv
író-hivatalnok Bloisnál súlyosan megsebesült. Be
tegsége idején behatóan foglalkozott társadalom
politikai tanulmányokkal és a szocialista pártba 
lépett. Tagja lett a szász országgyűlésnek, majd 
a birodalmi gyűlésnek és a bajor kamarának. A 
mérsékelt szocialisták közétartozott. Munkáiközül 
nevezetesebbek: Waldvenvüstungu. Überschwem-
mung (Leipzig 1877, 1884); Der gegenwartige 
Stand der Waldschutzfrage (u. o. 1880); Der iso-
lierte soziale Staat (Zürich 1880); Über Staats-

socialismus (1892); Über die nachsten Aufgafen 
der Socialdemokratie (1899). 

Vollmar-féle borszűrő, 1. Taylor-féle bor-
szürö. 

Vollmer, Friedricli, német klassz, filológus, 
szül. Fingscheidtban 1867 nov. 17., megh. Mün
chenben 1923 szept. 21. 1899 óta Münchenben a 
Thesaurus linguae latináé főszerkesztője s 1905 
óta ugyanott egyetemi tanár. Művei: Laudationum 
funebrium Romanorum história (Leipzig 1891); 
Statius Silvae-jenek kommentáros kiadása (u. o. 
1898); Merobandes, Dracontius, Eugenius Toleta-
nus (Monumenta Germaniae historica, Hannover 
1905); Horatius kritikai szövegkiadása (Leipzig 
1907,1912); Poetae latini minores (u. o. 1910). 

Vollmoeller, Kari Gustav, német költő, szül. 
Stuttgartban 1878 máj. 7. Romantikus szinmüvei-
vel tűnt fel. Színmüvei: Catherina, Gráfin von 
Armagnac (1903); Assüs, Pitne und Sunmnid 
(1904); Giulia (1905); Der deutsche Gráf (1906); 
Wieland (1910); Das Mirakel (1912). 

Vollon (ejtsd.- —63), Antoine, francia festő, szül. 
Lyonban 1833 ápr. 20., megh. Parisban 1900 
aug. 27. A lyoni művészeti akadémián tanult, 
majd Parisban Ribotnak volt tanítványa. Festett 
a barbizoni mesterekhez kapcsolódó tájképeket, 
képmásokat is, legsajátosabb művei azonban 
csendéletei (vad és hal, gyümölcs, zöldség, virág, 
csillogó poharak és vértezetek), amelyekkel a régi 
spanyol mesterek alapjáról indult el, de utóbb 
Courbetra emlékeztető festési módhoz jutott. 
Nevezetes 1874-iki páncél-csendélete, az antwer
peni kikötő képe, önarcképe (Paris, Musée du 
Luxembourg). 

Volme, a Ruhr 40 kilométer hosszú bal mellék
folyója Arnsberg porosz kerületben, Herdeckével 
szemben torkollik, környékén fejlett a vas- és 
acélipar. 

Volney (ejtsd: voiné), Constantin Frangois Chas-
séboeuf, gróf, francia író és utazó, szül. Craonban 
(Anjou) 1757 febr. 3., megh. 1820 ápr. 25.1783-
1787-ben nagyobb utazást tett Egyiptomban, me
lyet Voyage en Syrie et en Égypte c. munkájában 
írt le (Paris 1787, 2 köt.). 1789-ben a nemzetgyű
lésbe választották. Mivel Robespierre terrorizmu
sának ellenszegült, elfogták és tíz hónapig bör
tönben tartották. Kiszabadulása után a történelem 
tanára lett. 1795—98-ban tudományos kutatáso
kat végzett Észak-Amerikában. Napóleon grófi 
rangra emelte; XVIII. Lajos pairi méltóságot 
adományozott neki. Leghíresebb munkája: Le3 
ruines, ou méditations sur les révolutions des em
pires (Paris 1791, magyarra ford. Szálkay Ger
gely, Budapest 1882 és Benedek Nándor 1903). 
Összegyűjtött munkái 8 kötetben jelentek meg 
(Paris 1820 és 1836). V. ö. Séché, V. (u. o. 1899). 

Volo ( Volosz), görög ortodox metropolita szék
helye és Tesszália fő kikötője Larissza görög no-
moszban, (1920) 30,056 görög lak., élénk pamut-, 
gyapjú- és szezámkereskedéssel. Közelében a Pe-
Öonnak egy kápolnával koszorúzott kiágazásán 
keresik a mitoszi korból ismeretes Jolkoszt. A v& 
rostól K.-re láthatók Demitriasznak, Ny.-ra pedij 
Pagasaenek romjai. 

Volocsiszk (Wohczysk), nevezetes vasúti 
határállomás Ukrainaban, a Lemberg—Odesraa 
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vasútvonal mentén. Itt érintkezik a széles nyom-
távolú orosz DNy.-i vasút a galíciai rendes 
vonallal. Vámállomás, a lengyel területen Pod-
woloczysk felel meg neki. Lakóinak száma 
mintegy 3000. 

Volócz ( Volovec), kisk. Bereg vm. alsóvereczkei 
j.-ban, (1910) 1538 rutén, magyar és német lak., 
förészmalmokkal, vasúti állomással, posta- és 
úviróliivatallal. V. közelében a vereczkei szoros
ban 1898. emléktáblát helyeztek el, mely Árpád 
beköltözését örökíti meg. Az 1914-iki orosz be
törés alkalmával V. környékén heves küzdelmek 
folytak le. (Tr. Cs.-Szl.) 

Volof (dzsolof, jolof, yolof), néger törzs Szene-
gambiában; nyelvök magában áll. Nagyobbrészt 
mohainmedánok, de vannak köztük keresztények 
is. Nagyrészt földművesek; de vannak városaik 
is. Indigóval, viasszal, elefántcsonttal, építőfával, 
földimogyoróval, bőrökkel kereskednek. Lakásuk 
hegyes tetejű kerek kunyhó, falvaikat háromszo
ros cölöpfallal kerítik. 

Vologda. 1. Igen nagy területű (402,733 km2) 
kormányzóság volt Oroszországban, V. város vi
dékétől egész az Uraiig terjedt. Népessége azon
ban nagyon gyér volt (1.242,800), egy km2-re csak 
3 ember jutott, mert területének 95%-át ordő bo
ntotta, hisz az évi hőmérséklet V. városban csak 
2-í°. A csapadék is csak 3—500 mm. Ma ez a 
kormányzóság csak egy negyedrésznyi területre 
szorult, mert egy részét az autonomikus Zürjén-
területhez csatolták, más része Perm és Veliki-
Usztjug kormányzóságok közt oszlott fel, de hatá
rai még egyelőre bizonytalanok. — 2. V. város, 
ma is V. kormányzóság székhelye, a Drinába 
ömlő Szuhana folyó forrásvidékén, a Kubina-
tótól D.-re, (1920) 47,000 lak. Hajócsatornák össze
kötik D.-lel és É.-kal, ezért kereskedelme jelen
tékeny. Szibiria meghódítása előtt a száműzötte
ket ide deportálták. 47 gör. kel., 1 evang. és 1 
r. kath. temploma, gimnáziuma, reáliskolája, papi 
szemináriuma és elmebeteg-gyógyintézete van. 

Volonta i re (franc, ejtsd: volonter) a. m. ön
kéntes, aki valamely szolgálatot díjtalanul elvál
lal, pl. kereskedésben, gazdászatban stb.; fiatal 
emberek, akik tanulmányaik végeztével ily állást 
gyakorlati továbbképzés céljából foglalnak' el. 
A katonaságnál az az önkéntes, aki a hadi szol
gálatra való kötelezettség nélkül felszereléséről 
önmaga gondoskodik és illeték (fizetés) nélkül szol
gál. Az egyéves önkéntesek nem számítandók ide. 

Volosca-Abbazia, az ugyanily nevű kerületi 
kapitányság székhelye és klimatikus gyógyhely 
a Quamerói-öböl partján, Fiume mellett, a vele 
egyesített Abbáziával együtt (1910) 6592 lak. Most 
Olaszországhoz tartozik. 

Volosztj (orosz, a. m. járás), Oroszországban a 
kisebb közigazgatási területek neve, 300—2000 
főnyi lak. 

Volovec, tót eredetű gyakori hegynév az ÉNy.-i 
Kárpátokban, legismertebb a Liptói-havasokban 
emelkedő V. (2065 m.) s a Rozsnyótól É.-ra levő 
V. vagy Pozsálló (1. o.). 

Volpinit v. vulpinit (fev.), 1. Anhidrit. 
Volsci, 1. Volszkusok. 
Volsinii, ókori gazdag város Btruriában a mai 

Bolsena helyén. 

Volszk (Volzsk, Volgszl:), V. járás székhelye 
Szaratov orosz kormányzóságban, a Volga jobb 
partján, a Volgaplató meredek lejtőivel körül
véve, szép helyen, (1920) 34,000 lak. Több isko
lája, folyami kikötője, malmai és szeszégetői 
vannak. 

Volszkusok (Volsci), Itália őslakói az Apen-
ninek DNy.-i lejtőm a Liris (Garigliano) mindkét 
partján. Sokáig ellenálltak a rómaiaknak és míg 
együvé tartottak, Suessa Pomotia volt fővárosuk. 
Később az egyes községeknek (Satricum, Anxur, 
Privernum, Fregellae stb.) nem volt közös vezé
rük. A szamnitok is szorongatták őket s így 200 
éves küzdelem után Kr. e. 338. a latinokkal együtt 
a rómaiak alattvalói lettek és földjüket Latium-
hoz csatolták. Nyelvük az umber és oszkus között 
állott. 

Vol t , az elektromotoros erő gyakorlati egy
sége. L. Elektromos mértékegységek. 

V o l t a (ol.), prima-V., seconda-V. ismétlések

nél ( FB -F+l I szokásos megkülönböztetése az 
\Efcz 33 / 

első és a második záradéknak. 
V o l t a (ol., fordulat), régi szilaj, páratlan 

ütemű, elavult tánc neve. 
Volta (Rio V. vagy Amu), folyó Északnyugat-

Afrikában, Felső-Guineában. Ered a Vórös-V. 
vagy Adere, a Fekete- és Fehér- V. vagy Jode 
egyesüléséből Szalagánál, Kracsinál tör át a parti 
hegységen veszedelmes sellőkkel, Adangfónál 
szerteszét ágazik s így ömlik a tengerbe. Júl.-tól 
okt.-ig az esős évszakban még 6 m. mély járatú 
tengeri hajók is fölmehetnek torkolatába, a szá
raz évszakban zátonyok zárják el bejáratát. 
Kpongig (92 km.) 2 m. mélyjáratú hajókkal ha
józható. 

Volta, Alessandro, gróf, olasz fizikus, szül. 
Comóban 1745 febr. 18., megh. u. 0.1827 márc. 5. 
Előbb a comói gimnáziumnak, majd a páviai 
egyetemnek volt fizika-tanára. Nevét az elektro
mosságra vonatkozó vizsgálatai örökítették meg. 
Tőle származik az elektrofór, az elektroszkóp, 
az elektromos sűrítő, az érintkezési elekromosság 
felfedezése s az erre vonatkozó törvények felállí
tása, a Volta-féle oszlop, mely az első készülék 
volt, amellyel tartós elektromos áram volt nyer
hető. A grófi rangot I. Napóleontól kapta. Műveit 
«Opere complete» címen Antinori adta ki (Firenze 
1816, 5 köt.). 

Volta-áram a. m. galvánáram (1. 0.). 
Volta-elem, hígított kénsavba merített cink

és rézrúdból összeállított galvánelem. 
Volta-féle alapkísérlet, a különböző fémek s 

néhány más szilárd anyag puszta érintkezése al
kalmával mutatkozó elektromos feszültség feltün
tetésére szolgáló kísérlet. 

Volta-féle áram a. m. galvánáram (1. o.). 
Volta-féle feszültségi sor, 1. Galvanizmus és 

Elektromos feszültségi sorozat. 
Volta-féle szédülés. Szédülés, mely a fejen el

helyezett elektródokkal történő villamozás alatt 
támad (1. Elektroterápia). Az egyensúlyérzék 
zavara, a labirintus villamos izgatása folytán. 
Bizonyos idegbajok és a belső fül betegségeinek 
diagnosztikájában szeropel. 
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Volta-féle törvény, 1. Elektromos feszültségi 
sorozat. 

Volta-indukció. Így nevezték előbb az elektro
mos áram erősségének változásakor keletkező 
indukciót, ellentétben a rnágnes-keltette indukció
val. Most a megkülönböztetésnek nincs értelme, 
mert az indukciót az erővonalak számának vál
tozásából magyarázzuk. 

Voltaire (ejtsd: voltéi-), Frangois Marié Arouet 
de, francia író, szül. Parisban 1694 nov. 21., 
megh. u. o. 1778 máj. 30. Egy Arouet nevű pénz
ügyi hivatalnok fla volt és 1711. joghallgató lett. 
A jogi tanulmányok helyett azonban inkább szép
irodalmi és filozófiai kérdésekkel foglalkozott, 
amelyek iránt korán felébredt hajlama azokban 
az előkelő, szabadgondolkozó körökben, ahová 
keresztatyja, Cháteauneuf abbé bevezette. Ekkor 
irta első ódáit és Oedipe c. tragédiájának terve
zetét. Édesatyja, hogy az irodalmi ábrándokat 
kiverje a fejéből, 1713. Cháteauneuf márki mellé 
adta apródnak, aki V.-t Hágába vitte a francia 
követségre. Itt szerelmi kalandba keveredvén egy 
Dunoyer kisasszonnyal, atyja visszahívta Parisba 
a egy ügyvédi irodában helyezte el. De az ifjú 
inkább Caumartin márki falusi birtokára ment 
Fontaineblau mellett, ahol IV. Henrik és XIV. 
Lajos korával tüzetesebben kezdett foglalkozni. 
Egy a régens-hercegre írt szatíra szerzőségével őt 
gyanúsították, mire 1717-ben 11 hónapra a Bas-
tilleba zárták. Itt kezdte meg Henriade c. eposzát 
és fejezte be Oedipe-jét, mely 1718 nov. 18. első 
előadásán nagy sikert aratott. Ez alkalommal 
használta először a V. nevet, mely Arouet l(e) 
j(eune) anagrammja. Összezördülése Rohan-
Chabot lovaggal, aki szolgáival megbotoztatta s 
akit V. ezért párbajra hívott ki, 1726. ismét a 
Bastilleba juttatta, ahonnan néhány hét múlva 
szabadon bocsátották ugyan, de egyszersmind ki
utasították az országból. V. Angliába ment, ahol 
bejutva a legjobb társaságba, gondosan tanulmá
nyozta az angol szokásokat, intézményeket, filo
zófiai és irodalmi törekvéseket. 1729-ben vissza
tért Parisba, de csakhamar ismét távozni volt 
kénytelen néhány, a katolikus papságot gyalázó 
verse miatt, melyet azon való felháborodásá
ban írt, hogy Leoouvreur Adrienne feslett életű 
8zinésznőtől megtagadták az egyházi temetést. 
Rouenban húzta meg magát álnév alatt. Itt adta 
ki Histoire de Charles XII. c. történeti tanulmá
nyát s az angol közállapotokat ismertető Lettres 
philosophiques sur les Anglais c. munkáját, melyet 
1734. nyilvánosan elégettek. V. ekkor kedvese, 
Chatelet márkiné lotharingiai birtokára Cireybe 
menekült, ahol 15 évet töltött. Itt írta az Éléments 
de la philosophie de Newton (1738) c. munkáját, 
továbbá Popé után két Discours sur l'homme 
(1738) c. filozófiai költeményét, a Jeanne d'Arcot 
gyalázó La pucelle d'Orléans c. komikus eposzt 
stb. A színpad számára 1729 óta^szakadatlanul, 
de igen változó szerencsével dolgozott. Legjobb 
müvei e nemben Zaire (1732), Alzire (1736) és 
Mérope (1743). Ez időbon emelkedett V. világ
hírre ; ekkortájt kezdett levelezni Frigyes porosz 
trónörökössel, meg tudta nyerni XIV. Benedek 
pápa figyelmét és áldását s beválasztatta magát 
a francia akadémiába. Cháteletné halála után 

(1749) II. Frigyes meghívására Berlinbeköltözött, 
ahol 20,000 livres fizetést húzott s kamarási címet, 
meg egyéb kitüntetéseket nyert. Berlini tartózko
dása alatt fejezte be Le siécle de Louis XIV. 
(1751) c. híres müvét s kezdte meg a történeti 
módszer dolgában jelentős Essai sur les inoeurs 
et l'esprit des nations (1. teljes kiad. 1756) c. tör
téneti munkáját. Gúnyolódó természete és pénz
éhsége következtében azonban csakhamar össze-
zördült a királlyal. Élesen megtámadta, főleg 
Diatribe du docteur Akakia (1752) c. kegyetlen 
szatirikus röpiratában Maupertuist, a berlini aka
démia elnökét s amellett piszkos pénzügyi műve
letekbe is keveredett. Frigyes és V. között 1753. 
beállt a szakadás; a költő elutazott s miután 
Frankfurtban meglehetősen erőszakosan megmo
tozták podgyászát, amelyben Frigyes versei után 
kutattak, V. Parisból is ki lévén tiltva, előbb Genf 
mellett vásárolt egy birtokot,melyet Les Délicesnek 
nevezett el, majd a francia határon fekvő Tourney 
és Ferney birtokokat szerezte meg. Itt töltötte 
életének utolsó két évtizedét szinte fejedelmi fény
űzésben, amit 140,000 livresnyi évi jövedelme tett 
lehetővé. Irodalmi munkássága mellett még arra 
is jutott ideje, hogy az ártatlanul kivégzett Calas 
(1. o.) rehabilitálása érdekében mozgalmat indítson. 
E korszakban írt müvei közül a legfontosabbak: 
Candide (1758, regény), L'homme aux 40 écus 
(1760, novella), Commentaire sur Corneille (1764), 
Dictionnaire philosophique (1764, az Encyclopédie 
számára írt cikkeinek gyűjteménye), Tancréde 
(tragédia) stb. 1778 februárjában Parisba utazott, 
ahol hihetőleg a nagymérvű ünnepeltetés okozta 
izgalom ágyba döntötte és megölte. A párisi pap
ság nem akarta egyházi temetésben részesíteni. 
Hamvait 1791. átvitték a Pantheonba. V. a böl
csészet, politika, történetírás s a költészet minden 
terén működött. Filozófiája a Locke-féie szenzua-
lizmuson épül fel, nem sok eredetiséggel, annál 
több ellenmondással. Érvei ritkán szántanak mé
lyen, gyakran beéri a csillogó szellemeskedéssel 
s már nem egy tetszetős mondására cáfolt rá azóta 
a behatóbb kutatás. Xem volt istentagadó, de es
küdt ellensége volt minden kinyilatkoztatott val
lásnak, különösen a katolicizmusnak. Úgy az 
akarat szabadságára, mint a lélek halhatatlansá
gára vonatkozó nézetei igen ingadozóak. Mint 
politikusnak az angol alkotmány volt az ideálja. 
A rendek közti különbséget szükségesnek tartotta, 
de küzdött a születési előjogok ellen. A szükséges 
reformokat nem forradalmi, hanem kormány
zati úton vélte életbe léptethetőknek. Ideálja a 
felvilágosodott abszolutizmus. Történeti művei 
az anyag ügyes csoportosításával, tetszetős elő
adásával válnak ki. A politikai események mellett 
a művelődéstörténeti mozzanatoknak is helyet 
juttat s ebben áll fő jelentősége. Ismert elLnszeuve 
a vallás iránt természetesen igazságtalanságokra 
ragadja. Bár a költészet minden ágával kísérle
tezett, maradandó érdemeket csupán az epigramma 
és a szatirikus novella terén szerzett. Epikus 
nnive, a Henriade, mely korát lázba ejtette, ma 
szinte teljes feledésbe merült. Tragédiáiban job
bára Corneille és Racine nyomán halad, újításai, 
melyek főleg az angol színpad hatására vezethetők 
vissza, teljesen ktilsősógesek. V. müveinek ma is 
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leginkább élő része kiterjedt levelezése, melyet 
mondhatni az akkori müveit Európa minden jelen
tős alakjával folytatott. Leveleinek száma meg
haladja a tízezret. V. műveit sokszor kiadták, bár 
végleges szövegkritikai kiadása rnáigsincs. A leg
jobb teljes kiadások: a Beaumarchaisé, Condorceté 
és Decroixé (Kehi 1785—89, 70 köt.), a Benchoté 
(u.o. 1829—1841, 72 köt.) és a Molandó (Paris 
1877—85, 52 köt.). V. a magyar irodalomra is 
nagy hatást gyakorolt, főleg Bessenyei Györgyre 
és ;i Franciás iskolára (1. o.). Magyarul meg
jelentek: Zaire (ford. Pétzeli József, Győr 1784 és 
Pest 1863; Horváth Döme, Budapest 1894 és 
1898); A Henriás (ford. Pétzeli József, Győr 1786 
és 1792 és Szilágyi Sámuel, Pozsony 1789); Alzir 
iford. Pétzeli József, Komárom 1790 és Jakab Ist
ván, Buda 1834); Tankréd (ford. Árvay Gergely, 
n. o. 1834); Július Caesar halála (ford. Maczánek 
Amália, Budapest 1866); Zadig (ford. Rákovszky 
István, u. o. 1874, Pongrácz Árpád, 1920 és 
Bartha László, 1920); Candide (ford. Langer 
Ignác, u. o. 1907 és Győri Péter, 1908); XII. Ká
roly története (ford. Pruzsinszky Pál, u. o. 1903); 
Ez a világ sorja, A fehér bika, Bcarmentado uta
zásainak története (3 elbeszélés, ford. Bartha 
László, u. o. 1,920); V. levelei (ford. Takács Mária' 
1924); A vadember (ford. Gyergyai Albert, 1924)' 

Iroűalom. Bengesco, V., bibliograpiiie de ses oeuvres. 
Paris 1882-1890, 4 kőt . ; Bungener, V. et son teinps, 2. 
kiad., u. o. 1851; Maynard, V., ea vio et ses oeuvres, 
i .o . 1S67; Strauss, V., sechs Vortriige, új kiad. Frank-
fari 1908 ; Parton, Liíe ot V., London 18S1 ; Kreiten, V.. 
ein Ctmrakterbild, 2. kiad. Freiburg 1884; Mahrenholtz, 
V,'s Lében nnd Werke, Oppeln 1885; Desnoirestei res, V. et 
la société írancaise an XVUI. siecle, 2. kiad. Paris 1887, 
8 köt.: Faguet, V., u. o. 1894; Nourisson, V. et le Vol-
talrianisme, u. o. 1896; Champion, V. étndes critiques, 
o. o. 18S7; Schirmacher, V., eine Biographie, Leipzig 1898; 
Crouslé, La vie et les oeuvres de V., Paris 1899 ; Lanson, 
V., u. o. 1906 ; Caussy, V., seigneur de village. u. o. 
1912; Haraszti Gyula, Budapesti Szemle 1907; Lanson, 
V., kivonatosan, fordította R. J., u. o. 1909; Gulyás, V. és 
Shakespeare, Budapest 1910; Brandes, V., 2 kőt., 1923. 

Voltuisatio, az elektroterápiának (1. o.) az a 
módja, melyben a galván áram irányának hir
telen fordításait használjuk ingernek. 

Voltait (asv.), víztartalmú vasmagnéziumszul
fát; összetétele ingadozó. Kristályai szabályosak 
vagy négyzetesek, oktaéder- vagy kockaszerüek. 
Zöldes-fokete, élein áttetsző, karca zöldes-szürke, 
élénk fényű; felületért könnyen megzavarosodik. 
Mint fumarolaképződmény Nápoly környékén; 
Rammelsberg, Goslar mellett; Körmöezbányén 
vasvitriollal; pirittartalmú trachitok mállási ter
méke gyanánt Modeni Zakk mellett Perzsiában. 

Volta-ív (Davy-féle fényív), az elektromos ív
lámpa szénpálcái között keletkező fénylő Ív. L. 
Elektromos világítás. 

Voltaizmus a. m. galvanizmus (1. o.). 
Voltalámpa, elektromos ívlámpa (1. Elektro

mosvilágítás), mely pontosan 35 volt üzemfeszült
séget kivan. 

Volta Mantovana, város Mantova olasz tar
tományban, (i9ii) 15,939 lak. 1848 júl. 26. és 27. a 
custozzai csata után az osztrákok győzelmet arat
tak itt a szardíniái csapatokon. 

Voltaméter, 1. Elektrolízis. 
Voltampére vagy Watt, az arameffektus egy

sége, a. m. Joule mp.-ként. L. Elektrosztatikai 
és elektromágnesi mértékegységek. , 

Voltaoszlop és elem, 1. Galvánelem. 
Voltcoulorub, 1. Joule. 
V o l t é (franc, ejtsd: volt), a mülovaglásnál elő

forduló köralakú fordulat a lóval, hogy azt haj
lékonyabbá és ügyesebbé tegyük. — Kártya-
bűvészetnél bizonyos fogás, melynek következté
ben egy kártya a keverésnél gyorsan, észrevétle
nül bizonyos helyre kerül. 

Volterra (Volaterrae, Volathri), város és 
püspökség székhelye Pisa tartományban, (1911) 
15,872 lak., márvány-, gipsz-és alabástrombányá-
val, olajtermeléssel; nagy sóf őzökkel és alabás-
tromfaragással, sósásványvízforrással, fürdővel; 
a XIII. sz.-beli Palazzo dei Priori palotával; a 
Palazzo Tagassiban nemzeti múzeummal; gazdag 
székesegyházának Oratorio di San Carlo részében 
Signorelli Lucának egy gyönyörű képe van. Érde
kesek régi körfala, amüteátrum, termák és sírok 
maradványai. 

Volterra, Daniele da (tkp. Ricciarelli), olasz 
festő, szül. Volterrában 1509., megh. Rómában 
1566. Michelangelo tanítványa volt és teljesen 
mesterének hatása alatt készült legkiválóbb, a 
plasztikus formaadást mély pátosszal egyesítő 
műve, a Krisztus levétele a keresztről, freskó a 
római S. Trinitá ai Monti-templomban (1541). 
Egyéb, többé-kevésbbé modoros művei közül a 
legismertebb a Góliátot legyőző Dávid képe, mely 
egy palatábla két oldalára van festve (Paris, 
Louvre). IV. Pál pápa parancsára V. festett ruhá
kat Michelangelo Utolsó ítéletének meztelen alak
jaira. 

Vol t iger (franc, ejtsd: voitízsé), a katonai gim
nasztikának egy ága, mely arra való, hogy a 
tanuló bizonyos biztosságot érezzen a lovon. Fő
leg gyakori le- és felugrásból áll, azonkívül olyan 
gyakorlatokból, melyek a lovaglásnál igénybe 
vett izmokat és izületeket erősítik, illetve hajlé
konnyá teszik és amelyek az elhatározási képes
séget emelik. A begyakorlás magán a lovon vagy 
az ú. n. voltizsáló lovon és a bakon történik. 

Vol t igeur (franc, ejtsd: voitizsOr), francia ere
detű élne vezése a könnyű gyalogságnak (1. Könnyű 
csapatok). Az 1868-iki szervezet a V.-öket a 
francia császári gárdában megmaradó 4 V.-ezreden 
kívül eltörölte s utóbbiak is a császársággal 
együtt megszűntek. 

Voltméter, 1. Elektrotechnikai mérőkészü
lékek. 

Voltri, kikötőváros Genova olasz tartomány
ban, a genovai öböl (Riviéra di Ponente) mellett, 
(1911) 15,543 lak., vasúti felszerelésgyárral, se
lyem- és gyapjúfonással és szövéssel, papiros
gyárral, búcsújáró templommal, VII.Henrik német 
császár felesége, Margit síremlékének (1313) ma
radványaival ; műszaki iskolával, kénes források
kal (22—23°) és fürdővel. 1800 ápr. 18. itt győz
ték le a Melas vezette osztrákok a franciákat. 

Voltumna (etruszk nyelven: Felthina), a tizen
két etruriai város szövetségének védő istenasz-
szonya, kinek temploma talán Volsinilben volt. 
Ott gyűltek össze a szövetséges fejedelmek közös 
áldozatra és ünnepségre. 

Volturno (ókori Volturnus vagy Tultwraus), 
157 km. hosszú folyó Olaszországban. Ered Cain-
pobasso tartományban, fölveszi a Calorét és ka-
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nyargós folyás után Castelvolturno alatt a Gaétai-
öbölbe ömlik, Garibaldi 1860. harcairól nevezetes. 

Voltz, 1. Friedrich, német festő, szül. Nörd-
lingenben 1817 okt. 31., megh. Münchenben 1886 
jön. 25., apjának, Johann Michael F.-nak (1784— 
1858) tanítványa, főleg legelő állatokkal élénkí
tett tájképeket festett Morgenstern és Schleich 
befolyása alatt, a német hangulat-tájfestés szel
lemében. 

2. V., Wilhelm, német geológus szül. Halle a. 
S.-ban 1870 aug. 11. 1897-ben Kelet-Szumatrát 
tanulmányozta, 1899. Borneo s Jáva szigetein ku
tatott, 1904. a porosz akadémia Humboldt-alapít
ványából a szumatrai vulkánok tanulmányozására 
kapott megbízást, ezt 1906-ig be is fejezte. 
"Visszatérve Boroszlóban, 1913. Brlangenben lett 
egy. tanár. Nagyobb müvei: Beitrage zur Anthro-
pologie und Ethnographie von Indonesen (Braun-
sehweig 1899); Zur Geologie von Sumatra (Jena 
1904); Kartographische Ergebnisse seiner Eeisen 
durch die Karó und Pakpak-Bataklander (1908) ; 
Nord-Sumatra (Berlin 1909, 1912). 

V o l t z i a Brongn. (növ.), a perm- és triászkorú 
rétegekben talált őskori fenyők. 

Voltzin (ásv.), cinkoxiszulfid Zu6 S4 0 ; vese
alakú kérgek és félgömbök; eárga, téglapiros, 
barna; a törési lapon zsíros üvegfényű, a héjas 
elválási lapokon gyöngyház- vagy gyémántfényű. 
Pontgibaud, Auvergne; Joachimstal; Geroldseck. 

VoluUi l i s (lat.) a. m. mozgatható. Volubilitas, 
mozgékonyság; a nyelv szapora járása, pergéso. 

V o l u c e l l a (állat), a Lebegő legyek(Syrphidae, 
1. o.) családjának egyik neme, melyet magyarul 
pihelegyek névvel jelölünk. Szorgalmas virág
látogatók. Testük bundás, mint a pöszörméheké. 
Említendő a V. bombylans L., mely különösen 
plumata Deg. változatával a megtévesztésig 
hasonlít a kövi pöszörhöz (Bombus lapidarius); 
bundája fekete, a potroha végén rókavörös; a 
V.pellucens L. potrohának töve világossárga. 
Utóbbi darázsellenség, nyű vei darázslárvákon 
élősködnek. Átalakulás végett a darázsfészek 
alatti földbe Vonulnak, ahol telelnek is. A legyek 
nyár közepén jelennek meg. 

V o l u m e n (lat.) a. ni. papiros vagy irástekercs, 
könyv; térfogat, köbtartalom; voluminosus, ter
jedelmes, több kötetből álló. 

V. a fizikában a. m. térfogat, annak a térnek 
anagysága, melyet valamely test anyaga elfoglal. 
Egyenlő súlyú két test V.-je fordított arányban 
áll sűrűségükkel. Specifikus vagy fajlagos V. 
valamely test súlyegységének térfogata. 

Volumenométer, készülék, mely poralakú tes
tek fajsúlyának meghatározására való. 

Voluméter, 1. Areométer. 
Volumetria, 1. Kémiai analízis. 
Volumnius, I/ucius, plebeius eredetű római 

konzul (Kr. e. 307. és 296.); többször volt győztes 
az etruszkokkal és szamnitokkal vívott háborúban. 

Voluatsvr ia j u r i s d i c t i o (lat.), 1. Önkéntes 
joghatóság, Perenkívüli eljárás. 

V o l u n t a r i i (lat.) a m. önkéntesek. 
Y o l u u t a r i s m u s (lat.), 1. a lelki életben az 

akaratnak a központi funkcióvá tétele; — 2. az 
etikában a gyakorlati, cselekvő észnek a meg-
isűierőnél előbbre valónak tartása (az akarat pri-1 

mátusza); — 3. a metafizikában az a tan, hogy a 
valóság lényegében akarat; — 4. egyházi elv 
Angolországban és Észak-Amerikában, mely az 
államegyházi elvvel ellentétben az egyháznak ön-
akaratbeli jogát (voluntas) hangsúlyozza. 

V o l u u t a s (lat.) a. m, akarat. 
V o l u p t a s (gyönyör), Apulejus szerint Erős 

és Psyehe frigyéből származik. 
V o l u p t u a r e , az a birtokrész, amelyet a föld

tulajdonos a haszonbérbe adott birtokból a maga 
használatára tart fenn, pl. kastély, park, lóherés, 
továbbá azok a termények, amelyeket saját ház-
taitása számára kiköt, pl. tűzifa, tojás stb. 

V o l u t a (áiiat), az Elülkopoltyús csigák (Proso-
branchiata) egyik neme, tojásforma, duzzadt ház
zal ; rendesen rövid, ritkán megnyúlt menetekkel; 
mély bemetszésű, széles háznyílással; rövid, re
dős tengellyel; vastag, néha visszahajló küisú 
ajakkal. Mintegy 120 élő és 250 kihalt faj isme
retes, melyek közül az előbbiek a melegebb ten
gerekben élnek. 

"Voluta (lat.), csigavonal-alakban meghajlított 
görbe vonal, mellyel az építészetben a dekoratív 
hatáson kívül, a nyomást és az elasztikus ellen
állást fejezzük ki. Ilyen V. a jóniai oszlopfő; 
ebből fejlődött a korintusi oszlopfő 4 sarok V.-ja. 
A V. kunkorodásának közepén lévő domború, len
csealakú kiugrás a V. szeme. 

Volva (n5v,), a kalap alakú gombák burkának 
szétrepedese -után, a tönk alján viss2ainaradó hár
tya neve. Magyarul: hüvely. 

V o l v a r i a Fries (nüv.), a Lemezes gombák gé-
nusza, melyet a piros spórákon kívül a tönk alján 
megmaradó hüvely jellemez. A tönknek nincs 
gyűrűje. Nevezetesebb faja a V. speciosa (íú-.j 
Gill., mely szemetes helyen, kertekben terem a 
nyár elején, olykor ősszel is. Mérgesnek tartják. 

Volvox L. (növ.), a Zöldmoszatok génusza. Ne
vezetesebb faja az állóvizeinkben élő V. globalor 
L., melynek gömbalakú sejtcsaládjában az egyes 
sejteket 6 plazmanyulvány köti össze. A gömb 
felülete ezért recésnek mutatkozik. Egy-egy csa
ládban 200—22,000 sejt van, ezek kisebb része 
ivartalanul, nagyobb része azonban ivarosán sza
porodik, petesejt-megtermékenyítés útján. A Y. 
családjába tartozik a Pandorina is. L. o. és a 
Moszatok 2-ik tábláját. 

V o l v u l u s . a. rn. bélcsavarodás (1. o.). 
Volz, Walter, svájci zoológus és kutató utazó, 

szül. 1875 dec. 17., megh. egy ütközetben Bous-
sedonban (Afrika) 1905 ápr. 2.'1900—02-ben mint 
egy hollandi petroleumkutató társulat geológusa 
Dél-Szumatrába utazott, hol földrajzi, geológiai 
és állattani tanulmányokat végzett. Visszatérte 
után közzétette zoológiai kutatásainak eredmé
nyeit, melyek alapján 1905. Bernben a zoológia 
egyetemi magántanárává habilitálták. 1906-ban 
Libériába utazott s itt tudományos kutatásai köz
ben a bennszülötteknek a franciákkal vívott 
határküzdelmei közepette halt meg. Nagyobb 
müvei: Zoologische Ergebnisse einer Reise in 
Ost-Asien und auf den Sandwichinseln (Jena 
1906); Reiseerinnerungen aus Ostasien, Polyns-
sien, Westafrika (Bern 1909); Reise durch das 
Hinterland von Libéria (halála után kiadta naplója 
alapján R. Zeller, Bern 1911). 
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Vombát (Phascolomys, állat), az Erszényesek 

(Marsupialia) rendjébe, a V.-félék (Phascolo-
myidae) családjába tartozó emlősállatnem. Eset
len termetű, nehézkes testű állatok. Fejük for
mátlan, törzsük vaskos, nyakuk rövid és vas
tag, farkuk rövid, lábaik rövidek, ötujjúak és 
liosszú, erős, sarlós karmokkal vannak fegyve
rezve, melyek csak ahátulsóhüvelykujjrólhiány-
zanak. Fajai közül említésreméltők: 1. Tazmá-
niai V- (Ph.ursinus G. Cuv.). Szőrözete sörtés, 
durva. Füle rövid, lekerekített. Színe pettyezett, 
sötét szürkésbarna. Hossza 95 cm. Tazmániá-
ban honos. 2. Széles homlokú V. (Ph. latifrons 
Owen). Az előbbinél valamivel nagyobb s tőle 
főleg abban tér el, hogy bundája selymes, füle 
nagy s hegyesebb. Alapszíne világosszürke, vörö
ses árnyalattal; elülső lábainak belső fele fehér. 
Dél-Ausztráliában honos. Valamennyi V.-faj nö
vényi táplálókkal él, sűrű erdőkben földbe ásott 
üregekben tartózkodik és éjjel megy élelme után. 
Húsát eszik s bőrét is felhasználják. Több fosz-
szilis faja ismeretes, melyek közül legnagyobb 
az ausztráliai pleisztocén-rétegekből ismeretes, 
körülbelül tapirnagyságú óriás V. (Ph. gigás 
Owen). 

Vombát-fólék (Phascolomyidae, állat), az Er
szényesek (Marsupialia) egyik családja. Leg
jellegzetesebb képviselői a vombát-fajok. L. 
Vombát. 

Vomer (lat.) a. m. ekecsont. A hátsó csontos 
orrsövényt képező arccsont. L. Koponya. 

Youiica (lat.), a tüdőszövet üregei, melyek 
vagy a hörgők kóros tágulása folytán (bronchiek-
tatíkus kavernák), vagy a tüdőszövet roncsolása 
folytán (fekélyes kavernák) származnak. Mind
kettő idült gürnőkórnál található. 

Vomicin, 1. Brucin. 
VomUivsi (lat.), a. m. hánytató szerek (1. o.). 
Yoniitus, 1. Hányás. 
von (német), 1. Nemesi élőnév. 
Vonal a geometriában, 1. Egyenes vonal és 

Görbevonal; a földrajzban és a hajózásban a. m. 
equátor; mint mérték régebben a hüvelyk tizen
kettedrésze, a párisi V. = 2256 mm. volt; vas
úti értelemben a. m. pálya; mint rokonságjelző 
lásd íz. 

V. a hadsereg csapatainak oly alakzata, mely 
az ellenségtől nagyobb távolságban s annak tűz
hatása alatt csekélyebb veszteséget biztosít. A 
különböző fegyvernemek, természetüknek meg
felelően alakítják. A lovasságnál lóháton még ma 
is harcalakzat, míg a gyalogság és tüzérség a 
harcbalépés előtt alkalmazza. A V. az erőditészet-
ben az erődített hely egy része. Állóharcban s véde
lemre alkalmas tereprészeken az előre elkészített 
áliásokat is V.-nak nevezik. A hadsereg szerve
zésben a V. az állandó hadsereg, szembeállítva a 
tartalékkal, vagy egyéb másodrendű alakulattal. 
(Pl. a volt monarchiában a cs. és kir. (közös) had
sereg, a m. kir. honvédséggel, vagy a K. K. Land-
wehrrel). Katonai szempontból az ország vasút
hálózata is V.-akra oszlik, melyek élén V.-parancs-
nokságok állanak. 

Vonalas villám, 1. Zivatar. 
Vonal-blokkb er endezés, 1. Térközbiztosító be

rendezés. 

Vonalharcászata XVIII. sz. harcmodora, mely
ben hosszú gyalogsági vonalakat alkalmaztak. 
Különlegessége a 3 főfegyvernem elválasztott al
kalmazása; a gyalogság kizárólag zárt vonalak
ban nyomul elő, kerüli a fedett terepet és a terep
akadályokat; kétlépcsőben harcol, tartalék nélkül. 
Lovasság a gyalogság szárnyain. A tüzérséget 
részben egyes magaslatokon, vagy a könnyű tü
zérséget a gyalogság közvetlen támogatására al
kalmazták. A V. merev alakzatai megkívánták a 
csapatok szigorú iskolázottságát a tüzelés gyors 
megkezdésére. A V. alkalmazását, Nagy Frigyes 
halála után, a francia forradalmi seregek szét
szórt alakzatai szorították ki. 

Vonalkoordináták, 1. Koordináták. 
Vonalköz, a hangjegyírásnál a vonalak közé írt 

hang magasságában a megfelelő két vonal közé 
ékelődik. A V.-ök nevét a vonalrendszer elejére 
írt kulcs (G-, F- v. C-kulcs) helyzete határozza 
meg. (Pl. G-kulesnál az első vonalköz neve: /j 
F-kulcsnál a.) 

Vonalrendszer, az öt-vonal sémája, melyre a 
hangjegyeket írjuk. Ez a V. a neumáknál hasz
nált színes vonalak gyarapításából alakult ki, a 
színeket ma a kulcsok helyettesítik (1. Hangje
gyek és Kulcs). Voltak 3- és 4-vonalas rendszerek 
(XVI—XVII. sz.), átmenetileg 6 vonalas rendszer 
is. A XII. sz.-ban alakul ki végérvényesen az öt
vonalas rendszer. 

Vonaltávlat, a festészetnek az az eszköze, mely 
a síkban ábrázolt tér elülről hátulra való terjedé
sének látszatát a légtávlattal (1. o.) együtt idézi 
elő. A V. azon optikai törvényeken alapul, ame
lyek szerint az egyenlő nagyságú tárgyak egy
más mögött elhelyezve távolságukkal egyenes 
arányban kisebbeknek látszanak. Tudvalevő, hogy 
minél inkább távolodnak tőlünk az egy síkban 
tovafutó párhuzamos vonalak, annál inkább lát
szanak közeledni egymáshoz, míg kellő távolság
ban végül egy pontban találkoznak. E pont az 
érintkezési vagy eltűnési pont. Ugyancsak közös 
pontba futnak össze a két síkban elhelyezett pár
huzamos vonalak, ha e két sík szintén párhuza
mos. Egymást metsző síkokban tovafutó párhu
zamos vonalak annyi érintkezési pontot tüntetnek 
fel, ahány a sík. E pontok azonban mind egy ós 
ugyanazon vízszintes vonalba esnek, ezt a vona
lat látóhatárnak, horizontnak nevezzük. Ahorizont 
elhelyezéséből a festményen könnyen megállapít
hatjuk a művész nézőpontjának a helyzetét, mely
ről művét lefestette s amely a kép elhelyezésé
hez, tárgyához, rendeltetéséhez képest hol maga
sabb, hol alacsonyabb. Ha nagyon magas, a V.-ot 
madártávlatnak (1. o.) nevezzük, ellenkező eset
ben békatávlatnak. A V. törvényei a XVI. sz. óta 
tudományosan is megállapítvák (1. Távlat), isme
retük könnyen elsajátítható s ezért az ellenük való 
vetés méltán nagy hibájául róható fel a festőnek. 

Vonalzó, rajzolószerszám, melyet az asztalos, 
a géplakatos, a mechanikus stb. iparos párhuza
mos vonalak húzására használ. 

Vonalzó gép, papiros- és üveglapok vonatozá
sát végző gép. Papiros vonalozása festékkel má
zolt vékony tárcsákkal történik. A tárcsák egy-
mástóli távolságát a velük közös tengelyre helye
zett pótlókokkal biztosítják. A tárcsák hengerre 
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Vonalzó készülék — US — Vonat 
támaszkodnak és a vonalozandó papiros ezek közé 
jut. A tárcsákra gyapjúnemezből készült lap illesz
kedik, amelyet festékkel telítenek. Az üveglapo
kat vonalozásuk elótt saválló réteggel borítják, 
ezt a réteget finom karcoló szerszámmal távolít
ják el a kívánt vonalak irányában s a lapot az
után maratják. L. még Vonalzó készülék. 

Vonalzó készülék. Az irkák, üzleti könyvek 
stb; megvonalozása a V.-kel történik. E készülé
keknek ma már igen sok fajtája van. Ezelőtt ani-
linfestékes tollal vonaloztak e készülékek, ma 
már kicsiny tárcsák végzik azt, még pedig több 
színben egyszerre, ahány festékező szerkezete van 
a készüléknek. Újabb voualzógép a Beinhardt-
íéle és a Manyer gyártmányú Pusztafl és Róna-
féle, melyek nagyjában teljesen egyforma szer
kezetűek. Az ívet egy gummikarika és egy gummi-
henger vezeti tovább, ezektől kerül arra a hen
gerre, amelyen körülfutva, a kiálló rézkarikáktól 
megvonalozódik. Ezek a rézkarikák tologathatok 
aszerint, amily távolságban kell lenniök az egyes 
vonalaknak egymáshoz. Afestékezést olyanforma 
hengerek végzik, mint a könyvnyomtatásban; a 
gépnek három festékező szerkezete van, aminek 
következtében három színben lehet egyszerre vo
natozni. 

Vonat, lokomotiwal vontatott vasúti kocsik, 
amelyek a lokomotiwal s egymás között szilár
dan vannak összekötve, továbbá egyedül járó 
motoros kocsik és lokomotivok, ha zárójelzővel 
ellátva a nyilt vonalon közlekednek. 

V.-ok osz tá lyozása és e lnevezése . Ha
zánkban a fövasutak forgalmi szolgálatára vo
natkozó szabályok alapelvei (röviden forgalmi 
alapelvek) a V.-okat két főosztályba sorozzák : 
1. rendes V.-ok, amelyek menetrend szerint 
naponkint közlekednek; 2. rendkívüli V.-ok 
(szükségleti, osztott-, külön- és szolgálati V.-ok). 

Rendeltetésük szerint a V.-ok ismét két fő
csoportba oszthatók: személyvonatok és teher
vonatok. 

Elnevezésük rangjuk sorrendjében: a) ud
vari V.-ok; b) gyors-, expressz-, luxusvonatok; c) 
személyvonatok (posta-, helyi személy- és motoros-
vonatok ; d) másodrendű személyvonatok (omni
busz- és r/.ótorosvonatok), vegyesvonatok; e) ka
tonavonatok; f) gyorstehervonatok; g) teher
vonatok; h) lokomotivvonatok; i) auyagvonatok. 

V.-ok s z á m o z á s a és rangsora . A menet
rendbe fölvett minden V.-nak száma van; a 
V.-okat csoportonkint folytatólagosan számozzák. 
A páros számok a pálya végpontja felé, a párat
lan számok pedig az ellenkező irányban közle
kedő V.-okat jelölik. A pálya kezdőpontja felé 
közlekedő V.-nak rendesen van a pálya végpontja 
felé közlekedő ú. n. ellenvonatja. Két ilyen össze
tartozó V. egy V.-párt alkot. Nálunk a gyors
vonatok számarendesen 1—10-ig, a személy-vona
toké 10—40-ig, a gyorstehervonatoké 40—50-ig 
s a közönséges tehervonatoké 50—100-ig terjed. 
Emellett a V.-ok száma egyszersmind a vonalat is 
megjelöli. A Máv.-on pl.: az 1—100-ig terjedő szá
mokkal jelölt és a 800-as V.-ok a budapest—he
gyeshalmi, a 100-as ós 200-as V.-ok a budapest— 
szobi, a 300-as V.-ok a budapesti—salgótarjáni, 
a 400-as V.-ok a budapest—sátoraljaújhelyi, az 

500-as V.-ok a budapest—biharkeresztesi, a 600-88 
V.-ok a budapest—lökösházai, a 700-as V.-ok a 
budapest—szegedi, a 900-as V.-ok a budapest— 
kelebiai, az 1000-res V.-ok a budapest—gyéké-
nyesi, az 1100-as V.-ok a budapest—tapolczai 
vonalakon közlekednek stb. (Eszerint az 1012. sz. 
V. a budapest—gyékényesi vonalon Gyékényes 
felé közlekedő személy-V., a 405. és 406. sz. gyors-
V. pedig a budapest—sátoraljaújhelyi vonalon 
közlekedik és pedig a 405. Budapest felé, a 406. 
pedig Budapestről Sátoraljaújhely felé.) A V.-ok 
rangjára a V.-számból lehet következtetni. Minél 
kisebb az illető vonalon a V. száma, annál na
gyobb a rangja. E rangsor alapján állapítják 
meg a V.-találkozásokat(V.-keresztezéseketésV.-
megelőzéseket) a menetrendek készítésekor és 
késések esetén is. 

v . -ok összeáll í tása. Személyvonatok öss!e-
áUításakor elsősorban a forgalom biztosságának 
megóvása mértékadó, de a V. jó kihasználásának 
szempontja is fontos. V.-összeütközéseknél vagy 
kisiklásoknál az első kocsi van leginkább veszé
lyeztetve, ezért a forgalmi alapelvek szerint sze
mélyvonatokban a lokomotív és az utasok által 
elfoglalt első kocsi között egy biztossági kocsit 
kell besorozni, amelyekbe utasok nem szállhatnak 
be. A biztossági kocsi elmaradhat oly V.-okban, 
amelyeknél a legnagyobb sebesség nem haladja 
meg a 45 km.-t óránkint. A biztossági kocsit rende
sen poggyászkocsinak használják s benne foglal 
helyet a V.-vezető. Óránkinti 60 km.-nél na
gyobb sebességgel közlekedő gyors és személy
vonatokba csak olyan kocsikat szabad besorozni, 
amelyek gyorsvonati forgalomra alkalmasak s 
mint ilyenek külön meg vannak jelölve. 

A személyvonatokat a kiindulási állomáson 
V.-képzö terv alapján állítják össze. Sűrű for
galmú nagy városokban az onnan induló személy
vonatokat nem a tulajdonképpeni személypálya
udvaron, hanem a hozzája tartozó üzemi pálya
udvaron állítják össze. Az üzemi pályaudvar 
kocsiszínekkel, olajgázgyárral, akkumulátortöltó 
teleppel, V.-ok előfűtésére, a személykocsik ki
sebb javítására szolgáló berendezésekkel, az ér
kező személy-V. szerelvényének elhelyezésére és 
szétszedésére, továbbá a kocsiknak tisztítása, 
világító anyaggal és vízzel való ellátása után az 
induló személyvonatok szerelvényének összeállí
tására és téli időben előfűtésére is szolgál, ki 
üzemi pályaudvaron van a személy vonati loko-
motivok fűtőháza. Az üzemi pályaudvar a személy- i 
vonatok rendező pályaudvara. 

A személyvonatokba besorozott kocsik részint 
olyanok, amelyek a V. egész útján a V.-ban ma
radnak, ezek a törzskocsik; -részint közvetlen, 
átmeneti kocsik, amelyek valamely csatlakozz 
vonalra mennek át vagy onnan jönnek. Hogy az 
utasok helyeiket könnyen megtalálják, az ugyan
azon osztályú törzskocsikat egymás mellékeli 
helyezni. Hogy a személykocsiknak a kiinduló 
állomásra visszatérte simán történjék, az onnai 
induló és az oda visszaérkező ú. n. ellenvonat 
számára törzsszerelvényt állítanak össze. Ezek 
a V.-ok tehát huzamosabb időn át az egyszer̂  
smindenkorra megállapított összeállításban köz
lekednek. 
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A tehervonatok összeállítása, éppen ellenke
zően mint a személyvonatoknál, a továbbítandó 
kocsik szerint naponkint más és más. A teher-
vonatoknál az egyetlen állandóan maradó alkotó
rész a kalauzkocsi. A kalauzkocsi itt megfelel a 
személyvonatok poggyászkocsijának s benne fog
lal helyet a V.-vezetó. Rendesen a V. elején a 
lokomotív után van besorozva, hogy a V.-vezető 
a lokomotivvezetóvel veszély esetén könnyen 
értekezhessek. A tehervonatok összeállításakor is 
nyilván a forgalom biztosságának megóvása mér
tekadó. A forgalmi alapelvek szerint a teher
vonatokat úgy kell összeállítani, hogy a nehéz 
járóművek a könnyebbek előtt legyenek beso
rozva. Tűzveszélyes tárgyakkal megrakott ko
csikat nem szabad a lokomotív közvetlen kö
zelébe besorozni. Nálunk szabály, hogy a tűz
veszélyes tárgyakkal megrakott nyitott kocsikat 
mindig, födött kocsikat pedig rendszerint a V. 
hátsó felébe kell besorozni. A fékes kocsikat 
egyenletesen kell a V.-ban elosztani. A V.-ba so
rozott kocsiknak egymással és a lokomotivval 
szoros vagy kevésbbé szoros kapcsolása a V. ne
métói és sebességétől függ. A tehervonatokat a 
rendezöpályaud var okon állítják össze, ahonnan a 
kész tehervonatok közvetlenül indulnak. 

A Y.-okban megengedhető tengely szám a sebes
ségtől függ. Minél hosszabba V., annál nehezebb 
sebességét fékezés útján szabályozni s fenyegető 
veszély esetén hirtelen megállítani. Minél gyor
sabban jár tehát valamely V., annál rövidebbnek 
kell lennie. Minthogy a vasúti kocsik hosszúsága 
igen különböző, a V.-ok hosszúságát nem méte
rekben, hanem a megengedhető tengelyek számá
ban adják meg. Legnagyobb tengelyszáma nyil
ván a lassan járó tehervonatoknak van. Fővona
lakon a tehervonatok megengedhető maximális 
tengelyszáma 120, kivételesen kedvező esési és 
irányviszonyokkal biró vonalakon 150 tengely. 

Atengelyszámból az állomási fővágányok hasz
nálható hosszának kiszámítására szolgáló V.-
hosszúság úgy állapítható meg, hogy általában 
mind a személy-, mind a tehervonatoknál egy ten
gelyre 5 m. hosszúság esik. 

Vonat, hadászati szempontból, a hadrakelt se
reg ama szükségleteit szállítja, amelyek a sereg 
táplálkozására, továbbá harckészségének és had-
működési képességének fenntartására és előmozdí
tására nélkülözhetetlenek. Magában foglalja tehát 
az említett célokra szolgáló összes járóműveket, 
lovakat, málhásállatokat, valamint a vágómar
hát, továbbá az azokhoz tartozó személyzetet. A 
V.-ot beosztják: csapat-V.-ra és sereg-V.-ra. 
Előbbi tartalmazza a csapat minden szükségletét 
harcban, menetek alattjés elhelyezésben. Feloszlik: 
ütközetvonatra (ütközet alatti szükségletek), ele-
ségvonatra és málhásvonatra (utóbbi a ruházatot, 
egészségügyi tartalékot, irodafelszerelést stb. [Ba-
gage] szállítja). A csapat.-V. köti össze a csapa
tot a hátsó intézetekkel, amelyek az előllevő hiá
nyokat pótolják. A sereg-V. végzi az utánszállí
tást minden szükségletre és a seregtestekhez be
osztott szolgálati ágak szükségleteit fedezi. 

Vonatcsapat (ném. Traintruppe), békében arra 
van rendelve, hogy saját tényleges állományából 
a vonatszemélyzet hadi szükségletének részben 
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való fedezésére tisztekből, altisztekből és vonat
katonákból álló törzset katonailag kiképezzen s 
hogy a hozzá beosztott hátas- és hámoslovakat 
(málhásállatokat) idomítsa. Háborúban a V. min
denféle felszerelések, élelmező oszlopok, hadihíd
készletek, utász-szertartalékok és ostromló tüzér-
anyagnak szállítására, az országos fuvarok kato
nai vezetésére és a futólagos tábori vasutaknak 
fogattal való ellátására s még több más szolgá
lattételre van hivatva. 

Vonathajók v. tárhajók (ném. Tross- v. Train-
schiffe), azok a hajók, melyek valamely flotta vo
natát képezik. L. Flotta. 

Vonatkilométer, 1. Vasúti teljesítmények. 
Vonatkozó névmás (latin műszóval pronomen 

relalivum, relatív névmás), a nyelvtanban az olyan 
jelentésű névmás, minő a magyar aki, ami, amely, 
ahány stb. Csak mellékmondatban állhat s ott 
azt a mondatrészt helyettesíti, mely már a fő-' 
mondatban meg van nevezve. Pl. hervad az a 
rózsa, melynek töve nincsen; az olyan ember, aki 
nem dolgozik, ne egyék. Itt tehát a névmás jelöli 
meg a mellékmondatnak a f őmondatra való vonat
kozását, innen a neve. 

Vonatok számozása. A vasúti menetrendek
ben minden vonatnak száma van és ugyanezen 
számokkal jelölik a vonatokat a vasúti szolgá
latban. A V.-ban a vasútigazgatóságok cél
szerű rendszert követnek, úgy hogy minden szám
ból az illető vasúti vonalat, a vonat irányát, ne
mét és rangját meg lehet ismerni. A számok 1—4 
jegyűek. A pálya végpontja felé haladó vonato
kat páros számokkal, a kezdőpont felé haladókat 
páratlannal jelölik. A Magy. Államvasutaknál a 
gyorsvonatokat 1—10,101—110, 201—210 stb. 
egészen 190i-1910-ig, aszemóly vonatokat 11—50, 
111—140 stb. egészen 9911—9940-ig, a gyors-
tehervonatokat 51—60,151—160, 251—260 stb., 
a tehervonatokat 61—99, 161—199, 261—299 
egészen9961—9999-igszámozzák.AMagy. Állam
vasutaknál érvényes vonal- és vonatszámozási 
rendszert a polgári menetrendkönyvek függelé
kének 2. sz. táblázata ismerteti. 

Vonatoszlop, a csapatoszlophoz hasonlóan a 
menetelő egyesített vonatrészek elnevezése. 

Vonatsebességmérő, készülék a vasúti vona
tok sebességének mérésére és ellenőrzésére, szük
séges a különféle mozdonyok és járómüvek sze
rint, valamint a pálya lejtői, kanyarulatai stb. sze
rint előírt sebességeknek betartása és ellenőrzése, 
valamint balesetek, akadályok, késések stb. esetén 
azok okainak kiderítése végett. A V.-t többnyire a 
mozdonyra szerelik, hogy a mozdonyvezető min
denkor meg tudja állapítani és szükség szerint mó
dosíthassa a menetsebességet. Leginkább jelző
regisztráló V.-ket használnak, melyek a menet
sebességet papírszalagon jelzik s így maradandó 
okmányt szolgáltatnak. Leggyakoriabbak az ú.n. 
kényszerkapcsolású szerkezettel biró V.-k. Ezek
nek lényeges alkotórésze egy óramű, mely egyen
letes forgásban tartja a szerkezetnek ú. n. időten
gelyét. A járómű (mozdony) egyik meg nem féke
zett tengelyének forgása viszont átvivődik a szer
kezetnek egymásik, ú.n. úttengely ére.JZkéttengely 
kényszerkapcsolásban van a műszer jelzőelemei
vel, melyek a V. mutatóját és a regisztráló papir-
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szalag dobját mozgatják. A kényszerkapcsolású 
V.-k a mérési idő kezdetén és annak végén volt 
menetsebesség középértékét jelzik. Az ilyen V.-kön 
kívül olyanok is vannak használatban, melyek
nek lényeges alkotórésze egy forgó mágnes (1. Se
bességmérő.) Az ilyen rendszerű V.-k a sebesség 
változását pillanatnyilag követik. A kényszer-
kupnsolású V.-k közül legjobban beváltak a Haus-
hacUer-télék (jellemzi az óramű által 12 mp. alatt 
köi-üiforgatott esősúly, melynek ez idő alatt 
való emelkedése a sebességgel arányos), továbbá 
a Hasler-íéle (jellemzi három esősúly, 2>/s mp. 
mérési idő, 1 mp.-kinti mutatóállítás) és a Fla-
man-íéle (3-6 mp. mérési idővel). A forgó mágne
ses V.-k köztll jól bevált a Deutsche Tachometer-
werke Denta nevű készüléke, mely regisztráló 
szerkezettel és anélkül is készül. Újabban nagy 
érdeklődést kelt, külföldön is, egy magyar mér
nök találmánya, a Resny-fé\e V., mely esősüly 
rendszerű, mint a Haushae!ter-f éle, de ennek igen 
szellemes módosításával a mérési időt 2 mp.-re 
csökkenti. Ez a V. az első készülék, melynél a 
regisztrálószalag gömbölyítő dobját menetközben 
az úttengely mozgatja és csak állásközben az idő
tengely. Óramüve a mozdony megállása után még 
90 p.-ig jár, holott más V.-knél legfeljebb 30 p.-ig. 
A vonat legkisebb mozdulatait és az előre-és hátra
menetet is jelzi, egyszóval minden követelmény
nek megfelel, miért is általános elterjedése vár
ható. L. Sebességmérés. 

Vonatvezető, 1. Kalauz. 
Vondel, Joost van, németalföldi költő, szül. 

Kölnben 1587 nov. 17., megh. Amsterdamban 1679 
febr. 5. Művei nagy tehetség s magasröptű, nemes 
fantázia termékei. V. lírai és tanítókölteménye
ket, szatírákat, egy eposzt és 32 szomorújátékot 
hagyott hátra, melyeket a németalföldiek igen 
nagyra becsülnek s melyek közül különösen ki
emelkednek : Palamedes (1625); Gysbreght van 
Aemstel(1637); Maria Stuart (1646); Lucifer (1654, 
magyarra fordította Nagy Zsigmond 1910); Adam 
in Ballingschap (Ádám a száműzetésben, 1664) és 
Noah (1667). Költeményeinek egybegyűjtött ki
adását Lennep adta ki (Amsterdam 1850—69,12 
köt.; új kiadás J. W. Ungertól 1888 s köv.) V. ö. 
Q. Kai ff, V.-s leven (V. élete, 2. kiad. Haarl. 1902.). 

Vonó (Bogén, arcket.arco, bow), eszköz a vonós 
hangszerek húrjainak megszólaltatására. Euró
pában a VIII. sz.-ban bukkan fel az első primití
vebb V., mely hajlott, rugalmas fanyelével vadász-
íjjhoz hasonló. Egész a XIV. sz.-ig ez a V. meg
szokott formája ; a kápa körvonalai csak a XV. 
sz. vége felé bontakoznak ki. Ekkor már srófos 
készülék is szolgált a szőrözet lazítására és feszí
tésére. A V. hegyét Corelli javítja meg, Tartini 
pedig kinyújtotta a V.-t és megtoldotta akkori 
hosszának negyedével. Mai alakját Tonate teremti 
meg (Paris 1780), aki hosszát végleg meghatá
rozza (hegedű-V. 75 cm., mélyhegedü-V. 74 cm., 
gordonka-V. 73 cm.), kitalált továbbá egy fém
csavart a kapára és a szőrözetet szalagformára 
alakította át. Hosszas kísérletezés után a pernam-
bukfánál maradt, mert ezt találta legrugalmasabb-
nak a rúd számára. 

Vonógyanta, 1. Gyanták. 
Vonóháló a. m. gyalom (l. o.). 

Vonóhorog, 1. Vonókészülék. 
Vonóképesség, az igavonó állatoknál — el

tekintve azok korától és erőben lététől — általá
nosságban függ azok testsúlyától, a mozgás gyor
saságától és a végzendő munka módjától. Egy 
igásállat egyenes irányban haladva, több ered
ményt szolgáltat, semmint ha körben, pl. járgány
nál kell járnia. Az állat vonóereje testsúlyának 
U—Vrét teheti mp.-kint 1 m. sebesség mellett. 

Ha több állat van együtt befogva, azok munkájá
nak eredménye a számuk arányában csökken. 

Vonókészülék, a vasúti járóművek alvázának 
(1. o.) ama szerelvénye, melynek célja a járómü
vek összekapcsolása és vontatása. Vontatott járó
műveknél a V. áll egy vasrúdból (vonórúd), mely 
a járómü hosszirányú középvonalában az alváz 
gerendái közé van szerelve, rúgó közbeiktatásá
val (legtöbbnyire tekercs rúgó, ritkánlemezes rúgó) 
az alvázba f ogódzik és a járómü két végén, a mell
gerenda külső oldalán horogban (vonóhorog) vég
ződik. A vonóhorog rajzát és az ezzel összefüggó 
csavarkapocs rajzát 1. Kapcsolás címszónál. Von
tató járóműnél a V.-nek nincs végigmenö rúdja, 
hanem mindkét mellgerendánál egymástól függet
lenül van egy-egy V. alkalmazva, mely a mell-
gerendába rugók (vonórúgók: legtöbbnyire erós 
lemezes rúgó vagy párhuzamosan működő több 
tekercsrúgó) közbeiktatása mellett kapaszkodik, 
a mellgerenda külső oldalán vonóhorogban vég
ződik és csavarkapoccsal van felszerelve. A vona
ton tehát, a lokomotív hátsó mellgerendájától 
kezdve, végighalad egy szilárd vonóláncolat, mely 
a járóművek között csavarkapesokból, a járómú-
vek alatt vonórudakból áll és az egyes járómí-
vekbe rugalmasan kapaszkodik, ezáltal a vonat 
indítását a járómü veknek kemény megrántása nél
kül lehetővé teszi. 

Vonórúgó, 1. Vonókészülék. 
Vonós hangszerek (Streichinstrumente, In-

struments a archet, Mowinstrument, Strumeistx 
ad arco), húros hangszerek, melyeken vonóval 
(vagy a vonót helyettesítő szőrszalaggal) térítjük 
ki a húrokat egyensúlyi helyzetükből. Valószínű, 
hogy a V.-et az arabok hozták Európába a XIV. 
sz. elején (1. Rebab^Kemengé), bár vannak homá
lyos adataink arra vonatkozóan is, hogy Európa 
É.-i részén már a IX. sz.-ban ismertek egy vonós 
lantfajtát. A legrégibb rajza egy vonőshangszer-
nek a IX. sz.-ból való, ez egyhúros lírához ha
sonlít. A kelta eredetű chrottát ábrázolja egy X. 
sz.-ból való miniatűr; fldulákat tartó muzsikuso
kat pedig a Szt. György-apátság kapitálisainál 
találunk (XI. sz.). Kétségtelen, hogy a líra-alak 
mellett tőle függetlenül a fldula-formák is kifej
lődtek a XII. sz.-ban; a további hangszertípus 
a viola, melynek 8—10 válfaját ismerik a XV. 
sz.-ban. A XVI. sz. kezdetén bukkannak fel a 
hegedűfélék, melyek a középkori 5—10 húrt mel
lőzve, négy-húruak. A V. osztályozását a követ
kező táblázat szemléltetően tárja elénk: 

A) Európai művészi hangszerek: 
Elavult hangszerek 

Fidula Rótta 
Lyra Kvarthegedű. 
Polychord Viola-fajták 
Melodichord Gamba-télék 

Mai vonós hangszereink 
Hegedű Gordon 
Mélyhegedű Vonós zon-
Viola d'amonr gora 
Gordonka Bálálajka 



Vonós mandolin 

B) Európai népies hangszerek: 
Búmba Forgólant Gusla Vonós man-
Crwth Gndot Psalmodikon dolin 

G) Exotikus hangszerek: 
itaranastron Sarinda Dintarah Romuz 
Hetiab Vihoa Kei kin Kemengé 

Vonós mandolin, amerikai négy húros vonós 
hangszer, félholdalakú hanglyukakkal. 

Vonós négyes, legtöbbször szonátaformában 
írt kompozició két hegedűre, mélyhegedűre és gor
donkára. A XVIII. sz. közepén keletkezik a mann-
heicni mesterek boszorkánykonyhájában. Bocche-
rini, Haydn, Mozart, Beethoven klasszikus V.-ein 
jutottak el a romantikusok formáihoz (Mendels
sohn, Schumann, Schubert, Brahms). 

Vonós négyes társulatok, állandó egyesülések 
a vonós négyes irodalom ápolására csak a XVIII. 
«z. végéről mutathatók ki. Leghíresebbek: a 

huppanzigh-féle kvartett, amely Beethoven mű
it interpretálta a mester jelenlétében, a Floren-

tiner-kvartett, a Joachim-négyes, a Hellmes-
berger-kvartett, a cseh vonós négyes, a brüsszeli 
négyes és a Bosé-kvartett. A magyar V.-ek közül az 
1886. alakult Hubay-Popper-kvartett világhírre 
tett szert. Egymást követik 1872. a Krancsevics-
Bürger,WX).& Grünfeld-Bürger,1900. aKemény-
Sctiffer, 1911. a Waldbauer-Kerpely-t&rsulsitok. 
Ujabban a Lehner-Hartmann, Melles-Zsám-
boky és a Bárány-Ulbrich (női) V. tűntek fel. 

Vonós ötös, öt vonóshangszerre írt szonáta. 
(2 hegedű, 2 mélyhegedű és gordonka: Mozart, 
Mendelssohn; vagy 2 hegedű, mélyhegedű és 2 
gordonka: Schubert.) 

Vonós zongora. Az az ötlet, hogy a forgólant 
mintájára klaviatúra alkalmazásával szólaltassa
nak meg szőrszalaggal dörzsölt húrokat, már a 
XVII. sz. kezdetére nyúlik vissza. Haiden nürn
bergi hangszerész készítette az első V.-t állítólag 
azon tervek nyomán, melyek Lionardo da Vinci 
irónja alól kerültek ki. Gleichmann ilmenaui or
gonista Klaviergambe-ja, (1709) hasonló szerke
zetű volt. Valamennyi típus közül, mely a XVIII. 
sz. folyamán készült, a leghasználhatóbb Röllig 
Xanorphica-ja. (Bécs 1797, 1. o.). A XIX. sz.-ban 
Worton Vispianoforte-ja. (1861), Baudet Piano-
woion-ja (Paris 1865), Caldera Melopiano-ja, (Tú
rái 1870), Baudet Piano-quatuor-ja. (Paris 1873), 
a magyar Schnöller F.-ja (Budapest 1893), Mttller-
Braunau Pentaphon-ja (Hamburg 1903) és Beddies 
Streichharnionium-ja. (Gotha 1909)keltettek mél
tón feltűnést. 

Vontatás, a szálfának ós rönköknek, valamint 
rudaknak rövid távolságra való olyan szállítása, 

Vontató lapát. 

midón a fa, hosszúsági tengelye irányában, néha 
emberek, többnyire azonban állatok által a földön 
tovavonatik. Ez a művelet emberek által gajmók 
(L o.) segélyével történik; állati erő alkalmazása 
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mellett láncot, célszerűbben azonban vontató sze
get, kajmacsot (1. o.), vagy még előnyösebben 
vontató korcsolyát (1. Korcsolya), vagy vontató 
lapátot (ábra) használnak. L. még Hajóvontatás. 

Vontató gőzös (vontató, Remorqueur) oly gőz-
erejű hajó, amely építésénél és berendezésénél 
fogva arra van rendeltetve, hogy vizijárműveket 
v. egyéb úszóműveket tovamozdítson, vontasson, 
maga után húzzon. A V. kétféle, ú. m.: szabadon
járó kerekes vagy csavaros gőzös és ú. n. lánc
vagy drótkötél-hajó. L. Hajóvontatás, Gőzhajó, 
Kapaszkodó hajózás és Lánchajózás. 

Vontató hajózás (ném. Schleppschiffahrt), 
1. Hajóvontatás, Kapaszkodó hajózás és Lánc
hajózás. 

Vontató kötél (ném. Schleppseil), erős kötél, a 
vontató erő és a vontatandó hajó v. egyéb úszómű 
súlyához, illetőleg ellenállásához mérve, amellyel 
a vontatás eszközöltetik. L. még Drótkötél. 

Vontató telep (vasút), 1. Állomás. 
Vontató út , 1. Erdei úthálózat. 
Vontcsövű puska, 1. Lövőfegyver. 
Vont vascsövek, 1. Cső. 
Vonulási út , madaraké, 1. Madárvonulás. 
Vonyarczvashegy, kisk. Zala vm. keszthelyi 

j.-ban, (1920) 977 magyar lak. 
Vonyó, egy-egy hálóhúzással meghalászható 

terület, 1. Tanya. 
Vonyósneff (állat), a nagy goda (Limosa limosa 

L.) népies neve. 
Vonzás (lat. attractio), az a kölcsönös hatás, 

melyet az anyagi testek s annak részei egymásra 
gyakorolnak. E hatásnak tulajdonítjuk a testek 
esését a Föld középpontja felé, a Hold esését a 
Föld felé, a bolygókét a Nap felé. L. Gravitáció. 

Vonzódás, 1. Rokonszenv. 
Voorne-en-Putten,sziget Dél-Hollandia német

alföldi tartományban, a Maas és Haringvlietközt; 
rajta vezet át a Voorne-csatorna, amely a Haring-
vlietbe torkollik. 

Voorst, város Geldern holland tartományban, 
(i9io) 10,776 lak., jelentős vas- és rézművekkel. 

Vopell, Kaspar, kölni térképész, élt 1511— 
1561.; rajzolt több földtérképet, astrolabiumot; 
megjelent három térképe: Világtérkép (1545), 
Európa térképe (1566) és a Éhein térképe (1558). 
V. ö. Mitt. der Geogr. Ges. in Hamburg, Bd. 19 
(1903). 

V o r a c i t a s (lat.), falánkság, torkosság, csilla
píthatatlan étvágy. 

Voragine Jakab, 1. Jacóbus (-4). 
Vorarlberg, Ausztriának volt koronatartomá

nya, most az osztrák köztársaság egyik szövetsé
ges állama, 2602 km3 területtel, (1920) 133,212 lak., 
a Boden-tó, a Eajna és az Arlberg közt. Felszíne 
hegyes-völgyes; mezőgazdasága csekély, ellenben 
állattenyésztése virágzó. Ipara fejlett; vannak 
fonó-szövő gyárai, fa- és papíripara. Új alkotmá
nya szerint tartománygyűlése 30 tagból áll; az 
osztrák nemzetgyűlésbe 5 tagot küld, a szövetségi 
tanácsban 3 taggal van képviselve. A tartományi 
főnökség székhelye Bregenz. Három kerületi kapi
tányságra van osztva: Bludenz, Bregenz és Feld-
kirch. Országos színe piros-fehér. 

V. nagyobbára vétel útján jutott Ausztriához. 
1363-ban megvásárolták a Habsburgok Neuen-
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burgot, 1375. Feldkirch grófságot, 1394. Bluden-
zet és Montavont, 1451. Bregenzet, és 1765. a 
hohenernsi grófok férflágának kihalta után elfog
lalták Hohenemset. 1782-ben csatolták Tirolhoz. 
A pozsonyi béke rövid időre Bajorországnak jut
tatta, de 1814. ismét Ausztriához került, amikor 
Tirollal egy közigazgatási területté egyesitették. 

Vorcza ( Vorfa), kisközség Hunyad vármegye 
marosillyei járásában, (1910) 6í3 román lakossal. 
(Tr. R.) 

Vorhauserit (ásv.), közöséges szerpentin a Mon-
zoni hegységben. 

Vorhota, kisk. Zala vm. zalaegerszegi j.-ban, 
(íaao) 155 magyar lak. 

Vorlánder, Kari, fllozóflai író, szül. Marburg-
ban 1860 jan. 2. Tanult Berlinben és tanár lett So-
lingenben. Az újkantiánusok közé tartozik és a 
kanti filozófiát a szocializmussal óhajtja összebékí
teni. Legolvasottabb müve: Geschichte d.Philo-
sophie, 2 köt., 1921 óta 6. kiadásban jelent meg. 
1925-ben adta ki Kantnak eddigelé legteljesebb 
életrajzát 2 kötetben. 

Vormága (Vármaga), kisközség Hunyad vár
megye dévai járásában, (i9io) 1059 román lakos
sal. (Tr. R.) 

"Vormela (állat), a Menyót-félék (Mustelidae) 
családjába tartozó emlősállat-nem. Legismertebb 
faja a tigrisnyest (V. peregusna Güld., régibb 
néven Mustéla sarmatica), Európában Dél-Orosz
országtól Ny. felé Bukovináig és Bulgáriáig, É. 
íeló Lengyelországig honos, de sehol sem gya
kori. Nyugat-Ázsiában is ritka, de Afganisztán 
D.-i részében (különösen Kandahar körül) gya
kori. Teljes hossza 50 cm., mely méretből 16 cm. 
jut a farkára. Felül barna, szabálytalan sárga 
foltokkal mustrázva, feje, hasoldala és lábainak 
belső fele fekete. 

Vorona, a Choper (Don vízrendszer) jobboldali, 
417 km. hosszú mellékfolyója Penza szovjet-orosz 
kormányzóságban, Borisszoglebszknól torkollik, 
uióg tutajozásra sem alkalmas. 

Voroncov Katalin, 1. Dasfcovné. 
Voroncov-Daskov, Miclwtil, herceg, orosz had

vezér, szül. Moszkvában 1782 máj. 17., megh. 
Odesszában 1856 nov. 18. Hadi pályáját a Kauká
zusban kezdte, részt vett az 1806—12-iki török s 
az 1812—14-íki francia háborúban. 1815—18. a 
francia várakat megszálló orosz csapatok főpa
rancsnoka volt. 1823-ban Új-Oroszország (Bessza-
rábia és Krim) főkormányzójává nevezték ki. 
Mensikov fővezér halála után 1828. ő vette át 
Várna ostromát és tábornagy lett. 1844-ben a 
kaukázusi sereg fővezérlotóvel bízták meg s 1845. 
elfoglalta a cserkeszek főerősségét, Dargót. Ezért 
hercegi címet kapott; 1856. Odessza főkormány-
zója lett. — Pia, Szemen Miliailovics (megh. 
1882) a krimi háborúban dandárparancsnok, az 
1877—78-iki török háborúban pedig a 10. hadtest 
parancsnoka volt. — Egyik rokona, V. llarion 
Ivanovics (megh. 1916) 1881—97. a császári ház 
minisztere, 1905—1915 szept. pedig a Kaukázus 
főkormányzója volt. 

Voronezs, 1. kormányzóság Oroszországban 
Ukránia, Kurszk, Orel, Tambov, Szaratov és Cá
riéin, kormányzóságok közt, a D.-orosz feketeföld 
(csernozem) területén. Területe 65,S95 km«, lak. 

(19ÍO) 3.355,800, egy km8-re 40 jut. Á Don a kor
mányzóság közepén folyik keresztül. Éghajlata 
kontinentális, a nyár forró, a tél hideg, a város 
évi középhőmérséklete csak 5-9°. Lakossága majd
nem tisztán kisorosz D.-en és nagyorosz É.-on. 
Kevés német gyarmatos is van. 1905-ben 398,454 
t. rozs, 219,760 t. búza, 70,307 t. árpa, 50,577 t. 
köles, 125,6401. zab, 271,5931. burgonya termett. 
Termelnek még kendert, dohányt, cukorrépát, 
gyümölcsöt és zöldséget. V. Oroszország első ló
tenyésztő területe. 1904-ben 528,000 ló, 824,000 
szarvasmarha, 1.840,000 juh, 288,000 sertés, 
30,000 kecske volt a kormányzóság területén. 
Mindez most lehanyatlott. Ipara is volt, még pe
dig 1900. majdnem 20 millió rubel értékű pro
dukcióval. Leginkább a mezőgazdasági iparok 
fejlődtek ki. 

2. V., a kormányzóság székhelye, nem messze 
onnan, ahol a V. folyó beleömlik a Donba, két 
f ővasútvonal keresztezésénél. Két gimnáziuma, 1 
reáliskolája, 2 leánygimnáziuma, papi szeminá
riuma, mezőgazdasági múzeuma van. Lak. szám:; 
(1920) 93,000. Görögkeleti érsek székhelye. Már u 
XII. sz.-ban említik, a tatárok ellen 1586. meg
erősítették, Nagy Péter cár 1694. fegyvergyárat 
alapított. 

Voronezs, a Don 164 km. hosszú bal mellék
folyója Szovjet-Oroszországban, alsó folyásán 
hajózható. 

Voronin (Woronin). Mihail Sztefanovics, orosz 
botanikus, szül. Szent-Péterváron 1838 aug. 2., 
megh. u. o. 1903 márc. 5.1854-ig itt, 1858. Heidel-
bergben, majd Preiburgban tanúit. Rendes profesz-
szori állást V. nem vállalt, de 1869. és 1870-ben a 
szentpétervári egyetemen mikológiái oktatást tar
tott. Nevezetesebb munkái: Beitrag zur Kenntnis 
der Chytridieen (De Baryval, Preiburg 1864); 
Plasmodiophora brassicae, Urheber der Kohlpflan-
zen-Hernie (Berlin 1878); Beitrag zur Kenntnis 
der Ustilagineen (Frankfurt 1882); Über die 
Sclerotienkrankheit der Vaccinieen-Beeren (Péter
vár 1888). Ezeken kívül számos értekezése jelent 
meg szakfolyóiratokban. 

Vorsterman, Lucas, flamand rézmetsző, szül. 
Bommelban 1595 körül, megh. Antwerpenben 
1675. Az 1618-ik óv körül Rubens szolgálatába lé
pett és mind felfogás, mind technika tekintetében 
kiváló rézmetszetei hosszú sorával (A szent csa
lád visszatérése Egyiptomból, Zsuzsanna a fürdő
ben, A pásztorok imádása, A királyok imádása. 
Lucifer bukása, Krisztus levétele a keresztről 
az Amazonok csatája, stb.) nagy része volt abban, 
hogy a nagy mester művészetének ismerete világ
szerte elterjedt. 1623—2S-ig Londonban főleg 
Holbein és Van Dyck után készített metszeteket 
és hazatérése után Van Dyek Ikonográfiája szá
mára is dolgozott. A reprodukáló rézmetszés leg
kiválóbb mestereinek egyike. V. ö. Hymav.s. 
Lucas V., Catalogue raisonné de son oeuvr 
(Brüsszel 1893). 

Vorszkla, a Dnypr 448 km. hosszú bal melléi: 
folyója Ukrajnában, hajózhatatlan. Partjai a poi 
tavai csatáról nevezetesek. 

V o r t e x (állat), az Örvényférgek (Turbellariai 
egyik neme. Teste hengeres, elül elkerekített, j 
hátul elvékonyodik. Szeme a legtöbb fajnak van 
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Nagyszámú fajai igen különböző nagyságúak. 
Vannak apró, V? mm.-nyi és aránylag nagy, 
5—6 ram.-nyi fajai. Utóbbiakhoz tartozik a V. 
biridis M. Schultze és a V. scoparius 0. Schmidt. 
Mindkettő a testébe betelepedett apró moszatoktól, 
a ú. u. Zoochlorelláktól élénk zöld szinű. A V. vi-
idis Európában mindenütt közönséges; a kisebb 
• rkok, pocséták vizét és az időnként kiszáradó 
íocsákat szereti, amelyekben sok a vizi növény. 

Vorticella (állat), a Harangállatocska-félék 
i Torticellidae) családjába (1. Vorticellidae) tar
tozó csillós ázalékállatka-nem. Teste harangalakú 
(ezért harangállatkának nevezik) és a test hosz-
szát többszörösen rölülmuló nyéllel van ellátva, 
mely a dugaszhúzóéhoz hasonló csavarulatokba 
perdülve, össze is húzódhatik; ezen nyél segítsé
gével tapad különböző vízben lévő tárgyakhoz, 
pl. növények gyökeréhez, leveléhez, fadarabká
hoz stb. Telepeket nem alkot ugyan, de azért 
többedmagával él és néha oly nagy mennyiségben 
lepi el a tárgyakat, hogy puszta szemmel is lát
ható, penészhez hasonló, fehéres vagy kékes be
vonatok alakjában. Sejtmagja patkóalakú. Fajai, 
közül a V. microstoma Ehrbg. és a V. convallaria 
h. a poshadó, bűzös pocsolyák vizét szereti s 
ezekben közönséges ; a V. nebulosa Ehrbg. ellen
bon csak a tiszta vízben fordul elő ; a V. campa-
mla Ehrbg. leginkább a víz fenekére sülyedt, 
rothadó faleveleken és ágakon található. Hazánk
ban 9 V.-faj él. 

Vort ice l l idae (állat), a Véglények (Proto
zoa) törzsébe, a Csillós ázalékállatkák (Giliata) 
osztályába tartozó Csillangókoszorús véglények 
(Peritricha) rendjének egyik családja. Többnyire 
helyhez kötött vagy pedig alzaton csúszó ázalék
állatkák tartoznak ide, melyek többnyire telepet 
alkotnak. Fajaikat 3 alcsaládba osztjuk. 1. al-
csalad: Urceolarinae. Szabadon mozognak; nye
lük nincsen ; testük pörgettyű alakú. Legismer
tebb faja a hazánkban is kagylókon, hydrákon, 
planariákon gyakori Trichodinapediculus Ehrbg 
esa halakon élősködő Őyclochaeta Domerquei 
Wallengren ; nagyságuk 50 mikron. 2. alcsálád: 
Vorticellinae. Testük harangalakú, többnyire 
nyeles s ehhez képest legtöbb fajuk helyhez kö
tött életmódot folytat. Egyes nemeknél a nyél 
izomrostocskákkal (myonema) van ellátva s ezért 
a nyél pörgón összecsavarható. Ilyen nemek a 
nálunk is közönséges Vorticella-, Carchesium-
ós Zoothamnium-nemek. Más nemeknél a nyél
ben hiányzanak az izomrostocskák. Ilyenek az 
Epistylis-, Opercularia- és Ophrydium-nemek. 
'S. alesalád: Lagenophryinae. Vázuk van. Ide 
tartozik a Lagenophrys-nem. 

Vortumnus, 1. Veriumnus. 
Vos, 1. Cornelis de, flamand festő, szül. Hulst-

ban 1585., inegh. Antwerpenben 1651 máj. 9. 
Antwerpenben Dávid Remaeusnál tanult, 1608. 
az ottani festőcóh tagja lett. A legkiválóbb fla
mand képmásfestők egyike, aki Ábrahám Gra-
pheust, a Szt. Lukács-céh öreg szolgáját ábrázoló 
híres képében (antwerpeni múzeum) a mély pszi
chológiai jellemzést a csendéleti részek virtuóz 
festésével egyesít. Saját családjának csoportkép
mása a brüsszeli múzeumban, a Hutten-családó 
i müncheni Alté Pinakothekban van, egy családi 

képe és 3 egyes arcképe a buJapesti Szépművé
szeti Múzeumban. Más tárgyú képein is a portrék 
és csendóletszerü részek dominálnak. Ezek közül 
a legkiválóbbak: A Hiúság (braunschweigi mú
zeum), Dávid felkenése (Bécs, Kunsthistor. Mu-
seum) és főleg az antwerpeni múzeumban levő 
nagy képe, amely Szt. Norbertet ábrázolja, amint 
az eretnekek elől elrejtett egyházi kincseket 
átveszi. 

2. V., Maerten de, flamand festő, szül. Antwer
penben 1532., megh. u. o. 1603 dec. 4. Atyjának, 
Pieter de F.-nak, majd Frans Florisnak volt 
tanítványa, aztán Velencében Tintorettónál ta
nult. 1559-ben az antwerpeni Szt. Lukács-céh 
tagja lett. V. jellegzetes romanista, aki rendkí
vül könnyen, de különösebb elmélyedés nélkül 
festette nagy számmal fennmaradt mozgalmas, 
sokalakos, de rajzban és színezésben modoros 
képeit. Mégis korának egyik kedvence volt, aki
nek rajzai nyomán seregestül készültek rózme • 
szetek. Képei közül az antwerpeni Boldogasszony
templomban levő Kánai menyegzőt tartják remek
müvének. A budapesti Szépművészeti Múzeumban 
a Királyok imádását ábrázoló képe látható. 

Vosagus ( Vosges), hegység, 1. Vogézek. 
Vosges, hegység, 1. Vogézek. 
Vosges, Les (ejtsd: lé vózs), 1. francia déparie-

ment Meurthe-et-Moselle, Meuse, Haute-Marr.e, 
Haute-Saőne, Belfort és Elszász-Lotharingia közt, 
területe 5903 km3, (ion) 433,914 lak. Székhelye: 
Épinal. A département 1790. Lotharingia D.-i részé
ből alkottatott. 1871-ben területéből 1215 kin=-t 
Svájchoz csatoltak. 

Vosmaer (ej tsd:foszmár),Car,eZ,németalföldi költő, 
szül. Hágában 1826 márc. 20., megh. Territetben 
1888 jún. 12. V. különösen szerencsés átültetője 
volt az Iliasnak (Leiden 1883) és az Odysseiának 
(u. o. 1889), amelyeket eredeti versmértókben for
dított le; hexameterekben írta komikus eposzát: 
Londinias(u. o. 1873) ;Vogels van diverse pluimage 
(Különböző tollazatú madarak, u. o. 1872—76) c. 
alatt vázlatait, novelláit és költeményeit adta ki ; 
ezt követte a görög idill: Nanno (Hága 1883) s a 
két müvészregény: Amazoné (u. o. 1881) és Inwij-
ding (Fölszentelés, u. o. 1889). Francia nyelven 
írta Rembrandt Harmens van Rijn (u. o. 1868) c. 
művészettörténeti tanulmányát; további művei: 
Eene studie over het schoone en de kunst (Tanul
mány a szépről és a művészetről, Amsterdam 
1856); Frans Hals (Leiden 1872) ós tanulmány 
Multatuliról:Eenzaaier(Egy magvető, Amsterdam 
1877)). 

Voss, 1. (többnyire Vossius) Gerardus Joannes, 
németalföldi klasszikus filológus, híres polihisztor, 
szül. Heidelbergben 1577., megh. Amsterdamban 
1649. 1600-ban dordrechti, 1615. leideni rektor, 
1622. az ékesszólás tanára a leideni egyetemen, 
1631. a történelem tanára az amsterdami Athe-
naeumban. IS agy érdemei vannak a latin gramma
tika, retorika, poétika és történőiéin terén. Neveze
tesebb művei: Aristarchus sive de arte grainma-
tica libri VII (Amsterdam 1635, új kiadása Halle 
1833—34, 2 köt.); De vitiis sermonis et glosse-
matis latinobarbaris (Amsterdam 1640); Etymo-
logicon linguae latináé (1662); De rhetorices 
natura ac eonstitutione (1647); Coinmoatariorum 
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rhetorieorum . . . libri VI (Leyden 1606); Ars rhe-
torica (1623); De historicis Graecis libri IV (1624); 
De historicis Latinis libri III (1627); De artis 
poeticáé natura et cpnstitutione (1647); De theo-
logia gentili (1642). Összes művei Amsterdamban 
1695—1701-ig 6 kötetben jelentek meg. V. ö. Toll, 
De V.-io perfecto grammatico (Amsterdam 1778). 

2. Y.jlsaak, az előbbinek fia, filológus, szül. 
Leidenben 1618.,megh. Windsorban 1689. Tízévet 
Krisztina svéd királynő udvaránál töltött. Majd 
Angolországba költözött s windsori kanonok lett. 
Kiadta Skylax görög geográfusnak Periplusát 
latin fordítással, jegyzetekkel. Mélát (Haag 1658) 
és Catullust (London 1684). Olaszországban gyűj
tött értékes kéziratgyűjteménye (Codices Vossiani) 
a leideni könyvtárban van. 

3. V., JoJiann Heinrich, német költő, jeles mű
fordító s régiségbúvár, szül. Sommersdorfban 1751 
febr. 20., megh. Heidelbergben 1826. márc. 29. 
1778-ban Ottendorfban, majd Eutinban lett igaz
gató. 1802-ben Jenába költözött át, ahonnan 1805. 
Heidelbergbe hívták meg. V. a Göttinger Hainbund 
(l.o.) egyik alapitója volt. Hajthatatlan, darabos, de 
őszinte jellem. Mythologische Briefe (2 köt., 1794, 
2. bőv. kiad. 3 köt., 1827) c.műve a mitoszanyagot 
szoros történeti alapon, éles kritikai elemzéssel tár
gyalja. Leginkább mint-műfordító fejtett ki nagy 
munkásságot. Homeros-fordítását (előszörteljesen 
4 köt., 1793) lelkiismeret, hűség és természetesség 
jellemzik. A klasszikus költők művei közül még 
a következők jelentek meg fordításában: Vergilius 
Landbau 1789; Lándliche Gedichte (4 köt., 1797— 
1800); Werke (3 köt., 1799); Ovidius, Ausgewáhlte 
Verwandlungen(2 köt., 1798); Hesiodus és Orpheus 
munkái (1806); Horatius (2 köt., 1806); Theocrit, 
Bion,Moscus(1808);TibullusésLygdamus(1810); 
Aristophanes (3 köt., 1821) és Propertius (1830). 
Ezeken kívül Tibullus kézirataihoz írt kritikai 
dolgozatokat (1811). A klasszikusoknak fordításait 
mindenütt esztétikai megjegyzésekkel és magyará
zatokkal kiséri. Shakespeare színműveinek for
dításában fiai: Heinrich és Ábrahám segédkeztek 
neki (9 köt., 1818—29). V. eredeti költeményei 
kiváló költői erőről nem tesznek bizonyságot. 
Legismertebbek idilljei s ezek között Luise (1795), 
melyben a német nép családi életét rajzolja. Kora 
a Hermann und Dorotheánál is többre tartotta s 
költőjét értékén túl becsülte. Összes mű^ei hat 
kötetben (1802., kiadta V. Ábrahám, Leipzig 1835) 
és válogatott munkái (Sauertól) 1 köt. jelentek 
meg. — V. legidősebb fla Heinrich, szül. Otten
dorfban 1779 okt. 29., megh. 1882. 1806-ban mint 
a filológia tanára Heidelbergben atyja tanszékét 
foglalta el. Shakespeare és Aristophanes munkái
nak fordításában atyjának állandóan segédkezett. 
Munkái közül nevezetesebbek: Aischylos-f ordítása, 
melyet atyja folytatott és fejezett be (1826); Brief-
wechsel zwischen Heinrich V. und Jean Paul 
(1833); Mittheilungen über Goethe und Schiller, 
in Briefen von H. V. (3 köt., 1833—38); e leveleket 
kiadta öccse V. Abraliam (szül. Eutinban 1785., 
megh. 1847 nov. 15.), aki gimnáziumi tanár volt. 
Halála után jelent meg nagyobb munkája, melynek 
címe: Deutschlands Dichterinnen (1888). 

4. V., Július von, német író/szül. Brandenburg
ban 1768 aug. 28., megh. Berlinben 1832 nov. 1. 

Regényei és drámái nyers és gyakran frivol alko
tások, melyek csak mint a korabeli társadalom 
merészen rajzolt és művelődéstörténeti szempont
ból fontos emlékei nevezetesek. Művei: Lustspiele 
(Berlin 1807-18); Kleine Romane (u. o. 1811-15); 
Dramatische Spiele nach deutschen Sprichwörtern 
(u. o. 1822); Trauerspiele íu. o. 1823); Die Schild-
bürger (regény, u. o. 1823); Neuere Lustspiele 
(u. o. 1823—27). Faustját újra kiadta Ellinger 
íu. o. 1890). 

5. V., Richárd, német költő, szüL Neugrape-
ban (Pomeránia) 1851 szept. 2., megh. a Königssee 
mellett levő villájában 1918 jún. 10. 1884-ben 
a szász nagyherceg a Wartburg könyvtárosává 
nevezte ki. Sokat élt Olaszországban s az olasz 
verizmus nagy befolyást nyert romantikus lényére. 
Drámái: Unfehlbar (Kassel 1874); Savonarola 
(Wien 1878); Magda (Zürich 1879); Die Patrizie-
rin (Frankfurt 1881); Luigia San Felice (u. o. 
1882); Páter Modestus (Leipzig 1883); Regula 
Brandt (u. o. 1883); ünehrlich Volk (Dresden 
1884); Der Mohr des Zaren (u. o. 1885); Brigitta 
(u. o. 1887); Mutter Gertrúd (1888); Alexandra 
(1888); Wehe dem Besiegten (1888); Eva (1889); 
Die neue Zeit (1891); Unebenbürtig (1892); ScM-
dig (1892); DerVáter Érbe(1892); Malária (1893); 
Jürg Jenatsch (1893); Arme Maria (1894); Zwi
schen zwei Herzen (1895); Der König (1896); Die 
blonde Kathrein (1895) stb. Nálunk adták Évát 
Kolozsváron, A szőke Katót a Vígszínházban 1897. 
Makai Emil fordításában, A bűnöst a Nemzeti 
Színházban 1899 jan. 27. Abonyi Árpád fordítá
sában. Regényei és elbeszélései közül említendők: 
Bergasyl (Frankfurt 1882); Rolla, die Lebens-
tragödie einer Schauspielerin (Leipzig 1883,2 köt); 
Römische Dorfgeschichten (Frankfurt 1884); Die 
neuen Römer (Dresden 1885,2köt., 4.kiadás 1905); 
Die neue Circe (u. o. 1885, 3. kiad. 1892); Michael 
Cibula (u. o. 1887, 3. kiad. 1905); Die Auferstan-
denen (Dresden 1887, 2 köt.); Villa Falcomeri 
(u. o. 1896); ünter den Borgia (Berlin 1897); Der 
neue Gott (Stuttgart 1898); Römisches Fieber 
(1902); Samum (1903); Die Sehuldige (1906); 
Richards Junge (1907); Alpentragödie (1910); 
Schönheit (1911); Der Todesweg auf demPiz Pala 
(1912); Kundry (1913); Wenn Götter lieben (1913); 
Sphinx (1914); Parsival in Monté Carlo (1914); 
Brutus, auch du! (1916). Halála után jelent meg: 
Aus einem phantaatischen Lében. Erinnerungen 
(1920). Műveiből a már említett színmüvein kívül 
magyar nyelven megjelentek: San Sebastiaii, 
fordította Tóbél Gyula (é. n.) Királydráma (Pesti 
Napló 1905); Szigurd Eckdal menyasszonya 
(1905); A költő és az asszony (A Falconieri villa), 
ford. Gerő Antal (1912); A molaravölgyi Adonisz, 
ford. Zoltán Vilmos (1913); Két ember, ford. 
Schreyer Margit (1920). 

Voss-osatorna, 1. Finoic-csatorna. 
Vossius, 1. Voss, 1. 
Vossler, Kari, romanista, szül. Hohenheimban 

1872 szept. 6. 1909-ben tanár lett Würzburgban, 
1911. Münchenben. Művei: Sprache als Schöpfnng 
und Entwicklung (1905); Die göttliche Komödie. 
Entwicklungsgeschichte und Érklárung (2 köt, 
1907—10); Frankreichs Kultur im Spieffelseiner 
Sprachentwicklung (1913, 3. kiad. 1921); Ital. 
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Literatnr der Gegenwart (1914); La Fontaine 
und sóin Fabelwerk (1919); Leopardi (1923). 

Vostro, 1. V/c. 
Vosznesszenszk, város Odessza ukrajnai kor

mányzóságban, a Bug mellett, mintegy 16,000 lak. 
Vosztíca (Vostitsa), görög város, 1. Aigion. 
Vosztokov, Alekszandr Krisztoforovics, a 
;áv filológia egyik megalapítója, szül. Ösel szi

nten 1781 márc. 27 (16), megh. Szt.-Pétervárott 
1S6̂  febr. 20 (8). 1820 óta tagja volt a szentpéter
vári tudományos akadémiának. Főbb munkái: 
Razsuzdenije o slavjanskom jazyké (Elmélkedés 
a szláv nyelvről, 1820); Opisanije russkich i 
slavjanskich rukopisej Eumjancovska múzeuma 
(A Rumján eev-f éle múzeum szláv kéziratainak 
leírása, 1842); Szlovarj cerkovno-slavjanskago 
jazyka (Az egyházi szláv nyelv szótára, 1858); 
Grammatika cerkovno-slavjanskago jazyka (Az 
egyházi szláv nyelv grammatikája, 1863); Russ-
kaja grammatika (Orosz nyelvtan, 1831) stb. 

Vota (lat.), 1. Fogadalmi ajándékok. 
Totiva t a b u l a , 1. Tabula votiva. 
Votivi nuiui i i i (lat.), a. m. fogadalmi pénzek. 

A rómaiak állami és magánéletében gyakori volt 
a vallásos fogadalom (betegség, háború, császár 
születésnapja, trónralépése stb. alkalmával). Kéré
sük teljesülésekor beváltották a fogadalmat. A 
császárság elején tíz, később ötévenként pénzt is 
vertek erre V OT(is) MVL(tis) vagy X felirattal. 

Votiv-templom a. m. fogadalmi templom, mely 
fogadalom következtében készült. Nevezetes V. 
a bécsi (1. Bécs). 

Votjákok, finn-ugor nép Oroszország vjatkai 
ufai, kazáni, szamarai és orenburgi kerületében, 
a Vjatka és Kama folyók közt levő területen. 
Számuk mintegy 460,000. Nyelvük (1. Finn-ugor 
nyelvek) csak kevéssé tér el a zürjénekétől, akik 
töltik északra laknak. A zűrjén és votják népet 
és nyelvet közös néven permieknek hívják Perm 
városától és kormányzóságtól (1. Permjákok). 
Régi szokásaikat és pogány vallásukat bizonyos 
fokig maiglan megőrizték; áldozataik és a közö
sen gyakorolt földmívelés a pogány kori régiség 
legszembeszökőbb maradványai. 

Irodalom. Bucn M., Die Votjaken, Stuttgart 1882; Votják 
nyelvtan "Wiedemanntól, Szt.-Pétervár 1851, és Aminovtól 
(nyelvtani vázlat) a finn-ugor társaság évkönyvében, XIV. 
He]sin?sfors. Szövegek ; Gavrilov, Aminov, Wichmann; ma
gyarul: Munkácsi B., Nyelvtudományi Közlöny XVII. és 
Votják népköltészeti hagyomány, Budapest 1887. Szótárak: 
Wiedemann (zűrjén szótára kapcsán) és Munkácsi. A vot
ják nyelv szótára, Budapest 1890—96. Költészetükre és 
vallási hagyományukra nézve v .ő . Krohn-Bán. A iinn-ugor 
népek pog. istenitisztelete, Budapest 1909 és Bán A., Egyet. 
Irud. tort. IV. 

Votkinszki Szavod,vaskohó Oroszország Perm 
kormányzóságban (azelőtt Vjatka kormányzóság), 
közöl a Kama jobb partjához, Szarapuitól B.-ra, 
L'Í.OOO lak. 

Vótok, finn néptörzs Oroszországban. A Nestor 
említette hajdani csúdok maradványai. Csak pár 
ezer lelket számlálnak. Erősen oroszosodnak. 

Votum (lat.) a. m. fogadalom (1. o.). Átvitt ér
telmében a. m. szakértői vélemény vagy általá
ban valamely tanácskozó testületben kifejezett 
vélemény, szavazat. A V. vagy döntő (V. decisi-
vnm) vagy csupán tanácsadó (V. consultativum). 
Döntő szavazatnak nevezik azt a szavazatot is 

(rendesen az elnök szavazatát), amely a szavaza
tok egyenlő megoszlása esetében a szavazás ered
ményét eldönti (ú. n. V. Minerváé). Ha a sza
vazatok az elnök szavazatával oszlanak meg 
egyenlően, az elnök szavazata kétszeresen szá
mít. Külön vélemény V. separatum. Bizalmi vagy 
bizalmatlansági V. valamely testületnek nyilat
kozata arról, hogy bizonyos személy (pl. miniszter) 
irányában bizalommal v. bizalmatlansággal visel
tetik-e. V.-ot adni annyi is, mint szavazatot adni, 
szavazni. 

V o t u m Uec i s ivu iu (lat.), döntő szavazat, 1. 
Votum. 

V o t n m Minerváé , szavazategyenlőség ese
tében döntő szavazat, 1. Votum. 

V o u a p a (nov.), a Leguminosae-csaléL&ba, tar
tozó génusz, melynek 20 faja Amerika és Afrika 
trópusain honos fa. 

Vouet (ejtsd: vué), Simon, francia festő, szül. 
Parisban 1590 jan. 19., megh. u. o. 1649 jún. 30. 
1613—27-ig Kómában élt, az Accademia di San 
Luca elnöke volt és teljesen az olasz eklekticiz
must követte. Hazatérése után XIII. Lajos udvari 
festője lett és sokat dolgozott a királyi kastélyok 
és párisi templomok számára. Franciaországban 
az olasz stílusú történeti festészet egyik úttörője. 
A Louvreban levő képei közül kiválik Jézus be
mutatása a templomban, a budapesti Szépmüv. 
Múzeumban Apolló és a múzsák és Venus képei. 

Vouga, 150 km. hosszú folyó Beira portugál 
tartományban, az Aveiro-lagunába ömlik. 

Vons l 'avez v o u l u , G e o r g e D a n d i n , 1. 
Dandin. 

V o u s s u r e , a szívtájék dombszerü kidülledése 
szívbajos gyerekeken. 

Vox (lat.) a. m. hang, szó; vox populi vox 
Dei, a nép szava isten szava. Vox viva, élő szó, 
szóbeli oktatás. 

Vox a l t a , 1. Alt. 
Vox b o m a n a (emberi hang), a hanglebegés 

tüneményén alapuló 8'-as regiszter az orgonán, 
mely kellemes, enyhe vibrációjával az emberi 
hangot utánozza. Ha a V. 4'-as, akkor Vox ange-
lica-nak (néha Vox virginea-naM) nevezik. 

Voyer d'Argenson, francia család, l.Argenson. 
Voyeur (franc, ejtsd.- voajör), aki mások nemi 

cselekedeteit kóros nemi érzésből megnézni igyek
szik. 

Voyta, vezér, 1. Bojta. 
Vozse-tó v. Csaronda-tó, 428 km2 területű tó 

Cserepovec és Vologda kormányzóságok határán 
(azelőtt Novgorod kormányzóság). Morénak közt 
fekvő, nem nagyon mély, glaciális tó. Lefolyása 
a Szvid a Lacse-tó felé. 

V. ö. vagy vö., a. m. vesd össze. 
Vő, a férj elnevezése a feleségének szüleivel 

szemben, akik közül az apa a vővel szemben ip 
vagy após, az anya pedig napa vagy anyós. A vő 
felesége testvéreivel sógorsági viszonyba jut. 

Vöcsök (állat), a Tarajos mellű madarak (Gari-
natae) csoportjába, a V.-alakúak (Golymbifor-
mes) rendjébe tartozó madárnem. Ma ismeretes 
51 faja közül hazánkban előfordulnak : 1. Búbos 
V. (Lophaethyia eristata L., régibb néven Podi-
cipes, vagy Colymbus eristatus L.). Akkora, 
mint a tőkésréce, de annál karcsúbb. Fölül sötét 
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szürkésbarna, alul fehér, testének oldalai barná
val árnyaltak ; szárnya felül sötét szürkésbarna, 
a másodrendű evezőtollai, az apró fedőtollak és 
a felső karcsontnak megfelelő tollak fehérek ; 
a szárny alul fehér. Nászruhában homloka és 
fejteteje fekete és a két oldalt fülszerűleg meg
hosszabbodott tollak kettős bóbitát alkotnak ; 
torka ős arca fehér, sárgás árnyalattal; a nyakon 
lévő meghosszabbodott tollak rozsdabarna és szé
lén fekete gallért alkotnak; a nyak mellső része 
és a hasoldal fehér; a csőr feketés, kárminvóros 
árnyalattal. A tojó kevésbbó szakállas és ke-
vésbbó díszes. Hossza (a csőr hegyétől teste vé
géig) kb. 55 cm., szárnya 17-5—19, csőre 6-5, 
csűdje 6"5 cm. Európában, Ázsiában, Afrikában, 
Ausztráliában és Új-Zélandban honos. Hazánk
ban nádas vizek táján mindenütt közönséges. 
Ápr. végén érkezik ós okt. közepén távozik. 
Fészkét békanyálból és korhadó növényi anya
gokból tákolja össze és ez a fészek a víz színén 
úszik. Fészekalja rendesen négy hosszúkás, fe
hér tojás. Halastavakban nagy pusztítást okoz. 
Népies nevei: öreg bujár, bódorka, kontyos, 
füles, bóbitás V., szakállas szárcsa, király-V. stb. 
2. Vörösnyakú V. (Lophaethyia griseigena 
Bodd., régi néven: Podicipes v. Golymbus grisei
gena). Az előbbinél kisebb. Nász idején fejdísze 
van, de toligallérja hiányzik. Hossza kb. 42 cm., 
szárnyalö—17, csőre 4'5—5, csűdje 5 cm. Európa, 
Ázsia Ny.-i része és Eszak-Áfrika náddal benőtt 
nagyobb vizein honos. Hazánkban ugyanott for
dul elő, ahol a búbos V., de jóval ritkábban. Ápr. 
elején érkezik és okt. elejéig marad. 3. Füles V. 
(Dytes auritus L., régi néven Podicipes vagy 
Colymbus auritus L.). Az előbbieknél jóval ki
sebb; hossza csak 32 cm., szárnya 13—14, csőre 
2-5, csűdje 4 cm. Jellemző, hogy nász idején 
torka fekete és nyakának mellső része rozsda
barna. Nyáron az Északi-Sarkkörön, télen a meg
felelő mérsékelt égövi tájakon található. Hazánk
ban csak átvonuláskor, nagyon ritkán észlelhető. 
4. Fekete nyakú V. (Proctopus nigricoUisBréhm., 
régi néven Podicipes nigricollis Brehm). Körül
belül akkora, mint a füles V., melytől főleg abban 
különbözik, hogy nász idején nemcsak torka, ha
nem nyakának mellső része is fekete. Közép- és 
Dél-Európa, továbbá Ázsiának mérsékelt része 
igazi hazája. Télre Afrika és Ázsia D.-i részeire 
vonul. Hazánkban nádasokkal borított vizeken 
mindenütt gyakori. Ápr. közepén érkezik és szept. 
végén elköltözik. 5. Kis V. (Podicipes fluviati-
lis Tunst.). A nálunk előforduló V.-fajok között 
a legkisebb. Hossza (a csőr hegyétől a test vé
géig) csak 24 cm., szárnya 9—10, csőre 2"5, csűdje 
3"5 cm. Jellemző bélyege, hogy fejdísze még nász 
idején sincsen. Hazánkban nagyobb nádas vizek 
mentén mindenütt megtalálható. Márc. végén ér
kezik és okt. végén elköltözik. 

Vöcsökalakúak (Colymbiformes, állat), a Ta
rajos mellű, madarak (Carinatae) egyik rendje. 
Az idetartozó 2 családba sorozott 51 fajra jellemző, 
hogy csőrük oldalról lapított, némelyik fajon igen 
magas, rendesen hegyes és igen kemény. Szár
nyaik, melyeket mindig testükhöz szorítva tar
tanak, rövidek, de rendesen repülésre még alkal
masai ; az elsőrendű evezőtollak száma 10 vagy 

11, a másodrendűeké 15—21. Lábuk a testen 
nagyon hátul van elhelyezve, ez adja meg ÍI jel
lemző vöcsök testtartást. Kizárólag vizi állatok és 
állati táplálékkal élnek. A tengeri fajok az Ó- és 
Újvilág mérsékelt és hideg égövi tengereit lak
ják, az édesvíziek kozmopoliták. 

1, család: Édesvízi vöcskök (Podicipidae). 
Álló vagy lassan folyó és nádasokkal szegélyezett 
vizek táján élnek; a tengereken csak kivételesen, 
ideiglenesen jelennek meg. Ide tartoznak: a búbos 
vöcsök (Lophaethyia eristata L., régi néven 
Colymbus eristatus L.), a vörösnyakú vöcsök 
(Lophaethyia griseigena Bodd.), a füles vöcsök 
('Dytes auritus L., régi néven Colymbus auritus 
L.), a feketenyakú vöcsök (Proctopus nigricollis 
Brehm.) és kis vöcsök (Podicipes fluviatilis 
Tunst., régi néven Colymbus fluviatilis Tunst.) 

2. család: Tengeri vöcskök (Colymbidae). Az 
O- és Újvilág E.-i részem Novaja Zemlyáig, Iz
landig ós Grönlandig honosak. Mindössze 4 fajuk 
ismeretes. Idetartozik: a jegesbúvár (Colymbus 
glaciális L.), a sarki búvár (Golymbus arcUcus 
ÍJ.), a vöröstorkú búvár (Colymbus septenirio-
nalis L.). 

Vöcsöktyúk (állat), a Vöcsöktyúkalakúak (Ti-
namiformes) rendjébe, a Tinámúk (Tinamidae) 
családjába tartozó madár-féleség. Legismertebb 
faja az inámbá (Rhynchotus rufescens Temm.). 
Alapszíne rozsdássárgás; torka fehéres; fejő 
búbja fekete csikókkal díszített; háta, szárnya és 
farkfedői szintén fekete harántsávokkal vannak 
mustrázva; csőre barna; lábai hússzínű barnák. 
Hossza 42, szárnya 21, farka 5 cm. Argentínában, 
Uruguayban, Paraguayban ésBraziliábanBahiáig 
a pampák széles térségein honos. Nehézkes madár, 
nem szívesen repül. Megtelepítése Európában 
sikerrel járt. Hazánkban Cseklészen, Szalárdon, 
Pusztavaeson ós Karapancson próbálkoztak meg 
a tinámú meghonosításával. Húsa kitűnő, még a 
fácánénál is ízletesebb. A többi Dél-Amerikában 
honos V.-fajok közül említésre méltó a fogoly-
szerű V. (Nothoprocta perdicaria Kitti.), mely 
az inámbúnál kisebb (hossza 30 cm., szárnyhossza 
17 cm.), továbbá a sáros V. (Crypturus nccti-
vagus Neuwied) és a sisakos V. (Galopesus ele
gáns d'Orb. et Geoffr.); utóbbi faj Chilében él. 

Vöcsöktyúk-alakúak (Tinamiformes, régibb 
néven Grypturiformes, állat), a Madarak egyik í 
rendje. L. Tinamiformes. 

Vöczkönd, kisk. Zala vm. zalaegerszegi j.-bi 
(1920) 188 magyar lak. 

Vőfély v. vőfi, a magyar népnél a vőlegény! 
barátja, ki a vőlegényt az eskütételhez kíséri, a { 
lakodalmi ünnepet előkészíti, a mulatságot ren
dezi, a lakománál felszolgál, alkalmi felköszön- i 
tőket mond. 

Vőfélyversek, 1. Lakodalmi mondókák. 
Vögelin, Salomon, svájci politikus ésművészet-

történetíró, szül. Zürichben 1837 jún. 26., megh. 
u. o. 1888 okt. 17. Az 1867-ik évi demokrata moz
galmak egyik vezére, 1875-től a svájci nemzeti 
tanács tagja, 1876-tól a zürichi főiskolán a műye-
lődés- és művészettörténet tanára lett. Gazdag 
irodalmi tevékenységének termékei: Die Ge-
schichte Jesu und der Ursprung der christlichen 
Kirche (Rapperswil 1867); Die Madonna von Lo-
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reto (Zürich 1870); Denkmaler der Weltgeschichte 
(2 köt., Basel 1S70—78); Die Holzschneidekunst 
ia Zürich im 16. Jahrhundert (u. o. 1879—82); 
Dasalté Zürich (2 köt., 2. kiad. Zürich 1878—90); 
Das Lében Ludwig Vogels (u. o. 1881—82). 

Vők, kisk. Pozsonv vm. somorjai j.-ban, (1910) 
218 magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Völcs (Ielciu),kisk. Szolnok-Doboka vm. csáki-
gorbói j.-ban, (1910) 508 román lak. (Tr. R.) 

Völcsej, kisk. Sopron vm. csepregi j.-ban, (1920) 
946 mr.gyar lakossal. 

Völcsök (JJlciug), kisk. Szilágy vm. szilágy
csehi j.-ban, (i9io) 851 magyar ós román lak. 
(Tr. R.) 

Vőlegény, házasulandó férfi neve az eljegyzés 
napjától a házasság megkötéséig. 

Völgy, két szembe fordult lejtő közé foglalt 
nagyobb hosszas mélyedés. A hegység húzódásá
nak irányával párhuzamos a hosszanti V., arra 
merőleges a kereszt- v. haránt- V. Ha a folyó ki
mélyítő munkája folytán egy hegységet keresztül -
fiirészel, keletkezik a völgyszoros v. szurdok- V. 
il. Vörös-toronyi szoros), v. valamely karsztos 
barlangi folyó barlangjának beszakadása által ke
letkezett s ez a hasadék- V. v. szakadék- V. (Tordai-
hasadék, Kazán-szoros az Aldunán), a száraz ég
hajlatú fenslkokba a folyók meredekfalú s igen 
szűk völgyekkel vágódnak be, ezek a kanyon 
V.-ek (Colorado-kanyón az Egyesült-Államokban). 
A folyó- V.-ek általában V vagy \ / kereszt
metszetűek, míg ellenben a gleccserek által létre
hozott ú. n. glaciális V.-ek 0 alakjukkal tűnnek 
•föl. Magas hegyvidékekben a fölhalmozódott ke-
ímény hó, ú. n. fira váj ki kerek, amfiteátrális 
salakú V.-eket, ezek a cirkusz- vagy kár- V.-ek. 
[A vulkánok kialudt kráterét a természetes víz
folyások sugárszerűleg szótágazó V.-rendszerrel 
Szabdalják össze, ezek a barrankók, míg maga 
a kialudt kráter kerek mélyedése a kaldera (cal-
deira). Az olyan V.-eknek, amelyek két, egymással 
összefüggésben nem levő hegység közt terülnek 
el, neve interkollin V. Ha a V. úgy keletkezett, 
hogy a folyó az útjában képződő hegységet át
vágta, vagyis a folyó kimélyítéso lépést tartott 
a hegység emelkedésével, neve antecedens V. 
A homokbuckákat a szél ereje szétbonthatja baráz
dákra és így keletkezik a szélbarázda. Ha a puha 
kőzetekből felépített felvidékbe belevágódó V. 
valamely eltemetett, kemény kőzetű hegyet is 
átvág, aztán a puha kőzet lepusztulásával a hajdan 
eltemetett hegy ismét napvilágra kerül, a bele
vágott V.-gyel együtt, az ilyen, rendesen igen 
feltűnő V.-et epigenetikus V.-nek nevezzük (1. 
; Túri hasadék). A V. lehet 1. Felső-szakasz-jel-
[legű ott, ahol a folyó munkaképessége nagyobb, 
[mint az elvégzendő törmelókszállító munka. Az 
ilyen V. y alakú, állandóan bevágódik. 2. Közép-
szakasz-jellegű ott, ahol munkaképessége egyenlő 
a, törmeiék tovaszáll!tásához szükséges munká
val. Itt a folyó kanyarog és V.-ót szélesbíti, pl. a 
Tisza legnagyobb része. 3. Alsó-szakasz-jellegü, 
l ahol a folyó munkaképessége kisebb az elvégzendő 
munkánál, tehát törmelékét lerakja s a V.-et fel
költi. A folyó szakaszjellegének megváltozásával 
• keletkeznek a terraszos V.-ek. V. ö. Rütimeyer, 
Ober Tal- und Seebildung (9. kiad., Basel 1874); 

Supan, Talbildungen des östlichen Graubündens 
otc. (Wien 1877); Bodmer, Terrassen und Tal-
stufen der Schweiz (Zürich 1880); Löwl, Über 
Talbildung (Prága 1884); Cholnoky J., Általános 
földrajz II. k. (Budapest—Pécs 1923). 

Völgycsillag (növ.) a. m. Astrantia (1. o.). 
Völgyelés, 1. Kazal. 
Völgyes (Dolina), kisk. Vas vm. muraszombati 

j.-ban, (1910) 239 vend lak. (Tr. SzHSz.) 
Völgyfalva (Zillingthal), kisk. Sopron vm. 

kismartoni j.-ban, (1920) 1000 horvát, német és 
magyar lak. (Tr. A.) 

Völgyhíd, 1. Híd. 
Völgyi éghajlat. A völgyeket általában na

gyobb hőmérsékleti ingadozás, télen nagyobb hi
deg és nyáron nagyobb forróság jellemzi, mint a 
hegyoldalakat. Ugyancsak a napi ingadozás is 
jelentékeny. Az uralkodó szél a völgy húzódasi 
irányúval esik össze és ez az irány a völgy ég
hajlati jellegét határozza meg. 

Völgyifalu (Dolina pri Lendavi), kisk. Zala 
vm. alsólendvai j.-ban, (1910) 608 magyarlak. (Tr. 
SzHSz.) 

Völgyi szól a nappali órákban rendszerint a 
völgy felől a lejtők felé tart és éjjel a hegyi szél 
(1. o.) váltja fel. 

Völgyköz (Dolic), kisk. Vas vm. muraszombati 
j.-ban, (1910) 751 vend lak. (Tr. SzHSz.) 

Völgymenet a. in. a völgyben v. folyón lefelé 
menet, 1. Hegymenet. 

Völgyút, vizépítészeti fogalom, a völgy vagy 
vízfolyás legmélyebb vonala. 

Völgyzarógát (ném. Talsperre, franc, bar-
rage), nagy méretű gát (földből, kőből, betonból, 
vasbetonból, néha vasból is), melyet valamely 
völgyön keresztül építenek azért, hogy vele a vi
zet felfogják. Rendesen a vízfolyások felsőbb sza
kaszán, alkalmas szorulatokban készítik. A gátak 
felett mesterséges víztartók, tavak létesülnek, 
melyeknek többféle rendeltetésük lehet, pl.: 1. 
hogy a nagy esőzéseknél a hegyekről lezúduló 
víztömegek egy részét visszatartván, ezzel a fo
lyók árvizeinek magasságát csökkentsék; 2. hogy 
a mezőgazdaság részére a szárazabb időszakra ön
töző vizet raktározzanak; 3. hogy hajózó csator
nák vízzel való ellátására szolgáljanak ; 4. hogy 
a vízerőtelepek részére (1. Vízierök) a nedves év
szakok vizét raktározzák és így az energiaterme
lést egyenletesebbé tegyék. 

A folyók vízmennyisége rendkívül változó, szá
razságban majdnem zérusra csökken, míg árvíz
nél több száz, sőt ezer ms-re emelkedik. így a víz 
által termelhető energia mennyisége is szerfelett 
nagy ingadozásokat mutat. Ezzel szemben a ren
des ipari üzemek lehetőleg folytonos és állandó 
energiát követelnek meg. Hogy ezt elérjék, az 
árvizek fölösleges mennyiségét a V.-ak feletti 
nagy tavakban (melyeknek férője többnyire sok 
millió m»-t tesz ki), gyűjtik össze és e tározott 
víz segélyével pótolják azt a hiányt, amely a víz-
hozományban szárazság idején előáll. Ezt a tározó 
módot, mely egyik évszak vizét elteszi egy másik 
évszak idejére,időszaki tározásnaknevezik. Ezzel 
szemben a napi tarozás (pl. a kolozsvári vízerő
telepnél)', ahol az éjjeli és nappali órák vizét az 
erős fogyasztású esti órákra gyűjtik össze. 
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A V.-ak el vannak látva fenékürítóvel (hogy a 
gát feletti tavat javítások stb. céljából le lehes
sen ereszteni), továbbá csordulóval, amelyen a 
felesleges víz (pl. rohamos hóolvadásnál) a gát 
rongálása nélkül folyhat le. A V.-ak tartozékát 
képezi még a turbinákhoz szolgáló vezeték (alagút, 
csö stb.), melyen át a tárolt víz a vizerőtelephez 
jut. A földgátak magassága mintegy 15 m.-ig 
terjedhet; az ennél magasabb gátat falazatból v. 
vasból (különösen Amerikában) készítik, néha 
egészen 80—90 m.-ig terjedő magassággal (pl. a 
híres Oroton-g&t New-York vízzel való ellátásra, 
90*5 m. magassággal). 

Néhány nevezetesebb V. adatait az alábbi táb
lázat tünteti fel: 

A g á t m e g n e v e z é s e 

A) Földgátak. 
Montaub ry 
lii'ez ._ 
V i n g e a n n e . _ 
Bonuj (Anioa me l l e t t ) 

B) Falazott gátak. 
Gonf i re -d 'Enfe r 
T e r n a y 
E n n e p e ._ _. _ ._. „ 
Ü r í t 
F e r e n c f a l v a (Resicza m e l l e t t ) 
K i s -E i ska (Kolozsvár me l l e t t ) 

nap i t á r o l á s r a _ 

A V.-akat bővebben 1. Bogdánfy Ödön, A vízi-
erö 1914. c. művében. 

Völklingen, falu Trier porosz kerületben, (1919) 
18,104 lak., vas- és üveghutával, kémiai és tégla
gyárral, szénbányászattal. 

Völknerit (ásv.), 1. Hidrotalkit. 
Völter, Dániel, prot. teológus, szül. Bsslingen-

ben 1855 szept. 14. 1885-ben az amsterdami egye
tem teol. fakultásin tanár. Jelentékeny munkás
ságot fejtett ki irodalmi téren. Főbb munkái: Die 
Bntstehung der Apokalypse (2. kiad. 1885); Die 
Komposition der paulinischen Hauptbriefe (I. rész, 
1890); Das Problem der Apokalypse (1893); Der 
ürsprung des Mönchtums (1900); Die Visionen 
des Hermas, die Sibylle und Clemens von Eom 
(1900); Aegypten in der Bibel(2. kiad. 1904); Die 
apostolisehen Vater, neu untersucht (1904); Die 
Offenbarung Johannis (1904). 

Vön-csou (Vönn-csou, Van-csau, Ven-csau), 
szerződéses kikötő (1877 óta) Cse-kiang kínai tar
tományban az U-kiang folyó torkolatában a ten
gerparton, (1920) 200,000 lakosa van. 

Vönöczk, kisk. Vas vm. czelldömölki j.-ban, 
(1920) 1326 magyar lak. 

Vön-szan (Gen-szan, Quen-szan, Jüan-san), 
kikötőváros Korea K.-i partján, a félsziget nya
kánál, a Broughton-öböl mélyén. Kikötője kitűnő, 
mindig hozzáférhető, bár télen nem egészen jég
mentes. Lakosainak száma (1920) 20,093. 1880-ban 
nyitották meg a japániak, de most már Koreával 
együtt egészen japáni fennhatóság alatt áll s egész 
kereskedelme japániak kezében van. 

Vörcsök, a varsának befelé nyíló szűk bejá
rója, amelyen a hal betéved. 

Vörheny (scarlaiina, Scharlach). Heveny, fer
tőzéses betegség; leginkább az iskoláztatás első 
éveiben levő gyermekeket támadja meg. Csecs-
szopóknál alig fordul elő, mesterségesen táplált 
csecsemőknél is az első félévben csak kivétele
sen. Felnőttek, kik a betegséget gyermekkoruk
ban elkerülték, alkalomadtán megbetegedhetnek 
és e tekintetben korhatárt alig lehet felállítani. 
A hajlamosság e betegség iránt nem oly nagy, 
mint pl. a kanyaró, vagy a himlő iránt. A hajla
mosság, illetve az ellentálló képesség a beteg
séggel szemben, egyugyanazon egyénnél nem 
állandó, hanem változó; az infekció veszélyének 
állandóan kitett egyének esetleg évek múlva be
tegednek meg (ápolók). 

A V.-b3tegsógnek okozóját még 
nem ismerjük és ezért nem ismer
jük még a betegség terjedésének 
útjait és módjait sem. A betegséget 
legfőképen maga a beteg terjeszti, 
még pedig a megbetegedés első nap
jától kezdve, de fertőzhet minden 
egyén és tárgy a beteg környeze
téből. Az, aki fertőződött és a beteg
ség iránt hajlamos, a fertőzést kö
vető 1—8 napon belül szokott meg
betegedni, de legtöbbször 4—6 napra 
terjed a lappangási időszak. Azok 
az esetek, amelyekben a betegség a 
fertőzést követő első 24 órában ki
fejlődik, vagyis amely esetekben a 
lappangási idő a 24 órát meg nem 

haladja, bizonyítják, hogy a V. tényleges lappan
gási ideje rövid. Már pedig más hevenyfertőzéses 
betegségek példájából tudjuk, hogy a lappangási 
idő bizonyos szabályszerűséget követ és tartama 
nagy ingadozásokat nem mutat. Hogy 6- 8 napnál is 
hosszabb ideig tétlenül nem időzhet-e a kórokozó 
a fertőzött egyénben, azt még ma biztosan nem 
tudjuk, de valószínű. Az elmondottakból könnyen 
érthető, hogy egészséges egyén is hordozhatja, 
szervezetében a V. okozóját és nem kell beteggé 
lennie. 

A fertőzött egyén a lappangási időszak után a 
betegség jeleit mutatja, ezen jelek rendszerint 
órák alatt annyira jellegzetes formát öltenek, 
hogy a V.-betegség megállapítható, vagyis az elő
jelek szaka igen rövid, legtöbbször észlelés tár
gyát nem is képezi. Láz, hányás vagy hányási 
inger és torokfájás csaknem egyidejűleg lepik 
meg az egyént és legtöbbször ugyanakkor, vagy 
órák múlva, ritkán 1—2 nap múlva kifejlődik a 
bőrkiütés is. Ezek a tünetek együttvéve, vagyis 
ez a tünetcsoport jellemzi a V.-t. A tünetek egyi
kének vagy másikának hiánya a kórismét nem i 
dönti meg; de egyetlen tünet, bármelyik legyen 
is az, a kórisme felállításához nem elegendő. 
A V.-nek nincs egyetlen olyan tünete, mely egy
magában biztosíthatná a kórisméjét. Legállan
dóbb és legjellegzetesebb tünet a kiütés; ez ap: 
foltú, vagy csak pontozott, halavány vagy söt 
vörös, a bőr színe fölé nem, vagy csak alig emel-. 
kedik, nyomásra többnyire elhalaványodik, csak ', 
itt-ott vérzéses és nyomásra sem tűnik el (főkép
pen a hajlatokban, a hajlatok redöiben). A kiütés 
többnyire elég egyenletesen szokta ellepni az 
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egész köztakarót, gyors egymásutánban fejlődik 
ki a mellkas felső részén, a törzsön, a végtago
kon. Szabad marad rendszerint az arc; a pofák 
kipirulnak és ezen pírral szemben feltűnő az 
ajkaknak és az orr környékének halaványsága. 

A kiütés e normális formától eltérő is lehet, 
még pedig v. egészében, v. a köztakaró egyes he
lyein. A kiütés intenzitása és formája is különböző 
lehet; jellegzetes alakú leginkább a hason és a 
iágyékhajlatokban szokott lenni, legváltozatosabb 
a végtagokon; emlékeztethet rózsás kiütésre vagy 
kanyaróra, vegyes formát is ölthet. Kiterjedésre 
sem mindig egyenletes; a köztakaró egyes terü
letei teljesen kiütéstől mentesek maradhatnak 
(scarlat. variegata). A kiütésnek változatai súlyo
sabb torokbeli elváltozással hozhatók összefüg
gésbe. Pontszerű vérzések, melyek a kiütést tar
kítják, nem utalnak a betegség súlyosságára. 
Minden V.-beteg bőre vérzékeny, a hajszáledények 
sérülékenyebbek, innen van, hogy enyhe csípés
sel, ütéssel, vagy keringési zavar létesítésével 
(vagy edény leszorításával) vérzések előidézhe
tek. Nagyobb spontán vérzések a bőrbe és bőr
alatti kötőszövetbe, a kiütésnek sötét kékes vörös 
árnyalata, vagy a bőrnek ilyen színe, melyen 
a kiütés alig, vagy nem is látható, a betegség 
súlyosságát jelzik. 

A láz különböző fokú lehet, sőt vannak esetek, 
melyek láz nélkül folynak le. Jellemző a V.-re, 
hogy a láz hirtelen szökik fel, magaslaton marad 
mindaddig, míg a kiütés teljesenkifejlődik, azután, 
ha a V.-nek egyéb jelensége nincs, gyorsan le is 
száll. A láz a 40°-ot sokszor meghaladja. A hő-
menetet a társuló torokbeli megbetegedés szokta 
leginkább befolyásolni. 

A V. rendes képéhez tartozik a garat pírja és 
képloteinek mérsékelt duzzadása, ezek okozzák a 
Torokfájást. Mandulagyuladás igen gyakran tár
sul a V.-hez és ez az, ami a V. hőmenetót leg
gyakrabban befolyásolja. A mandulák lobos fo
lyamata a legkülönbözőbb formájú és intenzitású 
lehet: lehet tüszős, kimart, gennyes, álhártyás 
vagy fekélyződő és üszkös, utóbbi megbetegedési 
formáknál szoktak szólni V.-difteritiszről, amit a 
difteriától meg kell különböztetnünk. A difteritisz 
elhalási folyamatot jelent, ezzel szemben a difteria 
olyan álhártyás folyamatot, amelyet a Löffler-
féie bacillus idéz elő. 

A torokbeli folyamattal szorosan összefügg a 
nyaki nyirokmirigyek állapota. A nyirokinirigyek 
megduzzadhatnak, érzékenyekké, sőt fájdalma
sakká lehetnek. Súlyos torokfolyamatoknál a mi
rigyek közül a kötőszövet is beszűrődhetik, sőt el 
is gennyedhet. A lobosodás néha szövetelhalással 
jár, a nyakon lefutó nagyobb véredények fala is 
veszélybon foroghat, egyik ek vagy másiknak a 
fala elpusztulhat, minek következtében halálos 
vérzés történhet. 

A torokbeli lobos folyamatokat, az ezeket kí
sérő elváltozásokat a nyakon és a kiütésnek meg
felelő változatait a V.-hez társuló streptococcusok 
idézik elő. 

A V. heveny lázas szakában bizonyos méreg
hatás nyilvánul meg. Ez a méreghatás, amíg 
mérsékelt, addig a szívnek erősebb és szaporább 
működését idézi elő; ha a méreghatás erősebb, 

vagy különösen ha emellett a szív viszont gyen
gébb, a szívműködés hanyatlik, amit az ajkakna k 
és a bőrnek kékes (livid) színeződése árul el leg
hamarább, a körmök is lividek, a végtagok a ma
gas láz mellett is hűvösek. A méreghatás élénken 
szokott megnyilvánulni a beteg idegrendszerein. 
A méreghatás intenzitása szerint egyrészt, az 
idegrendszer állapota szerint másrészt tapasz
talunk nyugtalanságot, álmatlanságot, deliriumot 
vagy apathiát és aluszókonyságot. Gyengébb, la
bilisabb idegrendszer mellett enyhébb toxin is ki
válthatja az említett jelenségeket, ezért ezek egy
magukban a betegség súlyosságát nem dönthetik 
el. A láz rendszerint nem oka az idegrendszer ré
széről mutatkozó jelenségeknek és ezek sokszor 
a láz megszűnése után is megmaradnak egy ideig. 

A betegség kezdetén észlelhető hányást és has
menést is méreghatás gyanánt foghatjuk fel. 

A V. hevenytünetei között említendők még az 
izületi fájdalmak, melyek sokszor elváltozás nél
kül, máskor mérsékelt duzzadással járnak. 

Tiszta V.-nól, melynél a lázas hőmérsék gyor
san száll le a normálisra, a kiütés hamar elhala-
ványodik, néha nyom nélkül, máskor csekély 
festenyzettség marad vissza. Néha, amikor erő
sebb izzadás folytán a felhám kis gombostüfejnyi 
vagy valamivel nagyobb hólyagnak alakjában 
felemelkedett, akiütéselhalaványodása után csak
hamar korpázó, majd lemezhámlás indul meg. 
A hámlás egyébként később, csak 8—10 nap 
múlva, néha 3 hét után szokott megindulni, leg
jellegzetesebben nagy lemezekben a tenyereken 
és a talpakon szokott végbemenni. 

Mialatt a láz csökken, vagy megszűnik és a 
kiütés halaványodik, a betegség kezdetén bevont 
nyelv a széléről kezd tisztulni, a felső hámrétege 
is lelökődik és a nyelv tüszői megduzzadnak, job
ban kiemelkednek. A nyelv ezáltal a betegség 
4—5. napján erősen piros, durván szemcsés lesz. 
Ezt nevezzük V.-es málna-nyelvnek. A nyelvnek 
ez az elváltozása sokszor 8—10 napon át tart és 
gyakran egyedüli tünet, mely lefolyt V.-re em
lékeztet. 

A köztakaró hámlása a 4—6-ik hétben szokott 
befejeződni. Fürősztésokkel a hámlást némikép
pen gyorsítani lehet. A hámlás teljes befejeződése 
után szoktuk megengedni, hogy a V.-t kiállott 
egyén egészségesekkel újból érintkezzék, vagyis 
5—6 hetet tartunk átlagban szükségesnek ahhoz, 
hogy a V.-beteg fertőző képességét veszítse. Ez 
tapasztalati megállapítás. Mai fölfogás szerint a 
betegséget kiállott egyén váladékai (száj- és orr-
váladék, vizelet és bélsár, esetleg genny) fertőz
nek ; a köztakaróról leváló bőr csak annyiban, 
hogy valamely váladékkal szennyeződhetett. Több 
mint valószínű, hogy némelyik V.-t kiállott egyén 
szájában vagy orrában a kórokozó mikroorganiz
mus jóval 6 héten túl, talán hónapokon keresztül 
életben marad és fertőz mindenfelé, ahová eljut. 

A V.-nek vannak igen enyhe alakjai, olyanok, 
ahol láz alig van, emollett csekély a torokfájás, 
órák alatt múlik; a kiütés igen gyönge, alig ki
fejezett vagy egyáltalán nincsen. (Kiütés nélküli 
V., scarl. sine exantemate.) 

A beteg vagy hozzátartozója nem is vesz tudo
mást a betegségről. Az ilyen egyének fertőzés (*s 
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ragályterjesztés szempontjából igen veszedelme
sek. A hatósági intézkedések alól ezek kibújnak. 
(V.-beteget az orvosnak vagy a családfőnek be 
kell jelentenie, el kell különíteni vagy kórházba 
kell szállítani; ha kezelése lakásán történik, úgy 
& fertőző boteget jelentő, látogatást tiltó piros 
cédulát a lakás ajtajára ki kell függeszteni, a be
teg felgyógyulása, illetve hámlásának befejező-
(íése után a lakás fertőtlenítése kötelező.) 

A V.-t igen sokszor komplikálják más betegsé
gek (szövődmények), azonkívül vannak a V.-nek 
utóbajai. A szövődmények (komplikációk) rend
szerint torokmegbetegedésből indulnak k i : nyaki 
aiyirokmirigy és kötőszövetlobok. Az orrjáratok-
aiak, az orr melléküregeinek a megbetegedései, a 
könnycsatornák lobja. További szövődmények le
hetnek: a száj nyálkahártyájának fekélyződései; 
31 hallószerv legkülönbözőbb megbetegedései; az 
•említettekből kiinduló általános fertőzések, fő
képpen streptococcusszal, esetleg gennyvérűség; 
különböző savóshártyák: izületek, szívburok, szív-
belhártya, mellhártyák megbetegedései; ritkább 
•a hashártya lobja. 

A V.-re jellegzetes utóbaj a veselob, a V.-bete-
geknek mintegy 10%-ánál bekövetkezik, a hajla
mosságtól és az infekció minőségétől függ. Egyéb 
külső körülmények, mint általában ártalmas le
hűlések, testi fáradások, olyan tápszerek, melyek 
a vesékre izgatólag hatnak (húskivonat-anyagok, 
fűszerek) elősegíthetik az egyébként is már némi-
képen hajlamos vesének megbetegedését. 

A V.-es veselob a V. jelentkezése után legtöbb-
nyire a 3-ik hét elején szokott kifejlődésre jutni, 
ritkábban már a 2-ik elején vagy folyamán; de 
késedelemmel is jöhet, pl. a 4-ik, 5-ik hétben, sőt 
később. Korai jelentkezése súlyosabb, későbbi je
lentkezése enyhébb lefolyást igér. Általában mond
ható, hogy a V.-es veselob jóindulatú és rendsze
rint teljes gyógyulással végződik és ez még akkor 
is várható, ha a veselob lefolyása közben a leg
súlyosabb jelenségek fejlődnek ki (uramia). A vese
lob tartama a legkülönbözőbb lehet: néhány nap, 
félév. Ritkán halálos és ritkán válik krónikussá. 

A V.-nek specifikus gyógyszere ez idő szerint 
még nincs. A V.-beteget azonnal ágyba kell fek
tetni, akkor is, ha legenyhébbnek Ígérkezik a be
tegsége. Gondot kell fordítani a száj ós garat 
tisztántartására, nagyobb gyermekek és felnőttek 
tehát öblögessenek szorgalmasan, kisebb gyerme
kekkel itassunk gyakran egy-egy korty vizet v. 
teát. A láz ellen törzsborogatásokat adunk vagy 
lázellenes gyógyszert. A hányás hamar meg szo
kott szűnni. Hasmenésnél bélmosással érünk el 
legjobb eredményt. A bőrviszketést, mely a kiütés 
első napjaiban sok beteget erősen bánt, hígított 
sósborszesszel való lemosásokkal és hintőporral 
(rizskeményítő) enyhítjük. A beteg táplálkozását 
nem kell megszorítani, csak ki kell zárni étrend
jéből a húslevest, a húst és fűszereket; a kizáró
lagos tejdiéta fölösleges. 

Súlyos torokbeli folyamatokkal párosult V. 
ellen, olyannál, melynél a betegség súlyo3 volta 
streptococcus fertőzésre vezethető vissza, úgy lát
szik igen jó hatással van a Moser-féle sarlach-
ellenes szérum. Egyébként tüneti a kezelés; geny-
nyedésos folyamatoknál korán kell bevágni. 

A beteg vizeletét állandóan figyelemmel kell 
kisérni ós ha a vese részéről kóros jelenségek nem 
mutatkoznak, akkor a beteget 3 hét leteltével fel
keltetjük, étrendjébe ismét beillesztjük a húslevest 
és a húst. A beteget ezen időponttól fogva 2 na
ponként fürösztetjük (30—37° C. hőmórsékű víz
ben). A hámlást ezzel siettetjük. 

A hámlás befejeződésével tekintjük a beteget 
nemcsak gyógyultnak, hanem olyannak, hogy 
fertőző képességét veszítette. Ma ugyan tudjuk, 
hogy nem a leváló bőrréteg a legveszedelmesebb 
fertőzés szempontjából, hanem a száj- és orrvála-
dék, esetleg valamely V. utáni gennyedéses folya
mat ; hogy ezek részéről a fertőzés veszélye mikor 
szűnik meg, azt biztosan megállapítani nem tud
juk. Tapasztalat igazolja, hogy ez a legtöbb eset
ben a 6-ik hétben megtörtént, de ugyancsak a ta
pasztalat tanít arra, hogy egyes esetekben a fer
tőzés lehetősége sok héttel is tovább tarthat. Úgy 
látszik, szabad levegőn való tartózkodás mozdítja 
elő legjobban az ilyen fertőzőképesség megszű
nését. 

Kórházakban ápolt V.-betegek a kórházból való 
elbocsájtás után aránylag gyakran fertőznek to
vább, még akkor is, ha 6—8 és több hetet töltöt
tek el a kórházban és legrigorózusabban fürösz
tettek és fertőtleníttettek. Ennek oka az, hogy a 
kórházi közös kórteremben ápolt beteg sokáig, 
talán elbocsájtatásáig, újabb és újabb fertőző anya
got vehet fel szájába és orrába. Kórházból elbo-
csájtott V.-b3teg tehát 8—10 napon keresztül gyer
mekektől elkülönítendő. Újabban a Dick-féle ol
tásokkal igyekeznek a V.-t megelőzni. 

Vöringen-expedició, 1. Tengeri tudományos 
expedíciók. 

Vöring-foss, 163 m. magas vízesés Norvégiá
ban a Bjoreia nevű folyón. 

Vörös, az a szlnérzet, melyet a látható szín
képnek legkevésbbé eltérített része kelt a rendes 
látású szemben. A V. sugaraknak kémiai hatása 
csekély, de annál nagyobb a melegítő hatásuk. A 
színkép színei közül a V.-nek van legkisebb rezgés
száma és legnagyobb hullámhossza. L. még Szi
rtek és Spektrum. 

Vörös, 1. Bedé, hrussói várnagy Károly Róbert 
idejében; a Csák Máté-féle mozgalmakban jelen
tékeny szerepet vitt. 

2. V. Gyrill, kegyesrendi tanár, matematikus, 
szül. Borszörcsökön (Veszprém vm.) 1868 okt. 31. 
A kegyesrendbe lépett 1886-ban. Teológiai tanul
mányait Nyitrán, az egyetemet Kolozsvárott vé
gezte, ugyanitt filozófiai doktorrá avatták. 1892— 
1920-ig tanár volt különböző rendi gimnáziumok
ban, 1918-tól a kegyesrend kormányának tagja, 
1920. annak vagyongondnoka lett. A Szent István
akadémia tagja. Abszolút geometriai vizsgála- i 
tokkal foglalkozik. Önálló művei és értekezései: j 
Analitikus Bolyai-féle geometria (I. köt. Sík- j 
geometria, 1909); Elementoj de la geometrioj 
absoluta (1911, esperanto nyelven); Analitika geoJ 
metrio absoluta (2. köt. 1910—12); KonstaiíM 
görbületű felületek a Bolyai-féle geometriábain 
(1918); A Bolyai-féle tér sztatikájáról (Szent j 
István-akad. Ért. 1918); A centrifugális erő a 
Bolyai- és Kiemaiin-féle terekben (u. o. 1923); j 
Szemiarchimedesi geometriák (1924); Szemi- J 
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archimedesi hiperbolikus geometriák logikai 
exisztenciája (1926). írt középiskolai tankönyve
ket is. 

3. V. Ernő (béli), festó, szül. Budapesten 1883 
aug. 9., meghalt u. o. 1922 nov. 19. Budapesten 
és Münchenben kezdte, Parisban és Nagybányán 
fejezte be művészeti tanulmányait. 1906 óta állí
tott ki, többnyire a mezei munkásnép életéből vett 
-péket. Ilyenek: Hazafelé, Patak •pariján, Me-
-kiilők, Eső után stb. 
4. V. László', politikus, szül. Dombegyházán 

(Csanád vm.) 1849 jún. 7., megh. Budapesten 1925 
okt. 23. Jogi tanulmányait Nagyváradon végez-
én, 1871. a közmunka- és közlekedési minisz-
riumban lett segédfogalmazó, a kereskedelmi 

minisztérium szervezésekor ebbe helyezték át. 
1889-ben osztálytanácsos lett a vasúti szakosz-
űyban, ugyanez időben a vasúti tisztképző tan-

^lyam tanára volt. Ezt a tanfolyamot, valamint 
a posta- és távirda-képzötanfolyarnot ő szervezte. 
893-ban min. tanácsossá, 1895. államtitkárrá ne-
ezték ki. Mint a közúti vasutak kormánybizto-
~ak, az 6 felügyelete mellett történt a lóvasút-
k villamossá való átalakítása a fővárosban, 
lamint a földalatti vasút megépítése. 1895-ben 
~z. képviselőnek választották. 1905 jun.-tól 1906 
r.-ig kereskedelmi miniszter volt br. Fejórváry 

, kormányában; a koalíció megalakulásakor 
yngalomba vonult. Szerkesztette a Vasúti és 
özlekedési Közlönyt 1887-ig, megalapította 

_871. éB szerkesztette 1887-ig a Magyq/r Vasúti 
•könyvet, 1882. ő alapította meg az Útmutatót. 
5. V. Mátyás (Nyéki), XVII. sz.-beli kat. tan

öltő, pápai prépost, virágzott 1620—29 között, 
állásos és erkölcsi tárgyú tankölteményeket írt, 
elyek mind összegyűjtve, Tintinnabulum tripu-
ntium név alatt 1701—81-ig 9 kiadást értek. 
Qgja oktató, felfogása inkább dogmatikus, mint 

"lcselő, de nyelve erős és verselése jó. Sokáig 
pezerű maradt. 
6. V. Sándor (kiskéri), gazdasági iró, szül. 

Wán 1847 febr. 28., megh. Budapesten 1918 ápr. 
Felsőbb gazdasági és egyetemi tanulmányai-

k végeztével József kir. herceg kisjenői ura
lmában gazdatiszt volt. 1870-ben a kolozs-
onostori gazdasági tanintézethez nevezték ki. 
898—1908-ig a magyaróvári gazdasági akadémiá-
k volt az igazgatója, ekkor a földinívelésügyi 

"sztériumba hívták meg. A szakirodalom terén 
zdag tevékenységet fejtett ki, aminek a köré-
1 fölemlithetok a szaklapokban megjelent szá-
os eikkén kívül: A mezei gazdaságtan rövid 

oglalata (Kolozsvár, 3. kiad. 1878); A gazdasági 
ügy történetének vázlata (n. o. 1880); A so-

!'lis kérdés (u. o. 1881); Gróf Széchenyi István 
"lékezete (u. o. 1891); Magasabb szempontok a 
azdasági oktatás szervezésénél (u. o. 1891); A 
zdaságok berendezéséről (u. o. 1893); A dohány-
nesziésről (u. o. 1894); A gazda számvitele 

o. 1897); A hazai felsőbbfokú gazdasági szak-
ktatás szervezéséről (Magyaróvár 1900) ;Ahazai 
azd. szakoktatási intézmények ismertetése (u. o. 
902; angolul 1905, francia nyelven: Magijar-
szág mezőgazdasági szakoktatásának ismer-
ése,1908). É Lexikonnak munkatársa és a mező-
dasági szakmának szerkesztője volt. 

Vörös agyagvasérc, 1. Hematit. 
Vörösalma (Cervenicapri Torzsé,), kisk. Sáros 

vm. kisszebeni j.-ban, (i9io) 397 szlovák lak. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Vörös antimonérc (Rotspiessglaserz, ísv.), L 
Pirosztibit. 

Vörös barát , 1. Barát. 
Vörösbegy (Erithacus rubecula L., állat), a 

Légykapó-félék (Muscicapidae) családjába tar
tozó énekes madár. Pölül olajbarna, hasa szeny-
nyesfehér, torka, begye és a homlokra is át
menve szép, eleven rozsdavörös, amitől nevét is 
kapta; szemei és csőre feketésbarna; lábai barnás 
szaruszínűek. Hossza 14—15, szárnya 6"8—71', 
csűdje 2-4—2-6, csőre 1-15—1-3, farka 5-4—5-9 
cm. Egész Európában honos. Nálunk mindenütt 
közönséges. Költözködése az időjárástól függ; 
rendesen ápr.-ban érkezik, de néha már febr. 
elején itt van s az első fagy beköszöntéig marad. 
Fészke a legnagyobb sűrűségben és mindig a 
földhöz közel épül; anyaga kívülről száraz levél, 
befelé finoman és tömötten szövött moha, finom 
gyökerekkel átszövögetve s szőrökkel és tollal 
bélelve. Fészekalja 5, ritkábban 7 tojásból áll. 
Tojásai halványsárgás, barnás alapon rozsda
vörös foltokkal mustrázva. Rovarokkal, meztelen 
csigákkal és férgekkel táplálkozik, ezért hasznos. 
Éneke kedves, a pacsirtáéra emlékeztető. Fogság
ban könnyen tartható és nagyon hamar meg
szelídül. 

Vörösbélü gomba (Psalliota silvatica [Sfchaf-
fer] Fries, nSv.), a csiperke közeli rokona. Ehető, 
de amannál kevésbbé becses. Kalapja 6—9 cm. szé
les, barna, pikkelyes, vékonyhúsú. Húsa megtö
réskor gyengén piros színt mutat. Lemezei elein
tén pirosak, később sötétbarnák. Tönkje 6—10 cm. 
magas, 1 cm. széles, fehér, belül hamar üressó 
lesz. Gyűrűje vékony, egyszerű, alul barnás. Erdők
ben terem, ősszel. 

Vörösberény, nagyk. Veszprém vm. veszprémi 
j.-ban, (1920) 938 magyar lak. 

Vörös berkenye (nűv.), 1. Berkenye. 
Vörös bor, színét a szőllő héjában lévő kék 

festőanyagtól veszi, mely az erjedés alatt kioldó
dik s melyet a borban lévő savak megvöröslte-
nek. Miután az említett festőanyag vízben nem 
oldódik, szesz- és savkeverékben azonban köny-
nyen oldható, a V.-okat a törkölyön kell erjesz
teni, mire a «káci»-nak nevezett erjesztő kádakat 
használják. Az erjedés befejezése után (a szüret 
után 14—20 napra) a törkölyt kipréselik. A V. 
tovább lévén a szőllőhéjjal érintkezésben, rend
szerint több csersavat von ki abból s ez okból 
fanyarabb is. A szín és fanyarság mellett a meg
felelő alkoholtartalom, testesség és lágyság adják 
meg a V. jellegét. Hosszú eltartás alatt a V.-os 
palackok oldalára kékes-szürke üledék tapad, mely 
a V. festőanyagának a csersawal képzett vegyü
letéből állván, a régibb V.-ok mindinkább halvá
nyabbakká lesznek. Ameghalványulástazis okoz
hatja, ha a szőllő között sok rothadt szem talál
kozott, mert ezek a rothadási anyagok a vörös 
festőanyagot szintén kiválasztják és megrontják. 
Rothadt szőllőből jó V.-t nem lehet készíteni. A 
vörös festőanyagot a kénessav is megrontja, miért 
a V.-t csak igen kivételes esetben szabad kéneznú 
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A világosság is árt a V. színének, a palackozott 
V.-okat sötét helyen kell tartani. 

Vörösbőruek, az amerikai ősbenszülöttek 
neve, 1. Indiánns. 

Vörös cédrusfa (nOv.), 1. Boróka. 
Vörös cinkérc (ásr.) a. in. cinkit. 
Vörösderes, azon lovak megjelölésére hasz

nálják, melyeknek fedöszőrei pej és fehér színűek. 
Vörös ébenfa (növ.), 1. Ébenfa. 
Vörös ezüstérc (ásv.), l.Pirargirit és Proustit. 
Vörösfa (nűw), számos vörös színű fát szolgál

tató fa. így: Caesalpinia-tajok (1. o.), melyek 
számos faja különféle fákat, ú. m. Brazília-, Ba
hama-, Brasiliette-, Kalifornia-, Jamaika-, Bahia-, 
Costarica-, Coulteria-V.-t szolgáltat. Ezenkívül 
V.-t ad a Bapliia nitida és az Erythroxylon (1. o.). 

Vörös ialakkok, vörös, különféle árnyalatú 
lakkok, melyeket több keletindiai és délamerikai 
vadon élő fa (így fernambukfa, szapánfa stb.) ki
vonásával nyernek. B fák a brazilin nevtt festé
ket tartalmazzák, mely alkáliákban karminvörös 
színnel oldódik és oldhatatlan lakkokat képez. 
Ilyen preparátum az ú. n. bécsi vörös, a velencei 
lakk stb. 

Vörös farcinkó (állat), a házi rozsdafarkú (Ru-
ticilla titis L.) nevű énekesmadarunk népies neve. 
L. Rozsdafarkú. 

Vörös farkas (állat), 1. Farkas. 
Vörösfarkú (áiiat), a házi rozsdafarkú (Ruti-

cilla titis L.) nevű énekes madár népies neve. 
L. Rozsdafarkú. 

Vörösfarkú lepke (Dasychira pudibunda L., 
állat), a német Eotschwanz név után a bükk 
gyapjas pilléjének ritkábban használt neve. A 
V. a Fonólepkékliez (1. o.) tartozik. A lepke bar
násszürke ós fehéres sávokkal díszített. Fel
tűnőbb kefés hernyója, kénsárga szőrpam átokkal, 
melyek közül a faron lévő vörös színével élénken 
szembeötlik. Ha érintjük, lehull, összekunkorodik. 
Bükkösökben olykor nagy kárt tesz, de található 
tölgyön, nyírfán, juharon is. Ősszel avar között 
laza gubóban bebábozódik s így telel. Tavasszal 
megjelenik a lepke. 

Vörös-fehér, a Habsburg-ház színe, 1. Fekete
sárga. 

Vörösfejű agama (áiiat), 1. Agama. 
Vörös félhold, a Vörös keresztnek megfelelő 

önkéntes sebesültápoló szervezet Törökországban. 
Vörös fenyő (növ., Larix Mill.; 1. a képmel

lékletet). A 'fenyőfélék (Átrietaceae) génusza. 
Nyolc faja közül 5 Európában és Ázsiában, 
3 Észak-Amerikában honos. Lombhullató fenyők, 
tűik a hosszhajtásokon csavaros elhelyezésűek, 
rövid hajtásaikon csokrosan zsúfoltak. Tűinek vá
ladékából nyerik délen a bianconi mannát (manna 
laricina). Termővirágzatai pirosas színűek, apró 
tobozaik nem hullanak szét. Hazai faj a L. deci-
dua Mill. (L. eúropaea DC). Az Alpokban és a 
Kárpátokban 900—3000 m. tenger feletti magas
ságig, különösen mésztartalmú talajon. Az alsóbb 
vidékekre erdőt veszélyes vele telepíteni, mert 
a fiatal fácskák igen könnyen áldozatul esnek 
gomba-és rovarellenségeiknek. Pájabarnagesztü, 
igen tartós, értékes fa. Törzse rendesen kissé íve
sen görbült. Szolgáltatja a velencei terpetint (tere-
bintina veneta). 

Vörös-kereszt 

Vörös fonál (ném. roter Faden), az angol hadi 
tengerészet által készített minden kötélbe annak 
egész hosszában belefonják ama célból, hogy az 
mint királyi kincstári tulajdon felismerhető le
gyen. Hasonlatképen általánosságban használják 
és szállóigévé vált olyasminek a megjelölésére, 
ami egy egésznek egyes részeiben, mint közös és 
jellemző jel vagy jegy, könnyen megismerhetővé 
válik. Ily értelemben Goethe használta először 
Wahlverwandtsehaften c. müvében. 

Vörös foszfor, 1. Foszfor. 
Vörös galamfcgomba, 1. Piros galambica. 
Vörös gém (Ardea purptirea L., áiiat), 1. Gém

félék. 
Vörös Glaskcpf, 1. Glaskopf. 
Vörös gomba (növ.), helyenként így nevezik a 

csiperkegombát. 
Vörösgyűrüfa (QÖV.), 1. Som. 
Vöröshagyma (növ.), I. Hagyma. 
Vöröshasú béka vagy tüzhasú béka (állat), 

1. Bombinator. 
Vörös himlő, 1. Kanyaró. 
Vörös hiúz (áiiat), 1. Hiúz. 
Vörös hó, 1. Poreső. 
Vörös ibolya, dimetilrozanilintriszulfosavas 

nátrium, a gyapjút a fukszinnál valamivel kéke
sebb színre festi, vízben jól oldódik. 

Vörös izzás, 1. Izzás. 
Vörös jódhigany, 1. Merkurijodid. 
Vörös kakas , a tűz népies jelképe. 
Vörös kálium, 1. Káliumpirokromát. 
Vörös kánya (áiiat), 1. Kánya. 
Vörös-kereszt. A solferinói csatában 1859. a 

sebesült és beteg harcosok kimondhatatlan szen
vedéseknek voltak kitéve. Az ottani tapasztalatok 
alapján Dunant Henrik, svájci emberbarát, Un 
souvenir de Solferino c. munkában ecsetelte a 
katonák kétségbeejtő állapotát és az ügynek 
megnyerve Moynier Gusztávot, a Genfi köz
hasznú társulat elnökét, fáradozásuknak sikerült 
1863-ban és azután 1864-ben 36 állam kép
viselőit Genfbe nemzetközi értekezletre össze
hozni, mely megalkotta a Genfi Egyezmény cím 
alatt ismeretes nemzetközi megállapodást. Ennek 
főpontjai a következők: A sebesültek és betegek 
a háborúban nem tekinthetők ellenségnek; a kór
házak és betegszállító járómüvek semlegesek, 
valamint a szolgálattevő személyzet is. Azok a 
házak, ahol sebesültek gondoztatnak, a beszállá-
solásoktól felmentetnek. Jelvényül szolgál: a 
vörös-kereszt fehér mezőben. Minden kórházra és 
egészségügyi intézményre kitűzendő a vörös
keresztes lobogó és az egészségügyi személyzet a 
vörös-keresztes karkötőt viseli. A Genfi Egyez
ménnyel kapcsolatos ügyeket egy nemzetközi 
hizottság intézi, melynek székhelye Genf. Minden 
országban csak egy országos vörös-kereszt egylet 
működhetik, ennek megalakulását a nemzetközi 
bizottság hagyja jóvá. A nemzetközi bizottság 
havonkint megjelenő szakfolyóirata: Bulletin 
international des Sociétés de la Croix-Rouge. 
Az első hágai békekonferencia kezdeményezésére 
36 állam és a vörös-kereszt egyletek képviselői 
1906. külön nemzetközi értekezleten a Genfi egyez
ményt felülvizsgálták és 33 szakaszból álló új 
egyezményt kötöttek, mely már az újabb hadi 
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alakzatokra is figyelemmel volt. Ebbe felvétetett 
az a tilalom is, hogy a vörös-kereszt jelvényt és 
elnevezést csak az egyezményben felsorolt intéz
mények és személyek használhatják. A vörös
kereszt egyletek közös ügyeit a nemzetközi bizott-
ságazidőközönkintösszehivandó nemzetközi érte
kezleteken tárgyalja le. 1925-ig 12 ily nem
zetközi értekezletet tartottak különféle európai 
fővárosokban és Amerikában. Az új Genfi egyez
ményhez 39 állam csatlakozott és 58 országos 
vörös-kereszt egylet van működésben. A belépési 
okiratokat szerződésszerüleg a svájci szövetség
tanács fogadja el és azokat Bernben őrizteti. Az 
eddigi 62 éven keresztül a nemzetközi bizottság 
élén Moynier Gusztáv és halála után Ador Gusz-
iv elnökök állottak. Magyarországban a Genil 
gyezményt az ország törvényei közé az 1911. 

«vi XX. törvénycikkel iktatták. 
A világháború után 1919. Davison P. Henry, 

az amerikai vörös-kereszt elnökének kezdésére az 
amerikai Egyesült-Államok, Franciaország, Nagy-
Britannia, Olaszország és Japán vörös-kereszt 
egyletei megalakították a Vörös Kereszt Egyletek 
Ligáját, mely nagyarányú békemunkálkodás 
programmját tűzte ki maga elé. Feladatai közé 
tartozik: felkarolni az emberbaráti, szociális és 
egészségügyi működést, elősegíteni a betegápoló-
nók képzését és az ifjúsági vörös-kereszt szerve
zését. Rövid idő alatt a Liga nagygyűlése kidol
gozta az alapszabályokat, melyek szerint a legfőbb 
intéző szerv a nagygyűlés, azután a kormányzók 
tanácsa, a végrehajtó-bizottság és a vezérigazgató. 
Ez utóbbinak vezetése alatt álló több bizottság 
végzi a teendőket. Azokat a vörös-kereszt egylete
ket, amelyek az ápolónők képzését és az ifjúsági 
vörös-keresztek létesítését sajátjukból nem fedez
hetik, a Liga jelentékeny anyagi segítségben is 
részesíti. Fontosabb kérdéseket a Liga nemzetközi 
értekezleteken tárgyal ós szükség esetén kisebb 
összejöveteleket is rendez. Jelenlegi székhelye: 
Paris és elnöke: JohnBartonPayne, az amerikai 
vörös-kereszt elnöke. A Liga kötelékébe 54 or
szágos vörös-kereszt egylet lépett és a Magyar 
Vörös-Kereszt Egylet 1921. jelentette be csatla
kozását. A Liga két szakfolyóirata: Revue Inter
nationale de la Croix-Bouge és Vers la Santé ; 
ezek havonkint jelennek meg. Azonkívül meg
jelenik havonkint kétszer: Bulletin d' Informa
tion. 

Magyarországon a boszniai események beha
tása alatt 1879. alakult meg a vörös-kereszt 
Magyar Országos Segélyző Nőegylet címmel. 
1881-ben az egylet a Magyar Szent Korona Or
szágainak Vörös-Kereszt Egylete éa 1919. a 
Magyar Vörös-Kereszt Egylet címet vette fel. 
Az egyletet a Genfi Nemzetközi Bizottság 1882. 
igazolta. Megalakulásától kezdve az egylet nem
zetközi kapcsolatban áll a Genfi Nemzetközi Bi
zottsággal és a Vörös-Kereszt Egyletek Ligájá
val, továbbá valamennyi külföldi vörös-kereszt 
egylettel. Egyezményszerű jelvénye az egylet
nek: fehér mezőben a vörös-kereszt, felette a 
magyar szent korona. Az egylet az 1906 júl. 6. 
és az 1864 aug. 22. Genfben kötött és az 1911. 
XX. t.-c.-kel az ország törvényei közé iktatott 
nemzetközi egyezményben kifejtett önkéntes se

gítség biztosítására alakult. Szervezetét képezBc: 
az országos közgyűlés, a központi választmány, 
a központi igazgatóság, a megyei, vidéki és városi 
választmányok és a fiókegyletek. Az egylet véd
nökei voltak: a király és királyné, míg a világ
háború és a forradalmak után Magyarország 
kormányzója lett az egylet védnöke. Örökké 
emlékezetes az 1880 máj. 10. a Magyar Tudo
mányos Akadémia dísztermében fényes keretek 
között megtartott közgyűlés, amelyen Erzsébet 
királyné elnökölt. Az egylet alapszabályait és azok 
időközi módosításait a legfőbb védnök hagyja 
jóvá. A megalakulás óta elnökökké és társelnö
kökké megválasztattak: gr. Károlyi Gyula b. t. 
tanácsos, gr. Csekonics Endre b. t. tanácsos, kir. 
f őasztalnokmester, gr. Széchényi Emil b. t. taná
csos, gr. Zichy Nándorné szül. Zichy hivia grófnő, 
gr. Khuen-Héderváry Károlyne szül. Teleki 
Margit grófnő és gr. Chotek Rezsőné szül. Ráday 
Irma grófnő. A központi igazgatóságban a ma
gyar kir. miniszterelnök, a belügyminiszter, a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter, a honvédelmi 
miniszter s a népjóléti és munkaügyi miniszter 
képviselői is helyet foglalnak. 

Legerősebb az egylet a világháború alatt volt, 
amikor is 55 megyei, 13 vidéki, 81 városi választ
mány és 1132 flókegylet tartozott a kötelékébe, 
összesen kb. 200,000 taggal, azonban az ország 
megcsonkítása folytán az egyletnek már csak 18 
megyei, 2 vidéki, 42 városi választmánya és 207 
fiókegylete van, közel 36,000 taggal. 

Az egylet hivatalos lapja a havonta kétszer 
megjelenő Egészségvédelem. 

Az egylet fő célja volta világháború befejeztéig: 
a háborúban megsebesült és megbetegedett har
cosokgyógyítására és ápolására vonatkozó állami 
gondozást kiegészítve, részükre a katonai gon
dozáson túlmenő segítséget nyújtani, továbbá 
rokkant katonákat és a háborúban elesett harcosok 
családjait segíteni. Béke idején azonban hivatva 
volt az egylet minden emberbaráti és szociális 
téren is tevékenységet kifejteni, különösen na
gyobb elemi csapások alkalmával. 

Nagyarányú előkészületeinek köszönhette az 
egylet, hogy a világháború alatt nagy sikerrel 
felelhetett meg feladatainak. Ugyanis a háború 
alatt fentartott a harctéren tábori kórházakat, 
1 sebészesoportot, tábori raktárakat, kórházi és 
segélyvonatokat, sebesültszállító és hegyi sebe
sül tvivő oszlopokat, míg a mögöttes országrészek
ben 95,331 ággyal tartott fenn kisegítő és tar
talékkórházakat és betegnyugvó állomásokat. 

Békemunkáját az egylet 1879. a szegedi árvíz 
idejében kezdte meg és későbben minden alka
lommal, amidőn az országban nagyobb árvizek, 
továbbá tűzvész, inség, kolera, tífusz és egyéb 
járványok léptek fel, az egylet sietett a károsul
tak segítségére, sőt ismételten a külföldi árvíz
károsultakat is segítette. Legértékesebb alkotása 
volt az egyletnek a budapesti Vöröskereszt Erzsé
bet-kórház, amelyet 120 ággyal 1884. nyitott 
meg és amely mint az országnak egyik kiváló 
magángyógyintézete, az orvostudomány fejlődé
sével párhuzamosan haladt előre. A kórházat 
1925. a M. kir. Posta Betegségi Biztosító Intézete 
vette át bérbe 30 évi szerződéssel. Már 1881. meg-



V ö r ö s - k e r e s r t 464 — V ö r ö s - k e r e s z t e s kitüntetések 

kezdte az egylet a hivatásos és önkéntes ápoló
nők kiképzését és a világháború alatt több mint 
1000 hivatásos és 10,000 önkéntes ápolónő tel
jesített szolgálatot úgy a harctéren, mint a mö
göttes országrészekben. Béke idején a hivatásos 
ápolónők közkórházakban ós klinikákon teljesí
tenek szolgálatot. A háború után 1921. az egylet 
külön szociális osztályt létesített, amelynek ki
tűzött célja: a szervezett általános szegénygon
dozás, elsősorban pedig a gyermekvédelem a 
családban, szociális, egészségi és nevelési szem
pontból. További munkaköre a gyermeknyaral-
tatás, munkíialkalmak szerzése, betegek kórházi 
elhelyezése, hivatalos eljárások, ingyen tej, in-
gyenkenyór, ingyenes gyógyszerellátás, felruhá
zás és ismeretterjesztő, valamint egészségügyi 
propaganda-előadások rendezése. Mindezeken felül 
az egylet a népjóléti és munkaügyi miniszter fel
hívására a népbetegségek, nevezetesen a tüdővész 
elleni országos küzdelem munkájába szervesen be
kapcsolódott és azt a kiküldött kormánybiztossal 
és országos bizottsággal egyetértően hajtja végre. 

1921 február havában megalakult az ifjúsági 
vörös-kereszt osztály. Célja: az iskolákban a 
magyar ifjúságot a vörös-kereszt céljainak szol
gálatába állítani, ápolni a testvériséget és cselekvő 
szeretetet, fejleszteni a közegészségügy iránti 
érzéket és azt gyakoroltatni. Az 1926-ik év elején 
különböző tanintézetekben már 366 ifjúsági 
csoport működött 112,000 taggal. Céljának el
érésére csoportonkint jótékonyságot gyakorol, 
egészségversenyt, mentőtanfolyamokat, munka
délutánokat, kiállításokat stb. rendez és iskola
közti levelezést folytat. Hivatalos lapja a havonta 
megjelenő Magyar Ifjúsági Vörös-Kereszt. 

Az egylet központi vagyonát nagyrészt a sors-
jegykölcsönök 1882-iki és 1917-iki kibocsátásá
ból eredt tiszta nyereségösszegek és külön beér
kezett alapítványok alkották. Azonban a vagyon 
jelentékeny részét a világháború alatt a külön
féle intézetek fenntartására kellett felhasználni. 
Az egylet központi jövedelmét pedig a tagsági 
dijak, az adományok, a választmányok és fiók-
egyletek által beszolgáltatott évi hányadok, a 
gyűjtések eredménye és az engedélyezett állami 
segélyek képezik. 

Az egylet körül szerzett érdemek méltatásául 
I. Ferenc József a Vörös-kereszt díszjelvénye
ket alapította és pedig a esillagkeresztet, a tiszti 
keresztet, az érdemkeresztet és az érdemérmet, 
melyek közül az első kettőt a király mint leg
főbb védnök és az utóbbi kettőt a védnökhelyet
tes adományozta. A világháború alatt ezek a dísz
jelvények hadiókítményekkel láttattak el. A világ
háború után Horthy Miklós, Magyarország kor
mányzója új Vörös-kereszt díszjelvényeket ala
pított és pedig a csillagkeresztet, a vöröskereszt 
érdemkeresztet és az érdemérmet. 

Élénk irodalmi munkálkodást fejtettek ki az 
egylet érdekében: Ivánka Imre egyleti főgond-
nok, Lintner Imre főgondnok-helyettes, Ribáry 
József főjegyző, dr. Farkas László főtitkár, 
dr. báró Babarczi-Schwartzer Ottó főgondnok 
és Argay János központi igazgató. Valamennyi 
kiadott munka az egylet tevékenységével volt 
kapcsolatos (az egylet 25 éves története, stb.). 

Vörös-keresztes kitüntetések. Európa, vala
mint az azonkívül eső világrészek egyes álíamai-
bana vörös-kereszt egylet és az önkéntes betegápo
lás terén szerzett érdemek jutalmazására külön 
érdemrendek vagy érmek adományoztatnak. A 
nevezetesebbek alapításuk sorrendje szerint a kö
vetkezők: 1. Orosz vörös-keresztes rendjel, amely 
két osztályban 1878 ápr. 11. (23) alapíttatott. 
Adományozta a cárné. A két osztály közül az 
első adományoztatott először. 2. Angol vörös ke
resztes rendjel, alapította Viktória királyné 1883 
ápr. 23. a katonai betegápolás terén szerzett ér
demek jutalmazására. 3. Japáni vörös-kereszt 
rendjel és érem, a japáni vörös-kereszt egylet 
jelvénye, alapíttatott 1887. Az érdemkereszt az 
egylet körül szerzett érdemek kitüntetésére szol
gál, az érem általában az egyleti tagok jelvénye. 
4. Német vörös-kereszt érem, alapitotta II. Vil
mos 1898 okt. 1. ÍÍ vörös-kereszt egylet körül 
érdemeket szerzett férfiak és nők részére. Három, 
osztályú, arany, ezüst és bronz. A két utóbbi érem
alakú, előlapján a vörös-kereszt jelvénnyel, mely
nek szélein koronával vannak ékítve, a kereszt 
felső sarkaiban W. R., alsó sarkaiban A(ugusta) 
V(iktoria) betűk kísérik. A hátlapon tölgykoszo
rúban megfelelő felirat. Az első osztály jelvénye 
ezüst szegélyű vörös kereszt, szélein arany koro
nával. Az ezüst- és bronzérmet fekete-fehér sze
gélyű vörös szalagon hordják, az arany jelvényt a 
balmellen. 5. Osztrák-magyar kitüntetés, melyet 
1914 aug. 17. I. Ferenc József alapított öt fo
kozatban ú. m. érdemcsillag, I. és H. oszt. dísz
jelvény, ezüst- és bronzdíszérem, amely fokoza
tokhoz később 1916. még egy, a tiszti kereszt já
rult, mely az I. és II. oszt. díszjelvény közt sora
kozik. Az érdemcsillag zománcozott ezüstkereszt, 
melynek szárai közt a találkozás alkotta négy 
sarokból sugárzó ezüstkévék törnek elő. A ke
resztben, melynek külső szárszélei kissé kifelé 
hajolnak, fehér alapon hasonló alakú kisebb vörös 
kereszt látható. A kereszt közóppajzsában fehér 
alapon vörös kereszt, a középpajzs alsó szélén 
Patriae ae humanitati felirat, körül 1864—1G14. 
Az I. és II. osztály jelvénye ugyanaz, de a sugár-
kévék nélkül. Az érdeme sülagot balmellre tűzve, 
az I. osztályt nyakban, a II. osztályt balmellen 
viselik és pedig kettős keskeny sötétvörös szélű 
fehér szalagon. A tiszti jelvény ugyanily alakú, bal
mellen tűzött kereszt módjára viseltetik. Az érmek 
tojásdadalakúak, az előrészen két stilizált angyal 
tart fehér zománcos pajzsot, benne a vörös kereszt
tel, elül a fenti felirat, hátlapján az évszámok. 
A nők részére adományozott jelvények csokor 
alakban kötött szalagon viseltetnek. Valamennyi 
fokozat hadiékítménnyel, zöldzománcos tölgyko
szorúval is adományoztatik. Az érdemcsillagot és 
I. osztályt a király, a többit a védnökhelyettes ado
mányozza. Bizonyos, meghatározott évi járulék 
lefizetésének kötelezettsége mellett a II. oszt., az 
ezüst- és bronzéremért folyamodni is lehetett. 
6. A magyar Vörös-Kereszt érdemjele. Alapi
totta Horthy Miklós, Magyarország kormány
zója 1922 márc. 30. Három osztálya van: ú. m. a 
magyar Vörös-Kereszt érdemcsillaga, érdem
keresztje és érdemérme. Az érdemcsillag zöld 
zománcos, kifelé szélesedő egyenlószárú kereszt, 



VÖRÖSFENYŐ. 

Vörösfenyő (Larix decidua Mill.) 
1. Ág hosszú hajtással , több rövid hajtással (b) és átnőtt tobozzal <a). 2. Porzós (m) és 
termővirágos ág (ív). — 3. Porzós virág, 3-szor nagyítva. — 4., 5. Porzólevél. — 6. U. a. m á r 
felnyílva. — 7., 8. A meddőpikkely külső és belső oldalról . — i>. A termőpikkely . — 10. Az 
érett toboz. — 11., 12., 13. A termőpikkely kívülről és belülről, a maggal (12) és nélküle (13) 
— 14. A mag szárnnyal (a) és nélküle (b), c a szárny, mag nélkül . — 15. A rövid haj tás 

hosszmetszete nagyobbítva. — 16. Egy tű és a keresztmetszete. 

íVörösfenyő* cikkhez. XIX. Révai Naou Lexikona. 
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szárai között arany sugarakkal, a keresztben 
nyugvó fehér címerpajzsban a genfi Vörös-Kereszt, 
felette Szt. István koronája. A kereszt ezüst csil
lagon nyugszik, hátlapján CRUX EUBRA HUN-
GAEICA 1922 felírás. Az érdemkereszt ugyan
ilyen, csak a csillag hiányzik. Mindkettőt szalag 
nélkül a bal mellen viselik. Az érdemérem tojás
dad alakú, aranyszegélyű érem, melyen zöld me
zőben fehér kettős kereszt, közepén a genfi Vörös-
Kereszt van, fölötte a magyar korona, hátlapján a 
feuti felirat az évszámmal. Szalagja fehér, köze
pén keskeny vörös és zöld sávval. Viselik a bal 
mellen, nök szalagcsokron. 

Vörös klastrom vagy koronahegyi klastrom, 
Alsó-Lechnichez tartozó telep Szepes vm. szepes-
ófalvi j.-ban, a Dunajec partján, a szépségéről 
híres szoros elején. Klastromát 1319. Lomniczi 
Kakas és Henrik alapították kartauzi szerzetesek 
számára. 1431-ben a husziták elűzték a szerzete
seket, de azok újra visszajöttek. 1563-ban I. Fer
dinánd a kolostort összes birtokaival (11 faluval) 
együtt a szepesi prépostnak és káptalannak adta 
s ezzel itt a kartauzi rend megszűnt. 1710—1782. 
a kamaldnli szerzetesek laktak benne. 

Vöröskő (Bibersburg), Cseszte község köze
lében (Pozsony vm. szenczi j.-ban), magas, erdős 
hegy ormán épült régi vár, mely még ép és lak
ható állapotban van és a legérdekesebb régi várak 
egyike. A várat állítólag III. Béla király neje, 
Mária építette; eredeti építkezéséből már csak 
két kis torony van meg, a többi épület a XVII. 
éa XVIII. sz.-ból való. A fellegvár hosszúkás 
négyszöget alkot; igen érdekes a három eme
let magasságú s a XVI. sz.-ból való pince, mely
ben az akkor itt birtokos Fugger-család nagy bor
készleteit tartotta. A várban magában igen érde
kes a régisóggyüjtemény, továbbá azú .n . frissítő 
terem (melynek falaiból vízsugarak ömlöttek a 
terembe), az első emeleten a fegyvergyűjtemény, 
a kápolna, a többi emeleteken számos régi kép és 
bútor díszíti a terjedelmes lakosztályokat. A vár 
északi része romladozó félben van. A XVI. sz.-ban 
az augsburgi Fugger-család bírta, utóbb a Pálffy 
grófi család tulajdona. 1900-ban Pálffy János gróf 
tanári üdülőhelyül hagyományozta; a nagylelkű 
alapítvány felhasználását a világháború lehetet
lenné tette. V. ö. Jedlicska Pál, Kiskárpátiem
lékek V.-től Szomolányig (Budapest 1883); V.-i 
levéltár (Századok 1869, 447. old.). (Tr. Cs.-Szl.) 

Vöröskő (CervenJcamen), kisk. Trencsén vm. 
pnhói j.-ban, (i9io) 1224 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl). 

Vörös könyv. Az egyes hatalmaknak külügy
minisztériumai a fontosabb diplomáciai tárgyalá
sokra vonatkozó diplomáciai okiratokat időnkint 
kiszoktak adni. Szokás képződött ki arra nézve, 
hogy ezeket az okiratgyüjteményeket külső borí
téklapjuk színe szerint nevezik el. A volt cs. és kir. 
közös külügyminisztérium vörös, a német külügyi 
hivatal fehér, az angol kék, a francia sárga, az 
orosz narancssárga, a belga szürke, a szerb kék 
borítékot használt s így e gyűjteményeket is osz
trák-magyar vöröskönyvnek, német fehérkönyv
nek, angol kék könyvnek stb. nevezték. A világ
háborúra vonatkozó V.-ek közül nevezetesek a 
világháború előzményeinek, az Olaszországgal és 
a Romániával kitört háború előzményeinek, vala

mint az ellenfeleink által elkövetett nemzetközi 
jogsérelmeknek összefoglalásaként kiadott gyűj
temények. 

Vörös köpönyegesek, 1. Szerezsánok. 
Vöröslábú lúd (áiiat), 1. Lúdfélék. 
Vörös lóhere, 1. Lóhere. 
Vörös májasodás, 1. Hepatisatio. 
Vörösmart (Popovac), nagyk. Baranya vm. 

baranyavári j.-ban, (1910) 2246 magyar és német 
lak. (Tr. SzHSz.) 

Vörösmarty, Í.Béla, V. 2. fia, volt igazságügyi 
államtitkár, szül. Pesten, 1844úpr. 23., megh. Buda
pesten 1904 okt. 9. Tanulmányai végeztével 1868. 
bírói pályára lépett, ahol előrehaladva, 1892. a 
győri Ítélőtábla elnöke lett, 1895. igazságügyi 
államtitkárrá nevezték k i ; 1899. képviselővé vá
lasztották, de már 1901. a kir. Kúria másodelnökévé 
nevezték ki. 1903-ban belső titkos tanácsosi mél
tóságot kapott. 

2. V. Mihály, a magyar reformkorszak legna
gyobb költője s átalában a magyar költői irodalom
nak egyik legkiválóbb alakja, szül. Pusztanyéken 
(Fejér) 1800 dec. 1., megh. Pesten 1855 nov. 19. 
Rómaikat, vallású szülőktől származott; atyja 
a Nádasdy grófok gazdatisztje volt, deákos mű
veltségű derék magyar ember. V. a gimnázium öt 
alsó osztályát Székesfehérváron járta; mindig 
első eminens volt, költői tehetsége is ott kezdett 
nyiladozni. A VI. osztályba Pestre vitte atyja a 
piaristákhoz 1816. Kosztját, szállását tanítással 
kereste meg. Itt több könyv jutott kezébe, az újabb 
magyar költők művei, kivált a klasszikái iskola 
műfordításai, Baróti Aeneise, Rájnis Bklogái, 
Virág ódái és horatiusi levelei. Mindezek hatással 
voltakrásmég többet verselt. 1817 nyaránmeghalt 
az atyja, ki az utóbbi években állásától megválva, 
önállóan gazdálkodott s a rossz évek miatt szer
zeményének jórészét elvesztette. Az özvegy sem 
volt szerencsésebb, évről-évre szegényedett s a 
népes családra nehéz napok virradtak. Szerencsére 
V. mint egyetemre menő ifjú 1817 nov. a Perczel 
Sándor házához került a három kisebb fiú nevelő
jének. (Egyik Perczel Móric volt.) Tisztének becsü
lettel megfelelt s a család is megszerette, úgy hogy 
nyolc évig maradt náluk. Elvégezte 1817—20. 
Pesten az egyetem filozófiai tanfolyamát; 1820 
végén növendékeivel együtt a Perczel-család bör
zsönyi jószágára (Bonyhád mellett) költözött s ott, 
amellett, hogy a fiúkat sikeresen tanította, maga 
is két év és néhány hónap alatt magánúton elvé
gezte a három évre szabott jogi tanfolyamot, 
melyből félévenként vizsgálatot tett kitűnő siker
rel. E kemény munka mellett is erősen bontakozni 
kezdett költői tehetsége. Bonyhádon két kat. pap, 
Egyed Antal plébános, Teslér László káplán s 
Pécsett egy harmadik pap, Klivényi Jakab, mind
három íróember, jó barátságban voltak vele s egy
mást dolgozásra serkentették. Könyveket is kapott 
itt V., részint tőlük, részint Perczel könyvtárából. 
Kezdett az irodalom új feladatai iránt is tájéko
zódni. Lírai költeményeken kívül drámai kísérle
tekkel is foglalkozott, befejezte még Pesten kezdett 
Salamon c. drámáját. De lelki élete és költői gé
niusza 1823. ért el az átalakulás, a férfias kifejlő
dés nagy korszakába. Ez évet (1822 nov.-től 1823 
őszig) Perczel beleegyezésével törvénygyakorlaton 
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töltötte Görbőn Csehfalvay Ferencnél, Tolna vrn. 
egyik alispánjánál. Itt alkalma volt érezni a 
megyei élet lüktetését, mely a bécsi kormány 
hallatlan önkényeskedéseinek e korszakában rend-
ki vül viharos volt. Az a villamos feszültség, mely 
az 1825-iki híres országgyűlést megelőzte, eltöl
tötte az ő lelkét is s az atyjától szivébe oltott és 
kedves költőitói táplált ábrándos hazaszeretet az 
életvalóság erejével munkálni kezdett szívében. 
Egy más mélyreható lelki élmény is hozzájárult 
egyénisége teljes kifejlődéséhez. Szerelmet érzett 
Perczel Etelka iránt s ez az érzés, mely kezdetben 
alkalmasint csak ábránd volt, annál hevesebb 
szenvedéllyé fokozódott, rnertatársadalnii különb
ség miatt szerelmét reménytelennek tekintette. 
E két érzés ihlette képzeletét s töltötte el lelkét 
azzal a tűzzel és édes hangulattal, melyből költé
szete évtizedeken át táplálkozott; ez első szerelem
nek köszöni a magyar költészet néhány bájos nő
alakját s a szerelem igéző hatalmának számos 
rendkívül költői kifejezését. V. kiáradó költői heve 
egy sereg lírai költeményben hangzott fel és egy 
nagyobb epikus alkotásban, mely a reformkorszak 
legnevezetesebb eposza lett, az új epikai ciklus 
legkimagaslóbb terméke. A honfoglalást akarta V. 
megénekelni az eposznak olynemű hangján, 
aminőt pázmándi Horvát Endre pendített meg, 
a képzelet afféle világába helyezve, aminőre 
aranyosrákosi Székely Sándor kis eposza muta
tott példát s a hazafiérzésnek azzal az erejével, 
melyet ez izgalmas, válságos iaők kívántak. így 
írta a Zalán futása c. hőskölteményét 1823 végén 
és 1824 elején, már Pesten, ahova 1823 vége felé 
ment. Ott ismét átvette a Perczel-fiúk nevelését 
s gyakornokoskodott, míg 1824 dee. 20. letette 
az ügyvédi vizsgálatot. Ügyvéd azonban soha
sem lett, egyelőre Perczelóknél maradt 1826 
aug.-ig. Ez újabb pesti tartózkodása elején már 
összeköttetésbe lépett a pesti írói csoportokkal, 
magával Kisfaludy Károllyal is, levelezett Ka
zinczyval s megismerkedett a nála két évvel 
fiatalabb Deák Ferenccel. Néhány kisebb költe
ménye s a Zalánból közölt részletek 1824 fo
lyamán fiatalabb költőink figyelmét fölkeltet
ték s azok biztatták V.-t eposzának kiadására. 
Előfizetési felhívásokat bocsátott ki a költő, 
de csak 78-an jelentkeztek. Mindazonáltal aug.-ra 
megjelent a mű s aránytalanul nagyobb hatást tett, 
mint aminő várakozással fogadták. A tíz énekes 
eposz Árpád alpári diadalának, a régi magyar 
dicsőségnek, a magyar hőskornak nagyszerű, ra
gyogó s patetikus magasztalása, a romanticizmus 
áramlatában megfürdött hatalmas ifjú képzelet 
pazar eszrnényítésével s avval a mélységes elé
gikus hanggal, melyet a tehetetlen jelenkornak a 
régi dicsőbb időkkel való szomorú ellentéte fakasz
tott a költó szívéből. Szerkezete elhibázott, mito
lógiája jórészt költött, jellemzése hiányos; de~ 
gyönyörű festései, megragadó lírai helyei s min
denekfölött hexameteres nyelvének páratlan bája, 
árnyalata és zenéje valami új és eddig szokatlan 
tüneménnyé tették e művet költészetünkben. Iro
dalmi és nemzeti jelentőségét a magyar költői 
nyelv megalkotása és a hazafiúi érzés rendkívül 
mély kifejezóso adta meg. E nyelv felülállt az 
ortológia ós neoiógia tusain, a költő nyelvgenie-

jenek csodálatos alkotó ereje a magyar nyelv ős-
eredetiségét összeolvasztotta a neológia Ízlésbeli 
eszményével. Átmenet volt e mű a klasszicizmus
ból is a roinanticizmusba; formája a hexameter 
s előadásának sok vonása klasszikus volt, kép
zelete és hangja romantikus. Azonkívül V. e műben 
a nemzetnek egy nagy érzését fejezte ki, egy po
litikailag is nagy pillanatban, s a nemzet zömére 
szokatlan hatást tett. Elragadtatással üdvözölték 
az írók is az új költőt, főleg Kisfaludy Károly köre, 
melynek V. egyik legfőbb támasza lett, inig a 
klasszikusabb és németesebb irányú Kazinczy nérni 
tartózkodást tanúsított az új jelenséggel szemben. 

Míg így egyszerre ünnepelt költő lett, addig 
másfelől anyagi gondok zaklatták, kivált miután 
1826. eljött a Perezel-háztól; ügyvéd lenni nem 
akart s az írói pálya felé vonzódott, mely akkor 
alig jövedelmezett. Anyja is nyomasztó körülmé
nyek közt élt; azt is alig segíthette. Salamon c. 
szomorújátékából (Pest 1827) jutott némi jöve
delemhez, míg az Aurorában megjelent munkái
ért egy ideig semmit sem kapott. Végre 1827. 
márc.-ban a Tudományos Gyűjtemény szerkesz
tője lett; ennek Koszorú c. szépirodalmi mellék
lapját is ő szerkesztette. Ezzel bár szerény, öa 
állandó jövedelme biztosítva volt. Költői munkás
sága gazdagon buzgott. Alkotó ereje, dicsőség
vágya egyaránt ösztönözte. Egész sereg apróbb 
költeményt, balladákat, epigrammokat és képeket 
írt az Aurorába és Koszorúba, amellett folytatta 
drámai kísérleteit. Zsigmond király c. 1823. ké
szült öt felvonásos drámáját követte, mint ugyan
azon trilógia második tagja, 1825. a Kont, melyet 
1830. A bujdosók címmel adott k i ; 1826. készült 
Hábador c. drámai költeménye. De a 30-as évek 
elejéig mindenek fölött mint epikus költő szere
pelt. Zalán futását egész sora követte a kisebb 
eposzoknak, részint a történet, részint a fantázia 
világából; V. az utóbbit is szívesen fölkereste. 
Ez eposzai: Cserhalom (1825); Tündérvölgy es 
Délsziget (mind a kettő tündérrege, 1826); Egtr 
(1827); Széplak (1828); Magyarvár (1828); .Ro,;-
(töredék, 1830); és mint utolsó, a Két szomsu •• 
vár (1831). Többnyire egy-két énekes eposzok, 
a leghosszabb Eger (4 ének). A maga idejében leg
inkább a Cserhalmot magasztalták; de az újabb 
kritika a legkésőbbit, a Két szomszéd várt (í énei 
teszi első helyre, melyben szertelenül dúló szenve
délyek tragikus összeütközése van megrázó erő
vel festve. A Magyarvár nagyobb eposznak indult, 
de az őstörténetbe helyezett történet kellő mondai 
anyag hiányában megakadt. Mind a V. bűbájos 
nyelvén szólnak, a hexameteres formát viselik. 
kivéve a Tündérvölgyet, melyben V. a régi négyes 
rímű Zrínyi-strófát próbálja meg epikai formá
nak ódon zamatú, művésziesen darabos nyelvvel. 
Ezalatt részt vett a főváros irodalmi életében. 
Érintkezett a Vitkovics, Szemere Pál, Kulisár ta
ván körével, de legszívesebben járt Kisfaludy 
Károlyhoz, ahol Bajzával és Toldyval is szoros 
barátságot kötött. A Tudományos Gyűjteményt öt 
évig szerkesztette, J.832. lemondott. Szerkesztette 
az Ezeregy éjszaka fordítását is (11 köt., Pest 
1829—1833), melyet 1833. szintén másoknak en
gedett át. Mikor az Akadémia megalakult. 1880 
nov. 17. tartott alakító ülésében a nyel víwloföáBji 
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osztályban második rendes tagul választották, 
majd a néhány nap ínulva meghalt Kisfaludy Ká
roly helyére előmozdították, 500 írt fizetéssel. Elő
kelő része volt az Akadémia első munkásságában 
s leginkább az ő fellépésének volt eredménye, 
hogy az Akadémia mindjárt kezdetben a Eévai 
nyelvtani rendszerét fogadta el. Ő szerkesztette 
akadémiai használatra a Magyar helyesírás és 
szóragasrtás főbb szabályait (Pest 1832). Az Aka
démiának számos nyelvészeti, színházi és dráma
bíráló munkálatában vert még nevezetes részt, s 
ugyancsak az Akadémia megbízásából szerkesz
tette Czuezorral együtt a helytartótanácstól a 
középiskolák számára kiadott magyar nyelv
tanokat (Buda 1846—47. három darab). 

Altalán írói é3 költői munkássága a 30-as évek
ben új jegybe lépett. Kisfaludy Károly halála után 
az ő, Bajza és Toldy háromsága ragadta kezébe 
az irodalmi élet vezetését, ők tartották fenn az 
Aurora-kört és csoportosították maguk körül a 

kétségeket. Bajza mint kritikus félelmessé tette 
evét s egy-egy elv kivívásával tekintélyt szer

zett magának. A tőle alapított Kritikai Lapokat 
V. is támogatta s még többet dolgozott Bajza 
Aurorájába, melybe költeményeket irt. Az ő körük 
az Akadémiában néhány évig nagy harcot vívott 
a Döbrenteióvel, míg 1835. Toldy lett titkárrá 
Dübrentei után s 1836-tól ők maradtak az első 
osztályban az uralkodó párt. Ez a kör alapította 
1836. a Kisfaludy-Társaságot. Majd midőn az 
Aurorát és Kritikai Lapokat 1836. megszüntették, 
lS37-tűl megindították az Athenaeumot mint 
szépirodalmi és a Pigyelmezőt mint kritikai lapot. 
Ez a két lap lett V., Bajza és Toldy tekintélye 
által az akkori irodalom areopágja, melyhez mind 
az öreg, mind az ifjú írók egyaránt csatlakoztak 
s amely Petőfit, Tompát és Gyulait először mu
tatta be a közönségnek. Az Athenaeum szerkesz
tését 1843. hagyták félbe. V. költészetének 
1830-43. új oldalai kerültek előtérbe. Felhagyott 
«z eposzszal, helyette a drámára adta magát s a 
színpadot igyekezett Kisfaludy Károly folytatója
kép eredeti műsorral ellátni. Másfelől pedig lírai 
nagysága a 30-as évek alatt emelkedett ki egész 
valójában és gazdagságában. Mélyen érezte a 
drámai műfajnak nemzeti és irodalmi fontossá
gát s egész szenvedélyévé vált a drámaírás, úgy 
hogy termékenysége e nemben volt a legnagyobb. 
A régebben irt Salamont és Bujdosókat követték: 
'•'sowpr és Tünde (1831), Kincskeresők (tragédia, 
1332>, a Vérnász (tragédia, 1833), melyet az 
Akadémia 100 arannyal jutalmazott, Marót bán 
tragédia, 1830), Áldozat (tragédia, 1839), Cilley 
•\' a Hunyadiak (1844). Ezek mellett A fátyol 
':tkai c. vígjátéka jelent meg az 18,35-iki Aurorá
in s a Nemzeti Színházat az ő Árpád ébredése 

••. drámai költeményével nyitották meg 1837. Tra
gédiái motívumokban és jellemzésben romantiku-
-.ifc, a Kincskeresők a német, a későbbiek pedig 
, francia romanticizmus hatását mutatják, de 
.•imanticizmusa lényegében nemzeti volt. E mü
veiben sok a szép részlet, különösen nyelvük és 
verseiésük hasonlíthatatlan a magyar drámairo
dalomban, de itt is a lírikus és epikus erényei 
nyilatkoznak főként, a dalszerű érzelmesség, az 
apikai részletezés ós amellett sokszor retorikai 

pátosz, ami a drámai szenvedélyt és gyorsaságot 
mind csak hátráltatta. Szép szavalású tragédiáit 
akkor számosan követték íróink, de a közönség 
inkább vonzódott a franciából fordított kevésbbó 
költői nyelvű, de színszerübb drámai termékek
hez ós 1840 körül nagy küzdelem tört ki a színi 
és a költői hatás hívei közt. Leggyönyörűbb szín
műve a Csongor és Tünde, mely szerkezeti; eg 
szintén nem erős ugyan, de jeleneteinek flnonr-
ságával, leleményének költöiségével és nyel
vének felülmúlhatatlan varázsával a magyar 
irodalom Szentivánéji álma. V. mint színikritikus 
is működött a Nemzeti Színház megnyitásától 
1842-ig; bírálatait az Athenaeumba i r ta ; ter
jesztette nálunk a Shakespeare-kultuszt, a német 
dráma és kritika ellenében igazságot szolgáltatóit 
a francia romantikának, tisztázta a tragikum 
fogalmát. 

Azonban mint lírai költő tett legnagyobb és 
az egész nemzedéket szokatlan erővel eltöltő 
hatást. Költeményeinek első gyűjteményét 1832. 
adta ki, egy újabbat, időközben megjelent költe
ményeiből 1840. V. Mihály újabb munkái címmel, 
4 köt. Már első gyüjteményóvei 1834. az Akadémia 
nagy jutalmán együtt osztozott Kisfaludy Sán
dorral (a Zalán futása is 1834-ben 400 forint pálya
díjat nyert a Marczibányi-alapból), második gyűj
teményét pedig 1842. az Akadémia nagy jutalmá
val koszorúzta meg. S az egész korszak alatt 
(1832—43) folyton emelkedett mint lírai költő. 
Annak a hazafi izgalomnak, lelkesedésnek, hitnek 
ós tettvágynak, melyöt Széchenyi oltott a nem
zetbe, ő volt minden költőnk közt legókesszólúbb 
kifejezője s egészen Petőfiig nem tett az egtíz 
nemzetre egy költőnk sem oly mély hatást, miut 
V.,mindig mély, nemes és magasztos hazafiérzóst -
vei. A Szózat (Í836),me\y nemzeti himnuszunkk;t 
vált, Az elliagyott anya (1837), Az úri hölgyhöz 
(1841), Liszt Ferenchez (1841) és a Fóti dal (1842) 
fényes emlékei e forró érzésűhazatiköltészetnek. 
Amellett elégiái, balladái, kisebb elbeszélő költu-
ményei (Szilágyi és Hajmási, Salamon, a mcnd-
hatatlanul bájos Szép Ilonka), lírai epigrammjai, 
a népies elemhez szító genreképei (Becskereki, 
Mák Bandi, Laboda, Gábor deák, Tót deák dala) 
egészséges humorukkal a tárgynak, műformának 
és hangnak szokatlan változatosságát képviselték. 
V. lírája igazi aktuális líra volt a legnemesebb 
értelemben s a jelen aggodalmait és reményeit 
mindig a nemzeti lét és az emberiség egyetemes 
szempontjából mutatta be. Negyven éves korában 
«költőink királyán volt s nimbusza később Petöíio 
és Aranyé mellett is megtartotta ragyogását. Köl
tészetének 1841 óta új forrást is nyitott az élet. 
Ekkor ismerkedett meg Csajághy Laurával, 
Bajzáné testvérével, akit a féríi komoly és mély 
érzésével megszeretett és 1843. nőül vett. Ez új 
nagy élmény emléke A merengőn kívül néhány 
szép szerelmi költemény. Nagyobb munkát házas
sága óta nem írt V., kisebb lírai darabokon dolgo
zott. Ekkor jelentek meg összes munkái Y. Mihály 
minden munkái címmel (10 köt., Pest 1845—48). 
Emellett a politikai életben vett mind több részt. 
Szeplőtlen jelleme ép úgy, mint költészete miatt 
tisztelettel tekintett rá az egész ország, mindenek
előtt a közélet kitűnőségei és az írók, kiknek újabb 
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nemzedékét örömmel látta fejlődni s épen Petőfi
nek első támogatója, atyai barátja volt. Vele és 
Arannyal egyesült 1848. Shakespeare lefordítá
sára. Ó még 1839. lefordította Július Caesart, 
majd 1850. Lear királyt. Az 1848-iki változást 
lelkesülten fogadta V.; ez évben a jankováci ke
rület országgyűlési képviselőjévé választotta, 
18í9. pedig az országos kegyelmi főtörvényszék 
birúja-lett. Azonban a forradalom izgalmai közben 
már apatiktts hangulat kezdett erőt venni rajta. 
A nemzeti katasztrófa mélyen lesújtotta; egy 
ideig bujdosott, ezalatt egyik kis leánya meghalt. 
V.-ra lelki és testi baj nehezült s midőn 1850., 
mint bujdosó, nejével Pegyverneken találkozott, 
már ősz volt. Neje és barátai tanácsára 1850. 
Pestre ment jelentkezni a katonai törvényszék
nél. Az elfogástól megmenekült s még ez év
ben kegyelmet nyert. Azonban már csak pár éve 
volt hátra az életből, azt is mélységes lelki ború 
árnyalta be. Vidékre ment lakni, előbb Baracs-
kán egy bérleten gazdálkodott 1850—53., majd 
szülőföldjére, Nyékre költözött, szintén mint bérlő. 
Betegsége, a tüdővizenyő s melankóliája miatt 
nem tudott dolgozni. Még 1854. írt néhány köl
teményt, ezek közt az orosz-török háború ki
ütésekor A vén cigány c. megrázó ditirambot, 
melynél erősebb hangot sohasem hallatott lantja. 
Azonban betegsége nem csillapult, 1855 vége felé 
állapota annyira súlyosbodott, hogy neje taná
csára családjával együtt Pestre költözött, mint 
ahol jeles orvosok mindig közelben vannak. A váci
utcai Kappel-háznak azon az emeletén vettek 
szállást, hol azelőtt 25 évvel barátja, Kis
faludy Károly lakott és meghalt. A lépcsőn föl
menet agyszólhüdés érte s két nap múlva meg
halt. Temetése nov. 11. valódi nemzeti gyász-
ünnep volt; Pesten azelőtt nem láttak akkora 
sokaságot egy temetésen sem. De a nemzet anyagi 
tekintetben is bőkezű volt nagy költője iránt. 
Mivel özvegyét és három gyermekét (Béla, Ilonka 
és Erzsébet) vagyon nélkül hagyta, a gyermekek 
gyámatyja, Deák Ferenc magánúton adakozásra 
szólította fel a vagyonosabb hazafiakat s néhány 
hó alatt 103,000 frt gyűlt össze. Tetemei a pesti 
kerepesi temetőben nyugszanak, ahol sírjára neje 
állíttatott emléket. Szülővármegyéje Székesfe
hérváron ércszobrot emelt neki, melyet 1866. 
nagy ünnepséggel lepleztek le. Országos szobrát, 
Kallós Ede és Teles Ede művét, Budapesten a 
Gizolla-téren, most V.-téren 1908 máj. 24. leplez
ték le, amikor a király József főherceggel kép
viseltette magát. Születése 100-ik évében az ünne
pek egész sorát rendezték tiszteletére, így az 
Akadémiában, a Kisfaludy-Társaságban és, egészen 
országos jelleggel, Székesfehérváron a kormány
elnök rész vételével,ahol tanulóhelyét, a cisztercita 
rendházat emléktáblával jelölték meg. Emléké
nek van szentelve a magyar irodalom legszebb 
életrajza is, Gyulai Páltól ( V. életrajza), mely elő
ször 1866. jelent meg. Kritikai kiadása is Gyulai 
Pál mintaszerű szerkesztésében jelent meg, 12 
kötetben V. minden munkái (Pest 1864). Ennek 
több újabb kiadása van, pl.: V. összes munkái 
(teljes kiadás, rendezte és jegyzetekkel kisérte 
Gyulai Pál, Budapest 1884, Méhnernél). Újabb: 
V. összes költői művei. Sajtó alá rendezte Endrei 

Zalán (Budapest 1907, Rényi Károly). Számos 
más részleges kiadás is, így a Magyar Remekírók
ban 5 köt. stb. A rab regéi is új kiadást értek 
(1867, 2 köt). Müveiből Toldy P. Handbuchja óta 
(1828) számosat fordítottak idegen nyelvekre, leg-
főkép németre. Ilyen gyűjtemények: Gedichtó 
fordította Kertbeny (Pest 1857); Ban Marót, Ring 
Mihálytól (2. kiad. 1879); Ausgewáhlte Gedichte 
v. Paul Hoffmann (Lipcse 1895); Cserhalom, Stier-
től, Zalán futása Kosztka Györgytől (hexamete
rekben a Bibliothek der Gesamtliteratur c. haliéi 
vállalatban) stb. — V. egy történetileg rendkívül 
fontos korszaknak volt legnagyobb költője; 
irodalomtörténetileg is korszakos alak r ő egyesí
tette először nemzeti alapon a sokféle költői irányt 
s teremtette meg a magyar költői nyelvet; esz
tétikai szempontból pedig nagyszabású és válto
zatos költői szellem; eszme- és érzósvilágának 
addig nem tapasztalt gazdagságával, fantáziájá
nak pazar színű játékával, hangulatainak mély
ségével, finom árnyalataival és átmeneteivel 
Nyelve örökké gyönyörűség forrása és tanulmány 
tárgya marad. Az ő örökségét vették át és gyara
pították Petőfi és Arany. Géniuszának csodálata 
újabb időben még jobban emelkedik. A kritika 
mind több kinyilatkoztatásszerü érzéket lát Y. 
költészetében. Ady és köre is, akik Petőfivel és 
Arannyal szemben foglaltak állást, utóbb azzal 
ismerték el a magyar költői hagyományhoz való 
megtérésüket, hogy V.-t mintegy előzőjüknek 
tüntették fel s a háború után az ú. n. V.-akadé-
miát alapították. 

Irodalom, Gyulai Pál, v. életrajza, Pest 1866, 3. javított 
kiad. Budapest 1890 ; u. a., kisebb alakban V. Összes munkái 
előtt; Toldy F. , Magyar költőt élete ; u. az, Aesthetikai 
levelek V. M. epikus munkáiról. Kritikai levelek 1874: 
Szász Károly, a Beöthy Képes irodalomtörténetében; Beöthy 
Zs., Irodalomtörténet; Eötvös József báró, EmlékbeszédV. 
M. felett, Magyar írók és államférfiak 1868; Kemény 
Zsigmond báró, V. emlékezete, Tanulmányai II.; Beőtby 
Zsolt, Zalántól a Két szomszéd várig (V. művészi fejlődésé
hez), Budapesti Napló 1896, 128. ; Kont Ignác, Uo poéte 
hongrois, Paris 1903; Kiss B., V. mint nyelvész, Váci 
kegyesrendiek értesítője, 1894—95 és önállóan; Torkos 
László, V. Csongor és Tünde, magyarázta, Budapeít 1894 
(Jeles írók iskolai tára) ; Háhn Adolf, Emlékbeszéd V. M. 
fölött, a fehérvári V.-körben elmondva, Székesfehérvár 
1893 ; Loósz István, Csongor és Tünde. Phll. Közi. 1898; 
Pintér K., A bölcselő elem V. lírai költeményeiben, Buda
pesti kegyesrendiek főgimnáziuma, 1888—89. értesítője; 
Pintér K., V. realizmusa, Magyar Szemle 1891, 10. s%.; 
Schwartzer Ottó, Csák, V. téboly-alakja, Budapest 1890: 
Erdélyi János, Pályák és pálmák; Paulay Ede, Csongor és 
Tünde, Fővárosi Lapok 1879, I . ; Vozári Gyula, V. költői 
nyelvéről, Figyelő XX., 1886; Zilahy K., Magyar Koszorú
sok Albuma; Baróti Lajos. V. drámái, Figyelő XXIV.; 
Brajjer, V., sein Lében und seine Werke, Nagy-Becskerek 
1889. Beöthy Zsolt, V. M. Budapest 1900 (A Kisfaludy-
Társaság ajándéka a magyar ifjúságnak); u. a., Romemfé-
kek, Budapest 1924: u. a., Színműírók és színészek, Buda
pest 1882; V.-emlékkőnyv, szerkeszti Czapáry Lássló, 
Székesfehérvár 1900 ; Kelemen Béla és Marosi István, V. 
az ember, Székesfelléi vári állami főiskolai értesítő 1913; 
Sebestyén Gyula, A magyar honfoglalás mondái; Rákosi 
Jenő, V. mint epikus (Kisfaludy-Társaság Évlapjai 35. köt.); 
Vargha Gyula, V. mint lírikus, u. o.; Pintér Kálmán, 
Irodalmi dolgozatok; Zlinszky Aladár, Szemelvénvek a 
magyar nemzeti líra köréből (új kiad.), Budapest 1904; 
Berzeviczy Albert, V. és a magyar nemzeti politika (Kis. 
faludy-Társaság Évlapjai 35. kőt . ) ; Galamb Sándor, V. 
novellái, Irodalomtörténeti Közlemények 1915; Bayer 
József, A magyar drámairodalom története II., Budapest i 
1897 ; Vértesy Jenő, A magyar romantikus dráma, Buda
pest 1913; Trombitás Gyula, V. dramaturgiája, Budapest 
1913; Horváth János, Forradalom után (Figyelő 1912); 
Fest Sándor, Shakespeare-motivumok V. drámáiban (Magyar 
Shakespeare-Tár XI., 1909); Weber Arthur, Shakespeare 
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totósa • vígjátékírő V.-ra, n. o. 1911; Bayer József, 
Shakespeare drámái hazánkban, Budapest 1909, 2 köt . ; 
Eiedl Frigyes, Shakespeare és a magyar Irodalom, Buda
pest 191C (Magyar Könyvtár); Császár Elemér, Shakespeare 
és a magyar költészet, Budapest 1917; Alszeghy Zsolt, 
Magyar lírikusok; u. a,, Vörüsmarty-breviárium, Budapest 
1934; Szinnyei József, Magyar írók élete és munká i ; Pintér 
Janó, A magyar irodalomtörténet kézikönyve. E két utóbbi
ban teljesebb bibliográfia. A Zalán íutása 100-ik évében 
1925. is számos dolgozat. 

Vörös moszatok, 1. Piros moszatok. 
Vörös nikkelérc (kovand) a. m. nikkelül. 
Vörösnyakú cserebogár (állat), 1. Cserebo

garak. 
Vörösnyakú, pinty (állat), 1. Díszpintyek. 
Vörös ólomórc, 1. Krokoit. 
Vörös ólomoxid (Mennige, minium) Pb , 0 4 . 

PbO-nak lángkemencében való óvatos hevítésével 
nyerhető. Festékként használatos, pl. vastárgyak 
alapozására. 

Vörös-Oroszország, régebben a mai Galícia 
K.-i része, a lengyel királyság egy részével. 

Vörös oxid (vörös praecipitatum), hydrargi-
rumoxydátum, HgO, higanyoxid, téglavörös, kris
tályosanyag, mely egyenlő mennyiségben finoman 
elkevert Hg(N03)a és Hg hevítésével nyerhető. A 
porcellánfestésben, gyógyászatban használják. 

Vörös öntvény, vagy vörösfém, 1. Sárgaréz 
és Tombak. 

Vörös pocellán (kinai), 1. Bouge fiambée. 
Vörös poreső, 1. Poreső. 
Vörös redv, a fának vörös színű elváltozása 

gombafonalak behatolása következtében. Főként 
I a Trametes radiciperva, Polyporcesvaporarius, 

P. mollis, P. sulphureus nevű gombák okozzák. 
L. Farevesedés. 

Vörös réz, 1. Réz-
Vörös rézérc, 1. Kuprit. 
Vörös sapka, 1. Jakobinus sapka. 
Vörös sasrend, porosz rendjel, melyet 1705 

ov. 17-én György Vilmos brandenburg-bayreuthi 
rokös herceg alapított. A rend többszörös újjá-
lakítás és szervezés után 1792 jún. 12 óta porosz 

királyi érdemrend volt. 1810 jan. 18 óta három, 
1330 jan. 18 óta négyosztályú. 

Vörössipkások. Az 1848 máj.-ban toborzott 
10 honvédzászlóaljból a 3. (Szegedről) és a 9. 
Kassáról) a többi zászlóaljtól eltérőleg vörös sip-
iit kapott. Ez a két zászlóalj oly csodálatraméltó 

vitézséggel harcolt, hogy az egész szabadságharc 
alatt mint a legbátrabb zászlóaljakat emlegették 
és melléknevükön csak V.-nak hívták. Amint 
Klapka emlékirataiban feljegyezte, a két zászló
aljnak %-a vérével pecsételte meg a vitézségét 
és elhullott a harcok alatt. A 3-ik zászlóalj pa
rancsnoka a szervezéskor Damjanich János lett, 
a 9-iké Vitális Ferenc őrnagy. L. még Szabadság
harc. 

Vörös só (Botsalz), a technikai, nem tiszta 
nátriumacetát elnevezése. 

Vörös szalaghal (állat), 1. Gepolidae. 
Vörös szantálfa, 1. Galiatur-fa. 
Vörösszárnyú jász (illat), a vörösszárnyú kon-

cér (Leuciscus rutilus L.) egyik népies neve. L. 
Koncér. 

Vörösszárnyú keszeg (állat) a vörösszárnyú 
koncér (Leuciseus rutilus L.) egyik népies neve. 
h. Koncér. 

Vörösszárnyú koncér (állat), 1. Koncér. 
Vörösszem és Vörösszemü keszeg (állat), a 

pirosszemű kelé (Scardinius erythrophthalmus 
L.) népies neve. 

Vörös szén, a fának száraz lepárlása által 
nyert szén, abban az esetben, hogyha a lepárlás 
330 C°-ig emelkedik, midőn a vegyi bomlás java
részt már végbe is ment, de azért teljesen befe
jezve még nincs. Eme még tökéletlen szénnek 
színe barna, a megütésnél tompa hangot ad ugyan, 
de éles, sima és nem szálkás törésű, meggyújtva 
kék lánggal ég és igen gyúlékony, miért vadász
puskapor gyártására használják. A felhasznált 
fának mintegy 30 súlyszázalékát teszi ki. A V. 
már összpontosított tüzelő szernek tekinthető, 
melyben az oxigén csak kevés; azonban az ilyen 
minőségű szén előállítása igen nehéz és csu
pán túlhevített vízgőz segélyével lehetséges, ml 
anagyban való előállítást túlságos körülményessé 
és drágává teszi. 

Vörös-tavak, több magas hegységben, így a 
Tátrában is találhatók tengerszemek, amelyeknek 
vize vöröses árnyalatú s a nevük is sokszor épen 
vöröses színüktől eredt. Ezek leginkább kisebb 
terjedelmű és alig pár méter mély állóvizek, ame
lyek magas fekvésük dacára is nyáron nappal 
erősen fölmelegszenek, leggyakrabban lefolyás
talanok és 2200—2400 m.-ig terjedő tenger színe 
fölötti magasságokban találhatók. Nappali felme
legedésük lehetővé teszi, hogy egyes meleg vizet 
kedvelő s ily nagy magasságban ritka állatfajok 
éljenek bennük, különösen a következő hat fajta: 
Euglenas sanguinea, amely nevét vérvörös színé
től nyerte, s ennek tömeges megjelenése adja a 
tavak vérvörös színezetét, Anuraea valga és 
curvicornis, Brachionus urceolaris, Daphnia 
pulex, Mesostoma lingua, Oyclops albidus és 
diaphanus. 

Vor östemplom (Crvena Cirkva), nagyk.Temes 
vm. fehértemplomi j.-ban, (1910) 1097 szerb lak. 
(Tr. SzHSz.) 

Vörös-tenger (Arab-öböl, ókori Sinus Ara-
bicus, Bahr-el-Ahmar vagy Bahr-él Hidzsasz), 
az Indiai-óceánnal természetes összeköttetésben 
álló, vetődésvonalakkal határolt tengerrész Arábia 
és Afrika közt, 2300 km. hosszúságú, szélessége 
355 km., területe 449,000 km". Régebben a Szuezi-
földszoros választotta el a Földközi-tengertói, az 
Indiai-óceánnal a 29 km. széles s a Perim-szigettel 
még jobban szűkített Bab-el-Mandeb-szoros köti 
össze. É.-on keskenyedik, a Sinai félsziget két 
részre osztja: a K.-i Akabii (Sinus Aelanites) és a 
Ny.-i Szuezi-übölre (S. Heroopoliticus, Bahr-el-
Kulszum). Meleg vizében a partok mellett korallok 
élnek és ezek zátonyai a parttól nem messze hú
zódnakvégig és a tengert hosszában három részre 
osztják. Átlagosan 444 m. mély, legnagyobb mély
sége 2177 m., vizének színe kék, csak a partok 
mellett zöldes, nagyobb édesvizű folyó nem ömlik 
beléje s a forró ós száraz éghajlat folytán rajta 
a párolgás igen erős ós emiatt vize igen sós és 
partjait is sókivirágzás borltja, sótartalma az 
ismert tengervizek közt a legnagyobb (3'9—4-l°/o). 
Nevét valószínűleg az É.-i végénél levő sivatag
ról nyerte, amelyet a régi egyiptomiak, a Niloa 
vidék fekete földjével ellentétben, «vörös föl 
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nek» neveztek. Állatvilága gazdag, tropikus jel
legű, mert vize a felületen még télen is ritkán 
hidegebb mint 26° C, rnárc—ápr.-ban 29° C, 
máj.-ban pedig néha 3^° C-ra is emelkedik, leg
nagyobb azonban a nyár végén, szept.-ben, ami
kor néha 34-5° C-t is elér. Nagy sótartalma, 
gyors elpárolgása s a beléje ömlő édesvizek 
hiánya folytán a Bab-el-Mandeb-szorosban erős 
áramlatok útján cserélődik ki a viz a tengerek 
közt. Meleg vizében az É.-i sz. 30°-áig megélnek 
a korallok. A Szuezi-csatorna (1. o.) megnyitása 
óta több állatfaj a Földközi-tengerből átvándorolt 
a Vörös-tengerbe s más fajok meg innen a Föld
közi-tengerbe. Fontosabb szigetei É.-ról D. felé 
haladva: a Góbal-, a Berenicei-öböllel szemben 
a vulkáni eredetű Pic Szebergid- (Ophiodes), 
Dahlak- (Masszaunál) Farszan-, Kamaran-
(brit.), Dzsébel Tair- (működő vulkán), Harnis-
és Perim-szigetek. Partjai legtöbb helyen erősen 
lejtő fennsíkokból állanak, néhol homokosak, 
csak időszakos vizek szakadnak belé. Jobb kikötői: 
Szuez, Hosszúr, Szuakin, Masszaua az afrikai, 
Zambo-el-Bahr, Dzsidda, Lduja és Mokka az 
arábiai partokon. A vitorlások járását a korall
zátonyokon kivtü a széljárás is megnehezíti. A 
Szuezi-csatorna megnyitása óta a V. lett az At
lanti-óceán után a legforgalmasabb tenger, mert 
az Indiákra és Kelet-Ázsiába rajta vezet át a leg
rövidebb út. A tengerjárás nagysága ritkán ér el 
rajta 1 m. szintkülönbséget. — V.-nek vagy Bi-
bor-tengernék nevezik néha a Kaliforniai-öblöt is 
Észak-Amerikában. —V. ö. Klunzinger, Bilder aus 
Ober-Ágypten, der Wüste und dem Rőten Meer 
(2. kiad., Stuttgart 1877) ; Lieblein, Handel und 
Schiffart auf dem Rőten Meer in altén Zeiten 
(Leipzig 1886); W. Weber, Der Arabische Meer-
busen, 1. rész (Marburg 1888) ; Meteorological 
charts of the Read-Sea (Meteorological Office, 
London 1895); Bxpedition S. M. S. Pola in das 
Rote Meer (Denkschriften der k. Akademie der 
Wissenschaften, 65. és 69. köt., Wien 1808 és 
1900). 

Vörös tímárság, 1. Cserzövargaság. 
Vörös tinktura, 1. Bölcsek köve. 
Vöröstó, kisk. Veszprém vm. veszprémi j.-ban, 

(1920) 291 német és magyar lak. 
Vörös tok (Acipenser rubicundus Les., áiiat), 

1. Tokfélék. 
Vöröstoronyi szél, főnszerű szól, mely a vörös-

toronyi szoros felől fúj. 
Vörostoronyi-szoros (ném. Botenturm-Pass, 

oláh Turnu rossu), az Olt folyó szűk völgye 
Szeben vm. szebeni j.-ban, Erdélyből Romániába 
visz át és a Szebeni- és Fogarasi-havasokat vá
lasztja el egymástól. A szoros a Cibin pataknak 
az Oltba való torkolatán alulBoica községnél kez
dődik s nevét Vöröstorony vártól nyerte, amelyet 
a szászok építettek a szoros bejáratában s mint 
végvár, királyibirtok volt; már 1383. említve talál
juk. A régi Vöröstorony t az Olt áradása 1533. szét
dúlta s ekkor építették a Boica közelében még 
ma is meglevő Vöröstoronyt, amely az 1878. 
hozzája épített részekkel együtt a környék sík
ságán uralkodik s a szoros bejáratát védi. A szo
rosban találjuk a Császárkút nevű forrást, a Kis-
Lotár (Lotru) torkolatánál Lotárvár régi romjait. 

A szoros fontos szerepet játszott a hazánk ellen 
délről jövő támadásokban, Traianus császár erre 
vezette hadserege egy részét Decebalus ellen, 
ezért nevezték Porta Traianának is régente. 
1395-ben Zsigmond király itt vezette át seregét 
Nikápoly ostromára, 1437. és 1442. itt törtek be 
a törökök, 1443. itt verték meg Ali bég seresét, 
1705. és 1707. Rákóczi hadai elfoglalták a szo
rost, 1849 márc. 17. Bem itt verte vissza az első 
orosz betörést, de júl. 20. az oroszok Lüders tá
bornok vezetésével mégis csak be tudtak hatolni. 
A világháborúban a V.-on 1916 aug. 27. törtek 
be román csapatok. Ugyanaz óv szept. 29—30. 
azonban a Szeben környékén levő 1. román had
sereget a V. elzárásával hátsó összeköttetéseitói 
megfosztották Falkenhayn csapatai, mire a ro
mánok az ágyúk és lőszerek, szekerek hátraha
gyásával csak a Fogarasi-havasok hegyi ösvé
nyein át tudtak kimenekülni véresáldozatokáráu. 
Nov.-ben azután a V.-tól D.-re a románok szívós 
ellenállását megtörve, az osztrák-magyar és né
met csapatok folytatták előnyomulásukat a ro
mániai alföldre. A szoroson Caineni-Piatra irá
nyában vasút visz keresztül. A trianoni béke Eo-
mániának juttatta. 

Vörös Újság, a magyar bolsevisták lapja volt, 
megindult mint hetilap 1918 novemberben, 1919 
márc. 22-től mindennap, délutáni kiadásban; az 
össze3 megszüntetett lapok helyett csak ez és a 
Népszava, mint reggeli lap jelenhetett meg. Szer
kesztette Jancsó Károly és Rudas László. A pro
letárdiktatúra bukásakor 1919 aug. 3. megszűnt. 
1920 ban rövid ideig Bécsben jelent meg mint az 
ottani Rote Fahne.melléklete. 

Vörösvágás (Cervenica), kisk. Sáros vm. 
lemesi j.-ban, (1910) 576 szlovák és magyar 
lak., hozzá tartozik az opálbányáiról elhiresedett 
Opálbánya (Dubnik) (1. o.) telep. (Tr. Cs.-Szl.) 

Vörösvár, községek, 1. Barsvörösvár, Pilis
vörösvár, Vágvörösvár, Vasvörösvár. 

Vörös vargánya (nOv.), így nevezik helyenként 
a Boletus regiust (Krombh.), másutt a Boletus 
luridust Schaeffer. Utóbbit Diószegi Hegyeshasú 
tinorunak nevezi. Németül: Hexenpilz, Blaupilz. 
A Gombák II. tábl. 12. képe a Boletus luridust 
ábrázolja. Kalapja domború, 5—20 cm. széles, 
umbraszínü vagy olajbarna, nedves időben si
kamlós tapintatú. Húsa sárga, megrágva sötét
kék színt ölt. Tönkje 6—10 cm. magas, alul duz
zadt, sárga, felfelé karminpiros vagy narancs
vörös, bíborszínű recés rajzzal díszített. A kalap 
alsó felületén a csöves termőréteg sárga, később 
zöldessárga. A csövek nyílása élénk piros. Á spóra
por olajbarna. Szaga és íze kellemes. Leforrázva 
ehető, különben mérges. Mivel összetéveszthető a 
sátángombával (1. o.), azért jobb, ha nem éliiuk 
vele. 

Vörös vasérc, 1. Hematit. 
Vörös vaskova (ásv.), 1. Kvarc. 
Vörös vérlúgsó, 1. Vérlúgsók. 
Vörös vérsejt, 1. Vér. 
Vörös vértest (Erythrocyta), a magvatlan, 

tehát érett alakja a vörös vórsejteknek, 1. Vér. 
Vörös-zöld színvakság. A szín vakságnak az az 

alakja, melyben a beteg a vörös színt a zöldtől 
nem tudja megkülönböztetni. L. Színlátás hibái. 
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l Vörrű, kisk. Zala vm. pacsai j.-ban, (1920) 270 
í inagyar lak. 
i Vörs, kisk. Somogy vm. marczali j.-ban, (1920) 
i 980 magyar lak. 
í Vörthegy (Wörtheberg), kisk. Vas vm. né-
| metújvári j.-ban, (1920) 576 német lak. (Tr. A.) 
f Vöslau, falu és látogatott fürdőhely Baden alsó-
r ausztriai kerületi kapitányságban, (íaio) 4692 lak., 
[jelentékeny bortermeléssel és rádiumtartalmú me-
| legvíz (24° C.) forrásokkal. 

Vrabély Szerafina, 1. Tausig. 
L Vraca (Vratza), az ugyanily nevű bolgár ke-
Hilet és püspökség székhelye, (1920) 16,194 lak., 
•faiparral, viasz-, bőr- és borkereskedéssel. 

Vránai perjelség. Vrána (lat. Aurania) Dalmá
ciában fekszik, Zára és-Sebenico között. Egykor 
erős vár emelkedett e helyen. A XI. sz. elején 
Szt. Benedek-rendi monostort alapítottak itt a 
dalmáciai hercegek. Később azonban a monostor 
feloszlott, mire a fejedelem VII. Gergelynek és 
utódainak adományozta oly célból, hogy az a 
Dalmáciába küldendő pápai követeknek rendel
kezésére álljon. A XII. sz.-ban a kolostor a tem
plomosok lovagrendjének birtokába jutott. E rend 
eltörlése után Nagy Lajos a Szt. János-lovagrend
nek adományozta olyképpen, hogy a vránai perjel 
a lovagrend több magyarországi rendháza felett 
is fenhatósággal bírjon (1345). Ez idő 'óta bírjuk 
a vránai perjelek névsorát. Újabb időkben a V. 
javadalmát a zágrábi nagyprépostsággal kap
csolták össze. V. ö. Pray, Dissertatio historico-
critica de Prioratu Auraneae (Wien 1773); Szt. 
István-társulat encyclopediája (XIII. köt. 350. old.). 

Vrana-tó, 1.17 km2 területű tó a Dalmáciához 
tartozó Benkovac kerületi kapitányságban Zara-
vecchia közelében, 14 km. hosszú, 1*5—4 km. 
széles, 6 m. mély, a tengertől egy 5 km. hosszú, 
150 in.-ig emelkedő hegy választja el, vize sós és 
áradás-apadás észlelhető benne, ami azt bizonyítja, 
hogy bár látható lefolyása nincs, barlangi úton a 
tengerrel összeköttetésben áll, ami a karsztos 
tavakban igen gyakori eset. Partjain egy régi 
kastély áll, a templárius rendé volt. V. ö. Fra-
nwic, Der Vrana-See in Dalmatien (Zagreb 1880). 
— 2. V., Cherso (1. 0.) szigeten lévő tó, területe 
7 km2, szintén karsztos eredetű. 

Vrancsics a. in. Verancsics (1. o.). 
Vranduk, Boszniában vadregényes vidéken, a 

zenicai kerületben fekvő helység, a meredek 
Lizaisz hegyháton, régi vár romjaival és közéle
ten az «egérfogó» nevű hegyszorossal, melyen 
néhány ember egész hadseregnek útját állhatja. 

Vrangel-sziget (Wrangel-sziget, helytelenül 
Vrangel-föld), sziget az Északi-Jeges-tengerben, 
Kelet-Szibíria partjaitól mintegy 180 km.-re, a 
71° északi szélességen. A szibíriai szigeteket ku
tató Vrangel orosz tengerész nem bukkant rá, 
csak 1867. Long amerikai bajos fedezte föl s 
Vrangelról nevezte el. Először Hooper amerikai 
kapitány kötött ki rajta (1881) s amerikai tulaj
donnak jelentette ki, New-Columbiának keresz
telte. Hamar visszakerült Szibíriához. Területe 
4—5000 km2, hegyes felületének legmagasabb 
pontja 910 m. Nem lakik rajta senki. 

Vranja.az ugyanily nevű szerb járás székhelye, 
;i déli Morava felső folyásánál, (1910) 11,107 lak., 

vashutákkal, fegyver- és kötélgyártással. A világ
háborúban 1915 okt. 18. a bolgárok elfoglalták a 
ezzel elvágták az tlszküb-nisi vasúti vonalat. 

Vranovci, adók. Pozsega vm. brodi j.-ban, (1910) 
401 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Vrapce, adó- és pk. Zágráb vm. zágrábi j.-ban, 
(1910) 1704 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Vrasztan, Georgia örmény neve. 
Vrata, adók. Modrus-Piume vm. delnicei j.-ban, 

(1910) 786 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 
Vratiszláv, cseh fejedelem,ma,]& király (1061— 

1092), II. Bretiszláv fejedelem második 11a, szül'. 
1031 körül, megh. 1092 jan. 14. Atyjának életé
ben Morvaország keleti felét kormányozta; 1055. 
bátyja Szpitinyev támadása elől Magyarországba 
menekült, hol I. Endre király leányát, Adelheulot 
(megh. 1062) vette nőül. Később visszatérhetett s 
bátyja halála után 1061. Csehország fejedelme 
lett. IV. Henrik német császárt állandóan segítette 
hadi vállalkozásaiban, ezért attól 1086. királyi 
címet kapott. Az uralkodásban öccse, Konrád, 
brünni herceg, majd legidősebb fia, II. Bretiszláv 
követte. 

Vrátna, hegyszoros Trencsén vm. zsolnai járá
sában, Tyerhova községnél kezdődik, több hegy
csúcs megmászására innen indulnak ki (pl. Kis-
Kriván, 1711 m.) s ezért gyakran látogatott völgy. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Vratno, adók. Várasd vm. varasdi j.-ban, (1910) 
1266 horvát lakossal. (Tr. SzHSz.) 

Vraz SztanJco, horvát költő (családi nevén 
Frass Jakab), szül. Zerovince faluban (Stiria) 
1810 jún. 30., megh. Zágrábban 1851 máj. 24. 
Kizárólag az irodalomnak élt. Már 1833. kezdette 
gyűjteni a szlovén népdalokat, népmeséket, köz
mondásokat és másokat is erre buzdított. Kezdet
ben, 1833—1835. szlovén dalokat írt, de a szlovén 
irodalmi tevékenységgel 1838., midőn Zágrábba 
ment, szakított s Gaj Lajos mellé állván, kizáró
lag a horvát irodalomnak szentelte magát. Nagy 
része van a Matica Hrvatska irodalmi egyesület 
létesítésében (1842). 1842-ben megalapította a 
Kolo szépirodalmi folyóiratot, melyből 1847-ig 6 
kötet jelent meg. Művei: Djulabije, szerelmi és 
hazafias dalok; Glasi iz dubrave zerovinske; 
Gusle i tambura; Eazlike pjesme (ezek holta után 
jelentek meg). Nyelvezete néha szlovéhes, mit 
szándékosan tesz, hogy ennek jelentősebb szavait 
és szólásait a horvát irodalmi nyelvbe átültesse. 
Összegyűjtött munkáit (5 köt.) 1886. a Hrvatska 
Matica adta ki. 

Vrba, adók. Pozsega vm. brodi j.-ban, (1910) 
806 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Vrbanec, adók. Várasd vm. pregradai j.-ban, 
(1910) 1654 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Vrbanja, adó- és p. k. Szerem vm. zsupánjai 
j.-ban, (1910) 2691 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Vrbász (Verbász), a Száva 170 km. hosszú 
jobb mellékvize Boszniában; ered a Zec-planinán, 
Jajcánál balról beléje ömlik a Janszka s nem
sokára jobbról az Ugar, Banja-Luka alatt hajóz
hatóvá válik, itt kiér a síkságra, fölveszi még a 
Vrbanyát és Szvingámál torkollik. Homokjában 
aranyat lehet találni. 

Vrbje, adók. Pozsega vm. újgradiskai j.-ban,, 
(i9io) 1094 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 
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Vrbnik, városka Veglia szigetén, a Frangepá-
nok ősi fészke, a tenger partján, magas sziklán, 
a városka mellett láthatók ama régi vár (Gradac) 
romjai, hova IV. Béla magyar király a tatárok 
elöl menekült. 

Vrtaova, adók. Pozsega vm. újgradiskai j.-ban, 
(i9io) 1339 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Vrbovec, adó- és p. k. Belovár-Körösvm. körösi 
j.-ban, (i9io) 2875 horvát lak. Hajdan a Rokovek 
vára állott itt, mely Lenkovics horvát hadvezér 
tulajdona volt, utóbb a Zrínyiek bírták. (Tr. SzHSz.) 

Vrbovecka Poljana, adók. Belovár-Körös vm. 
körösi j.-ban, (1910) 2359 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Vrbovecki Pirakovec, adók. Belovár-Körös 
•vm. körösi j.-ban, (1910) 510horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Vrbovecki Rakovec, adók. Belovár-Körös vm. 
körösi j.-ban, (1910) 1164 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Vrbovljani, adók. Pozsega vm. újgradiskai 
j.-ban, d9io) 722 szerb lak. (Tr. SzHSz.) 

Vrbovsko, adó- ós p. k. Modrus-Piume vm. V.-i 
j.-ban, (1910) 2142 horvát és szerb lak. (Tr. SzHSz.) 

Vrchlabi, cseh város, 1. Hohenelbe. 
Vrchlicky, Jaroslav, családi nevén Frida 

Emil, cseh költő, szül. Launban 1853 febr. 17., 
megh. Tausban 1912 szept. 9. A prágai cseh egye
temen a modern irodalomtörténet tanára volt. A 
legtermékenyebb és legegyetemesebb cseh költő 
és műfordító. írt lírai és epikai költeményeket, 
színműveket, elbeszéléseket, novellákat, kritiká
kat, essayket stb. A cseh költészetben és tudo
mányban uralkodó német befolyást kiszorította. 
Epikai költeményei közül említést érdemelnek; 
Epickébásné (Prága 1876); Nővé epické básné 
(u. o. 1881); Nővé zlomky epopeje (u. o. 1894) ; 
Bar Kochba (1897) stb. Lírai költeményeit a leg-
terkább címek alatt adta k i .p l . ; Sfinx (1883); 
Symfonie(1878); Pantheon (1880); DédictviTan-
talovo (1888); Bodláéi z Parnassu (1892); Tiché 
kroky (1905) stb. Drámát 20-nál többet irt, köz
tük: Drahomíra (1883); Smrt Odyssea (1882, 
1887); Julián Apostata (1885); Exulanti (1886); 
Godiva (1907) stb. Vígjátékai közül említést ér
demelnek: Noc na Karlstejné (Egy éj a Karl-
Bteinon, 1884); Midasovy usi (Midas fülei, 1890) ; 
Kocici kral (1908) stb. Igen sokat fordított idegen 
íróktól. Lefordította: Arany Buda halálát (Bu-
dové smrti, 1896); Petőfi elbeszéléseit (Petőflho 
Básny, 1906). Brabek segítségével, fordította, mi
vel V. nem tudott magyarul. A Kisf aludy-Társaság 
1905. külső tagjává, a Petőfi-Társaság 1908. tisz
teleti tagjává választotta. Összes művei 1895-től 
jelentek meg Ottó kiadásában Prágában. 

Vrdnik (Itednek), adók. Szerem vm. irgi j.-ban, 
(1910) 1173 szerb lak. V. a Fruska gora tövében fek
szik, jelentékeny kőszénbányákkal. A hegyekben 
számos régi szerb Vazul-rendű kolostor fekszik. 
L. még jRavanica. (Tr. SzHSz.) 

Vrdniki-hegység, a Fruska gora (1. o.) kö
zépső része a Dunától D.-re Horvátországban. 

Vrebac, adók. Lika-Rrbava vm. gospici j.-ban, 
<i9io) 1176 szerb lak. (Tr. SzHSz.) 

Vredeman, Hans (de Vries), flamand festő, 
Bzül. Leeuwardenben 1527., megh. 1604 után. 
Festményein főszerepet játszanak a sokszor fan
tasztikus gazdagságú építészeti-perspektívái kom
pozíciók. Ily tervei rézmetszetekben nagyon el

terjedtek és V. építészeti és perspektívái könyvei
vel együtt a németalföldi renaissance formáinak 
fontos terjesztői voltak. 

Vredenburch, Willem Carel Adrién, báró, hol
landi író és államtisztviselő, szül. Utreclitben 
1866 ápr. 23. Ugyanott végezte egyetemi tanul
mányait. 1896-ban a Dagblad Zuid Holland hágai 
lap főszerkesztője lett. 1919—1926-ig a magyar 
gyermekakció központi bizottságának elnöke, ez 
a bizottság 1925 végéig 10,500 magyar gyermeket 
helyezett el hollandi családoknál; 1922. a Hágá
ban megalakult Holland-magyar egyesület el
nökéül választotta. Érdemei elismeréséül 1923. a 
magyar vöröskereszt díszérmével tüntették ki, 
1925. a debreczeni Tisza István-egyetem tisz
teletbeli doktorrá avatta. 

Vrednik, 1. Vrdnik. 
Vrginmost, adó- ós p. k. Zágráb vm. topuskói 

j.-ban, (i9io) 707 szerb és horvát lak. (Tr. SzHSz). 
Vrachov, adók. Zágráb vm. jaskai j.-ban (1910), 

569 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 
Vrhovina, adók. Pozsega vm. brodi j.-ban, (1910) 

564 horvát és szerb lak. (Tr. SzHSz.) 
Vrbovine, adók. Lika-Krbava vm. otocaci j.-ban, 

(i9io) 2398 szerb lak. V. helyén feküdt Arupium 
város. (Tr. SzHSz.) 

Vrhovinsko Rudopolje, adók.Lika-Krbava vm. 
otocaci j.-ban, (1910) 862 szerb lakossal. (Tr. SzHSz.) 

Vriendt, 1. Albrecht de, belga festő, szül. Géni
ben 1843 szept. 6., megh. Antwerpenben 1900 
okt. 14. Apjának, Jean deV. festőnek (1809—68) 
tanítványa, utóbb az antwerpeni akadémián és 
Németországban tanult. Öccsével, Julián V.-tel 
együtt a XV. sz.-beli németalföldi mesterek ha
tása alatt archaizáló képeket festett. Ilyenek: 
Richárd d'Avesnes kiátkozása; A gentiek hódo-
lata V. Károly előtt (brüsszeli múzeum); III. Pál 
pápa Luther arcképe előtt (antwerpeni múzeum); 
falképek az antwerpeni Krisztus-templomban, 
a brüggei városházán stb. Keleti utazása után 
öccsével megfestette Jeruzsálem panorámáját. 

2. Comelis de V-, flamand építész és szobrász, 
1. Floris. 

3. Frans de V., flamand festő, 1. Floris. 
Vries, 1. Ábrahám de, hollandi festő, szül. 

Rotterdamban 1600 körül, megh. Hágában 1650 
körül. Amsterdamban és Hágában élt, Thomas 
de Keyser és Rembrandt hatása alatt arcképeket 
festett. Müvei amsterdami, rotterdami, bécsi, drez
dai, gothai, lillei, newyorki képtárakban vannak. 

2. V., Adriáén de, hollandi szobrász, szül. Hágá
ban 1560., megh. Prágában 1627. Firenzében 
Gíovanni da Bologna tanítványa volt és annak 
hatása alatt készítette 1593. a Mercurius az égbe 
viszi Psyohét c. bronzcsoportot.Legkiválóbb művei 
augsburgi dlszkútjai, a Mercurius kútja és Herak-
les kútja. 1601 körül Prágába szegődik n. Ru
dolf császárhoz, kinek bronzszobrát többször el
készítette (egy példány a budapesti Szépművészeti 
Múzeumban is), a császár halála után pedig Brnst 
von Schaumburg szolgálatában dolgozott (bronz
szobrok a stadthageni mauzóleumban). 

3. V., Hans Vredeman de, flamand festő, 1. Vre
deman. , 

4. V., Hugó de, holland botanikus, szül. Haar
lemben 1848 febr. 16. 1878-ban rendkívüli, 
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1880. rendes tanár Amsterdamban, 1897 óta Würz-
bnrgban, 1909. a cambridgei egyetem tiszteletbeli 
doktora, 1913. a porosz tud. akad. levelező tagja. 
Növényélettani vizsgálatai közül nevezetesebbek: 
Cntersuchungen über die mechanischen Ursachen 
der Zellstreckung (Leipzig 1877); Interzellulare 
Pangenesis (Jena 1889); Monographie der Zwangs-
drehungen (Berlin 1892). Nagy hírnevét főképen 
a mutáció-elmélet megalapításával szerezte, 
amellyel a fajkeletkezés problémáját új oldalról 
magyarázza: Die Mntationen und Mutationsperio-
den bei der Entstehung der Arten (Leipzig 1901); 
Die Mutationstheorie (u. o. 2 köt. 1901—1903); 
Arten und Varietaten und ihre Entstehung durch 
ilutation (Berlin 1906); Gruppenweise Artbildung 
(Berlin 1913). Értekezéseinek összegyűjtött ki
adása : Hugó de Vries Opera e periodicis collata, 
Tol. I—VI. Utreeht 1918—20. 

5. V., Matthias de, németalföldi filológus, szül. 
Haarlemben 1820 nov. 9., megh. Leidenben 1892 
aug. 9. 1849—53-ig a groningeni, utóbb a leideni 
egyetemen tanár. Nagy érdemei vannak a német
alföldi nyelv történelmi megismertetése körül. 
Németalföldi nagy szótárát: Woordenboek der 
Nederlandsche Taal (L. A. te "Winkellel együtt) 
1864. kezdte meg. 

Vriesland, 1. Frizföld. 
Vrijeska, adók. Pozsega vm. daru vári j.-ban, 

(mo) 943 szerb, horvát és magyar lak. (Tr. SzHSz.) 
Vrpolje, adó- és pk. Verőce vm. diakovári j.-ban, 

(mo) 1454 horvát és német lak. (Tr. SzHSz.) 
Vrtlinska, adók. Belovár-Körös vm. csazmai 

j.-ban, (i9io) 607 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 
Vrtnjakovec, község Várasd vm. pregradai 

j.-ban, (wio) 1322 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 
v. Sch lo t l i . , 1. Schloth. 
v. S i eb . , latin tudományos állatneveknél 

Siebold Kari Theodor Ernst (1. o.) nevének rövi
dítése. 

V. T. , a latin Vetus Testamentum (ó-testa-
mentom) rövidítése. 

Vt., Vermont északamerikai állam nevének 
rövidítése. 
[ v. Tscl i . , tudományos természetrajzi nevek 
ptán Tschudi Joh. Jákob (1. o.) nevének rövidítése. 
I Vucevci, adók. Verőce vm. diakovári j.-ban, 
faio) 478 német és horvát lak. (Tr. SzHSz.) 
| Vu-csang, Hu-pé kínai tartomány fővárosa (fu) 
n Jang-ce-kiang és Han-kiang összefolyásánál, 
fontos kereskedő város, (1912) 400,000 lakossal. 
I Vucskómező (Vuckopolje), kisk. Máramaros 
pm. ökörmezői j.-ban, (1910) 568 rutén lak. (Tr. 
fcu.-Szl.) 
r Vu-csou (TJ-csou), város Kuang-hszi délkínai 
hartományban a Hszi-kiang balpartján, 1897 óta 
[szerződéses kikötő (az idegen kereskedelem szá
mára nyitva). A Hszi-kiangon a hajók bármikor 
nölmehetnek kikötőjébe, fő kereskedelmi cikkei a 
bizs és az épületfa. Lakóinak száma (1920) 50,000. 
f Vn-csön-tao, a Bonin-szigetekQ.. o.)kínai neve. 
I Vudú, 1. Abdeszt. 
f Vuélta Abajo, vidék Habana város környékén, 
[Kuba szigetén, a Rio Hondo és a Cuyaguatege 
Bűzött, földünk legjobb dohány termőhelye; itt 
minálják a legjobb igazi havannaszivarokat. 
I Tngi, maláj néptörzs, 1. Bugi. 

Vugrovec, adók. Zágráb vm. szentivánzelinai 
j.-ban, (1910) 1277 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Vu-hu, 1877 óta az idegen kereskedelem szá
mára is megnyitott kikötő Ngan-huei kínai tar
tományban a Jang-ce-kiang partján, a tai-ping 
lázadás előtt 1 millió lakosa volt, 1912-ben csak 
98,000. Fő beviteli cikkei: ópium, pamutárúk, 
cukor, szén, petróleum, kiviteli cikkei: rizs, nyers 
pamut, tea, nyers selyem, tollak, legyezők, fa. 
A környék nagy városaival számtalan csatorna 
köti össze. 

Vuillaume, Jean Baptiste, kitűnő hegedű-
készítő, szül. Mirecourtban 1798 okt. 7., megh. 
Ternesben 1875 márc. 19. Chanotnál tanult Pa
risban, 1828. önállósította magát. Főleg Stradi-
vari hangszereit utánozta sikerrel. 

Vujics, 1. Joakim, szerb iró, szül. 1772 szept. 
9. Baján, Újvidéken, Kalocsán, Pozsonyban és 
Pesten tanult. Leginkább tanári állásokat töltött 
be az akkori szerb tanintézetekben. Először világ
járásával lett híressé, amiben alig akadt párja az 
egész szerbségben s folytonos vándorlása mellett 
irodalmilag is igen tevékeny volt. Lefordította 
1810. Budán az Ifjú Robinsont s több más akkori
ban divatos német és francia művet, leírta utazá
sait Prikljucenija (Élmények) címen, melyekben 
a Szerbiára vonatkozó rész ujdonságszámba ment. 
E munkásságánál fontosabb az, hogy pesti tartóz
kodása alatt megalapította az első szerb szín
társulatot s azzal 1809-től kezdve előbb Budán 
és Pesten, azután Szentendrén és más szerblakta 
vidéken előadásokat rendezett. E társulat céljaira 
több mint 20 darabot állított össze fordítással és 
átdolgozással, így a Kotzebue-féle Papagei-t, me
lyet 1812. a pesti színházban mutatott be és egy 
Balogh nevű magyar írónak Petrovics György a 
fővezér (t. i. I. Karagyorgye) c. drámáját. 

2. V., Mihail, szerb államférfiú, szül. Belgrád
ban 1853., megh. Fiúméban 1913 márc. 14. A 
belgrádi főiskolán a nemzetgazdaságtan tanára 
volt, 1887—91. pénzügyminiszter volt Risztics, 
Grujics és Krisztics kormányaiban; 1897 újból 
pénzügyminiszter Simies 2. kormányában; 1900 
júl.—1901 ápr. pedig külügyminiszter Jovanovics 
alatt. Ennek lemondása után, 1901 ápr. 2. ő állott 
egy mérsékelt radikális kormány élére. Drága 
királynéval állandó ellenségeskedésben állt s 1902 
okt. 18. visszalépett. 1903 okt. bécsi, 1906 dec. 
berlini követté nevezték ki ; 1907 máj. Pasics 
miniszterelnök, régi ellenfele, nyugdíjaztatta. 

Vuk Mihály, kémikus, szül. Budapesten 1875 
júl. 13. Főiskolai tanulmányait a zürichi műegye
temen végezte, a budapesti műegyetemen Wartha 
Vince oldalán s utána a magyaróvári növény
termelési kísérleti állomáson dolgozott. Később a 
földművelésügyi minisztérium szolgálatába állott 
s az orsz. kémiai intézetben működött. 1911-ben 
műegyetemi magántanár, 1921. rendes tanár lett. 
A hazai és külföldi folyóiratokban számos dolgo
zata jelent meg. 

V a k . vagy Schl. et Vuk., latin növénynév 
után Vukotinoirié Lajos (1. 0.) nevének rövidítése. 
L. még Schlosser József. 

Vuka,aDuna 100 km. hosszú jobboldali mellék
vize ; ered a Djel-hegységben, Verőce vm. D.-l 
határán, Vukovárnál torkollik, nyáron gyakran. 
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egészen kiszárad, esős időben meg kiárad. A V. 
medrét használta volna föl részben a vukovár— 
samaci Duna—Száva csatorna, mint a Piume-felé 
vezető csatorna egyik szakasza. 

Vuka, adó- és p. község Verőce vm. diakovári 
j.-ban, (iwo) 787 horvát és német lak. (Tr. SzHSz.) 

Vukmanic, adó- és pk. Modrus-Fiume vár
megye vojnici járásában, (1910) 545 -horvát lak. 
(Tr. SzHSz.) 

Vukmanski Cerovac, adók. Modrus-Piume vm. 
vojnici j.-ban, (1910) 531 szerb és horvát lak. (Tr. 
SzHSz.) 

Vukojevac, adók. Zágráb vm. sziszeki j.-ban, 
(1910) 824 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Vukojevci, adók. Verőce vm. nasici j.-ban, 
(1910) 812 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Vukomeric, adók. Zágráb vm. nagygoricai 
j.-ban, (1910) 391 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Vukosavljevica, adók. Verőce vm. verőcei 
j.-ban, (1910) 1191 horvát és magyar lak. (Tr. 
SzHSz.) * 

Vukotinovic Lajos (eredetilag Farkas), hor
vát politikus és botanikus, szül. Zágrábban 1815 
jan. 13., megh. u. o. 1893 márc. 17. Szolgabiró 
volt, azután vármegyei törvényszéki elnök lett 
Körös vármegyében, de a megyét a Bach-kormány 
feloszlatván, nem akartkormányszolgálatbaállni, 
hanem a zágrábi horvát nemzeti múzeum meg
alapításán dolgozott, amelynek később őre lett. 
1860—67-ig a visszaállított Körös vármegye fő
ispánja lett. Természettudományi, főleg növény
tani tanulmányokkal foglalkozott, ismertette 
Horvátország növényzetét Sehlosser Józseffel 
együtt. Botanikai értekezésein kívül szépirodalmi 
műveket is irt. 

Vukova Gorica, adók. Zágráb vm. károly-
városi j.-ban, (1910) 352 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Vukovár, p. közs. Szerem vm. V.-i j.-ban, (1910) 
1834 házzal és 10,359 lakossal (közte 954 magyar, 
3502 német, 4125 horvát és 1592 szerb). V. a 
Duna jobb partján és a Vuka folyó mindkét part
ján terül el ós Ó- és Új-V.-ra oszlik. Egyike 
Horvát-Szlavonország legcsinosabb községeinek, 
magaslaton fekvő szép templommal, kolostorral és 
urasági kastéllyal. V. székhelye volt a vármegye 
törvényhatóságának, a járási szolgabírói hivatal
nak, pónzügyigazgatóságnak, járásbíróságnak, 
közjegyzőségnek és csendőrszakaszparancsnok-
ságnak; van Ferenc-rendi kolostora, több tem
ploma, községi alreáliskolája, több hitelintézete, 
adóhivatala, kenderfonógyára, gőzfürésze, igen 
élénk kereskedelme, ipara és halászata. Van vasúti 
és gőzhajó-állomása, posta- és táviróhivatala. 
Vidékén kitűnő bor terem. V. helyén valószínűleg 
már a rómaiak idejében volt valami telep (a Vuka 
folyónak TJlca vagy Hiulca volt a neve); a XIII. 
sz.-ban Vukovo néven erős vára volt. 1526 aug. 1. 
a törökök foglalták el, kik 1687-ig birták. Ekkor 
a romhalmázzá vált város újjátelepült és a vár
megye székévé lett. 1738—40. az ázsiai pestis 
(fekete halál) pusztította. (Tr. SzHSz.) 

Vukovics, 1. Sebő, 1849-iki igazságügyminisz
ter, szül. Fiúméban 1811., megh. Londonban 1872 
nov. 19. Előkelő szerb családból származott, a 
magyar nyelvet csak serdült korában sajátította 
el. Közpályáját Temes vm.-ben kezdte, majd csat

lakozott a szabadelvű magyar ellenzékhez s mi
kor kitörtek a nemzetiségi zavarok, a magyar 
kormány a Délvidék főkormánybiztosává nevezte 
ki. 1849 ápr. 14. után elvállalta az igazságügyi 
tárcát. A világosi katasztrófa után eleinte az or
szágban lappangott, majd külföldre menekült. 
Emlékiratai-t, amelyeket Bessenyey Ferenc adott 
ki (1894), Londonban fejezte be. 

2. V. Száva (de Berekszó), az líjvidéki szerb 
gimnázium megalapítója, a magyarországi szer
beknek Tököli Száva után legnagyobb jótevője, 
szül. Mostarban 1740 körül, meghalt Újvidéken 
1810. Öreg napjaira megvakult. Alapította az 
újvidéki szerb gimnáziumot; ez az egyetlen szerb 
középiskola volt Magyarországban, 1816. nyilt 
meg. 

Vukovina, adó- és p. közs. Zágráb vm. nagy
goricai j.-ban, (1910) 682 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Vukovje, adók. Belovár-Körös vm. garesnicai 
j.-ban, (1910) 1421 szerb és horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Vuksinac, adók. Belovár-Körös vm. belovári 
j.-ban, (1910) 404 horvát és szerb lak. (Tr. SzHSz.) 

Vuíar-tó, Kasmír angol-indiai tartomány egyik 
tava 1600 m. magasban Szrinagár közelében, 
lefolyása a Dzselam-folyó az Indusba. 

Vulcano, a Liparii-szigetek (1. 0.) egyike. 
V u l c a n powder , 1. Dinamit. 
Vulcanu (ejtsd: vuikánu) József, román szépiro

dalmi író, szül. Hollódon (Bihar) 1840., megh. 
Nagy-Váradon 1907 szept. 9. Korán verselgetett 
s mint fiatal, jómódú jogász az első képes román 
szépirodalmi lapot indította meg 1865. Pamilia 
címen, melyet haláláig szerkesztett. Halála után 
lapja megszűnt. Irt több kötet verset, három re
gényt, elbeszéléseket, színműveket. István vajda 
c. tragédiáját, amely a bukaresti Nemzeti Szín
házban került színre, magyar fordításban Nagy-
Váradon is előadták. Magyarul is dolgozott s a 
román irodalomnak magyar nyelven való ismer
tetéseért a Kisfaludy-Társaság 1871. tagjává vá
lasztotta. 1880-bán a bukaresti román akadémia 
is tagjának választotta. 

Vulcanus (Volcanus) a rómaiaknál a tűznek 
és a tűz erejének s a gyümölcsórlelő nap hevének 
ó-itáliai istene, kit könnyen azonosíthattak a gö
rög Hepliaistossál (1. o.). A Comitium fölött az 
ú. n. Volcanal-on ősrégi kulturhelye volt, az area 
Volcani. Mint a tűzvészek elhárltójának, a tűz 
megfékezőjének (Mulciber) Kr. e. 214. templomot 
emeltek a Circus Plaminius mellett, hol a Vol-
canalia-ünnepet aug. 23. lóversenyekkel ülték 
meg. Mióta Augustus a tűzoltást rendezte, főleg 
a kerületi elöljárók (magistri vicorum) ós az éjjeli 
őrségek parancsnokai (praefecti Vigilum) gondos
kodtak kultuszáról. Galliában, Germaniában és 
Pannoniában is tisztelték. 

Vulci (Volci), a 12 etruszk város egyike, az 
Armenta (ma Piora) folyótól Ny.-ra, a tirréni-
tenger közelében. Kr. e. 280. Róma lett ura. Na
gyon híres az 1828 óta kiásott nekropolisza, hon
nan igen sok gyönyörű váza, ékszer, bronztárgy 
került elő. V. ö. St. Gsell, Pouilles dans la nécro-
pole de V. (Paris 1891). Hozzátartozott a tenger
parton Cosa, melyet jó kikötőjéért Róma Kr. e. 
273. és 196. gyarmatosokkal népesített be. Ki
ásott városfalai a mai Orbetello mellett vannak. 
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Vulcsesd (Vulcez), kisk. Hunyad vni. dévai 
j.-ban. (i9io) 306 román lak. (Tr. E.) 

Vulfila, 1. Wulfila. 
\TnIgaris (lat.) a. m. közönséges, népies, min

dennapi, aljas; vulgaritas, aljasság; vulgarizál, 
általánossá, ismertté tesz, a nép (vulgus) közé 
juttat; vulgo, közönségesen, rendesen. 

Vulgáris latinság, a népies latin nyelv, me
lyet a régi Itáliában a nép beszélt s mely a hódí
tások folyamán a római birodalom tartományai
ban is olterjedt, hogy ott új-latin vagy román 
nyelvekké alakuljon. V. ö. Schitchardt Vokalis-
mus des Vulgárlateins (Leipzig 1866 —68. 3 kiad.); 
Mayer—Lütke, Einf tlhrung in das Stúdium der 
roinanischen Spraehwissenschaft (Heidelb. 1901). 

Vulga ta (lat. t. i. versio), neve a kat. egyház 
által hitelesnek elismert latin bibliafordításnak. 
L. Biblia és Jeromos (szent). 

Vulgivaga (lat. gör. ^ávorjao;), a. m. a nép közt 
kóborló, forgolódó. Lucretiusnál a köznapi Venus 
mellékneve. 

Vulgo (lat.) a. rn. közönségesen, közérte'.-
uiüleg. 

Vnlgus (Volgits, lat.), köznép, csőcselék, nép
tömeg. Odi profanum volgus (Horatius Carm. III, 
3.1.) megvetem az avatatlan tömeget. (Tr. A.) 

Vulka, 40 km. hosszú patak a Fertő-tó viz-
vidékén. Ered a Rozália-hegységben Sopron vm. 
N'y.-i határán, Nagymarton, Vulka-Pordány köz
ségek mellett elfolyva, Sérc alatt ömlik a Fertő-
tóba; alsó partvidéke termékeny síkság. (Tr. A.) 

Vulkán (geoi.; 1. a képmellékletet). V.-nak (tűz
hányó) nevezik azokat a különböző magasságra 
emelkedő, rendszerint kúpalakú hegyeket,amelyek 
fölfelé egy tölcsérszerű nyílással — a kráterrel — 
végződő csatorna mentén a föld belsejével össze
köttetésben állanak 8 amely csatornán a meg
olvadt láva és gázok a föld mélyéből időközön
ként felnyomulnak vagy a múltban felnyomultak. 
Az olyan V.-okat, amelyeknek a történelmi idő
ben is volt kitörésük, működő v. tevékeny V.-nak, 
a korábban működött V.-t kialudt V.-nak nevezik. 
Néha egy-egy V., melyet emberemlékezet óta ki
aludtnak hittek, ismét tevékeny lesz. Ilyen volt 
a Veznv is a Kr. u. 79. történt kitöréséig, míg 
azóta kisebb-nagyobb szünetekkel ismét műkö
dik. Általában minden tevékeny V.-nál nyugalmi 
és erupciós ciklusok váltakoznak egymással. A 
V.-t egyszerű, homogén v. monogén és réteges, 
súroló v. poligén V.-ra osztják. A monogén 
V.-ok egyszeri v. aránylag gyorsan egymásra 
következő kitörésekből keletkeztek ; alakjuk ré
szint letompított kúpalakú, tetejükön kráterrel v. 
anélkül, részint — mint a Csimborasszó és Ka
jámba — dómszerüek. Ezeknek belső szerkezete 
megfelel külső alakjuknak, amennyiben felüle
tükkel párhuzamos réteges elválást v. a felületre 
merőleges oszlopos elválást mutatnak. A réteges 
V.-ok hosszú időn át működő s nyugalmi idő
szakokkal váltakozó kitörések eredményei,amely 
kitörések alatt különböző kitörési termények ré
tegződtek fel a V.-i csatorna fölött s felépítették 
B V. meredek kúpját. A kúp tetején találjuk a 
tölcsér- vagy üstalakú krátert, melynek alsó — 
V.-l csatornába folytatódó — része a bocca. A 
belső kúpot olykor körülvevő, többé-kevésbbé 

zárt gyűrűt a Vezúv Monte-Sommája után szom-
mának, a szomma által körülvett mélyedést pe
dig a Palma-szigeten levő hasonló képződmény 
után kalderának nevezik. 

A V.-i kitörések lefolyása. Míg a korábbi idő
ben az összes V.-t a Vezúv és Etna modelljére 
vezették vissza s Dana is 1891. a Vulkanizmus-
ról megjelent munkáját kizárólag a hawai V.-ra 
alapította, az újabb időben a francia kutatóknak, 
Lacroix és Girand-nak 1902. az Antillák V.-ain' 
Bruns-nek a Kanári- ós Jáva-szigetek fumaroláin 
és a Vezúv 1906. kitörésén végzett vizsgálatai 
ismereteinket lényegesen gyarapították. Lacroix, 
aki a Martinique-sziget Mont Pele V.-járói adott 
részletes leírást, továbbá Mercalli és más vizs
gálók, a V.-i kitöréseknél négy főtipust külön
böztetnek meg: 1. Hawai tipus, melyet igen hí
gan folyó láva jellemez, ennek kitöréséhez nem 
szükséges explózió ; 2. Stromboli tipus, melyet 
szintén hígan folyó láva jellemez, de kitörése 
már különösen erős gázfeltöróssel is kapcsola
tos, ami igen heves exploziókat okoz; 3. Volcano 
tipus, melynél a magma nehezen folyó és a felü
leten két erupció között megszilárdul. A kitörést 
kísérő kelvirágszerű kitörési felhők a földkéreg
ből felragadott számtalan törmeléktől sűrűk és 
sötétek; 4. a Pele típust sűrű tűzfelhők jellemzik, 
melyek többé-kevésbbé megszilárdult magmából 
állanak. Ezeket vagy ferdén dobja ki a V., vagy 
függélyesen emelkednek fel s azután la vinaszerű-
leg omlanak le a hegylejtőn. 

A V.-i kitöréseket általánosságban a legjobban 
tanulmányozott Vezúv után a következőleg lehet 
jellemezni. A V. nyugalmi időszakában csak víz
gőz ós gázexhaláeiók szállnak fel a kráter mé
lyéből. A kitörés kezdető előtt napokon át föld
alatti moraj hallható, majd igen heves földren
gések jelentkeznek, amelyek azonban — ellentét
ben a tektonikus földrengésekkel — csak a V. 
környékére terjednek ki. A gáz- és vízgőzfeltöré
sek megszaporodnak. Mindezek a jelenségek be
vezetői a bekövetkezendő kitörésnek. A kitörés 
magakisebb nagyobb explóziókkal kezdődik, ami
kor a kitóduló gázok és gőzök iszonyú detonációk 
mellett szétrepesztik a V. csatornájában és boc-
cájában megszilárdult kőzetet, sőt olykor a V.-i 
kúp tekintélyes részét is a levegőbe röpítik. így 
pl. 1883 aug. 26. a Krakatoa V. (Szunda-szoros) 
kitörése alkalmával a 800 m. magas kúp a ten
ger alatti alapzatával együtt egészen a levegőbe 
röpült. Űj-Zélandon 1886. a Taráéra, Japánban 
1888. a Bandazia kúpja robbant föl. A Vezúv 
1906 évi erupeiója alkalmával a kúp tetejéről 
80 m. magas rész robbant le. Az erupció a V.-i 
törmeléket igen nagy erővel sűrű füstoszlop 
formájában igen tekintélyes, néha 3000 m.-nél 
is nagyobb magasságra dobja fel, ahol az szét
terül. A szétterült hamuoszlop gyakran az olasz 
pinia fenyő alakját utánozza (pinia-felhö). A 
V.-i törmelék részint igen finom, részint dur
vább lávatörmelékből áll. A legfinomabb részt 
V.-i hamunak és V.-i homoknak nevezik, a mo
gyoró-dió nagyságú törmeléket lapillinak v. rapih 
linak, a még nagyobbakat V.-i bombának. A ki
dobott törmelék nagysága szerint osztályozva 
hull le. A legnagyobb darabok a kráter szelőre 
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és a kráterbe hullanak vissza, a durvábbak a 
kúp oldalára, a finomabb hamut a szelek igen 
nagy távolságra is elszállítják.így pl.az512-ikóvi 
kitörés alkalmával a Vezúv hamuja egész Kon
stantinápolyig és Tripoliszig elszállt, az Izland-
szigeten levő Askja V. hamuja 1875. Norvégiába, 
sőt Svédországba (Stokholm közelébe) is eljutott, 
a Krakatoa 1883 aug.-ában történt kitörése al
kalmával a hamu mintegy 800.000 km1 terüle
ten terjedt szét. A Vezúv 1906-ik évi kitörésének 
hamuját Triesztben és Polában is megtalálták. 
A törmelék durvább része a V.-i kúpon és a kúp 
környékén, a V. centrumától kifelé dűlő rétegek
ben rakódik le. A V.-i kitörést kísérő nagy meny-
nyiségű vízgőzből heves zivatarok, felhőszakadá
sok képződnek s a lehulló zápor a V. peremén fel
gyülemlett törmeléket a kúp lejtő jón megindítja 
s az hatalmas kőlavina alakjában zúdul le a kúp 
lejtőjén. Ezek a lavinák élesen mélyre bemetszett 
barázdákat, völgyeket vágnak a kúp lejtőjón, 
amiket barankóknak neveznek. A nagy zivata
roknak a V.-i hamuval összekeveredő vize pedig 
nagy iszapfolyásokat idéz elő. A Vezúv Kr. u. 79. 
történt kitörését bevezető iszonyú explózió a 
Monté Sommá zárt gyűrűjének DNy.-i harma
dát a levegőbe röpítette. Az ebből lehulló hamu 
és lapilli-eső temette el félig a Vezúv lábánál 
épült Pompeit, Herculanumot és Stabiaet. A hamu
eső szünete után, amikor az elmenekült lakosság 
egyrésze már haza is tért, érkezett meg a hatal
mas zivatarból képződött iszapfolyás, amely az
után teljesen betemette a városokat. A V.-i iszap 
az egyes tárgyak körvonalait igen jól megtar
totta, úgy hogy a betemetett emberek üregét 
Pompei kiásásánál gipsszel ki is öntötték s azok 
különböző helyzetéből következtetni lehet arra, 
hogy mily iszonyú gyorsasággal zúdult a ka
tasztrófa a városra. 

A V. kráterében közben a láva emelkedni kezd 
s éjjelenként vörösre festi a kráterból felemel
kedő vízgőzből és hamuból álló felhőt. A nagy 
erővel feltörő gáz- és gőzexplóziók a megolvadt 
lávából kisebb-nagyobb részleteket a levegőbe 
röpítenek, ahol azok forgómozgást végezve szi
lárdulnak meg s ezáltal többé-kevésbbó meg
csavart ellipszoidos alakú bombákká alakulnak, 
amelyek a kúp lejtőjére hullanak le. A Vezuvon 
és Etnán található bombákhoz teljesen hasonló
kat lehet találni hazánkban is a harmadkor vé
gén működött Balatonmenti (pl. Szt. György-hegy) 
és Oltvölgyi (Alsórákos) bazalt V.-okon is. Saját
ságos bombákat találunk a Volcano kúpján. Ezek 
legömbölyödött élű poligonális, horzsaköves rio-
littufából álló darabok, amelyek sírna olvadási 
kéreggel vannak bevonva. A bombák felülete 
mélyre bemetszett, szabálytalan repedésekkel van 
áthálózva. E repedések hasonlatosak a kenyér 
felületén a sütés alkalmával képződő repedések
hez, azért az ilyen bombákat kenyérbombáknak 
nevezzük. Hasonló, de kemény kövekből álló ke-
nyórbombákat találunk Erdélyben Tusnád kör
nyékén is az egykori amflbolandezit V. kidobott 
törmeléke között. 

A kráterban felemelkedő láva néha egészen 
kitölti a krátert és a kráter peremén átfoly, de 
a legtöbbször, amikor a kráter bizonyos magas

ságig megtelt lávával, a kráter fala megreped éa 
a láva azon a nyíláson átfolyva a kúp alján bugy-
gyan elő. A hamu és lapillirétegekből felépített 
Monté Sommá falán pl. ezek a lávától kitöltött 
repedések igen szépen láthatók. A kifolyt láva a 
domborzat mélyedéseit kitöltve foly le a V. olda
lán. Ha a már létező völgyeket kitöltötte, átöm-
lik a partján is. A lávafolyás felszíne a lávából 
felszabaduló gázoktól és gőzöktói sűrű felbőbe 
van burkolva; éjjel azonban tüzfolyónak lát
szik. Felszíne hamar megszilárdul, de minthogy 
rossz hővezető, alatta a láva még évtizedeken át 
is izzó maradhat. Az izzón folyó lávában nagy 
mennyiségű gáz van elnyelve. Gyakran megtör
ténik, hogy a lávafolyás tetején sorban egymás
után kürtőszerüleg néhány m. magasságig ki
emelkedő nyílásokat látunk, amikot a lávából ki
szabaduló gázok és gőzök a félig megszilárdult 
külső kéregben kifújtak Qiorniios). A megszilár
dult láva a felszínhez közel bizonyos vastagság
ban az elnyelt gázoktól mindig likacsos, salakos 
s csak az alatt következik a tömör kőzetté szilár
dult láva. A lávafolyás felszíne vízgőztartaluiá-
nak megfelelően igen különböző alakban mereve
dik meg. Heim két főtipust különböztet meg: 
rögös lávát és fonatos lávát, az előbbi a sok víz
gőzt tartalmazó, az utóbbi a vízgőzben szegény 
lávából merevedik meg. Gyakran megtörténik, 
hogy a láva egy kőzetrepedésen préselődik ki, 
mint a hurka a hurkatöltöből. Ekkor a félig meg
szilárdult láva nemcsak a repedés átmetszetét 
mutatja, hanem a repedés szólein levő kiálló ré
szek mély barázdát is vájnak ki a kiszorított lá
ván (kötélláva). A láva folyásának gyorsasága 
függ a láva hőmérsékétől, a hegylejtő esésétől 
és a láva hígan folyó vagy nyúlós állapotától. A 
savanyúbb kőzetek lávái általában nyúlósabbak, 
gyorsabban megszilárdulnak s így hosszúra nyúló 
lávafolyásokat ily kőzeteknél ritkán találunk, 
míg a bázisos kőzetek lávái hígabban folyók s 
lávafolyásai is hosszúak. Hol a hegylejtö mere
dek, a hígan folyó láva óránként 30 kin.-t is 
megtehet. Mozgása azonban általában lassúbb, 
néha csak alig pár dm.-t tesz meg naponként. 

A kifolyt láva mennyisége a különböző erup-
eióknál igen különböző. Néha hatalmas lávamező
ket alkot, de gyakran csak néhány m. széles láva
patak alakjában foly le 10—20 km. távolságra is. 
Egy-egy erupció olykor igen tekintélyes mennyi
ségű lávatömeget hoz a felszínre. így pl. az Etna 
1874 aug. 29. törtónt rövid erupciójának felszínre 
hozott mennyiségét 1-5 millió m»-re becsülik. 
Izlandban a Skaptar Jökül V. 1783 évi kitörésé
ből 70—90 km. hosszú, 20—27 km. széles és át
lagosan 40 m. vastag lávafolyás ismeretes. Ha
sonlóan igen tekintélyes lehet a V.-okból kiszórt 
anyag mennyisége is. így pl. a Krakatoa 1883. 
18 km3, a Temboró 1815. 2000 km« törmeléket 
hányt ki. 

A nagyobb V.-ok oldalain gyakran lehet látni 
apróbb kis V.-i kúpokat, amelyek mind egy-egy 
kisebb erupciónak köszönik létezésüket. Ezeket 
parazita F.-nak nevezik. Különösen sok parazita 
V. van, magukban is 200—300 m.-ig emelkedő 
kúpokat alkotva, az Etna lejtőin, ahol mintegy 
900 ismeretes. 
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A V.-i kitörések leírt lefolyásától az egyes 
V.-nál igen különböző eltéréseket találunk. így 
pl. míg a legtöbb V.-nál a V.-i tevékenységet 
nyugalmi időszakok váltják fel, a Strornboü em
beremlékezet óta állandóan működik. Hosszú ideig 
tartó nyugalmi időszak után rendszerint igen he-

- ves szokott lenni a V. kitörése. Mercalli a Ve-
zuvra kimutatta, hogy annál rövid nyugalmi idő 
és hosszas tevékenység váltakozik és az utóbbi 
rendesen egy nagy kitöréssel végződik. Nagyobb 
területre ilynemű megállapítás csak alárendelt 

: mértékbsn vihető keresztül, az egész Földre pedig 
l.egyáltalán nem. Változások állanak be a kitörés 
Itipusában is. A Stromboli pl. a régi időben, az 
regész sziget felépítésének tanúsága szerint, nagy 
i mennyiségű hamut is szórt ki. Amióta azonban a 
V.-i működéseket megfigyelik, mindig láva
folyást és lávaexplóziókat észleltek rajta (Strom
boli tipus), amikor a V. környezetére tehénganaj-
alakú és nagyságú lávalepényeket dobott ki. 

, A V. tipusa a legutolsó időben újra megváltozott: 
most ismét hamut szór. Van azonban olyan V. is, 
amelyből a hígan folyó láva minden explózió 
nélkül tör elő (Hawai tipus). Ilyen pl. a Kilauea 
Hawai szigetén, melynek 4700 m. átmérőjű krá
terének közepén állandóan egy megolvadt lává
ból álló tó van. A V.-i kitörést itt csak az jelzi, 
hogy az izzó láva emelkedni kezd, a kráter feneke 
p oldalainak egyrésze beszakad s új kráterfenók 
08 lávató képződik. A láva végül vagy a tenger 
íenekén, vagy oldalt foly ki és a tó ismét leapad. 

Sajátságos formái a V.-i kitöréseknek a fel-
róbbanási kráterek, melyeket a vulkánok oldalai
ból robbantanak ki a nagyfeszültségű gázok és 
gőzök, anélkül, hogy belőlük láva folyna vagy 

Í
bennük valamely V.-i tevékenység folytatódnék. 
A kirobbantott terület törmeléke a mélyedés szé

lére hull vissza és a mélyedést sáncalakban kö
rülveszi. Ha ezeket a mélyedéseket később víz 
tölti ki, krátertavaknak vagy maaroknak neve
zik. Ezek különösen az Bifel-hegységben, az Au-
vergneben, az Albanói hegységben, Jáva szigetén 
stb gyakoriak. Ilyen Erdélyben a Szt. Anna-tó, 
amely abban tér el a többi maartól, hogy majd
nem a hegység tetején van. 

A V.-i erupció olykor a tenger fenekén történik; 
.ezeket tengeralatti vagy szubmarin V.-nak neve-
Iák. Ezek építik fel az óceánok tekintélyes, 2000— 
.3000 m. mélységéről felnyúló V.-i szigeteit is. 
'.Ezeknél gyakori a gyürüalakú kifejlődés. Ez a 
.többé-kevésbbé zárt gyűrű egy már nagyrészt el
pusztult V. szommájának a tengerből kiemelkedő 
;,része. Ilyen a Santorin-sziget az Égei-tengerben, 
Jnelynél a gyűrű közepén levő apróbb szigetek a 
^történeti időben is működtek. A Santorin-szigetet 
a Vezuvhoz hasonlónak képzelhetjük el, ha a Ve
zúvot az Atrio del Cavallóig vízzel ellepve gon
doljuk. 

A V.-i kitörések kíséretében, még a relatív nyu
galom idején is, nagy mennyiségű gáz és gőz ex-
haláeió száll fel. Az exhalációkban leggyakoriab-
bak a vízgőz, a kénesgázok: kénessav és kénhid
rogén, sósav, ammóniák, szénsav, de ezeken kívül 
még bórsav, fluorsav, H, O, N, jód, szelén, arzén, 
antimon, foszfor és szénhidrogének is szállnak 
feL Bzok a gázok és gőzök, részint egymást el-

bontva, részint pedig a kőzeteket bontva meg, a 
kráter falait és repedéseit különböző ásványokkal 
kérgezik be. így pl. leggyakoriabbak a kén, real-
gár, vascsillám, szalmiák, kősó stb. bekérgezé-
sek. Az olyan exhaláeiókat, amelyekben a kénes
gázok uralkodnak, szólfatáráknak nevezik, ame
lyekben főleg szónsavgáz van, mofettáknak, inig 
ha a gázok mellett nagy mennyiségű vízgőz is 
van jelen, fumaroláknak mondják. Ezek az ex-
halációk a V.-i kitörés megszűnése után is még 
igen hosszú ideig tartanak, ezért V.-i utóhatá
soknak vagy post- V.-os hatásoknak is nevezik. 
Ezek közül legtovább a szolf atára-és ínofetta-mü-
ködés tart. így pl. a harmadkor vége felé kitört 
andezit V.-ok utóhatásaként a torjai Büdösbar
langnál szolfatára-müködés észlelhető, míg a 
hegység egész vonulata mentén oly erős mofetta-
müködés van, amelyhez hasonló alig akad a vilá
gon. Ha a motetták vízzel vegyülnek, savanyú
víz jön létre. 

Bruns nagyszámú fumarola-vizsgálataiból arra 
az eredményre jutott, hogy a V.-ok alakja és ter
mészete, különösen vízgyűjtőként szereplő nagy 
kráterok jelenléte vagy hiánya dönti el a fuma-
rola jelenlétét vagy hiányát. A V.-i kitöréseknél 
szereplő vízgőz tehát a felszínről a V.-ba került 
vadozus víz ós a lávának eredeti, juvenilis víz
tartalma nincsen. A Day és Shepherd újabb 
vizsgálatai azonban nem igazolhatták a magma 
teljes víznélküliségét. 

A V.-ok eloszlása. A tevékeny V.-ok számát 
jelenleg 320—325-re lehet becsülni, míg a ki-
aludtaké 400-nál nagyobb. A geológiai vizsgála
tok kimutatták, hogy a V.-ok főleg oly területe
ken fordulnak elő, ahol nagy diszlokációk, a föld
kéregbe mélyre lehúzódó vetődések és árkos be-
sülyedések vannak. Ilyen fiatalabb törési zónák 
különösen a nagy lánchegységek szélein lépnek 
fel és sokszor az óceánok partjai mentén húzód
nak végig. Ez olyan benyomást tesz, mintha a 
V.-ok fellépése különösen a partok közelségéhez 
és nagy vízmedencékhez lenne kötve. így pl. a 
Csendes óceán óriási sülyedési területének majd 
minden pontját sorokba rendezett V.-ok (V.-sorok) 
szegélyezik. Az amerikai partokon a V.-ok a 
szárazföld lánchegységein vannak, az ázsiai par
tokon a szárazföld előtt. Az Atlanti-óceán part
jain a V.-ok szintén a törések és gyűrődések zó
nájában vannak. Hasonlóan tektonikai vonalak 
mentén sorakoznak a magyarországi harmadkori 
erupciók is a Cserhát, Mátra, Eperjes-Tokaji hegy
ség, Vihorlát-Gutin és Hargitta vonulatában. 

A Mercallitól 1907. kiadott V.-katalógusban 
£15 tevékeny V. szerepel, melynek több mint fele 
az é. és d. sz_. 20° közé esik; általában erősebb a 
V-osság az É.-i hemiszfórán, mint a D.-in. 

A V.-ok egyenként, egészen izoláltan is elő
fordulnak, de legtöbbször több van együtt, ami
kor vagy sorban helyezkednek el (sor- V.-ok), v. 
nem egy vonalba eső csoportokban (csoport-
V.-ok). A sor-V.-ok vagy mint V.-i szigetek köz
vetlenül a tengerből kiemelkedve sorakoznak egy
másután (Kurili-szigetek, Aleutok, Antillák), T. 
a kontinensek partjain vonulnak végig (Quito, 
Bolívia, Mexikó sor-V.-jai). Az egymásután sora
kozó V.-ok száma igen különböző. Chile V.-sorait 
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240 inf. hosszúságban 33, Kaincsatkúét 38, az 
Aleutokét 170 mt hosszúságban 48 V. alkotja. 
A perui V.-sor 105 mf., a közép- és délamerikai 
V.-sorok együtt 1000 mf hosszúak. A V.-oknéha 
majdnem egyenes vonalba sorakoznak, máskor 
görbe vonalba. Néha párhuzamos vonalakban 
futnak le (Auvergne, Quito, Jáva, Kamcsatka), 
máskor a vonalak kereszteződnek vagy elágaz
nak. Csoport- V.-lioz tartoznak a Vezúv, Etna, 
Lipari-szigetek, az újzélandi AueklandV.-jaistb. 

A V.-osság okára a legelterjedtebb az a nézet, 
hogy a földkéreg összehúzódása által hasadókok 
keletkeznek s ezek az első indítóokok a V.-i ki
törésekre. Minthogy a legtöbb tevékeny V. a 
tengerpartok közelében van, sőt a régi V.-i terü
letek nagy részéről is ki lehet mutatni, hogy mű
ködésük idejében a közelükben tenger volt, a V.-i 
kitöréseknél szereplő nagymennyiségű vízgőz 
után sokan ainagma felszínre emelkedésében nagy 
jelentőséget tulajdonítanak a mélyre leszivárgó 
tengervíznek, mely a föld kapilláris hasadékain 
gőzalakban jut el az izzó magmához. A föld mé
lyében uralkodó nagy nyomás alatt az izzó magma 
a vízgőzt abszorbeálja anélkül, hogy a vízgőz 
elemeire bornlanék fel. Az abszorbeált vízgőz a 
magmát híganfolyóssá teszi, miáltal az alkal
massá válik a kitörésre. Ujabban Arrhenius is 
a leszivárgó gőzalakú víznek tulajdonítja a 
magma feltörését s úgy magyarázza, hogy a 
mélyben uralkodó nagy nyomás és hőmérséklet 
mellett a vízgőz aktívabb sav a kovasavnál, mi
által cserebomlás következik be: a vízgőz a kova
savat kiszorítja vegyületeiből és ezáltal a magma 
felhígul. A vízgőz felvétele által a magma tér
fogata kitágul és a V.-i csatornában felemelke
dik. Amint a magma a csatorna felsőbb részén 
kezd lehűlni, a vízgőz elveszíti sav jellegét s gőz
alakban felszabadul. A felszabadult vízgőz feszítő 
ereje annyira megnövekszik, hogy a lávát szét
robbantja s azt hamu- és lapilli-alakban dobja ki 
a felszínre. Később, ha a V.-i csatorna mentén a 
kőzetek átmelegednek, a láva nem hül le annyira, 
hogy szétrobbanjon, hanem lávafolyás alakjában 
ömlik ki. Arrhenius szerint tehát a V. a gejzír
hez hasonlítható. Ezzel a felfogással szemben a 
legerősebb ellenvetés az, hogy egyes, jelenleg is 
működő V.-ok olyan messzire vannak a tenger
től, hogy a tengervíznek odaszivárgását alig lehet 
elképzelni. így a Cotopaxi 200, az Antisana 230, 
a Popocatepetl 245, a Koh-Y-tafdon 390 km.-re 
vannak a tengertől. 

Beyer a kitöréseket úgy képzeli, hogy a mag
mától nagy nyomás alatt elnyelt túlfeszített gázok 
a földkéregben keletkezett hasadék által a nyo
más alól felszabadulnak, miáltal a magma mint
egy felforr s a nagy erővel feltóduló gázok és gő
zök a magma egyes részeit magukkal ragadják. 

Suess szintén azon a nézeten van, hogy a 
magma nagymennyiségű juvenilis gázt és gőzt 
tartalmaz elnyelve, amelyek a nyomás megszű
nésével felszabadulnak és akitörésekgejzírműkö
déshez hasonlóan történnek. 

Sokan a földkéregben végbemenő tektonikai 
mozgások nyomásából származtatják azt az erőt, 
ami a magmát a föld mélyéből a felszínre szo
rítja. 

Míg az általánosan elterjedt felfogás a felszinre 
kitörő magmát a föld központi izzó tömegéből 
származtatja, addig Sttíbel a föld szilárd kérgében 
egymás felett elhelyezett, u. n. periferikus intig-
mamedencéket tételez fel, amelyekkel még leg
inkább meg lehetne magyarázni azt a jelenséget, 
hogy gyakran egymáshoz igen közolfekvő V.-ok 
igen eltérő összetételű lávát hoznak a felszinre. 

Sttíbel szerint a föld első időszakában, amikor 
vékony kihűlési kéreg keletkezett felületén, ha
talmas lávaömlések történtek, amelyek a földnek 
még vékony kérgét össze-vissza tördelték. Erre 
a hatalmas V.-i tömegre, amely egyes részeiben 
még izzó maradt, rakódott le az első szedimen-
tum. Ez a folyamat azután többször megismétlőd
hetett, úgy hogy a föld kérgében magasabban 
másod, sőt harmadrangúmagmamedeneék is kép
ződhettek, amelyekből azután a V.-ok táplálkoz
nak. Ezen magmamedencék anyagának felhajtó 
erejét Sttíbel a magma kihűlésének bizonyos fázi
sában fellépő molekuláris térfogatna gyobbodás-
ban keresi, amely térfogatnagyobbodás elégséges 
lenne arra, hogy a magmát a V.-i csatornába fel
szorítsa. Ehhez a nyomáshoz járul Sttíbel szerint 
még a magmából kiszabaduló gázok és gőzök 
nyomása is. Ha a kitörés alkalmával a magma
medence nagyrészben kiürül, monogén V.-ok kép
ződnek, ha azonban a magmamedence az első ki
törés alkalmával nem merült ki, a monogén V. 
poligénné válhatik. Sttíbel felfogásának ellene 
szól az, hogy Doelter és Barus vizsgálatai sze
rint a megolvasztott szilikátok a kihűléskor nem 
terjednek ki, hanem összehúzódnak. Másrészről 
azonban kétségtelen, hogy egyes olvadékok bizo
nyos hőfok mellett ki is terjedhetnek. így pl. több
ször észlelték, hogy a láva- és kohósalak az izzón 
folyó anyagon úszott. 

A rádium felfedezése után a V.-i jelenségeket 
radioaktív folyamatokkal is igyekeztek megma
gyarázni, így Doelter 1906., TFbZyf 1908., Borne 
és más vizsgálók szerint a föld rádiumtartalma 
nem a föld belsejében, hanem a szilárd kőzetből 
álló kórgében van. Wolff arra az eredményre 
jut, hogy az a melegmennyiség, ami a föld kér
gében a rádium szétesése által termelődik, a föld 
kihűlését erősen hátráltatja és hogy mintegy 50 
km. mélyen egy heveny folyózóna lenne jelen, 
amely alatt egy másik kristályos őv tételezhető 
fel. A további kihűlésnél a kristályosodás tér
fogatnagyobbodás mellett megy végbe s az ez
által létrejövő feszültség képezi a V.-i kitörések
nél a felhajtó erőt. 

Irodalom. Ed. Suess, Das Antlitz der Erde, Wien und 
Leipzig 188S—1909, 3 k5t., 1. kot, 3. kiadásban 1908 ; Stille, 
Das Altér der deutschen Mittelgebirge, «Zentrall)iatt fr.r 
Mineralogie» 1909 ; Lacroix, La liontagne Pele et ses érup-
tions, Paris 1904; Mercalli, I vulcanl attivl della terra, 
Milano 1907; Branca, Schwabens 125 Vulkan-Enibryoneo, 
Stuttgart 1894; A. Geikie, The anclent volcanoes of Great 
Briiain, London 1897, 2 köt. ; Stttbel, Die Vulkanbergo von 
Ecuador, Berlin 1897, és Ein Wort über den Sitz der vulkaui-
schen Krüf te in der Gegenwart, Leipzig 1901; Arrhenius. Zur 
Physik des Vulkanismus, Stockholm 1900; Doelter. Zur 
Physik des Vulkanismus, Wien 1903; v. Wolff, Die vulkáni-
sche Kraft und die radioaktiven VorgSnge in der Erde, 
«Zeitschrift der deutschen geologischen Qesellschalt» 1908. 

Vulkán, 1. V. hegység, a Déli-Kárpátok egyik 
hegycsoportja Hunyad vm.és a régi román király
ság határán, É.-on az Oláh-Zsil, K.-en az egyesült 
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Zsil völgye határolja, D.-en messzire benyúlik a 
román síkságra. Lejtőit erdők, tetejét havasi 
legelők borítják, magasabb csúcsa a Sztrázsa 
(1870 m.), Gyalu Mutu (1734), a két Sigleu (1685 
és 1573 m.) és a Prizlop (1538 in.)- — 2. V. hágó 
(vagy tévesen szoros) az előbbi hegységen át a 
régi román királyságba vezető 1624 m. magas 
hágó. A hágón át csak nehezen járható út vezet. 
Bár magassága miatt télen át alig járható, mégis 
régóta szerepelt hazánk történelmében. Traianus 
császár hadainak egy része itt vonult be Dáciába, 
a régi Szörényi bánság lakossága rajta át sok 
marhával kereskedett s ezért a rajta szedett vol-
kányi harmincad igen jövedelmező volt a nemzeti 
fejedolmek korában. Régente aranymosás folyt a 
vidéken s a ma bányászott kőszenet akkor észre 
sem vették. A hunyadvármegyeieknek sok gondot 
okozott az itt lecsapó török csapatok visszaverése, 
különösen kitűnt a Kendeffy-család a hágó védel
mében, amiért 1462. Mátyás király adományle
véllel jutalmazta meg, ennek emléke a hunyad-
vármegyei történelmi és régészeti társulattól 
1896 szept. 9. a hágóban fölállított 47a m. magas 
emlékoszlop. A világháborúban többszörös harcok 
színhelye. 1916 szept. 1. a románok benyomultak 
rajta, szept. 21. kiszorították őket, de szept. 26. 
túlnyomó erővel lépvén föl, az osztrák-magyar 
és német csapatok kiürítették. Az offenzíva meg
indulása után 1916 okt. 25. a szövetségesek elfog
lalták s benyomultak Romániába. — 3. V., az 
Erdélyi Érchegység 1264 m. magas mészkő
csúcsa Abrudbányától Ny.-ra, Alsó-Fehér és Hu-
nyad vármegyék határán. (Tr. R.) 

Vulkán, Leverriertől javasolt név ama bolygó 
számára, mely állítólag a Merkúr pályáján belül 
kering a Nap körlll s melynek feltételezését a 
.Merkúr egyik mozgási eltérése tenné szükségessé. 
Hatásai alapján megkísérelték ugyan pályameg-
liatározását, de az eddigi kutatások nem vezettek 
felfedezéséhez. Létezése nagyon valószínűtlen. 

Vulkán József, román író, 1. Vulcanu. 
Vulkán-csomó, 1. Varázscsomó. 
Vulkán-fedél, a facement-födéseknek egyik 

neme, 1. Kátránylemez-fedél. 
Vulkán-hágó, 1. Vulkán, 2. 
Vulkán harcsa (Stygogenes, állat), 1. Stygo

genes. 
Vulkáni hamu, 1. Vulkán. 
Vulkáni homok, 1. Homok. 
Vulkáni kovasav, 1. Tridimit. 
Vulkáni kőzet, 1. Eruptív közetek. 
Vulkáni poreső, 1. Poresö. 
Vulkanisták, a geológia történetében azok a 

geológusok, akik a közeteket és általában a geo
lógiai jelenségeket a tűz működéséből magyaráz
ták, szemben a neptunistákkal meg a plutonisták-
kal (1. Flutonizmus). A legkiválóbb V. voltak: 
Hutton, Buch és Humboldt S. 

Vulkánit, 1. egy a berlini Allgem. Elektrizitöts-
gesellschaft által forgalomba hozott szigetelő 
anyag.—2.V., robbanószer, alkatrészei: hamuzsír, 
korpa, farost, szén, szóda, kén, cukor és pikrinsav. 
— 3. V., külföldön használatos tűzálló műkő. 

Vulkanizálás, a kaucsuknak melegben kénnel 
való kezelése, mely folyamat következtében az 
ellenállóbb leez a rendes kaucsuknál. A kaucsukot 

összegyúrják a kénnel s az egész keveréket erre 
szolgáló kemencékben 110—140°-nak teszik ki. 
Kaucsuknak 75% kénnel hosszabb ideig tartó 
vulkanizálása az ebonitot, keménygummit adja, 
mely töltőanyagot is tartalmaz. 

Vulkanizált kaucsuk, 1. Vtdkanizálás. 
Vulkanizmus a vulkáni jelenségek összessége, 

1. Vulkán. 
Vulkánok, 1. Vulkán. 
Vulkánosság, 1. Vidkanizmus. 
Vulkán por a. m. Vulcan-powder, 1. Dinamit. 
Vulkánrost, papírhulladék s növényi rostoknak 

cinkkloriddal vagy kénsawal való kezelése, mo
sása és szárítása útján készül nagy nyomás mellett. 

Vulkán-szoros, 1. Vulkán, 2. 
Vulkántölcsér, 1. Vulkán. 
Vulkapordány ( Volken-Prodersdorf), kisköz

ség Sopron vármegye kismartoni járásában, a 
Vulka mellett, (1920) 1824 horvát és német lak., 
vasúti állomással (a sopron—ebenfurti vonalból itt 
ágazik ki a pozsonyi vasút), posta- és táviró-
hivatallal. (Tr. A.) 

Vulkoj, jelentékeny arany- és ezüstbányatelep 
Alsó-Fehér vm. verespataki j.-ban, a Korábia 
(1. o.) tövében. Itt már a rómaiak is űztek bányá
szatot. (Tr. R.) 

Vulliemin (ejtsd: vüiiímen), Louis, svájci törté
netíró, szül. Yverdonban 1797 szept. 7., megh. 
Lausanneban 1879 aug. 10. A papi pályára lépett, 
de 1826. gyenge egészsége miatt lemondott lel
készi állásáról s történeti tanulmányainak élt. 
1846-ban az egyháztörténelem tanára lett a lau-
sannei főiskolán. Művei: Le canton de Vaud (Lau-
sanne, 1885, 3. kiad.); Chillon, étude historkraa 
(u. o. 1863, 3. kiad.); Histoire de la Confédération 
Suisse (u. 0. 1879 2 köt. 2. kiad.). 

V u l u e r a b i l i s (lat.) a. m. könnyen megsérülő. 
Vuluus (lat.) a. m. seb. 

' y u l p e c u l a cnui a n s e r e (lat.), Róka a libá
val, kis csillagkép az ég É.-i felén, 62 szabad 
szemmel látható csillaggal, melyek mind negyed
rendűnél kisebbek. 

Y n l p e s (áiiat), 1. Róka. 
Vulpes, Káinoki Izidor írói álneve. 
Vulpinit (ásv.), 1. Anhidrit. 
Vulpius, Christian August, német regényíró, 

szül. Weimarban 1762 jan. 23., megh. u. 0. 1827 
jan. 26. Nagyhercegi könyvtáros volt. Regényei 
közt népszerű lett a Rinaldo Rinaldini (1798), 
amely számos rablóregényre adott mintát. Nővére, 
Christine, Goethe felesége volt. 

V u l t u r (áiiat), 1. Keselyüfélék. 
Vulture, hegy, 1. Monté Vulture. 
V n l t u r i d a e (állat), 1. Keselyűfélék. 
V u l t u r i n a e (áiiat), 1. Keselyüfélék. 
Yultur i ius , a régi rómaiaknál egy DK.-i szél 

neve. 
Vulturnus, folyó, 1. Volturno. 
Vnlva (lat.), a női nemzőszervnek a szemérem

ajkak közötti része, másként hüvelytornác {1. Hü
vely) ; vulvitis, e részek gyuladása. 

Vunetára (Buteanu, Butyán), a Fogarasi-ha-
vasok 2510 m. magas csúcsa Fogaras vm. árp&si 
j.-ban, Felső-Árpástól D.-re (Tr. R.). 

Vuoxen v. Vuox (németesen Wuoksen), finn
országi tó, az ország DK.-i részén, Viborg köze-
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lében. A Saima-tó lefolyása a Vuox-tócsoport 
felé s onnan a Ladogába. Hatalmas sellője és víz
esése, az Imátra világhírű. 

Vurkano, 1. Ithome. 
Vurnovec, adóközség Zágráb vármegye szent-

ivánzelinai járásában, (1910) 970 horvát lakossal. 
(Tr. SzHSz.) 

Vurpód (Vurpar), nagyk. Szeben vm. újegy-
házi j.-ban, (19ÍO) 2213 román és német lak. (Tr. R.) 

Vutki, 1. Vodka. 
Vutkovich Sándor (idősb), Író, szül. Veszprém

ben 1845 szept. 12., megh. Pozsonyban 1905 
jan. 13-án. 1870-től a pozsonyi főgimnáziumban, 
1876-tól az ottani jogakadémián volt tanár. 
1873-tól a Pozsonyvidéki Lapokat, 1888-tól a 
Pozsonymegyei Közlönyt szerkesztette, 1890-ben 
megalapította és szerkesztette a Nyugatmagyar
országi Híradót. Egyik megalapítója volt a 
Toldy-körnek, amely sokat tett Pozsony magya
rosításáért. Számos munkája közül a következő
ket említhetjük: Magyar írók névtára (Moenich 
Károllyal, Pozsony 1876); Kisded szótár (1882); 
Töredékek Petőfi Sándor életéből (1883); Magya
rosan (1903). 

Vutskits György, zoológus, szül. Zernesten 
(Pogaras vm.) 1858. Egyetemi tanulmányait 
Kolozsvárt végezte; egy évig a kolozsvári egye
tem ásványtani intézetének asszisztense volt, 
majd tanár a marosvásárhelyi főgimnáziumban, 
utóbb a keszthelyi premontrei főgimnáziumban. 
Tudományos dolgozatai, melyek a Természet
tudományi Közlönyben, az Állattani Közlemé
nyekben és a Keszthelyi Főgimnázium Értesítőjé
ben jelentek meg, hazánk hal-faunájára vonat
koznak. 

Vuylsteke (ejtsd: tajisztéke), Július Pieter, fla
mand költő, szül. Gentben 1836 nov. 10., megh. 
u. o. 1903 jan. 16. Lírai költeményei: Verzamelde 
gedichten (Összegyűjtött költemények 1881); 
prózai iratai összegyűjtve 3 köt. 1887. jelentek 
meg. 

Vazuiig, Sanghái kínai kikötő előkikötője a 
Jang-ce folyó tölcsértorkolatában a V. folyó be-
ömlésénél, Sangháival vasút (20 km.) köti össze. 

W. 
W, w, betű (tulajdonképen kettős vv vagy uu, in

nen angol neve: double u (döbbljú), régi nyelvemlé
keinkben sokszor a v, u, ü betűket helyettesíti, azon-
fölül az összetett ew jegyben szerepel, mely néha 
w-t, de többnyire rövid vagy hosszú ó'-t jelent, pl. 
Dessewffy stb. M a a i c betű csak a germán nyel
vekben, a lengyelben s részben a finnben járatos és 
az angolban egy v-től elütő (bilabiális) hangot jelöl. 
Míg ugyanis a v-t úgy ejtik, mint mi, az 
alsó ajkat a felső fogsorhoz közelítve, addig a te-t 
két ajakkal képezik, úgy hogy igen hasonlít az u 
magánhangzóhoz. 

W . , mint rövidítés földrajzi szövegben a. m. 
nyugat, a West szó kezdőbetűje. 

Vütom, 1. Irottkö. 
T. V., a latin vice versa (megfordítva, viszont) 

s a viva voce (élőszóval) rövidítése. 
Vyrthesi János, l. Vértesy. 
Vysocki József, 1848—49-iki honvédtábornok, 

szül. Podoliában 1809., megh. Parisban 1874 jan. 
3. A lengyel hadseregben mint tüzérhadnagy szol
gált s az 1831-iki szabadságharcban Skrzynecki 
hadtestében tüntette ki magát. A felkelés leve
rése után Franciaországba ment s ott néhány ka
tonai művet is írt. 1848-ban Krakóban önkéntes 
légiót szervezett s azzal 1848 nov. hazánkba jött, 
hogy a magyar ügyet szolgálja. Mint a lengyel 
légió őrnagya, az 1848 dec. 14-iki új-aradi csatá
ban tűnt ki s biztosította a menekülő honvédsereg 
átkelését a Maros jobb partjára. 1849 jan. Dam
janich hadtestébe osztották be s ezredessé nevez
ték ki. Ezután részt vett e hadtest összes csatái
ban (Szolnok, Tápiószele, Isaszeg, Vácz, Nagy-
sarló, Komárom). 1849 nyarán tábornokká lépett 
elő s az északi sereg főparancsnokává nevezték 
ki, de kicsiny seregével kénytelen volt az óriási 
orosz túlerő elől egész Hatvanig hátrálni. Seregét 
ekkor Perczel Mór vette át, V. pedig megmaradt 
a lengyel légió parancsnokának. A világosi fegy
verletétel után légiójával fedezte a szabadságharc 
vezéreinek menekülését, aztán Orsován át ő is 
török földre menekült. Ezután megfordult Angol
os Franciaországban, Piemontban s végre Paris
ban telepedett le. Itt lengyel iskolát nyitott, de 
III. Napóleon bezáratta azt. V. így nyomorba jut 
ván, a Honvédegylet segélyezte haláláig. 

Vyx, francia ezredes, szül. 1872. Az összeomlás 
után a Kelet-Európában levő entente-hadsereg 
vezérkari főnökévé nevezték ki és Budapestre 
küldték. 1919 márc. 20. ö közölte jegyzékben a 
Berinkey-kormánnyal, hogy újabb demarkációs 
vonalat állapítottak meg s azt leendő politikai 
határul kívánják tekintetni. Ennek következtében 
a Berinkey-kormány lemondott s Károlyi Mihály 
átadta a hatalmat a kommunistáknak, akik ki
kiáltották a proletárdiktatúrát. Márc. 29. Vyx el
hagyta Budapestet. 1921-ben a francia gyarmati 
hadsereg vezérkari főnöke lett. 

W, az elektrotechnikában a Watt mértékegy 
séget jelenti. 

W, a wolfram (1. o.) kémiai jele. 
W. vagy Willd., latin növénynév után Will-

denov Kari Ludwig (1. o.) német botanikus (1765-
1842) nevének rövidítése. 

Waadt (Waadtland, Pays de Vaud), Svájo 
egyik kantonja Neufchátel, Fribourg, Bern, Wallis, 
Genf és Franciaország közt, 3212 km* területtel, 
(1920) 317,498 legnagyobbrészt francia lakossal. 
W. DK.-i részét a Berni- és Saane-Alpok közép-
magasságai borítják, míg Ny.-on a Jura egyközü 
mészhegyláncai húzódnak el. Az alpok és a Jura 
között a Genfi-tótól a Neuf chateliig termékeny fen* 
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6ik torul el, ameiy a Genfi-tó fele meredeken 
ereszkedik le. A kanton É.-i felét a Rajna mellék
vizei (Saan, Őrbe, Aar), a D.-i részt a Rhone és 
Genii-tó mellékvizei a Grandé Eau, Veveyse és 
Venoge öntözik. A tavak a határokon elterülő 
Genü- és Neufchátelin kívül a Murteni és a Joux. 
Az éghajlat a magassághoz képest különféle. 
Legenyhébb az éghajlat a Genfi-tó partjain 
(1. Montreux) és a Rhöne-völgy jobb oldalán. Az 
egész területből 84-7% termékeny föld. Fő kereset-
forrás a föld- és szőllőmivelés, az Alpokon és 
Jurában pedig a havasi gazdálkodás. Az ásvány
vízforrások közül kiválóbbak a laveyi, az alliazi 
és yverdoni. 

Iparral a lakosságnak kb. harmada foglalko
zik s leginkább óra- és vasárúkat, szivart, csokolá
dét és tejkonzervet gyártanak. A kereskedelem 
élénk, amit igen elősegít a nagy idegenforgalom. 
Kiváló klimatikus gyógyhelye: Montreux és kör
nyéke, Rex és az Ormont-völgyek. 

Az alkotmány demokratikus. A nagy tanács, a 
orvényhozó testület és az államtanács a végre
hajtó hatalom. Közigazgatási szempontból 19 já
rásra oszlik. Fővárosa Lausanne. 

W. őskori telep. Kr. e. 58. Helvetiával együtt 
került római hatalom alá. A III. és IV. sz.-ban az 
alemannok pusztították több ízben. Az V. sz.-ban 
a burgundiai királysághoz került s 534. a fran
koké, 888. Felső-Burgundiáé és 1032. a német 
birodalomé lett. A záhringeni család kihalta után 
Lausanneon kívül Péter szavójai gróf foglalta el. 
A burgundiai háborúkban Bern ragadta magához. 
1798-ban elszakadt Berntől, de még ugyanazon 
évben Leman kanton néven a helvét köztársaság 
kötelékébe lépett. 

Waagen, 1.6r2«íaí;ÍVzedHc^,németművészeti 
Író, szül. Hamburgban 1794 febr. 11.,megh. Ko-
penhágában 1868 júl. 15. Első müve: Über Hubert 
und Jan van Eyck,1822. jelent meg. 1823-tól a ber-
ini múzeum szervezésén dolgozott, 1828. kiadta 
:; képtár lajstromát és 1830. a múzeum igazgatója 
.ott. Művei: Kunstwerke und Künstler in England 
;nd Paris (3 köt., Berlin 1837—39); The treasu-
•3 of art in Great-Britain (3 köt., London 1854); 

jaleries and eabinets of art in Great-Britain 
(u. o. 1857); Kunstwerke und Künstler in Deutsch-
land (2 köt, Leipzig 1843—45); Handbuch der 
deutschen und niederlándischen Malerschulen 
(Stuttgart 1862); Die Gemáldesammlung der 
kaiserlichen Eremitage zu St. Petersburg (Mün-
íien 1864); Die vornehmsten Kunstdenkmáler 
;i Wien (2 köt., Wien 1866—67); Kleine Schrif-
::a (Stuttgart 1875). W. a kritikai művészettör -
ienetírás egyik kiváló úttörője. 

2. W., Wilhelm Heinrich, német geológus, 
szül.Münchenben 1841 jún. 23.,megh. Bécsben 1900 
márc. 24. Münchenben docens volt, majd Indiába 
utazott, ahol 1877-ig geológiai felvételekkel fog
lalkozott ; 1880. a prágai német polytechnikum, 
majd a bécsi egyetem tanára lett. Számos munkát 
:t az indiai, punjabi geológiai viszonyokról. A 
Palaeontologia indica XIII. sorozatában Salt-
range fossils c. munkája Kalkuttában jelent meg. 

Waal, a Rajna (1. o.) D.-i torkolati ága. 
Waals, Johannes Dietrich van der, hollandiai 

fizikus, szül. Leidenben 1837 nov. 23., megh. 
Révai Nagy LtxQivnu. XIX köt. 

Amsterdamban 1923 inárc. elején. 1865—77. tanár 
volt Deventerben és Hágában, 1S77 óta a fizika 
tanára az amsterdami egyetemen. A folyadékok 
kinetikai elméletének megalapítója. A róla el
nevezett állapotegyenlet sok fizikai és kémiai 
vizsgálatra alapvető fontosságú. Értekezéseiben 
foglalkozott még a kapillaritással, a gázok disz-
szociálásával, a keverékek sajátságaival. 1910. 
a fizikai Nobel-díjat kapta. Munkája: Over de 
continuiteit van den vloeibaren en gasvormigen 
toestand (Leiden 1873). Németül Bothtól: í>ie 
Kontinuitat des gasförmigen und flüssigen Zu-
standes (2. kiad. Leipzig 1900). 

Waasland, 1. Waesland. 
Waasten, belga város, 1. Warneton. 
Wabash (ejtsd: vabes), 800 km. hosszú folyó az 

Eszakmerikai Egyesült Államokban. Ered Ohio 
állani Ny.-i részén s az Ohio folyóba torkollik, 
mellékfolyója a White-River s a Tippecanoe, 
Terre-Hautetól kezdve hajózható. 

Waber, Leopold, osztrák politikus, szül. 
Máriseh-Neustadtban 1875 márc. 17. Tanulmá
nyait Bécsben végezvén, pénzügyi szolgálatba 
lépett. 1911-ben választották meg képviselőnek, 
mint nagynémet pártit. Az osztrák köztársaság 
megalakulása után államtitkár lett a külügy
minisztériumban, 1921 jún. Schober kormányá
ban belügyminiszter, de 1922 jan.-ban lemondott, 
ugyanaz óv máj. havában igazságügyminiszter 
lett. Irodalmi munkái: Besoldungssysteme im 
Staatsdienste; Grundlagen des preussisehen Be-
soldungssystems; Die zahlungsmássige Entwiek-
lung der Völker Oesterreichs vom Jahre 1848 
bis 1910. 

Wace (ejtsa: vász), ófrancia költő, szül. Jersey 
szigetén a XII. sz. elején, megh. Caenban 1174 
után. Több verses legenda mellett főműve az a 
két verses regény, melyben II. Henrik angol ki
rály s neje Eleonóra megbízásából a brit szigetek 
és a normannok történetét foglalta össze krónikás 
modorban: Geste des Bretuns (más néven: Román 
de Brut, kiadta Le Roux de Lincy, Rouen 1886— 
38) és Geste des Normans (más néven: Román 
de Rou, kiadta Andersen, Heilbronn 1877—79). 

Vf&ch^í.Adolf, német perjogász, szül. Kulmban 
(Kelet-Poroszország) 1843 szept. 11., megh. 1926 
ápr. elején. Magántanárrá 1868. habilitálták a 
königsbergi egyetemen, majd 1869. rendes tanár 
lett a rostocki, 1870. a tübingeni, 1872. a bonni, 
1875—1920. a lipcsei egyetemen. A per, különö
sen a kereset jogi természetére vonatkozó vizsgá
lódásai a német irodalomban általános elisme
résre jutottak és nálunk is kiváló méltánylásban 
részesültek. A magyar polgári perrendtartás is
mertetésével és méltatásával W. hivta fel a per
rendtartásra a külföld figyelmét. 1910-ben a M. T. 
Akad. külső tagjának választotta. Főbb művei: 
Der Arrestprozess in seiner geschichtliehen Ent-
wickelung(l. rész, Leipzig 1868); Vortráge über 
die Reichszivilprozessordnung (Bonn 1879,2. kiad. 
1896); Handbuch des deutschen Zivilprozessrechts 
(1. köt , Leipzig 1885); Die Zivilprozessordnung u. 
die Praxis (u. o. 1886); Die zivilprozessualische 
Enquete (Berlin 1887); Der Feststellungsanspruch 
(Leipzig 1888); Die Reform der Freiheitsstrafe 
(u. o. 1890); DieMündlichkeitindemEntwurf der 
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österreiehischen Zivilprozessordnung (u. 0.1895); 
Zur Lehre von der Rechtskraf t (Laband-dal, u. o. 
1899); Dio Beweislast nach dem Bttrgerlichen 
Gesetzbuch (u. o. 1901); Die kriininalistischen 
Schulen und die Strafrechtsreforrn (1902). 

2. W., Kari Wilhelm, német festő, szül. Ber
linben 1787 szept. 11., megh. u. o. 1845 nov. 24. 
Először Berlinben, aztán Parisban Dávid és Gros 
vezetése alatt tanult, majd Olaszországban élt. 
1819-ben hazatért és erősen látogatott művészi is
kolát alapított. Az olasz mesterek, főlegRaffaelha-
tása alatt festett művei közül omlítendők: a hét 
Múzsát ábrázoló mennyezetkép a berlini kir. szin-
házban,a három f őerény képe a berlini Friedrichs-
werder-templomban; Krisztus tanítványaival, 
Ámor és Psychó (Berlin, Nationalgalerie). 

Wachau, 1. Alsó-Ausztriának természeti szép
ségekben gazdag hegyvidéke a Duna balpartján 
Spitz és Krems közt. Középpontja Dürnstein. — 
2. W., falu 6 km.-nyire Lipcsétől, (i9io) 501 lak. 
A lipcsei népek-csatájában 1813 okt. 16. a küz
delem egyik főhelye volt. 

Wachenhusen, Hans, német író, szül. Trierben 
1823 jan. 1., megh. Marburgban 1898. mára 23. 
1855—1871-ig több nagy lap haditudósítója volt. 
Pontosabb művei: Von Widdin nach Stambul 
(Leipzig 1855); Ein Besnch im türkischen Láger 
(u. o. 1855); Tagebuch vom italienischen Kriegs-
schauplatz (Berlin 1859); Freiseharen und Roya-
listen (u. o. 1860); Tagebuch vom österreiehischen 
Kriegsschauplatz (u. o. 1866); Tagebuch vom 
französischen Kriegsschauplatz 1870—71 (u. o. 
1871, 2 köt.). Regényeket is irt. Magyar fordítás
ban megjelent : A török kozák (ford. Cziklay Lajos, 
1879); A kincs (ford. Szirmay János, 1882). 

Wachler, Joliann Friedrich Ludwig, német 
irodalomtörténetíró, szül. Gothában 1767 ápr. 15., 
megh. Boroszlóban 1838 ápr. 4. 1815 óta a bo
roszlói egyetemen a történelem tanára volt. Pon
tosabb müvei: Handbuch der Gesch. der Literatur 
(n. o. 1804, 3. kiad. Leipzig 1833, 4 kötet); 
Gesehichte der historischen Porschung und Kunst 
(Göttingen 1812—20, 2 köt.). 

Wachsmutb., 1. Kürt, német klasszikus filoló
gus és historikus, szül. Naumburgban (a. S.) 1837 
ápr. 27., megh. Lipcsében 1905 jún. 8. Gimnázi
umi, majd egyetemi tanár Marburgban, Göttin-
genben, Heidelbergben, 1886-tól Lipcsében. Neve
zetesebb müvei: Die Stadt Athén im Altertum 
(2 köt., Leipzig 1874—90); Das alté Griechenland 
in Neuem (Bonn 1864); Einleitung in das Stúdium 
der altén Gesehichte (Leipzig 1895); Ziele und 
Methode der griech. Geschichtschreibung (u. o. 
1897); De Cratete Mallota adiectis eius reliquiis 
(u. o. 1860); De Timone Phliasio ceterisque sillo-
graphis Graecis(u. o. 1859,1885); kiadta Lauren-
tius Lydus de ostentis-t (u. o. 1863,1897); Sto-* 
baeust (Hensével, Berlin 1884—94). 

2. W., Wilhelm, német történetíró, szül. Hildes-
heimben 1784 dec. 28., megh. Lipcsében 1866 
jan. 23. A kiéli, majd 1825 óta a lipcsei egyetem 
tanára volt. Művei: Grundriss der allgemeinen 
Gesehichte der Völker und Staaten (Leipzig 1826) ; 
Hellenische Altertumskunde (Halle 1843—46, 
2 köt.); Historische Darstellungen aus der Ge
sehichte der neuen Zeit (Leipzig 1831—35,3 köt.); I 

Europáische Sittengeschichte (u. o. 1831—39, 
5 köt.); Gesehichte Frankreichs im Revolutionsr 
zeitalter (Hamburg 1840—44, 4 köt.); Weimars 
Musenhof inden Jahren 1772—1807(Berlin 1844); 
Das Zeitalter der Revolution (Leipzig 1846—48, 
4 köt.); AllgemeineKulturgesehiohte(u.o. 1850— 
52, 3 köt.). 

W a c h t am R h e i n , a németek nemzeti dala, 
mely a világháborúban nálunk is eredetiben és 
magyar változatokban a Kárpátokra vonatkoz
tatva nagyon elterjedt. Szerzője S.chneekenburger 
Mas (1. o.). Zenéjét Wilhelm Kari irta. 

Wachtel, Tiieodor, német tenorista, szül. Ham
burgban 1823 mára 10., megh. Majna-Frank
furtban 1893 nov. 14. Bérkocsisból lett a világ 
egyik legünnepeltebb színpadi énekese. Legjobb 
szerepei voltak: Arnold, Manrico, Raoul, Eleazar. 

Wachwitz-fém, 1. Lemezelés. 
W a c k e , 1 Bazalt. 
Wackernagel, 1. Philipp, német irodalomtör

ténetire ós pedagógus, szül. Berlinben 1800., megh. 
Drezdában 1877 jún. 20. Elterjedt iskolakönyve
ket és antológiákat szerkesztett. Irodalomtörté
neti művei: Das deutsche Kirchenlied von Luther 
bis N. Hermann (Stuttgart 1841); Bibliographie 
zur Geschichtedes deutschen Kirchenlieds im XVI. 
Jh. (Frankfurt 1855); Das deutsche Kirchonlied 
von der áltesten Zeit bis zum Anfang des XVII. 
Jhs (Leipzig 1863—77). V. ö. Schulze, Ph. W. 
(Leipzig 1879). 

2. W., Jacob, német klasszikus filológus, szül. 
Baselban 1853 dec. 11. Ugyanott lett a görög 
nyelv és irodalom tanára az egyetemen. Neveze
tesebb munkái: Der Ursprung des Brahmanis-
mus (Basel 1877); Das Dehnungsgesetz der grie-
chischen Komposita(u.o. 1889); Das Stúdium des 
klass. Altertumsinder Schweiz (u. o. 1891); Bei-
trage zur Lehre vom griech. Accent (n, o. 1893); 
Altindische Grammatlk (Göttingen 1895—1905); 
Sprachliche Untersuehungen zu Homer (1916). 

3. W., Wilhelm, német germanista és költő, 
szül. Berlinben 1806 ápr. 23., megh. Baselban 
1869 dec. 21. 1836. óta a baseli egyetem tanára 
volt. Művei: Gediehte eines fahrenden Schülers 
(1828); Gesehichte des deutschen Hexameters 
(1831); Übersetzung WalthersvonderVogelweide 
(1833); ÜberdiedramatischePoesie(1838); Neuere 
Gediehte (1842); Zeitgedichte (1842); Gesehichte 
der deutschen Literatur (legismertebb s egykor 
sokat használt főműve 1848—1856); Epea ptero-
enta (1860); Altdeutsches Lesebuch (1861); Alt 
deutsches Handwörterbuch (1861); Die Lebens-
alter (1862); Johannes Fischart (1870); Poetit, 
Rhetorik und Stylistik (1873); Kleine Schriften 
(1874—75). Kiadott több ó-német és ó-francia mü
vet. V. ö. Rudolf W., Jugendjahre von W. W. 
(Basel 1884). 

Waco, fővárosa Ma Lennan eountynak Texas 
északamerikai államban, termékeny vidéken,(i9io) 
26,425 lak., pamut- és malomiparral, termény
kereskedelemmel, két főiskolával. 

Wad (ásv.), lényegében gél (1. o.), mangánoxi
dokból áll, összetétele ingadozó; kevés káiiamot 
és báriumot is tartalmaz, víztartalma 10—15%, 
tehát közel áll a pszilomelánhoz. Gumós-sztalak-
titos tömegek; gyakran habszerü (mangánhab, 
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í acerdése) vagy pikkelyes; igen lágy, látszólag 
könnyű és a vizén úszik, ami kizárólag a lika
csos szövet következménye; igazi fajsúlya három 
körül van; barnás-fekete, bágyadt fényű, karca 
fénylőbb. Többnyire a mangántartalmú vaspát 
mállása révén keletkezik. Található: Elbingrode 
és Iberg, Starzhy, Siegen, Nassau, Devonshire és 
Derbyshire, Groroi May enne dép.-ban (Grorcrilit). 
A mangándendritek részben W.-ból állanak. 

Waddington (ejtsd: v&&&eDgton),William Henry, 
francia államférfiú, szül. Saint-Rémy sur Arveban 
1826 dec. 11., megh. Parisban 1894 jan. 13. Ar
cheológiai tanulmányai és művei révén 1865. a 
francia akadémia tagja lett. 1871-ben beválasz
tották a nemzetgyűlésbe, hol Thiers hívei közé 
tartozott. 1873 máj. és 1876 márc.—dec. közok
tatásügyi miniszter, 1877 dec—1879 febr. kül
ügyminiszter volt s ö képviselte Franciaországot 
a berlini kongresszuson. Ezután ő állott az új 
kormány élére, de már 1879 dec. visszalépett. 
1883—93-ig londoni francia nagykövet volt. Mű
vei ; Mélanges de numismatique et de philosophie 
l'aris 1861); Edit de Dioclétien (u. o. 1864); 
Vovage archéologique en Gréce éten Asie-Mineure 
lu. o. 1867—77, 6 köt.). — Öccse, Richárd (szül. 
1838 máj. 22.) francia politikus és történetíró, 
1876—89. képviselő volt, 1891 óta szenátor. Mű
vei : Louis XV. et le renversement des alliances 
1754—56 (Paris 1896); La guerre de Sept ans 
(u. o. 1899—1908,1—IV. köt.). 

Waechter, 1. Kari, Georg von, német jogtu
dós, szül. Marbachban (a Neckar mellett) 1797 
dec. 24., megh. Lipcsében 1880 jan. 15. 1819-ben 
tanár lett a tübingeni egyetemen, 1833. a lipcsein, 
1836. azonban ismét visszatért a tübingeni egye
temre. 1851-ben a lübecki legfőbb bíróság elnöke 
lett, de 1852. megint visszatért tanárnak a lip
csei egyetemre. A politikában is szerepet játszott, 
résztvett az Északnémet Szövetség alkotmányozó 
országgyűlésén is. Főbb munkái: Lehrbueh des 
Römiseh-deutschen Strafrechts (Stuttgart 1825— 
26, 2 köt.); Abhandlungen aus dem Strafrecht 
(Leipzig 1835,1 köt.); Handbuch des in Württem-
berg geltenden Privatreckts (Stuttgart 1839—51 
2 köt); Gemeines Kecht Deutschlands, insbeson-
deregemeines deutsches Strafrecht (Leipzig 1844); 
Pandekten (u. o. 1880—81, 2 rész). 

2. W., Oskar von, német jogász és publicista, 
W. 1. íia, szül. Tübingenben 1825 ápr. 29., megh. 
u. o. 1902 jún. 15. Ügyvéd lett, de élénken fog
lalkozott politikai kérdésekkel is; állást foglalta 
konkordátum ellen, követelte az egyház elválasz-
tásátaz államtól. 1868-ban hetilapot alapított Der 
Landbote címmel. Főbb munkái: Das Verlags-
recht mit Einschluss der Lehren von dem Ver-
lagsvertrag und Nachdruck (Stuttgart 1857 — 58); 
Das Handelsrecht nach dem allgemeinen deut
schen Handelsgesetzbuch (Leipzig 1865, 2 rész); 
Das Autorrecht nach dem gemeinen deutschen 
Eecht (Stuttgart 1875); Das Urheberreeht an 
Werken der bildenden Künste (u. o. 1877); Enzy-
klopedie des "Wechselreehts (u. o. 1879; új kiad. 
1881); Vehmgerichte und Hexenprozesse (u. o. 
1882); Das Weehselrecht des Deutschen Eeichs 
{u. o. 1883); Sprichwörter und Sinnsprüche der 
Deutechen (GUtersioh 1888). 

Wagense i l 

Waelrant (ejtsd: vái—), Hubert, németalföldi 
zeneszerző, szül. Tongerlooban (Brabant) 1517 kó-
rül,megh. 1595 nov. 19. Antwerpenben, ahol 1547. 
zeneiskolát, 1554. zeneműkiadóvállalatot alapí
tott, írt motettákat, madrigálokat (amelyeket az 
inquisitio elkobzott) és chansonokat. 

Waentig, Heinrich, német nemzetgazdász, 
szül. Zwiekauban 1870 márc. 21. 1895-ben ma
gán, 1S97. rendkívüli tanár lett a marburgi egye
temen, 1898. a greifswaldin, 1902. rendes tanár 
a münsteri egyetemen, 1904. a hallein. Fő mun
kái : Auguste Comte und seine Bedeutung für die 
Entwickelung der Sozialwissenschaft (Leipzig 
1893); Die Entwickelung des österreichischen Ge-
werberechts im XIX. Jahrhundert (Marhurg 1896); 
Gewerbliche Mittelstandspolitik (Leipzig 1898); 
Die wirtschaftliche Bedeutung der Grosstadte 
u. 0.1903); Wirtschaft und Kunst. Untersuchung 
über Geschiehte und Theorie der modernen Kunst-
gewerbebewegung (Jena 1909); Zusarnmenbruch 
und Wiederaufbau (1920). Kiadta a nemzetgazda
ságtan klasszikusait Sammlung sozialwissen-
schaftlicher Meister (Jena, 1913-tól) címen. 

Waesland (ejtsd: vasziand), Waasland, Pays de 
Waes, Kelet-Flandria belga tartomány egyik vi
déke a Schelde ós a Gandból Terneuzenbe vezető 
csatorna közt, gazdag gabonatermeléssel. St. Ni-
colas és Lokeren városokon kívül 26 falut foglal 
magában. 

WafffeDrocli (ném.), 1. Katona-kabát. 
Wafthrúdnir, a skandináv mitológiában egy 

óriás neve. Ódin istennel versenyez találós mesék 
megfejtésében és mindenféle ismeretben. 

Wagenaar, Jan, németalföldi történetíró, szül. 
Amsterdamban 1709 okt. 31., megh. u. o. mint 
szülővárosának tanácsjegyzője 1773 márc. 1. Leg
híresebb műve a nagy szorgalommal készített Va-
derlandsehe historie (Hazai történelem, Amsterdam 
1749—60, 21 köt.), mely 1751-ig terjed s melyet 
mások (1788—1810, 52 köt.) folytattak. 

Wagener, Hermann, porosz politikus, szül. 
Segelitzben 1815 márc. 8., megh. Friedenauban 
(Berlin meUett) 1889 ápr. 22. Ügyvéd lett. 1848-
ban megalapította és 1854-ig szerkesztette a kon
zervatív párt lapját, a Neue. Preussische Zeitun
got (Kreuzzeitung). 1856-ban képviselővé válasz
tották, 1866. pedig kinevezték előadó tanácsossá 
az államminisztériumba. Szociális kérdésekben 
Bismarck is ólt tanácsával. 1873-ban első taná
csossá lett, de csakhamar le kellett mondania azok 
miatt a vádak miatt, amelyeket meg nem enge
dett üzelmek miatt Lasker a parlamentben emelt 
ellene. Fő műve a konzervatív felfogással megírt 
Staats- und Gesellschaftslexikon (Berlin 1859— 
67, 23 köt.; pótköt. 1868). Egyéb munkái: Das 
Judentum und der Staat (u. o. 1857); Erlebtes 
(2. kiad. u. o. 1884; pótlék 1885). 

Wageningen, régi város Geldern németalföldi 
tartományban, (1920) 11,390 lak., mezőgazdasági 
iskolával és mezőgazdasági gyűjteményekkel; 
szép környékkel. 

Wagenseil, Johann Christoph, német teológus, 
tanárAltdorfban, szül. Nürnbergben 1633 nov. 26., 
megh. Altdorfban 1705 okt. 9. Nagyon termékeny 
író volt, aki különösen zsidó írók keresztény
ellenes műveinek kiadásával vált ismeretessé. 
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Nagyobb munkái: Tela ignea Satanae, sive Areani 
et Horribiles Judaeorum adversus Christum, 
Deuin et Christianum Religionem Libri (Altdorf 
1681); Hoffnung dor Erlösung Israels (Leipzig 
1705 és Altdorf 1707). W. a zsidóellenes írók f or-
rásoiüveit gyakran idézi. 

Waggithal, a Glarusi-Alpok Sihl hegycsoport
jának 16 km. hosszú völgye Schwyz svájci 
kantonban, a W.-er Aa folyik rajta keresztül, felső 
része erdős, alsó része szűk ós hegyszoroshoz 
hasonlít. 

TO'aggon, 1. Vasúti kocsi. 
W a g l . , latin tud. állatneveknél Waqler Johann 

német zoológus (szül. Nürnbergben 1800., megh. 
1832. mint müncheni egyetemi tanár) nevének 
rövidítése. 

Wagmüller, Michael, német szobrász, szül. 
Regensburgban 1839 ápr. 14., megh. München
bon 1881 dec. 26. A müncheni akadémián tanult. 
Több ízben járt Londonban, ahol sok mellszobrot 
készített. Genreszerü művei közül különösen nép
szerűkké váltak a Gyíktól megrettenő leány és 
a Lepkét kergető leány. Életének utolsó szakában 
II. Lajos bajor király megbízásából a Lindenhof-
kastély plasztikai díszén dolgozott. Liebig mün
cheni szobrát halála után Ruemann fejezte be. 

W a g n . , latin tud. állatneveknél Wagner Ru
dolf (1. o.) nevének rövidítése. 

W a g n . A., Wagner Andreas (1. o.) német 
zoológus nevének rövidítése. 

Wagner, 1., a XIX. sz. elején működő néhány 
magyar festő, köztük kiterjedtebb munkásságú 
W. József, aki Pesten számos arcképet és egy
házi képet festett 1800—1845 közt. Tőle való Du
gonics András arcképe, amelyet Czetter a Magyar 
Példabeszédek mellékletéül metszett 1820. Ő fes
tette a vaáli (Pehérm.) egyház freskóit 1845 kö
rül 8 e munkánál segített neki fia Ferdinánd is, 
aki 1870 előtt halt meg. W. Gyula Ferencről 
írja Kazinczy, hogy számos arcképet festett er
délyi főurakról, így pasztellt Wesselényi Miklós
ról (metszette Neidl). V. ö. Századok 1874. 

2. W., Anzelm, festő, szül. Temesvárott 1766., 
megh. u. o. 1806 dec. 8. Valószínűleg atyjától, a 
bécsi születésű és Temesvárott 1785. letelepedett 
W. Mihály festőtől tanulta a festést. Leginkább 
arcképeket festett, pasztelltechnikával, számos 
festménye máig is megmaradt szülővárosa előkelő 
családaiban. V. ö. Berkeszi, Temesvári művé
szek (Temesvár 1910). 

3. W. Géza, festő és grafikus, szül. Nyilason 
(Gömörm.) 1879 márc. 19. Művészeti tanulmá
nyait a budapesti Képzőművészeti főiskolán, a 
müncheni akadémián és Parisban végezte, a gra
fikát Brangwynnál tanulta Londonban. Számos 
pasztell- és olajfestésű tájképet állított ki Buda
pesten s a külföldön, kivált grafikai munkái arat
tak sikert, egy tájrajza 1908. állami díjat kapott 
a Nemzeti Szalonban (Szépművészeti Múzeum). 

4. W. János, orvos, szül. Komáromban 1811 
júl. 18., megh. 1889 jan. 2. Mint orvos Pesten 
telepedett le. 1846-ban a királyi orvosegyesület 
elnöke lett és mint ilyen, 16 éven át működött. 
Amikor 1848. az egyetemen az eddigi latin nyelv 
helyett a magyar előadási nyelv hozatott be, az 
általános kór- és gyógyszertani tanszék helyette

sítésével bízták meg. Rendes tanár 1861. lett. 1887-
ben nyugalomba vonult. Irodalmi dolgozatai kö
zül felemiitjük: Az idült baloldali májlobról, 
mint a nehéz emésztés leggyakoribb okáról (Orv. 
Tár 1841); A kisdedaszályról (u. o. 1841); Clie-
mi8ch-pharmaceutische Abhandlung über Magne-
sium und Quecksilbercyanid (Buda 1843). Ezen
kívül több értekezése jelent meg szaklapokban. 

5. W. János, pedagógus és botanikus, szül. 
Keresztesen (Temes vm.) 1870 ápr. 20. 1893-ban 
polgári iskolai tanári képesítést nyerve, Csák
tornyán, Kiskunfélegyházán és Aradon tanító-
képző-intézeti tanár, 1911. Budapesten igazgató, 
1914. szakfelügyelő, majd főigazgató. 1892—93-ig 
a Rila-,Rhodope- és Balkán-hegységekben növény-
gyűjtő utat tett Degen A. kiküldetésében. Több 
pedagógiai és botanikai közleménye, iskolai tan
könyve, ifjúsági könyve jelent meg. Botanikai 
könyvei: Magyarország virágos növényei (Hoff-
mann müve alapján, Budapest 1803., Term. Tud. 
Társulat); Magyarország gyomnövényei (Buda
pest 1908, Pöldmív. miniszt.); A magyarországi 
Antaureák ismertetése (Budapest 1910, M. Tud. 
Akadémia). Több növényt neveztek el róla. 

6. W. Károly, Jézus-társasági atya, történet
író, szül. 1732 ápr. 11., megh. Kolozsvárott 1790 
jan. A társaság feloszlatása után egyideig a budai 
egyetemen mint tanár és a könyvtár őre mű
ködött. Nevezetes emlékgyüjteményekkel és dol
gozatokkal gazdagította a magyar történeti 
irodalmat. Munkái: Bpistolae Petri de Warda 
(1770); Analecta Scepusii (4 köt., 1774—78); Di-
plomatarium eomit. Sarosiensis (1780); Collecta-
nea genealogico-historica (a kihalt nevezetes 
családok ismertetése, 4 rész, 1802). 

7. W. Károly (wetterstadti), perzsa tábornok, 
szül. Nagy-Szebenben 1840., megh. u. o. 1902 
szept. 30. Osztrák tüzértiszt volt. 1864—67-ben 
Miksa császár oldalán harcolt Mexikóban; 1869. 
magyar testőrtiszt lett. 1878-ban a sah meghívá
sára Perzsiába ment s ott csekély megszakítással 
1900-ig működött mint a perzsa sereg, különösen 
a tüzérség újjászervezője. 

8. W. Károly, erdész, szül. Sugatagon (Mára-
maros vm.) 1830 okt. 8., megh. Budapesten 1879 
dec. 21. A selmeczbányai akadémián bányászati 
és erdészeti tanfolyamot végzett. 1859-ben a sel-
meczi erdőakadémiához segédtanárra nevezték ki. 
Divald Adolffal (1. o.) megalapította az Erdészeti 
Lapokat. 1866-ban kinevezték erdészeti tanárnak 
a keszthelyi gazdasági tanintézethez. 1867-ben a 
selmeczbányai erdészeti akadémiához helyezték át 
erdőtanácsosi címmel. 1871-ben a pénzügyminisz
tériumba nevezték ki osztálytanácsosnak, 1872. 
főerdőtanácsos lett. Nagyobb munkája: A lop-
resti pálya, mint erdei szállítási eszköz (1870); 
Divald Adolffal együtt i r ta: Magyar-német és 
német-magyar erdészeti műszótár (Pest 1868). 

9. W. László (zólyomi), gazdasági író, szül. 
Budapesten 1841 máj. 28., megh. Gossensassban 
(•Tirol) 1888. júl. 2. 1867 őszétől a királyi József-
műegyetemen a mezőgazdaságtan és erdészettan 
tanára volt. Nagy tevékenységet fejtett ki fő
leg a gazdasági egyesületi életben, bel- és kül
földi kiállítások rendezésében és kongresszusokon. 
Önállóan megjelent főbb müvei: A természettan 
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i dvei, alkalmazásukban a gazdászatra(Pest 1868); 
Gazdasági műszaki vegytan kézi könyve (Pest 
1870); Die Bierbrauerei (Weiinar 1870 és 1877); 
Handbuch der Tabak-undZigarrenfabrication (u.o. 
1871); Landwirtschaftliche Pflanzenproduetions-
lehre (Budapest 1874); Adatok a magnemesttés 
kérdéséhez (u. o. 1875); Handbuch der Stárkefab-
rication (u. o. 1876); Hefe und Gáhrung (u. o. 
1877); Molkereiwesen (u. o. ,1881). Szerkesztette 
1879—1886. a Pöldrnívelési Érdekeinket a Falusi 
Gazda és Gazdasági Kalauz társlapokkal. 

10. W. Sándor, festőművész, szül. Pesten 1838 
márc. 16., megh. Münchenben 1919 jan. 19. Elő
ször Pesten, Wéber Henriknél sajátította el a raj
zolás elemeit, majd a bécsi képzőművészeti aka-

_ démiára ment, azután Münchenbe utazott. Csak
hamar bejutott Piloty iskolájába; itt dolgozott 
.aztán 1864-ig, de mindjárt kezdetben olyan buz
galommal látott tehetségének kifejtéséhez, hogy 
már 21 éves korában nevet vívott ki magának 
első képével: Dugovics Titusz önfeláldozásá
val. Nemsokára ezután a müncheni National-

, Museurn két nagy freskójának elkészítésére nyert 
megbízást. 1866-ban a müncheni képzőművészeti 
akadémiához előbb helyettes, 1869. pedig rendes 
tanárnak nevezték ki. 1865-ben a budapesti Viga
dónak festette a Mátyás diadala a cseh Holubá-
ron című jelenetet. Münchenből bejárta a magyar 
Alföldet, Olaszországot, 1877. hosszasabban idő
zött Spanyolországban. Hazai impressziók ter
méke nagy festménye: A debreczeni csikósok 
versenye s ezenkívül egy csomó kisebb génre; 
az olasz útnak gyümölcsei: a Római bikaviadal 
és a Római cirkusz. Nagyobb képei még: 
Zápolya és Izabella búcsúja, Szent István meg-
kereszteltetése{o\t&rké]) Hidján.Bezerédj özvegyé
nél), azután a Nörablás, mely Amerikába ment, 
a Huszár-bravúr, mely Parisba jutott, Erzsébet 

L királyné arcképe s Attila lakomája a budapesti 
' Vigadóban. Későbbi művei közül a Byron költe

ményét illusztráló Mazeppa keltett nagy fel
tűnést, valamint Constantinus császár bevonu
lása Rómába c. panorámaképe. Iskolájában sok 
magyar festő tanult. 

Wagner 1. Adolf, német nemzetgazdász, Ru
dolf W.-nek, a íiziológusnak fia, szül. Erlangen-
ben 1835 márc. 25., megh. Berlinben 1917 nov. 8. 
lS58-ban a bécsi, 1863. a hamburgi kereske
delmi akadémián lett tanár, 1865. pedig a dor-
pati, 1S68. a freiburgi, 1870. a berlini egyetemen. 
'.ieinte bank- és valutakérdésekkel, valamint sta

tisztikával foglalkozott. Majd 1871. egy vallásos 
gyülekezeten feltűnést keltett egy előadásával, 
amelyben a szociális kérdést fejtegette. Ebből ki
folyólag adta neki Oppenheim H. B. a Kateder-
szoáalista nevet, mire W. polémikus irattal (Of-
feiter Brief, Berlin 1873) felelt. Később mind
jobban kifejlődött nemzetgazdasági meggyőző
dése: hogy a fennálló gazdasági rend mélyre
ható átalakulásra szorul. Mint politikus is szere
pűt játszik. Nagy sikert aratott Elsass und Loth-
ringen und ibre Wiedergewinnung f ttr Deutsch-
land (6. kiad. Leipzig 1870) c. munkája. 1882—85-
ben képviselő volt, 1909. pedig kinevezték a 
porosz urakháza tagjává. Fő munkája a Nasse, 
majd Btichenberger, Bücher és Dietzl társaságá

ban kiadott Lehr- und Handbuch der politischen 
Ökonomie, ebben a következő köteteket ír ta: 
Grundlegung (4. kiad., Leipzig 1907-től Theore-
tische Socialökonomie, eine allgemeine und theo-
retische Volkswirtschaftslehre c. a.) és Finanz-
wissenschaft (u. o. 4 rész, különböző kiadásokban). 
Egyéb munkái: Die Gesetzmássigkeit in sehein-
bar willkürlichen menschliehen Handlungen (Ham
burg 1864); System der deutschen Zettelbankge-
setzgebung (Freuburg 1870—73; 2. kiad. 1875); 
Die Zettelbankreform im Deutschen Reich (Ber
lin 1874); Grnndriss zu Vorlesungen überFinanz-
wissenschaft (Berlin 1898); Agrár-und Industrie-
staat(2.kiad.Jena 1902); Wohnungsnot undstád-
tische Bodenf ragé (Berlin 1901). Azonkívül Schöv-
berg Handbuch der politischen Ökonomie (4. kiad. 
Tübingen 1896-tól) c. gyűjteményében több részt 
írt. Szerkesztette a Zeitschrift für die gesamto 
Staatswissenschaft és a Jahrbücher für National-
ökonomie und Statistik c. gyűjteményeket. 

2. W., Andreas, német zoológus, szül. Nürn
bergben 1797 márc. 21., megh. Münchenben 1861 
dec. 19., ahol az állattan egyetemi tanára volt. 
Folytatta a Schréber-t6l megindított emlős- és a 
Martius-töl megkezdett nagy kagylómunkákat. 
Legjelesebb műve: Geschichte der Urwelt, mit 
Berücksichtigung der Menschenrassen u. des mo-
saischen Schöpfungsberiehtes (Leipzig 1857—58). 

3. W., Ernst Leberecht, német orvos, szül. 
Dehlitzben 1829 márc. 12., megh. Lipcsében 1888 
febr. 10. Lipcsében 1862-től egy. tanár volt. Uhle-
val együtt i r ta : Handbuch der alig. Pathologie 
(7. kiad., Leipzig 1876); Morbus Brightii (Ziemss9n 
Handbuch der speziellen Pathologie u. Terapie 
gyűjteményében, 3. kiad. 1882); 1860—1878-ig 
szerkesztette az Archív der Heilkunde folyóiratot. 
Magyarul megjelent: A Bright-kór (ford. if j. Hor
váth Árpád, Budapest 1885). 

4. W., Hermann, német geográfus és statisz
tikus, szül. Erlangenben 1840 jún.23.1864—76-ig 
gimnáziumi tanár Gothában, 1868—76-ig a Gothai 
Almanach statisztikai részének szerkesztője,1876. 
königsbergi, 1880. göttingeni egyetemi tanár lett. 
Számos statisztikai ós a földrajzi oktatás mód
szerével foglalkozó munkát írt. Művei: Wand-
karte des deutschen Reichs (6. kiad., Gotha 1902); 
Lehrbuch der Geographie (2 köt., az 1. köt. 10. 
kiad. 1920, a 2. köt. 6. kiad. 1915); Sydow-W.. 
Method. Schulatlas (16. kiad., Gotha 1920); Atlas 
der Lánderkunde (1913 óta). W. alapította a Die 
Bevölkerung der Erde e. folyóiratot s 1879 óta a 
Geographisches Jahrbuch szerkesztője. 1910-ben 
a Magyar Földrajzi Társaság tiszteleti tagjává 
választotta. 

5. W., Johann Martin von, német szobrász, 
szül. Wurzburgban 1777 jún. 24., megh. Rómá
ban 1858 aug. 8. Johann Péter Alexander IV. 
szobrász (1730—1809) fla, eleinte Bécsben Füger-
nél tanult, majd Rómában a szobrászatra tért üx 
és Lajos bajor trónörökös számára ő szerezte meg 
az aeginai szoborcsoportokat. Teljesen klasszi
cista szellemű művei közül kiválnak : a regens-
burgi Walhallát díszítő 92 méter hosszú dombor
műves fríz, amely a régi germánok életét ábrá
zolja, a müncheni diadalkapu szobrászati dísze ób 
a glyptothéka oromcsoportja. 
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6. W. (Wagner- Jachmann), Johanna, német 
énekesnő és színésznő, szül. Hannover mellett 
1828 okt. 13., megh. Würzburgban 1894 okt. 16. 
Wagner Richárd unokahuga. 1850—62-ig a ber
lini operaház tagja volt. 1859-ben Jachmann 
kormánytanácsos neje lett. Miután elvesztette a 
hangját, mint szinósznő aratott nagy sikert. 

7. W., Moriz, német természetbúvár, szül. Bay-
reuthban 1813 okt. 3., megh. Münchenben 1887 
máj. 30. Mint kereskedő Algériába utazott, majd 
1833—36-ig Erlangenben és Münchenben termé
szettudományokat, főleg zoológiát tanult. 1836— 
1838-ig újból Algériát utazta be. Visszatértekor 
Göttingenben geológiai tanulmányait egészítette 
ki. 1842—45-ig a Fekete-tenger parti államait, 
Kaukázust, Arméniát, Kurdisztánt és Perzsiát, 
1852—55-ig Észak- és Közép-Amerikát, továbbá 
Nyugat-Indiát, 1857—60-ig az AndeseketPanamá-
tól Ecuadorig utazta be. 1860-ban a müncheni 
egyetem tanárának és a bajor tud. akadémia tag
jának választotta. Főleg állatföldrajzi és szárma
zástani (darwinistikus) tanulmányokkal foglal
kozott. Tőle származik az ú. n. migratíős elmélet 
(1868), mely szerint az új fajok nem szelekció, 
hanem a változatok térbeli elkülönítése (földrajzi 
elszigetelés) útján keletkeznek. Nagyobb munkái: 
Reisen in der Regentschaft Algier (Leipzig 1841, 
3 köt.); Der Kaukasus und das Land der Kosaken 
(u. o. 1848, 2 köt.); Reise naeh dem Ararát und 
dem Hochlande Armenien (Stuttgart 1848); Reise 
nach Kolchis (Leipzig 1850); Reise nach Persien 
und dem Lande der Kurdén (u. o. 1852, 2 köt.); 
Reisen in Nordamerika (u. o. 1854, 3 köt.) és Die 
Republik Costarica (u. o. 1856); Die Darwinische 
Theorie und das Migrationsgesetz (u. o. 1868); 
Über den Einfluss der geographischen Isolierung 
und Kolonienbildung auf die morphologischen 
Veránderungen der Organismen (München 1871); 
Naturwissenschaftliche Reisen im tropischen 
Amerika (Stuttgart 1870). Irodalmi hagyatéka
ként Scherzer kiadta Die Entstehung der Arten 
durch ráumliche Sonderung címen összegyűjtött 
értekezéseit. 

8. W., Nikolaus, orosz zoológus, szül. Kazán
ban 1830., megh. Szent-Péterváron 1907 ápr. 7. 
1860-ban a kazáni, 1871. a szentpétervári egye
temen az állattan tanárává nevezték ki. Az ő 
ösztönzésére az orosz kormány a Szolovecki-
szigeten (Fehér-tenger) 1881. biológiai állomást 
alapított, melynek 1899-ig igazgatója volt. 
1891-ben az Orosz Kísérleti Psychológiai Társulat 
elnökévé választották. Becsesek a rovarok ana
tómiájáról és idegrendszeréről szóló tanulmányai. 
Sokat foglalkozott spiritiszta-kísérletekkel s a 
spiritizmusnak buzgó híve volt. 

9. W., Ottó, osztrák építész, szül. Penzingben 
1841 júl. 13., megh. Bécsben 1918 ápr. 12. Tanul
mányait a bécsi politechnikumon végezte, majd 
a berlini művészeti iskolát és a bécsi művészeti 
akadémiát látogatta. Bécsben önállósította magát 
s egy egészen új, túlzott szecessziós iránynak 
megalapítójává lett. Kétségtelen művészi kvali
tásai folytán mindazonáltal számos híve ós után
zója van. Főbb építményei a bécsi Diana-fürdő 
és Landerbank, a bécsi postatakarékpénztár új 
palotája, valamint a budapesti Rombach-utcai 

zsinagóga (1872). 1894-ben a bécsi művészeti 
akadémia tanára lett. Újabban a nemzeti jellegű 
magyar építészeti stílus ellen foglalt állást. (Ker
tész K. Róbert: Nemzeti építőművészet, Mérnök 
és Épít. Egylet Közlönye, 1916.) Megjelent tőle: 
Einige Skizzen, Projekté u. aufgeführte Bau-
werke (Wien 1891—1906); Moderné Architektur 
(1902). 

10. W., Paul, agrárkémikus, szül. Liebenauban 
(Hannover) 1843 márc. 7. Miután 1871. a göttin-
geni egyetemen magántanárrá habilitálták, 1872. 
a darmstadti mezőgazdasági kísérleti intézet ve
zetője, 1881. pedig rendes tanár lett. Nagyszámú 
müvei közül, amelyek úgyszólván kizárólag a, 
műtrágyázás kérdéseivel foglalkoznak, a követ
kezőket említjük: Einige praktische wiehtige 
Düngerfragen (7. kiad.,Berlin 1887); DieThomas-
schlacke (1887); Die Steigerung der Bodener-
trage durch rationelle Stickstoffdüngung (2. kiad. 
Darmstadt 1888); Düngungfragen (Berlin 1894— 
1904, 6 f ttz., többször kiadták); Forsehungen auf 
dem Gebiete der Weinbergdüngung (u. o. 1907;; 
Anwendung künstlicher Düngemittel (1912). 

11. W., Péter Josef, német zenetudós, szül. 
Kurenzben (Trier mellett) 1865 aug. 19. A frei-
burgi egyetemen tanár, 1901. ugyanez egyetemen 
a magasabb korálstudiumok végett «Gregoriá-
nus akadémiát)) szervezett. Nevezetesebb mun
kái : Das Madrigál und Palestrina (1892); Ein-
fiihrung in die gregorianischen Meíodien (1895. 
2 kiad. 1901); Über traditionellen Choral (1905); 
Der Kampf gegen die editio Vaticana (1907); 
Elemente des gregorianischen Gesangs (1909); 
Geschichte der Messe (1914); Einführung in die 
kath. Kirchenmusik (1919); Gregorianische For-
menlehre (1921). 

12. W., Richárd, német költő ós zeneszerző, 
szül. Lipcsében 1813 máj. 22., megh. Velencében 
1883 febr. 13., eltemették Bayreuthben, Wahn-
fried nevű nyaralójának kertjében. Drezdában és 
Lipcsében tanult, első szerzeményeiben (zongora
szonáták, fantázia, négyesek) még a hagyomá
nyos utakat követte, de azután a drámai zene
szerzés terén tett kísérletet s bár első müve: 
Die Feen (1833) nem is kerülhetett színre, csak 
halála után adták elő Münchenben, Das Liebes-
verbot (1838) úgyszólván megbukott, később ege
szén új utat tört a drámai zene terén, elveit el
méleti munkákban is hirdetve s egyre kima-
gaslóbb munkáival a csodálok és utánzók nagy 
seregét nyerte meg, de erős ellenséges táborral 
is kellett az általa hirdetett reformiránynak küz
denie. 1834-ben a magdeburgi színház karnagya 
lett, 1836. Königsbergben elvette Planer Mimi;; 
színésznőt, akitől azonban 1861. elvált. 1837-
1839-ig Rigában volt színházi karmester, azután 
három évig élt nagy szükölködésben Parisban, 
ezalatt irta meg. Rienzi operáját, amelyet 1842. 
Drezdában mutattak be s ugyanekkor vissza
költözött Németországba. Rienzi sikerét követte 
A bolygó hollandi (1843), majd a Tannhauser 
(1845) szintén Drezdában. Mindezeknek, vala
mint későbbi müveinek szövegét is maga írtíi. 
1849-ben részt vévén a forradalomban, mene
külni volt kénytelen. Száműzötten élt Parisban 
és Zürichben. Tjohengrint. amely már 1847. 
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készen volt, Liszt vezénylete alatt mutatták be 
1850. Weimarban. 1861-ben kegyelmet nyert és 
visszatérhetett Németországba. 1864-ben nagy 
fordulat állt be sorsában, II. Lajos bajor király 
felkarolta s anyagi támogatása lehetővé tette 
tervének megvalósítását. 1865-ben adták elő 
Tristan és Isolde, 1868. A nürnbergi mester
dalnokok operáit, mire nagyszabású alkotásá
nak, a Nibelungok gyűrűje tetralógiának első 
részét, a Rheingoldot (A Rajna kincse) már 1869., 
a Walküröket 1870. színre hozhatta. A király 
és a német közönség bőkezű támogatásával meg
valósíthatta egy külön szinház (a Bühnenfest-
spielhaus) építését Bayreuthben, amely egészen 
az 6 iiitenciói szerint készült. Alapkövét 1872. 
tették le s 1876. avatták föl Vilmos császár és 
II. Lajos király jelenlétében, amikor is sorozato-
-:in az egész tetralogiát (RJmngold, Wálküre, 
\qfried, Götterdümmerung) előadták. Itt ke-
ilt színre 1882. utolsó nagy műve, a Parsifal, 
melyet nem engedett át egyetlen színháznak 

sem, csak szerzői jogának elévülése (1913) után 
adták elő a nagyobb operaházak, noha a W.-csa-
lád pör útján akarta, de sikertelenül, kizárólag 
a bayreuthi színháznak biztosítani. Kisebb szer-
7eményei közül fölemlítendők: a Paust-ouverture 
;855), az oratóriumszerű Liebesmahlder Apostel, 

.. Kaisermarsch,Huldigungsmarsch (1871), a Fest-
marsch (a flladelflai kiállításra 1876), Siegfried-
Idyll; több dal. "W. a régi operai formával szem
en a szöveg és a zene szoros közösségét köve
tte, a zenének a cselekvő személy lelki álla

potát kell megérzékítenie, jellemüket egyéni 
hangképekben, az ú. n. Leitmotivumokban fes
tette; harmonizálása és hangszerelése mesteri 
kombinációkban gazdag. "W. 1869. Bülow Hans 
elvált feleségét, Cosimát, Liszt Ferenc leányát 
vette nőül. Magyarországon két ízben járt, 1863 
júl. 23. és 28. és 1875 márc. 10. hangversenyt ve
zényelt Budapesten. Egyetlen magyar tanítványa 
Mihalovich Ödön, az Orsz. Zeneakadémia igaz
gatója, aki az ő szövegkönyvére írta Wieland 
der Schmied c. dalművét. Magyar nyelven elő
adásra került operái előbb a Nemzeti Színház
ban, majd az Operaházban: Lohengrin (f ord. 1866, 
Böhm Gusztáv és Ormai Ferenc, 1911, Lányi 
Viktor); Tannháuser (1871, ford. id. Ábrányi 
Kornél); A bolygó hollandi (1873, fordította ifj. 
Ábrányi Kornél, újonnan Radó Antal); A nürn
bergi mesterdalnokok (1883, ford. Váradi Antal); 
A Rajna kincse (1889, ford. Radó Antal); Walkü-
rök(1889,ford. Gsiky Gergely); Siegfried (1892, 
ford. u. a.); Istenek alkonya (1892, ford. u. a.) ; 
a Nibelungok gyűrűjét egészen Lányi Viktor 
fordította (1924); Tristan és Isolde (1901, ford. 
Ábrányi Emil). A Parsifalt a Népoperában 1914 
jan. 1. német nyelven mutatták be, lefordította 
Kereszty István, később Lányi Viktor. Irodalmi 
munkái közül magyarul megjelentek: Művészet 
és forradalom, ford. Ábrányi Kornél (1867), 
újabban Gy. Alexander Erzsi ós Radványi 
Ernő (Világkönyvtár); Egy német muzsikus Pa
risban, ford. Cserna Andor (1920); Beethoven, 
ford. Fegyverneki István. V. ö. Glasenapp, 
Das Lobén R. W.-s (1876-1911); W. Tappert 
(1883Í.- Ad W. Juliién (1886); K. Torchi (1890); 

H. St. Chamberlain (1894) életrajzait; Alfréd 
Ernst, L'oeuvre de W. (1893); Ernst Newmann, 
A study of Wagner (1899); W. Kienzl, R. W. 
(1904); M. Eoch, R.W. (1907-18,3 köt.); Lieh-
tenberger, W., ford. Esty János; Haraszty Emil, 
W. és Magyarország; Hevesy Iván, Rienzi, A 
bolygó hollandi, Tannháuser és Lohengrin drá
mai és zenei elmélete (1921); Molnár Antal, 
W.-breviárium (1925, 2 köt.). 

13. W., Rudolf, német üziológus és antropoló
gus, szül. Bayreuthban 1805 jún. 30., megh. Göt-
tingenben 1864 máj. 13. 1822-ben Erlangenben, 
majd Würzburgban lett tanár. 1840-ben Blumen-
bach helyét nyerte el Göttingenben. 1861-ben 
létrehozta a göttingeni antropológiai kongresz-
szust, amely az emberi test méréseinek módsze
rében megállapodott; a kongresszus jelentését 
Baer K. E. társaságában ő szerkesztette. Nagy
jelentőségű az általa kiadott Handwörterbuch 
der Physiologie (4 köt.. Braunschweig 1842-— 
1853). Neurologische Untersuchungen (Göttingen 
1854) c. müve erős tollharcot vont maga után, 
amelyben W. a természetvizsgálásban a spiritua-
lisztikus irányt képviselte Vogt Károly és Mole-
schott materialisztikus irányával szemben. Egyéb 
művei: Lehrbueh der vergleichenden Anatomie 
(Leipzig 1834—1835, 2. kiad. Lehrbueh der Zoo-
tomie címen 1843—1847); Grundriss der Enzyk-
lopádie und Methodologie der medizinischen 
Wissenschaften(1838); Lehrbueh der Physiologie 
(1839, 2. kiad. 1857); Menschenschöpfung und 
Seelensubstanz (1854); Über Wissen und Glau-
ben (1854); Der Kampf um die Seele vom Stand-
punkt der Wissenschaft (1857). 

14. W., Rudolf, von, német technológus, szül. 
Lipcsében 1822 febr.l3.,megh.Würzburgban 1880 
okt. 4. A kémia tanára volt Nürnbergben, 1856-tól 
Würzburgban a technológia tanára, majd a bajor 
technikai iskolák vizsgálóbiztosa. Munkái közül 
nevezetesebbek: Theorie und Praxis der Gewerbe 
(1857—64, 5 köt.); Handbucb. der chemischen 
Technologie (1871), mely számos kiadást ért. 

15. W., Siegfried, német zeneszerző, W- 12. 
fia, szül. Triébschenben (Luzern mellett) 1869 
jún. 6. Atyja építésznek szánta, de ő is a zenész
pályát választotta. 1894-ben Bayreuthban segéd
karmester lett. 1896 óta az ünnepi játékok egyik 
karmestere. Operái : Der Bárenháuter (1899; a 
budapesti Operaházban először adták 1900 febr. 
Várady Sándor fordításában); Herzog Wildfang 
(1901); Der Kobold (1904); Brúder Lustig (1905); 
Das Sternengebot (1908); Banadietrich (1909); 
Schwarzschwanenreich (1918); Sonnenflammen 
(1918); ezenkívül több előadásra váró dalműve 
van, mint Der Eeidenkönig (1915); Der Friedens-
engel (1915); An allém ist Hütchen schuld (1916); 
Der Schmied von Marienberg (1920). Irodalmi 
müve: Erinnerungen (1923). 

Wagner-féle kalapács, 1. Árammegszákító 
és Mágneses kalapács. 

Wagnerit (ásv.), magnóziumfluofoszfát: 
Mg(MgF)P04 ; 

borsárga vagy halvány vörös, oszlopos, zsírfónyfi, 
áttetsző monoklin kristályok. Werfen, Salzburg; 
Norvégiában Bamle mellett több deciméter hosszú 
érdes kristályokban, mint ú. n. kjerulfin. 



Wagne r - J achmann — 488 — Wahrmund 

Wagner-Jachmann, Johanna, 1. Wagner, 6. 
Wagner-Jauregg, Július, orvostanár, szül. 

Welsben (Felső-Ausztria) 1857 júl. 3. Az egyete
met Bécsben végezte s 1880—82. a belgyógyá
szati, 1883—89. a pszichiátriai klinikán volt 
asszisztens, 1885. magántanár; 1889. az elme
gyógyászat r. tanára Grácban, 1893. Bécsben. 
Számos tanulmányt tett közzé szaklapokban a 
pajzsmirigyről, golyváról, kretinizmusról; to
vábbá törvényszéki orvosi és öröklési kérdések
ről. Külön értekezései jelentek meg a paralysis 
progressiva kezeléséről. 

Wagram (Devtsch- W.), falu Korneuburg alsó
ausztriai kerületi kapitányságban, a Morva-mezőn, 
(i9io) 1873 lak.; ismeretes arról a győzelemről, ame
lyet az aspemi ütközet után 1809 júl. 5. és 
6. Napóleon Károly főherceg hadai fölött ara
tott. 

Wagram hercege, 1. Bertlder. 
Wagrien, Holstein hercegségnek a Keleti-ten

ger, Trave és Schwentine közt fekvő része. 8 40-ben 
Nagy Károly e területet a szláv obotritáknak en
gedte át. A XII. sz.-ban a holsteiniak foglalták el. 

Wahl, Gustav, német tudós, szül. Berlinben 
1877 júl. 25. Előbb a heidelbergi egyetemi könyv
tár hivatalnoka, 1907—13. a Senckenberg-könyv-
tár könyvtárosa Frankfurt a/M. s 1913 óta a 
Deutsche Bücherei vezetője Lipcsében. Mint tudós, 
munkatársa a Wörterbuch der alteren deutschen 
Rechtssprache vállalatnak s egyéb szakművek 
mellett önálló müve: Johann Christoph Kost 
(1902.) 

W a l i l b . , latin növónynóv után Wahlenberg 
Georg (1. o.) nevének rövidítése. 

Wahlenberg, 1. Anna, svéd dráma- és regény
írónő, szül. 1858 máj. 23-án Stockholmban. Művei 
németül is megjelentek. Híres «Aus der Tiefe 
rufe ich» c. regénye (Leipzig 1912). Több svéd 
mesegyűjteményt is adott ki, ilyenek t'Schwe-
discheMárchen» (Leipzig 1909.)és «Die Schwarzel-
fen und andrenordischeMarchen» (München 1913). 

2. W., Georg, svéd botanikus, szül. Skarphyt-
tanban (Svédország) 1780 okt. 1., megh. Upsalá-
ban 1851 márc. 23. Itt mint Thunberg utóda 1826 
óta a botanika tanára, a növénykert igazgatója 
meg a múzeum intendánsa volt. Leginkább a 
növényföldrajzban tüntki. 1813-ban hazánk északi 
részeit a Vág meg a Dunajec, továbbá az Árva 
meg a Poprád közt beutazta s kutatása eredmé
nyét Flóra Carpatorum principalium címen (Göt-
tingen 1814, négy táblával) adta ki. Más neve-
zetezebb munkája: Flóra Lapponica (Berlin 1812, 
30 táblával); De vegetatione et climate in Hel-
vetia (Zürich 1813, három táblával); Flóra Up-
saliensis (Upsala 1820); Flóra Svecica (u. o. és 
Leipzig 1824—26, 2. kiad. 1831—33). A Svensk 
botanik részére is dolgozott. 

Wahlner Aladár, bányász, szül. Betléren (Gö-
mör vm.) 1861.1896-ban a pénzügyminisztériumi 
bányahatósági osztály előadója, 1907. min. tan., 
1913. pedig az osztály vezetője lett. Több nagyobb 
külföldi tanulmányutat tett és kiterjedt szakiro
dalmi munkásságot fejtett ki. Az 1901-iki új bánya
törvény előadói tervezetének bizottsági előadója 
volt. 1909-ben Wekerle, akkori pénzügyminiszter 
megbízásából W. készítette a földgáz és kálisó 

törvényjavaslatokat. 1918-ban helyettes állam
titkárrá nevezték ki. Önállóan megjelent miivei: 
A bányatörvény javaslat indokolása (1903); Ma
gyarország bánya- és kohóiparának statisztikája. 
(1897-től). Az 1920—21 években mint szénterme
lési kormánybiztos is működött, 1922—25 évek
ben pedig a Széngazdasági tárcaközi bizottság 
elnöke volt. Ifjabb éveiben szépirodalommal is 
foglalkozott; két kötet verse jelent meg (1883. és 
1885). 

Wahls ta t t (Kloster-W.),talu Liegnitz porosz 
kerületben, (1919) 739 lak. II. Jámbor Henrik 
sziléziai herceg itt esett el 1241 ápr. 9. a tatárok 
elleni ütközetben; 1813 aug. 26. Blücher meg
verte a Macdonald vezérlete alatt álló franciákat. 

Wahnschaöe, Félix, német geológus, szül. 
Berlinben 1851 jan. 27. megh. Kaltendorfban 
(Szászország) 1914 jan. 20. A berlini egyetemen 
tanár volt 1886 óta. Legnevezetesebb munkálko
dása Skandinávia és Eszaknémetország jégkor
szakbeli lerakodásainak ismertetésében mutat
kozott. Bz irányú művei: Die Quartárbildungeu 
der Umgegend von Magdeburg (Berlin 1885); Die 
Oberfláchengestaltung des norddeutschen Flach-
landes (Stuttgart 1891); Der Grunewald bei Ber
lin, seine Geologie, Flóra und Fauna (Jena 1907); 
Die Biszeit in Norddeutschland (Berlin 1910). 
Megalapította 1911. Berlinben az agrogeologiai 
és talaj ismeret kérdéseit tárgyaló Internationale 
Mitteilungen für Bodenkunde c. folyóiratot. 

Wáhring, Bécsnek egykori külvárosa, jelen
leg annak XVIH. kerülete. 

Wahrmann Mór, kereskedő ós politikus, szül. 
Budapesten 1832 febr. 29., megh. u. o. 1892 nov. 
26. Egyetemi tanulmányai végeztével a kereske
delmi pályára lépett és a Wahrrnann ós fia cég 
tagja lett. A zsidó emancipáció törvénybe ikta
tása után az első zsidó vallású képviselő lett, s 
haláláig Budapest V. kerületének képviselője volt. 
A főváros üzleti életének és kereskedelmi s ipa
ros köreinek jelentékeny tényezője volt. A buda
pesti kereskedelmi és iparkamarának s a Lloyd-
társulatnak elnöke, valamint elnöke volt a pesti 
izraelita hitközségnek. 

Wahrmund, 1. Adolf, osztrák orientalista, szül. 
Wiesbadenben 1827 jún. 10., megh. Bécsben 1913 
máj. 15.1862 óta a bécsi egyetemen mint magán
tanár, 1870 óta ugyanott a keleti akadémián mint 
rendes tanár működött. Munkái: Praktisches 
Handbuch der neuarabischen Sprache (3. kiad. 
Giessen 1886); kiegészítésül: Lesebuch (2. kiad. 
2 részben u. o. 1880); Praktisches Handbuch der 
osmanisch-türkischen Sprache (2. kiad. u. 0.1879); 
Handvvörterbuch der neuarabischen und deutschen 
Sprache (2 köt., u. o. 1874-77); Praktisches Hand
buch der neupersischen Sprache (2. kiad. Giessen 
1889). Költői munkái is vannak: Dichtungen 
(Wien 1880, Leipzig 1892); Abbásza, szomorújáték 
(1890). Antiszemita pártiratokat is tett közzé. 

2. W., Luduig, egyházjogász, szül. 1861-ben. 
Innsbruckban volt egyetemi tanár, de Wissen-
schaft eímen kiadott szabadszellemü felolvasásai 
miatt nagy zavargás tört ki Innsbruckban, mun
káját pedig az ügyészség, mint vallási érzelmeket 
sértőt lefoglaltatta s a bécsi törvényszék ítélete 
néhány tétel f ölmentésóvel, a lefoglalást helyben-
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hagyta. A további zavargások elhárítása végett 
a prágni német egyetemre helyezték át. Az emlí
tett munkán kívül főbb művei: Das Ausschlies-
sungsrecht bei den Papstwahlen (1888); Das 
Kirchenpatronatrecht in Oesterreich (I—II. 1894— 
1S96); Das deutsche Reich und die kommenden 
Papstwahlen (1903); Ehe und Eherecht (1906); 
Keligion und Klerikalismus (1906); Ultramontan 
U908). 

Wahsatch-hegység (ejtsd: vazacs, Wahsatch 
Mountains), a Sziklás-hegység egy része Utah 
^szakamerikai államban, a Nagy-Sóstónál kezdő
dik s a Coloradó-kanyónig húzódik, legmagasabb 
1,'súesa a 3535 méter magas Mount-Terril és a 
8720 méter magas Belkuap, folyói a Coloradóba 
ömlenek. 

Waiblinger, Wilhelm Friedrich, német költő, 
szül. Heilbronnban 1804 nov. 21., megh. Rómá
ban 1830 jan. 17. Tehetséges, de a sorstól sokat 
hányatott életét zavartan tükröző lírikus, aki egy
részt Hölderlin, másrészt Byron hatását mutatja. 
Munkái: Phaeton (1823); Vier Erzahlungen aus 
íjriechenland (1823); Blüten der Muse aus Rom 
1829); Gesammelte Werke (kiadta Canitz 1839) ; 
lediobte (kiadta Wörike 1834); Bilder aus Neapel 
and Sicilien (kiadta Grisebach 1879); Lieder des 
römischen Karnevals (kiadta Grisebach 1881). 

Waideck bárónő, 1. Henrik, 1. 
Wáinámöinen, a Kalevala (1. o.) fő hőse. 
Wainscot , 1. Fürészárú. 
Wuisb., latin növénynév után Waisbecker 

Antal (1. o.) nevének rövidítése. 
Waisbecker Antal, orvos, botanikus, szül. Kő

szegen 1835 jan. 29., megh. u. o. 1916 ápr. 4. 
1858-ban Bécsben orvosdoktor, 1861. Kőszeg tiszti 
főorvosa, 1870. Vasvármegye tb. főorvosa, 1872. 
a kőszegi járás tiszti járási orvosa lett. Számos 
orvostudományi közleményén kívül Vas várme
gyének, főképen Kőszeg környékének flóráját 
több közleményben ismertette és több kétes nö
vényfajt tisztázott. Főműve: Kőszeg és vidéké
nek edényes növényei (Kőszeg, 1. kiad. 1882, 2. 
kiad. 1891). Több növény van nevéről elnevezve. 
Életrajza Gayer Gyulától, Magyar Botan. Lapok 
1916, 6—12. sz. 

W a i t e p a t e n t (Waite-sajtó), gyorssajtó ki
sebb acélmetszetek sokszorosítására, hasonlatos 
a Johnston-sajtóhoz. Automatikusan működik. 
Dombornyomáshoz és kétszínű nyomáshoz hasz
nálják. 

Waitz, 1. Georg, német történetíró, szül. Flens-
hurgban 1813 okt. 9., megh. Berlinben 1886 máj. 
24-én. Előbb Hannoverben működött, mint a Mo-
numenta Germaniae historiea kútfőgyüjtemény 
munkatársa s több krónikát adott ki ("Widukind, 
Kekehardus, Saxo, Adhemarus stb.). 1842-ben 
deli egyetemi tanár lett. 1848-ban a frankfurti 
német nemzeti parlamentbe választották; 1849. 
:i göttingeni egyetemre hívták meg. 1875-ben 
Berlinbe költözött és átvette a Monumenta szer
kesztését. \V. kiváló szövegkritikus volt és gon
dos kútfőkiadásaival iskolát alapított. A Magyar 
Tud. Akadémia 1879-ben kültagjává választotta. 
Müvei: JahrbUeher des Deutsehen Reichs unter 
König Heinrich I. (Leipzig 1885, 3. kiad.); Deu
tsche Yerfassungsgeschichto (Kiél 1844—1878, 

I—VIII. kö t , azóta újabb kiadásokban is); Schlee-
wig-Holsteins Geschichte (Göttingen 1851—54, 
2 köt.); Lübeck unter Jürgen Wullenweber (Berlin 
1855—56, 3 köt.); Urkunden zur deutscliGn Ver-
fassungsgeschichte im 11. und 12. Jahrhundert 
(u. o. 1886, 2. kiad.). Ó dolgozta át Dahlmann 
Quellenkunde zur deutsehen Geschichte c. müvét. 
V. ö. Steindorff, Bibliographische Übersieht über 
Georg W. Werke (Göttingen 1886); Eberh. Waitz, 
Georg W. Ein Lebens- und Charakterbild (Berlin 
1913). 

2. W., Theodor, német filozófus, szül. Gothá-
ban 1821 márc. 17., megh. Marburgban, mint 
egyetemi tanár, 1864 máj. 21. Herbart követője 
volt. Művei: Grundlegung der Psychologie (2. 
kiad. Leipzig 1878); Lehrbuch der Psychologie 
als Naturwissenschaft (1848); Allgemeine Paeda-
gosik (4. kiad. 1898); Anthropologie der Natur-
völker (1859—64, 2. kiad. 1877). 

Wake (ejtsd: uék), lakatlan korall-sziget a Csen
des-óceán nyugati részében, a Marschall-szigetek-
től északra, az északi szélesség 19° 11' és a keleti 
hosszúság 166" 31'.alatt; 1898 óta az Észak
amerikai Egyesült-Államok birtoka. 

Wakeüeld (ejtsd: uékfíid), város Yorkshire angol 
countyban, a West-Riding főhelye, (1921) 52.S92 
lak. Jelentékeny textilipari éa kereskedelmi hely. 
W. ismeretes még Goldsmith regényéről, Tíie 
vicar of W.-ről ós az 1460 dec. 24. itt vívott 
csatáról, amelyben Margit királyné a yorki her
ceget legyőzte, aki a csatában el is esett. 

Walaam (finnül Valamo), Viborg finn kerület
hez tartozó sziklás, természeti szépségekben gaz
dag sziget a Ladoga-tó ÉNy.-i részében. Rajta áll 
egy a XIII. sz.-ból való és búcsújáróktól gyakran 
felkeresett kolostor. 

Walafried Strabo (Strábus a. m. kancsal) 
Szt. Benedekrendi apát, egyházi író és latin költő, 
szül. 808 körül, megh. 849 aug. 18. Francia
országban. 838-ban apát Reichenauban. Neve
zetesebb munkái: Glossa ordinaria és De exordiis 
et incrementis quarundam in observationibus ec-
clesiasticis rerum. Költeményeit kiadta Dümm-
ler (Monumenta Germaniae, Poetae latini). 

Walchensee, halakban gazdag glaciális tó 
Felső-Bajorországban Tölz mellett. 803 m. ma
gasban fekszik, kerülete 26 km., területe 16 km3, 
lefolyása a Jaehenau az Isarba. 

Walcheren, Zeeland németalföldi tartomány
hoz tartozó, 22 km. hosszú és legföljebb 18 km. szé
les sziget a Schelde torkolata és az Északi-tenger 
közt. Jelentősebb városa és kikötője Vlissingen. 
W. ismeretes az 1809-iki brit expedícióról. 

Walchowit (ásv.) a. m. retinit. 
W a l c k . , latin tud. állatneveknél Walckenaer 

Charles Athanase báró (1. o.) nevének rövidítése. 
Walckenaer (ejtsd: váiknár), Gliarles Athanase 

báron de, francia író, szül. Parisban 1771 dec. 25., 
megh. u. o. 1852 ápr. 28. Nevezetesebb munkái: 
Histoire de la vie et des ouvrages de Lafontaine 
(Paris 1820, 2 köt., 4. kiad. 1858); Histoire de la 
vie et des poésies d'Horace (u. o. 1849, 2 köt.); 
Mémoires touchants la vie et les éerits de la mar-
quise de Sévigné (u. o. 1842—52, 5 köt). Több 
regényt, valamint földrajzi és természetrajzi 
munkát is írt. 
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Walcker, Eberhard Friedrich, német orgona-
készítő, szül. Cannstadtban 1794 júl. 3., megh. 
Ludwigsburgban 1872 okt. 4. Sok tekintetben 
tökéletesítette az orgonát. Korszakos találmánya: 
a golyóláda. 

Walcott (eítsd: wóiikott), Charles Doolittle, 
amerikai paleontológus, szül. Village of New-
York Millsben 1850 márc. 31. 1879-ben a U. S. 
Geological Survey kötelékébe lépett mint geoló
gus, 1894. ennek igazgatója s 1902. a Smith-
sonian Institution titkára lett. Megalapítója a 
washingtoni Academy of Scienoenok, amelynek 
több éven át elnöke is volt. Munkái közül neve
zetesebbek: Fauna of the Lower Cambrian or 
Olenellus zone; The North American Continent 
during Cambrian time; Fossil Medusae, Cambrian 
brachiopoda. 

Wald, város Düsseldorf porosz kerületben, 
(1919) 25,883 lak., esernyő-, kés-, villa-, ollókészí
téssel, kőbányával. 

Wald Péter, 1. Valdensek. 
Waldapfel János, pedagógus, szül. Nagyzáb-

láton (Trencsén vm.) 1866 okt. 14. 1897 óta a 
budapesti gyakorló főgimnázium tanára és éve
ken át a gyakorlati tanárképzés vezetője, majd 
1919 óta a tanárképzőintézetben a tanítástan 
előadója. Jankovich miniszter iskolai reform
munkálatai idején az Országos KözoktatásiTanács 
előadója volt. Kisebb filológiai és matematikai 
közleményem kívül önállóan vagy külön lenyo
matban megjelent: Tanítók hibái, írta Hughes 
(angolból ford., Budapest 1894); A nemzeti elem 
gimnáziumaink tantervében és utasításaiban 
(u. o. 1895); Die Padagogik Bacons (Langensalza 
1896); A házi nevelésről (Budapest 1896); A 
gimnáziumi tanterv revíziója (u. o. 1897); Ada
lékok a gimnáziumi oktatás elméletéhez (u. o. 
1898). 1897-ben szerkesztette Volf Györggyel 
együtt a Kármán-Emlékkönyvet s 1914-ben Köz
műveltség c. művelődéspolitikai folyóiratot in
dított. 

Waldau, Max, német költó (igazi neve: Hauen-
schild Richárd Georg), szül. Boroszlóban 1825 
márc. 10., megh. Thscheidt nevű jószágán (Szi
lézia) 1855 jan. 20. Költeményei: Blatter im Winde 
(Leipzig 1848); Canzonen (u. o. 1848); Cordula 
(1851); Rahab (1855). Regényei: Naeh der Natúr 
(Hamburg 1850,3 köt.); Aus der Junkerwelt (u. o. 
1850, 2 köt.). 

Waldbauer Imre, hegedűművész, szül. 1890. 
Kerpely Jenővel megalakította 1910. a róluk el
nevezett kamarazenetársaságot, melyet a külföl
dön Magyar vonósnégyes néven ismernek. 

Waldburg, német hercegi és grófi család. Ősi 
birtokai a sváb földön voltak s Í803. egy fejede
lemségben egyesittettek. Tagjai 1214 óta a biro
dalmi főasztamoki (Truchsess) címet viselték, 
innen a család W.-Truchsess neve. Régibb tagjai 
közül említendők: Georg (megh. 1531), ki a sváb 
szövetség vezére volt 1519. Ülrik, württembergi 
herceg ellen, 1525. pedig a parasztlázadás leve
résében volt nagy része és Gébliard, aki 1577. 
kölni érsek lett, de 1582. áttért a református hitre. 
A család jelenleg két főágban virágzik. Az idő-
sebbik W.-Wolfegg-Waldsee-ág feje Maximi
lián herceg (született 1863), az ifjabb W--Zeil-

Trauchburg-ág feje Erich August herceg (szül. 
1899). Ennek egyik rokona, Georg gróf (szüL 
1878) vette nőül 1912 szept. 12. Ferenc Szalvátor 
főherceg és Mária Valéria legidősebb leányát, 
Erzsébetet. 

Waldburg-Zeil (W.-Syrgenstein), Kari, gróf, 
német sarkutazó, szül. Neutrauchburgban (Würt-
temberg) 1841 dec. 18., megh. a bajor Syrgen-
stein kastélyban 1890 jan. 30. Mint végzett erdész 
1866. a hadseregbe lépett, 1870. Heuglinnel (1. o.) 
a K.-i Spitzbergákra utazott, 1876. a Brehm-
Finsch-féle expedícióhoz csatlakozott, 1881. a 
Jenisszej torkolatáig jutott. 

Waldeck, a német birodalomhoz tartozó szabad 
állam, azelőtt fejedelemség, 1055 km2 területtel, 
(1924) 53,603 lak. W. hegyes-dombos vidék, leg
magasabb része (Upland) a Rajnai palahegység
hez tartozik. Folyóvizei a Weser vidékéhez tar
toznak ; jelentékenyebbek az Eder és Diemel. Az 
éghajlat általában zord;, termékenyebb vidékek 
az alsó Eder mellett és ÉK.-en vannak. Fő fog
lalkozás a földmlvelés. Az ipar jelentéktelen. Az 
1919-iki, 1922. kiegészített alkotmány szerint az 
országgyűlés 17 képviselőből áll, ez választja a 
3 tagú országos bizottságot, amely a korábbi feje
delem fenségjogait gyakorolja. Pyrmont területét 
1922. Poroszországgal egyesítették. Törvény
széke nem az ország területén van, hanem a kas-
seli törvényszék. Közigazgatásilag 3 kerületre 
van beosztva. 

Története. W. első uralkodói a Schwalenberg 
grófok voltak, kiknek egyik mellékágából szár
mazott Adolf gróf (megh. 1270) a fejedelmi ház 
őse. 1607-ben Józsiás gróf íiai osztoztak W. terü
letén ; az idősebbik, Keresztély (megh. 1634.) a 
Wildungeni ágat alapította, az ifjabbik, Wólract 
(megh. Í640) Eisenberget kapta s 1631. megsze
rezte Pyrmont grófságot. Ennek fia, György 
Frigyes 1682. birodalmi fejedelmi címet kapott 
I. Lipót császártól (1. György, 21.) György Viktor 
(1. György, 22.) uralkodása alatt (Í845—93) W. 
új alkotmányt kapott s 1867. belépett az Észak
németszövetségbe, 1871. pedig a Németbirodalom 
tagja lett. 1868 óta W. fejedelemség porosz köz
igazgatás alatt állt, a fejedelem csak a kegyel-
mezés, az egyházi felügyelet és a törvények szen
tesítésének jogát tartotta fenn magának. 1893 
máj. 12 óta Frigyes uralkodott (1. Frigyes, 76). 
Ez 1918 nov. 13. iemondott, mire W. mint szabad 
állam csatlakozott a Németbirodalomhoz. V. ü. 
iíb/fJwmíer,Historisch-genealogischesHandbuch 
tiber allé Gráf en und Fürsten von W. und Pyr
mont (Kassel 1883); Wagner, Geschichte Wal-
decks und Pyrmonts (Wildungen 1888). 

Waldeck, Benedikt Franz Leo, porosz poli
tikus, szül. Münsterben 1802 júl. 31., megh. Ber
linben 1870 máj. 12. Az 1848-iki porosz nemzet
gyűlésbe képviselővé választva, a legszélső bal
párt vezére és az alkotmányi bizottság elnöke 
lett. Az oktrojált alkotmány lényegében az ö 
műve (Charta W.). Részt vett az adómegtagadó 
határozat hozatalában is és a nemzetgyűlés felosz
latása után aláírta a nemzethez intézett proklar 
mációt. Ö szövegezte a Brandenburg-Manteuflel 
minisztérium ellen intézett felségsértési vádiratot 
is. 1849-ben egy hamis levél alapján letartóztat-
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tak, de a bíróság felmentette. 1860-ban ismét a 
képviselőházba került és nagy szerepet játszott 
az 1862—66-iki alkotmányválságban. Beteges
kedése miatt 1869. a parlamenti szereplésről le 
kellett mondania. Munkáit Briefe und Gedichte c. 
alatt Schlüter adta ki (Paderborn 1883). 

Waldeck-Rousseau (ejtsd: — russzó), Pierre 
Marié, francia államférfiú, szül. Rennesben 1846 
dee. 2., megh. Parisban 1904 aug. 10. Mint hír
neves párisi ügyvédet választották be 1879. a 
képviselőházba, hol kiváló szónoki tehetségével 
és szaktudásával tűnt ki. 1881—82-ben Gambetta, 
1883—86. Perry kormányában belügyminiszter 
volt. 1894-ben a szenátusba választották s az 
1895-iki elnökválasztásnál az első szavazásnál 
184 szavazatot kapott, de Paure javára vissza
lépett. 1899 jún. Dupuy visszalépése után ő állott 
a kormány élére. Egyesítette a baloldalt a nacio
nalista-klerikális pártok ellen s végleg lecsende
sítette a Dreyf'us-Vtgy támasztotta zavarokat. 
1902 jún. mondott le betegeskedése miatt s át
engedte helyét Combesnak, kinek erőszakos egy
házpolitikáját nem helyeselte. 1910-ben Parisban 
szobrot emeltek emlékének. Művei: Discours po-
iitiques (1894, új kiad.); Politique francaise et 
etrangére (1903); Pour la République (1905); 
I/État et la libertó (1906); Plaidoyers (1906, 2 
köt.) V. ö. Deschamps, W., orateur et homme 
d'État (Paris 1905). 

Waldenburg in ScMesien, az ugyanily nevű 
járás székhelye, (1919) 37,192 lak., jelentékeny 
porcellán- és kőedénygyártással, porcellánfestés
sel, üveggyárral és nagy kőszénbányával. 

Waldenburgi hegység (Alsósziléziai szén-
liegység), a Szudéták egy része Porosz-Szilézia, 
és Csehország határán, kőszene, vasércei, ásvány
vízforrásai és épületkövei miatt nevezetes, ezeket 
nasry mértékben bányásszák. 

Waldensek, 1. Valdensek. 
Waldenström, Paul, svéd teológus és politikus, 

szül. Luleában 1838 júl. 20., megh. Lidiagöben, 
Stockholm mellett 1917 júl. 15. Mint tanár ós 
lelkész működött Geflében 1874 óta. Vallási né
zeteit 1873. Om försoningens betydelte (A kien
gesztelés jelentőségéről) c. müvében tette közzé 
s egy új vallási irány alapítója lett, melynek ter
jesztésére 1878. a svéd missziószövetséget alapí
totta. 1882-ben le kellett mondania lelkészi állá
sáról, de tanai különösen az amerikai svédek közt 
lelkes fogadtatásra találtak. 1885—1905-ben a 
svéd képviselőházban volta mértékletesség párt
jának vezére. Számos teológiai munkát írt s igen 
becses az Új-Szövetségnek általa készített jegy-
zetes fordítása (Stockholm 1883—94, 2 köt.). 

Wálder Gyula, műépítész, szül. Szombathelyen 
1884. A budapesti műegyetemen az ókori építé
szet tanára. Számos pályázaton nyert díjat; szé
leskörű tevékenységet folytatott XVIII. sz.-beli 
épületek renoválásával, tervezéseiben leginkább 
a magyarországi barokkformák felhasználásával 
a magyar barokkstílust fejlesztette. Nevezete
sebb alkotásai: a szombathelyi kultúrház, a ba
lassagyarmati múzeum, a beszterczebányai erdő-
igazgatósági palota, Gyöngyösön a Nemzeti Bank 
épülete s a tűzoltólaktanya, az egri Szt. Ferenc-
otthon, a miskolczi zenepalota, a szófiai magyar 

követség palotája. Ő tervezte II. Sylvester sír
emlékét a római Lateráni bazilikában, valamint 
több emléktáblát, elkészítette a Margitsziget vég
leges rendezési tervét s a Pénzintézeti Központ 
palotájának tervezetét. 

Waldersee, Alfréd, gróf, porosz tábornagy, 
szül. Potsdamban 1832 ápr. 8., megh. Hannover
ben 1904 márc. 5. Mint vezérkari tiszt szolgált 
az 1866-iki osztrák s az 1870—71-iki francia há
borúban. Moltke lemondása után 1888 aug.-ban a 
vezérkar főnöke lett lovassági tábornoki rang
gal. 1891-ben az altonai (9.) hadtest parancsno
kává, 1898. pedig a 3. hadsereg felügyelőjévé 
nevezte ki II. Vilmos császár, aki különösen ked
velte őt. 1900-ban tábornagy lett s reá bízták a 
kínai boxerlázadás leverésére küldött nemzet
közi sereg fővezérletét. 1900 okt. 17-én érkezett 
W. Pekingbe és félévi erélyes és sikeres hadmű
veleteivel az egész Pecsili tartományt megszál
lotta és a kínai kormányt elégtételadásra szorí
totta. 1901 jún.-ban hazatért ós elfoglalta előbbi 
állását. Emlékirata: Denkwürdigkeiten (3 köt., 
1922—23). V. ö. V. Rauch, Mit Gráf W. in China, 
Tagebuchaufzeichnungen (Berlin 1907). 

Waldeyer-Hartz, Wilhelm von, német ana
tómus, szül. Hehlenben (Braunschweig) 1836 okt. 
6-án, megh. Berlinben 1921 jan. 23. A berlini 
egyetemen 1864. a kórboncolástannak magán-, 
1867. rendes tanára, 1872. az új strassburgi egye
tem tanára és kórboncolástani intézetének igaz
gatója lett; 1883 óta ismét a berlini egyetemre 
ment át, míg 1910. nyugalomba vonult. 1916-ban 
nemességet kapott. A M. Tud. Akadémia 1869. 
kültagjává választotta, 1911. pedig a budapesti 
tud. egyetem díszdoktorsággal tüntette ki. Több 
kiváló magyar tanítványa volt, így Mihálkovics 
Géza, akinek temetésén 1899. Budapesten beszé
det mondott. Főbb művei: Eierstock und Eier 
(1870); Archiblast und Parablast (1883); Wiesoll 
man Anatomie lehren und lemen (1884); Beitráge 
zur Kentniss der Lage der weiblichen Becken-
organe (1892); Die Geschlechtszellen (1903); Die 
Intraparietalnáthe (1917). Egyik szerkesztője volt 
azArchiv für mikroskop. Anatomie és Archív 
für Anatomie und Physiologie c. folyóiratoknak. 

Waldheim, város Lipcse szász kerületi kapi
tányságban, (1919) 11,126 lak., szivar-, bútor-, 
posztó-, nemezgyártással, cipó-, játékszerkészl-
téssel. 

W a l t l h e i m i a (állat)), 1. Pörgekarúak. 
Waldis, Burkard, német költő, szül. Allen-

dorfban 1490 körül, megh. Abterodeban (Hessen) 
1556 körül. Mint franciskánus barát 1524. a refor
mációhoz csatlakozott, 1544. Abterodeban lelkész 
lett. Művei: Vom verlornen Sohn (1527, dráma); 
Ásopus (Frankfurt 1548); Papstisch Reich (sza
tíra, 1555). A XVI. sz. legkiválóbb szatirikusai 
közé tartozik. Állatmeséivel a magyar irodalomra 
(Pesti Gábor) is hatással volt. 

Waldmann, Jjadolf, zeneszerző, szül. Ham
burgban 1840 jún. 30., megh. Berlinben 1919 
febr. 7. Sok népszerű dalt irt, ezek közt a Magyar
országon is egykor ismert Fischerin du kleice 
c. dalt. 

Waldmüller , l . íWÍMa«d Georg, osztrák festő, 
szül. Bécsben 1793 jan. 15., megh.n. o. 1865 aug. 23. 
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A bécsi akadémián tanult, 1811. Pozsonyban élt, 
majd 1811—14. Zágrábban gróf Gyulay házánál 
mint rajztanító működött. Bécsbe visszatérve, 
sokat másolt régi mesterek után és arcképeket 
festett, emellett mindinkább felkarolta a genre-
festést és ezen a téren, ügy mint arcképeivel is, 
a bécsi biedermeier-festés legkiválóbb képvise
lője, aki a természet közvetlen, éles megfigyelésé
vel, finom kolorisztikus érzésével és különösen 
tájképeiben nyilvánuló modern felfogásával kor
társai fölé emelkedik. Képmásain kivül, ame
lyek a nyilvános és magángyűjtemények kincsei, 
következő genreképei emelendők ki : Szentiván 
napja (1844), Nagyapa születésnapja (1845), A fog
lalás (1847), Az újonc búcsúja (1858), A kereszt
anya búcsúja, A szomszédok (1859), A gratulálok 
(1861), Templomozás tavasszal, A menyasszony 
búcsúja (1863, valamennyi a bécsi Modern képtár
ban) ; Karácsony a parasztszobában (1844, Bécs, 
Művészettört, múzeum); Az örökbefogadás (1849, 
boroszlói múzeum); Hazatérés a búcsúról (Berlin, 
Nationalgalerie); A panoráma (1847, Budapest, 
Szépmüv. Múzeum). 1820-ban a bécsi akadémia 
tanára lett, de a művészeti oktatásról Irt müvei
nek (Die Bedürfnisse eines zweckmássigen Unter-
richts in der Maierei und plastisehen Kunst, 1846; 
Andeutung zur Belebung der vaterlándisehen 
bildenden Kunst, 1855) a hivatalos köröket tá
madó hangja miatt nyugdíjazták és csak 1863. 
helyezték vissza. V. ö. ttössler u. Pisko, Ferdi
nánd Georg W., sein Lében, sein Werk und seine 
Schriften (Wien 1908, 2 köt.). 

2. W., Bobért, német író, 1. Duboc. 
Waldseemüller (Valkemüller, Hylacomylus, 

Ilacomilus). Martin, híres kozmográfus. St. Did-
ben (Lotharingia) 1507. kiadta a Gosmographiae 
introductio c. művét. (Új nyomat Wieser, Strass-
burg 1908), amelyben először fordul elő America 
•elnevezés az új világ részére. Több térképe is 
volt, köztük a Carta itineraria Europae, vala
mint a Carta Marina új nyomatban is megjelen
tek. V. ö. Deutsche Geographische Blátter, 27. 
köt , 2. füz. (Bremen 1904). 

Waldstat te , a három svájci őskanton: Schwyz, 
Vri és Unterivalden összefoglaló elnevezése. 
1332 óta Luzernt is belefoglalták a W. elneve
zésbe. B négy kantontól kapta nevét a Vierwald-
statti tó is. Az 1798—1803. fennállott Helvét-köz
társaságban a három őskanton egyesíttetett 
Waldstatten kantonban. 

Waldstat ten, 1. Alfréd báró, osztrák-magyar 
-vezérőrnagy, szül. Bécsben 1872 nov. 9. A Világ
háború elején Dankl 1. hadseregének volt vezér
kari főnöke, 1915. Tirol védelmét szervezte, ké
sőbb a 7. hadsereg vezérkari főnöke. Ö vezette 
1917 aug.-ban Kelet-Galiciában az ellenoffenzivát. 
1918 elején Arz vezérkari főnök helyettese lett. 

2. W. János báró, cs. és kir. táborszernagy és 
katonai író, szül. Goszpicsban (Lika-Krbava vm.) 
1833 jún. 24., megh. Badenbenl914dec. 31. Mint 
vezérkari tiszt vett részt az 1859-iki olasz s az 
Í866-iki porosz háborúban s mint dandárparancs
nok a boszniai okkupációban. 1889-ben a 7. (temes
vári) hadtest parancsnoka és táborszernagy lett. 
1898-ban csapatfelügyelővó nevezték ki, 1905 
jún.-ban nyugalomba vonult. Művei: Die Taktik 

(Wien 1896, 2. rész, 10. kiad.); Die Terrainiehre 
(u. o. 1872, 3. kiad.); Über den Nachrichten- und 
Sicherheitsdienst(u. o. 1870); Teclmik des angriffs-
weisen Gefechts der Infanterie (u. o. 1885, 2. 
kiad.); Strategische Grundsátzo in ihrer Amven-
dung auf den Peldzug in Italien 1866 (u. o. 1895). 

Waldstein (Wallenstein), cseh eredetű főne
mesi család, mely a XIII. sz. vége óta szerepel. 
1509-ben két ágra szakadt, az idősebbik W.-War-
tenberp s az ifjabbik, W.-Arnau ágra, mely 1886. 
halt ki. Ebből származott Wallenstein (1. o.), a 
híres hadvezér. A W.-Wartenburg-család 1616. 
birodalmi grófi rangra emelkedett. Az 1635. 
XCIII. t.-cikkel hradeki, lobositzi, selovitzi és 
grosswaldsteini W. Ádám gróf magyar honfiú
sítást nyert az uralkodóház körül szerzett érde
meiért. A család a XVIII. sz. közepén a Mün-
chengraetz, Dux és Leitomischl ágakra szakadt. 
Ez utóbbi kettő szintén kihalt férflágon. Neveze
tesebb tagjai a családnak: 

1. W., Adam Franz, gróf (a dux-leitomischli 
ágból), szül. Bécsben 1759 febr. 14., megh. Ober-
leutersdorfban 1823 máj. 24. Mint máltai lovag, 
résztvett a berberek elleni tengeri hadjáratban, 
1787—89. a törökök ellen küzdött, 1797., 1808. 
ós 1809. a franciák ellen harcolt, 1814. cseh
országi birtokaira vonult vissza, ahol gazdasági, 
ipari telepek, iskolák, természetrajzi gyűjtemé
nyek alapítására fordította idejét és vagyonát. 
Főképen a botanikát kedvelte, amelynek nem
csak mecénása, de müvelője is volt. Különösen 
a magyar botanika köszönhet neki sokat. Kitai-
bellel (1. o.) az akkori pesti tanárral szoros össze
köttetésben állt, utazásait támogatta és kutatásai
ban részt vett. W. szerkesztette és adta ki Kitai-
bellel a magyar flóra hatalmas forrásművét: 
Plantae rariores Hungáriáé indigenae descriptio-
nibus et iconibus illustratae (Wien 1802—12, 28 
füzet, 280 színes táblával). Az egész világiroda
lomban nagy feltűnést keltett művet a háború 
papirhiánya és az anyagi viszonyok roszabbodása 
nem engedte befejezni. Szerzőit a regensburgi bo
tanikai társaság és a göttingeni kir. társaság 1802. 
tagjai sorába választotta. V. ö. Gombocz E., A bu
dapesti egyetemi botanikuskert és tanszék tör
ténete (Budapest 1914). 

2. W. János gróf, a magyar főrendiház tagja 
(a duxi ágból), szül. 1809 aug. 21., megh. Bécsben 
1876 jún. 3. Osztrák államszolgálatba lépve, sokáig 
működött Triesztben. Mint a magyar főrendi tábla 
tagja, Széchenyi István gróf barátai közé tarto
zott és támogatta annak törekvéseit. Az 1847— 
1848-iki országgyűlés alatt Kossuth Lajost a fő
rendeket megrovó beszédéért párbajra hívta ki. 
1850-ben ő is aláírta a konzervatív főuraknak 
Ferenc József császárhoz intézett kérvényét az 
1847-iki alkotmány helyreállítása végett. Ezután 
gazdasági és művészeti téren működött s maga 
is jeles festő volt. 1868-ban a Magy. Tud. Aka
démia igazgató tagja, 1871. pedig a Magy. Képző
művészeti Társulat elnöke lett. Első neje Zichy 
Teréz grófnő (megh. 1868.), második neje Kát-
noky Adél grófnő, volt, de egyiktől sem voltak 
gyermekei. 

W a l d s t e i n i a Willd. (növ.), a Rosaceae-csn-
Iádba tartozik; négy faja él Európa, Ázsia és 
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-Iszak-Amerika mérsékelt övén. Nálunk honos a 
W. geoides és W. teriiata. 

Waldst. et K i t . v. W. et Kit., latin, külö
nösen magyarországi növénynév után "Waldstein 
Adam Franz gróf (1. o.) és Kitaibel Pál (1. o.) 
/•vének rövidítése. 

Waldteufel, Émile, francia zeneszerző, szül. 
-trassburgban 1837 dec. 9., megh. Parisban 1915 
br. 16. 1865-ben Eugénia császárné kamara-

zuugorása és az udvari bálok zeneigazgatója lett, 
táncdarabjai világszerte kedveltek lettek. Szá
mos tánca összegyűjtve 5 kötetben jelent meg 
Litolffnál. 

Waldus Péter, 1. Valdensek. 
Walensee, tó, 1. Wállenstadti tó. 
Wales (ejtsd: veisz), egykor független, most 
agliához tartozó hercegség, a sziget Ny-i part-

jj.ii, ter. 19,336 km2, (1921) 2.206,712 lak. W. egész 
Anglia legzordabb része; csaknem az egész her
cegséget a kambriai hegyes vidék, ez a masszív, 
mély völgyektől szaggatott fensík foglalja el. 
Rajta emelkedik Anglia és W. legmagasabb hegye, 
aSnowdon. A Radnor-Forestben a lejtők szelí
debbek és a völgyek talaja mivelhető. Az Epynt 
Hillstöl D.-re emelkedik a Black Mountains, D.-re 
a Glamorgan hegylánc a mellette húzódó termé
kenyebb völggyel. A föld 1jh része művelhető, a 
többi legelő és terméketlen. A lakosság állat
tenyésztéssel és ólom-, réz-, szén- és vasbányá-
Bzattal foglalkozik. Több countyra oszlik. 

W. őslakói kelták és pedig kymriek voltak, 
nyelvre, szokásokra és erkölcsökre nézve az an
gol elemtől inai napig is eltérők. Az angol-szász 
királyok korában a W.-iek egymástól független 
fejedelmek alatt éltek. W. meghódítója I. Eduárd 
volt, aki 1284. W.-t az angol koronával egye
sítette, vele mint meghódított tartománnyal 
bánt, 1301. pedig a hercegséget fiának, a trón
örökösnek adta hűbérül a W.-i hercegi címmel. 
Az angol királyok W. szabadságának elnyoma
tása után főképen a kiváltságos bárdok (1. o.) ki
irtására törekedtek, akik énekeikkel a nemzeti 
szellemet ébren tartották és a népet több ízben 
szabadsága visszavívására ösztönözték. Owen 
Glendower bárd és fejedelmi sarjadék 1400. föl
használva a IV. Henrik korában támadt angol
országi zavarokat, kitűzte a lázadás zászlaját. 
Csakis IV. Henrik uralmának vége felé sikerült 
az angoloknak uralmukat helyreállítani. Hosszas 
elnyomatás után végre 1536. VIII. Henrik alatt 
W. teljesen egyesíttetett Angliával és lakói az 
angolokkal egyenjoguakká lettek. 

Walesi herceg (Prince of Wales), az angol 
trónörökös címe 1301. óta. Jelenleg V. György 
király legidősebb fia, Eduárd Albert (szül. 1894 
jún. 23.) viseli a W. címét. 

Walesi marha, 1. Angol szarvasmarha. 
Walesi nyelv (welsh vagy kymri nyelv) a 

kelta nyelvek második, brit csoportjához tartozik; 
irodalma régibb és kiterjedtebb, mint a corniv.bre-
ton irodalom. A gael-ir nyelvvel hasonlítható össze. 
Megkülönböztetünk ó-, közép-(1000—1600) és új
kort. A legrégibb emlékek sírfeliratok (V. sz.). A 
VÍ.BZ., az ú. n. hőskor bárdjai közt a leghíresebbek 
» cynfeirdd-ek: Anéurin, Merlin és Talicsin, kiktől 
nagyon kevés költemény maradt fenn XII. sz.-beli 

kéziratokban. E sz.-ból maradt fenn az első, ösz-
szefüggő szöveg (Book of Llandaff: Ciber landa-
vensis). A középső korszak két főcsoportra oszlik: 
a bárdok költészetére és a prózai elbeszélésekre. 
Legkiválóbbak: Meilyr, két királyi herceg: Owain 
Cyveiliog és Howel ab Owain Gwynedd, Einion, 
Davydd Benfras, Cynddelw, Elidir Sais. A XIV. 
sz.-ban a renaissance hatása alatt a romantikus 
szerelem és a természet költészete foglalt tért 
(Rhys Goeh és Davydd ab G wilym a leghíresebbek). 
A középső korszak prózairodalma főleg krónikák
ból és romantikus történetekből áll. A rnabinogio-
nok a W. nyelv legérdekesebb termékei. A XVI. 
sz.-tól kezdve kisebb érdeküek a W . irodalmi ter
mékei. A XVII. sz.-ban Huw Morns, a XVIII. sz.-
ban Goronwy Owen válnak ki. A XVHI. sz. kez
detéről való Elis Wynn remeke, a Gweledigaethan 
y Bardd Cwsc (Az alvó bárd látomásai), a mabino-
gion óta a welsh próza legkiválóbb mestermüve. 

Irodalom. Zenss, Grammatica celtica, Berlin 1871—72; 
W. L. Jones, Caniadan Cymni, Bangor 1898 ; Rhys and Jones, 
The Welsh people, London 1900 ; Ehys és Jones adták ki 
a Mabinogiont, 1887; Künn, Beitrage zur vergleichenden 
Sprachforschunsr, Vol. IV. és V. Az új korra 1. Rowland és 
Evans The Cambrian Bibliography Llyíryddiaeth y Cymry 
c. munkáját, Llanidloes, 1869. 

Walewski, Flórian Alexandre Joseph, Co-
lonna gróf, francia államférfiú, I. Napóleon csá
szárnak és egy lengyel nőnek természetes fia, 
szül. Walewiceben 1810 máj. 4., megh. Strass-
burgban 1868 szept. 27. Résztvett 1831. a lengyel 
szabadságharcban s annak leveretése után Parisba 
ment. 1840 óta diplomáciai küldetésekben járt. 
1848 dec. Napóleon Lajos elnökhöz csatlakozott 
és mint követ működött Firenzében, Nápolyban, 
Madridban és Londonban. 1855 máj.-ban külügy
miniszterré nevezte ki III. Napóleon s e minő
ségében elnökölt az 1856-iki párisi kongresszuson. 
1860-ban lemondott, de tagja maradt a miniszter
tanácsnak. 1865-ben egy ülésszakon a törvény-
hozótestület elnöke volt, azután visszavonult a 
politikai élettől. 

Walfish-Bay (ném. Wálfischbay, magy. Cet
halöböl), az Atlanti-óceán egyik öble Délafriká
ban, angol birtok s a fokföldi gyarmathoz van 
csatolva a körülötte levó 1114 km.2-nyi területtel 
együtt, 1878 óta Scheppmansdorf község is hozzá
tartozik. Egy földnyelv keríti el a nyilt tengertől, 
két folyó ömlik beléje, szabad kikötő. 

Walhalla (Valhall, ó-skandináv Valholl), a 
skandináv mitológiában (költészetben) a halottak 
csarnoka, tulajdonkép Odin pazar fényű vára, 
amelyben az isten maga köré gyűjti az emberek 
közül a legjelesebbeket, az ő Tcedveltjeit, ha a 
harcmezőn, vagy mint áldozatok neki szentelve 
vérzettek el. E hősök, az einherjar, a W.-ban is 
harcias életet folytatnak. A W. meg volt külön
böztetve a halottak általános birodalmától, mely 
PLel nevet viselt. A W.-hoz tartozik Wingolf, 
ahol a walkyrják tartózkodnak. 

Walhalla. Regensburg közelében, a Duna part
ján, az athéni Parthenon mintájára épült tem-
plomszerü épület (Klenze műve, 1842), amelyben 
I. Lajos bajor király rendelete szerint az elhunyt 
német kiválóságok mellszobrait legalább tíz év
vel haláluk után helyezik el. Az épület szobrászati 
dísze Rauchtól és Schwanthalertól való. 
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Wali, a skandináv mitológiában Baldr (1. o.) 
testvére, aki ennek meggyilkolásáért boszút áll. 

Walker, 1. Edith, német operaénekesnő, szül. 
New Yorkban, 1870 márc. 27. 1899—1903-ig a 
bécsi udv. operában, majd New Yorkban a Metro
politan Operahouseban, 1906. Berlinben a kir. 
operaházban, 1912. a hamburgi városi szinházban 
énekelt. Budapesten többször vendégszerepelt. 
Leghíresebb szerepe: Brunnhüde. 

2. W. (ejtsd nakör), Francis Amasa, amerikai 
statisztikus és nemzetgazda, szül. Bostonban 1840 
júl. 2., megh. u. o. 1897 jan. 5. Jogot tanult és 
a polgárháború után, amelyben tábornokságig 
vitte, a tanári pályára lépett. 1869-ben a washing
toni statisztikai hivatal főnökévé nevezték ki, 
1873. pedig a nemzetgazdaság tanára lett a new-
haveni Yale College-en. Az 1870. és 1880-iki nép
számlálást ő vezette és annak eredményeit kiadta. 
Erre vonatkozik Statistical atlas of the United 
States (1874) c. műve is. Egyéb munkái: The In
dián question (1873); The wages question. Eeport 
of the judges of the centennial exhibition (1877, új 
kiad. 1891); Money in its relations to trade and 
industry (1879); Land and its rent (1883); Poli-
tical economy (1883, 2. kiad. 1888); First lessons 
in political economy (1889); International bimetal-
lisni (1896). Történelmi művei: History of these-
cond army corps in the arrny of Potomac (1886, 
üj kiad. 1891); General Hancock (1894); Thema-
king of the nation 1783—1817 (1895). Halála 
után jelent meg: Discussions on education (1899) 
és Discussions in economics and statistics (1899, 
2 köt.). 

3.W., William, amerikai kalandor, szül. Nash-
villeben 1824 máj. 8., megh. Trujillóban 1860 
szept. 12. Előbb orvos, aztán ügyvéd volt New-
Orleansban,majd San Franciscóban. Egy kalandor 
csapat élén 1855 jún. kikötött Nicaragua állam
ban s elfoglalta annak fővárosát, Granadát. Ezután 
diktátori hatalommal uralkodott, de a többi négy 
középamerikai állam ellene fordult s 1857 máj. 
elmenekült New Yorkba. 1860 jun. új támadást 
intézet Honduras ellen, elfoglalta Trujillo várost, 
de aug. 23-án vereséget szenvedett s hadi törvény
széki Ítélet alapján agyonlőtték. 

W a l k i n g (ang., ejtsd: vaaking) a. m. menés, 
sétálás, járkálás. Mint általánosan használt sport
kifejezés a gyorsmenés, a versenygyaloglás (táv
gyaloglás) egy különös fajtájának a neve. A W.-
nál minden egyes lépés alkalmával a sarokkal is 
érinteni kell a talajt. Valamennyi versenyfutás 
között a legfárasztóbb. Magyarországon csak 1896 
óta kezdték a testmozgás e nemet gyakorolni. 

Walko Lajos, államférfi, szül. Budapesten 
1880 okt. 30. Egyetemi tanulmányait Buda
pesten, majd Lipcsében és Berlinben végezte s 
jogi és államtudományi doktori, valamint ügy
védi oklevelet nyert; 1902-től 1911-ig a Magyar 
Leszámítoló- és Pénzváltóbank szolgálatában 
állott, 1911 elején a pénzügyminisztériumban 
lett min. titkár s • fokozatos előléptetéssel 1919 
szept.-ben adminisztratív államtitkár. Hegedűs 
Lóránt lemondása után 1921 okt. a pénzügy
minisztérium ideiglenes vezetésével bízták meg, 
majd a külügyminisztériumba rendkívüli követté 
ós meghatalmazott miniszterré nevezték ki. 1922 I 

jún.-ban az újjáalakult Bethlen-kormányban ke
reskedelmi miniszter lett. 1923-ban Baja város 
nemzetgyűlési képviselővé választotta. 

W a l k o ver (ejtsd: vakóY'r) oly verseny, melyre 
csak egy ló jelentkezik. Ez csak épen mutatkozik 
és elsétál a versenybíró és a közönség előtt. 

W alkyrj ák, valkürök (ó-skandináv valkyrjar), 
a skandináv mitológia nőalakjai, akik Odin isten 
és neje Freyja köré gyülekeznek s akik a harc
ban elesetteket (einherjar) a Walhallába (1. o.) 
vezetik. Tartózkodásuk helye Wingolf. Gyakran 
hattyúalakban szállnak. 

Wa.II., latin növénynév után Wallich Natha-
nael (1. o.) nevének rövidítése. 

Wallace, 1. Alfréd Bussel, angol természet
búvár, szül. Ushban (Monmouthshireben) 1822 
jan. 8., megh. Old Orchardon (Dorsetshireben) 
1913 nov. 7. Mérnöknek készült, de már 1844-ben 
Leicesterben, 1846-ban Walesben tanítói állást 
vállalt. 1848-ban Bates meghívására Párába 
utazott és az Amazon és Eio Negro környékét 
kutatta át. 1852-ben tért vissza Angliába, azon
ban útközben értékes gyűjteményei ós jegyzetei 
elvesztek. 1854-ben a Maláji-szigetekre utazott s 
itt 8 éven át főleg állattani tanulmányokat vég
zett ós 1862. igen gazdag (125,000 darabból álló) 
természettudományi gyűjteménnyel tért vissza 
Londonba. Legnevezetesebbek a fajok eredetére 
vonatkozó vizsgálatai, melyeknek eredményeit 
1858-banií/eZi-nekküldte meg közzététel céljából; 
ez a dolgozata adott Darivin-nak ösztönzést arra, 
hogy a fajok eredetéről szóló saját tanulmányait, 
melyeknek első vázlatát már 1844. megírta, 
közzétegye. W.-nek a fajok eredetére vonatkozó 
nézetei némely tekintetben eltérnek Darwinéitői, 
azonban Darwin-nal egy ütt a szelekció tana meg
alapítóját kell benne tisztelnünk. Nagyon becse
sek állatföldraj zi tanulmányai is. Nagyobb művei: 
Travels on the Amazon and Eio Negro (London 
1853, 3. kiad. 1889); Palm trees of the Amazon 
(u. o. 1853); Malay Arehipelago (u. o. 1869,2 köt., 
10. kiad. 1891; német fordításban Braunschweig 
1869); Contributions to the theory of the natural 
selection (u. o. 1871, 3. kiad. 1891; német fordí
tásban Erlangen 1870); Geographical distribu-
tions of animals (u. o. 1876, 2 k ö t ; németül 
Dresden 1876); Tropical nature and other essays 
(u.o. 1878; németül Braunschweig 1879); Austral-
asia (u. o. 1879); Darwinism, an exposition of 
the theory of natural selection (u. o. 1889; néme
tül Braunschweig 1891). Grookes-szed spiritiszta
tanulmányokkal is foglalkozott; ilyen természetű 
műve: Miracles and modern spiritualism (u. o. 
1876, 3. kiad. 1896). Magyarul megjelent: A gya
korlati spiritualismus védelme (ford. Madách 
Aladár, Budapest 1884 és 1914). 

2. W., Leivis, amerikai író, szül. Brookvilleben 
(Indiana) 1827 ápr. 10., megh. Crawfordswilleben 
1905 febr. 16. Ügyvéd volt és első műve The fair 
God or the last of the Tzins, a tale of the conquest 
of Mexico, 1873. jelent meg, miután az E. és D. 
közötti háború befejeződött, melyben ő mint tá
bornok vett részt. Legnépszerűbb műve a rend
kívüli hatású Ben Hur, ataleof the Christ( 1880), 
melyhez nagy történeti tanulmányokat végzett. 
1878—81-ig Utah kormányzója volt, majd 1885-ig 
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amerikai követ Konstantinápolyban. Nagy sikere 
volt még Life of Benjámin Harrison, The boyhood 
of Christ és The Prince of India c. műveinek is. 
Magyarul megjelent: Ben Hur. Regény Krisztus 
korából (a Szent István-Társulat megbízásából 
ford. Szekrényt Lajos, 1895, újabban átdolgozta 
Zigúmj Árpád, 1925). 
'6. ÍV., William, sir, skót szabadsághős, szül. 
1276 kör., megh. 1305 aug. 23. Mikor I. Eduárd 
angol király Baliot János skót királyt megfosz
totta trónjától, W. állott a nemzeti felkelés élére 
3 1297 szept. 11. Stirling mellett megvert egy 
angol sereget. Ezután az ország kormányzójává 
választották, de 1298 júl. 22. Palkirk mellett nagy 
vereséget szenvedett I. Eduárd királytól és Fran
ciaországba menekült. Néhány év múlva vissza-

:. tért és új felkelést támasztott, de a skót főurak 
' cserbenhagyták. Árulás folytán az angolok ke

zébe került, kik őt a Tower-Hillen kínzások közt 
kivégezték. Hősi emlékét számos népdal őrizte 
meg. V. ö. Murison, Sir William W. (Lon
don 1898). 

•í. W., William Vincent, angol zongoraművész 
és zeneszerző, szül. Waterfordban (Írország) 1813 
júl. 1., megh. a Haute Garonne francia départe-
mentbeli Bagez kastélyban 1865 okt. 12. Ifjú ko
rában hangversenyeket adott Indiában, Ausztrá
liában, egész Amerikában; 1853. visszatért vég
leg Európába s felváltva Londonban és Parisban 
élt. Számos virtuóz-zongoraszerzeményt í r t ; 
•operái: Maritana (1845); Mathilde of Hungary 
{1847); Lurline (1861); The amber witeh (1861); 
Love's triumph (1862); The desert flower (1863). 

Wallach, Ottó, német kémikus, szül. Königs-
fcergben 1847 márc. 27. Előbb Bonnban, majd 
1889-től Göttingenben lett egyetemi tanár; 1910. 
megkapta a kémiai Nobel-díjat. Kiváló munkákat 
írt folyóiratokban a kámforokról és terpenekről; 
az éterikus olajokról szóló tanulmánya alapja lett 
Németországban az e szakba vágó ipar nagy fej
lődésének. 

Wallandt Ernő (radnai), mérnök, szül. Mária-
radnán 1845 aug. 10., megh. Temesvárott 1912 
szept. 26. A műegyetemet Budapesten végezte. 
1867-ben mint mérnökgyakornok állami szolgá
latba lépett. 1873-ban résztvett az aldunai zuhata-
gok szabályozásának terveit előkészítő nemzet
közi bizottság működésében. Majd a közmunka-
és közlekedésügyi minisztériumban működött,mint 
osztálytanácsos. 1883. megbízták a Vaskapu-sza
bályozás terveinek elkészítésével. Legfontosabb 
•munkálkodása 1889. kezdődik, midőn Orsovára a 
Vaskapu-szabályozási m. kir. müvezetőség főnö
kévé nevezték ki. 1896-ban min. tanácsos lett. Az 
aldunai munkálatok sikeres befejeztével 1899. az 
aldunai m. kir. hajózási hatóság főnöke lett. Sok 
kitüntetés után 1908. vonult nyugalomba. 

Wallaschek, Richárd, német zenei író, szül. 
Brünnben 1860 nov. 16., megh. Bécsben 1917 
ápr. 24. 1896 óta magántanár volt a bécsi egye
temen. Számos kiváló értekezése jelent meg zenei 
szaklapokban a primitiv zenéről és zeneesztétikai 
és zenelélektani kérdésekről. 

Wallasey (ejsd: voiesze), város Cheshire angol 
countyban, (1921) 90,721 lak., gabona-, liszt-, ame
rikai hús- stb. kereskedéssel. 

Wallaszky Pál, az első rendszeres magyar 
irodalomtörténet írója, szül. Bagjánban (Hont) 
1742 jan. 29., megh. Jolsván 1824 okt. 29. Isko
láit itthon elvégezvén, 1767. külföldi egyetemekre 
ment s itt hozzájutván a Rotarides Mihály tói (1. o.) 
gyűjtött magyar irodalomtörténeti anyaghoz, 
azt visszatérte után nagy buzgalommal gyarapí
totta. Itthon Tótkomlóson, Cinkotán majd 1783-tól 
haláláig Jolsván működött mint evang. lelkész és 
gömöri főesperes. Sokat írt tótul és latinul, az 
utóbbiak mind a magyar művelődés történetének 
vannak szentelve, így főműve is, Conspectus 
reipublicae litterariae in Hungária (1785, újra 
bővítve 1808), mely első kísérlet irodalmunk és 
művelődésünk történetének összefüggő előadás
ban való bemutatására Művelődéstörténeti anyaga 
becses, az irodalmi felében újat nem ad, csak a 
keretek s rendszer fölállításában. 

Walla-Walla, város Washington északame
rikai államban, (1910) 19,364 lak., malomiparral, 
terménykereskedelemmel. 

Wallensee, 1. Wallenstadti tó. 
Wallenstadt i tó (Walen- vagy Wallensee), 

Svájc legzordabb környékü tengerszeme St.-Gal-
len és Glarus kantonokban 423 m. tengerszine 
fölöttimagasságban, 151 m. mély, területe 23 km.3, 
16 km. hosszú és álig 2 km. széles ; É.-on a Chur-
flrsten, D.-en pedig a Sardona hegycsoport zárja 
el. K.-i ós Ny.-i partja iszapos síkság. Beléje-
ömlik a Seer a Weisstannenthalból, az B.-i hegyi
patakok gyönyörű vízesésekkel zuhannak a tóba, 
D.-ről torkollik a Murg s alsó részébe az 1811. 
elkészült csatorna útján a Linth. A partján épült 
Weesen, WTallen8tadt és Murg mind festői falvak. 

Wallenstein (Waldstein), Albrecht Wenzel 
Eusebius, Friedland hercege, császári hadvezér, 
szül. Hermanicban 1583 szept. 14. (ó-naptár sze
rint), megh. Égerben 1634 febr. 25. A Waldstein -
család ifjabb, arnaui ágából származott. Atyja, 
Wilhelm már 1593. elhalálozott, nagybátyja, 
Slawata Heinrich neveltette. 1599-ben az altdoríi 
egyetem hallgatója lett, de rakoncátlan vise
lete miatt már 1600 elején kizárták. Ezután be
járta majd egész Európát. Padovában huzamosabb 
ideig foglalkozott asztrológiával (csillagjóslás
sal). 1604-ben Básta parancsnoksága alatt Ma
gyarországon harcolt s 1606. már ezredes volt. 
Valószínű, hogy ekkor tért át a katolikus val
lásra, 1609. nőül vett egy nálánál jóval idősebb 
gazdag özvegyet, Wickow Lukréciát, akinek ha
lála után 1614. óriási birtokokat örökölt Morva
országban. 1617-ben Ferdinánd stájer herceg 
szolgálatában a velenceiek ellen harcolt s ő men
tette fel Gradiskát az ostrom alól. Ezért Mátyás 
császár grófi rangra emelte. A cseh felkelés ki
törésekor, 1618., hü maradt a Habsburg-házhoz s 
egy általa toborzott vértesezred élén harcolt 
1619—20. a felkelők ellen. A felkelők javainak 
elkobzása után W. potom áron számos birtokot 
vásárolt össze és Csehország leggazdagabb főura 
lett. 1623 jún. 9-én Harrach Izabella grófnőt vette 
nőül. II. Ferdinánd 1623. birodalmi fejedelmi 
rangra emelte, 1624. pedig Friedland hercegévé 
nevezte ki. Mikor 1625-ben IV. Keresztély dán 
király a német protestánsok segítségére jött, W. 
ajánlatot tett a császárnak 20,000 főnyi sereg 
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toborzására, mire júl. 25. a császár fővezérré és 
tábornaggyá nevezte ki. 1626 ápr. 25-én a 
dessaui hídfőnél nagy győzelmet vívott ki 
Mansfekl seregén s annak nyomában Magyar
országba vonult. A Manefold segélyére jövő 
Bethlen Gábor erdélyi hadaival Drégelypalánk 
közelében találkozott, de kitért a döntő ütkö
zet elől s Pozsonyig vonult vissza. 1627-ben 
Tilly hadaival egyesülve, Mecklenburgot, Hol
steint, Schleswiget és Jütlandot hódította meg. 
Ezért a császár 1628 jan. 28. neki adta mind
két Mecklenburgot Mbérbe, 1628 ápr. pedig 
az.«Óceáni és a Balti-tenger generálisává)) ne
vezte ki. Ezután Pomerániát hódította meg, de 
Stralsund ostromával (1628 jún.—júl.) nem bol
dogult. A lübecki béke után, mint a császár kor
látlan hatalmú fővezére, oly önkénnyel lépett fel 
a német fejedelmek ellen, hogy még a katoliku
sok is ellene fordultak. Miksa bajor választófe
jedelem, W.-nek régi ellensége, keresztülvitte a 
regensburgi birodalmi gyűlésén, hogy a császár, 
bár nem szívesen,W.-t elbocsátotta (1630 aug. 13.), 
aki visszavonult és jicsini kastélyában fejedelmi 
fényűzésben élt. 1631-ben Gusztáv Adolf svéd 
király győzelmes előnyomulásakor a császár 
W.-hez fordult, aki hosszas vonakodás után el
fogadta a fővezérséget. Felhívására 1632 első 
hónapjaiban csakhamar 40,000 ember sereglett 
zászlai alá. Az 1631 ápr. 13. kötött szerződésben 
a császár W. következő feltételeit fogadta el : 
W. lesz egyedüli fővezére a császári és birodalmi 
seregnek; senki, még a császár sem avatkozhatik 
a hadviselésbe ; Mecklenburg elvesztése esetén 
más fejedelemséget kap; joga lesz elkobozni és 
kegyelmezni és az ellenséggel, ha jónak látja, al
kudozni és békét kötni. W. csakhamar kiűzte a 
szászokat Csehországból, aztán Bajorországba 
vonult, hol Nürnberg mellett elsáneolta magát. 
Gusztáv Adolf támadását 1632 szept. 3. véresen 
visszaverte,majdf elkerekedett ésaszász választó
fejedelem ellen indult, hogy azt a svédektől el
szakítsa. Nov. 16-án vívta Lützen mellett Gusz
táv Adolffal azt a véres csatát, melyben a svéd 
király elesett ugyan, de a svéd alvezórek a 
császári sereget a csatatér feladására kény
szerítették. W. Csehországba vonult vissza s 
1633 febr. 14. Prágában sok tisztjét kivégez
tette, kiket a csatavesztés okozóinak tüntetett 
fel. Seregét kiegészítvén, új hadjáratra készült, 
de közben alkudozásokat kezdett a szászok
kal ós a svédekkel, sőt a franciákkal is. Ez utób
biak a cseh koronát ajánlották fel neki, de W. 
inkább Pfalzot óhajtotta az elvesztett Mecklen
burg helyett. 1633 őszén abbahagyta az alkudo
zásokat és Sziléziába tört, hol Steinau mellett 
okt. 20. elfogott egy 5000 főnyi svéd csapatot, 
de annak vezérét 1 Jmrn (1. o.) grófot szabadon 
bocsátotta. Ez nagy bosszúságot keltett Bécsben, 
hol már gyanakodva figyelték W. viselkedését. 
W. állhatatosan vonakodott Miksa bajor herceg 
segítségére menni s nov. 14. a fontos Regensburg 
a svédek kezébe került. Ez végleg W. elleneit 
juttatta diadalra a császári udvarban. II. Ferdi
nánd elhatározta letételét. W. is érezte a vesze
delmet s újból felvette a béketárgyalásokat a 
szászokkal és svédekkel. Főtisztjeit 1634 jan. 12. 

Pilsenben összehívta s bejelentette előttük le
mondását. Erre a főtisztek többsége (57-ből 49) 
írásbeli nyilatkozatban fejezte ki iránta való 
ragaszkodását. Ezalatt W. tábornokai közül Gal-
last, Aldringent, Marradast, Colloredot és Picco-
lominit az udvar a maga pártjára vonta s a csá
szár 1634 jan. 24. W.-t letette a fővezérségről, 
febr. 18-án pedig árulónak bélyegezte s tisztjeit 
feloldotta az engedelmesség alól. Egy második 
pilseni összejövetelen a főtisztek többsége csak 
addig fogadott hűséget W.-nek, amíg az a csá
szár és a katolikus vallás ügyét szolgálja. Mint
hogy a császári érzelmű tábornokok több ezre
det nyilt elpártolásra bírtak, W. 2000 emberrel 
Egerbe vonult s innen a maga védelmére sürgős 
segítséget kért a svédektől és szászoktól. Éger 
parancsnokai, a skót Lesley és Gordon, az ír 
Butler ezredestől meggyőzve, elhatározták, 
hogy W.-t tervbevett elpártolásáért híveivel 
együtt meggyilkolják. 1634 febr. 25-én este a 
várkastélyban tartott vacsora után Butler drago-
nyosai berontottak az ebédlőbe s W. hívei közül 
lllov, Trzka, Kinski ezredeseket és Neumann 
kapitányt legyilkolták, azután W. szállására ron
tottak. Itt Devereux kapitány behatolt W. háló
termébe s alabárdjával ledöfte őt. Elkobzott 
javainaknagyrészét gyilkosainak értelmi szerzői 
(Gallas) kapták. Egyetlen leánya, Mária Erzsé
bet, Kaunitz Rudolf gróf felesége lett. Tetemeit 
1744. végleg a münchengrátzi családi sírbolt
ban helyezték el. W. korának legkiválóbb had
vezérei közé tartozott s jeles hadszervező is 
volt. Bukását mértéktelen nagyravágyása és kap
zsisága okozta, mellyel a császárral való kivéte
les helyzetét akarta kizsákmányolni. W. tragikus 
sorsát több drámaíró dolgozta fel, leghíresebb 
Schiller W.-trilogiája. V. ö. Ranke, Geschichte 
W.-s (Leipzig 1895, 5. kiad.); Patsch, Albrecht 
v. W.-s Studentenjahre (Prag 1889, 2. kiad.); 
Hallwicli, W.-s Ende (Leipzig 1879, 2 köt.); 
Schebek, DieLösung der W.-Frage (Berlin 1881); 
Hildebrand, W. und seine Verbindungen mit den 
Schweden (Frankfurt 1885); Gindely, Waldstein 
wahrend seines ersten Generalats 1625—30 
(Prag 1886, 2 köt.); Schulz, W. und die Zeit des 
Dreissigjáhrigen Krieges (Bielef eld 1898); Schwei-
zer, Die W.-Frage in der Geschichte und im 
Draiaa (Zürich 1899): Loewe, Die Organisation 
und Verwaltung der W.-schen Heere (Freiburg 
1895); v. Srbik, Wallensteins Ende, Ursache, 
Verlauf undFolgen der Katastrophe (Wien 1923); 
Ballagi A., W. horvát karabélyosai (Buda
pest 1882). 

Wallérant, Frédéric, francia mineralógus, 
szül. Tritt-Saint-Lógerben 1858 júl. 25. Előbb 
Parisban az École norm. sup. főiskolán volt elő
adó, majd Rennesbena mineralógia és geológia 
tanára. Főmunkája: Étude géolog. de la région 
d. Maures et de l'Estérel (1889). 

Wallersee Henriette, í. Lajos, 17. 
Wallerstein, bajor helység Schwaben kerület

ben, (i9io) 1253 lak. A várhegyen álló régi \V.-
várat 1648. pusztították el a svédek. Közelében 
v&nMaihingen falu az Öttingen-W.-f éle nagy hit
bizományi könyvtárral, rézmetszet-gyüjtemény-
nyel (40,000 db.) és egyéb művészeti kincsekkel. 

í 
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Wallesz Jenő, író és hírlapíró, szül. Balassa

gyarmaton 1871 szept. 22. Lakatosságot tanult, 
de már akkor foglalkozott irodalmi tanulmányok
kal. 1894-ben Budapesten az Üstökös szerkesztősé
gének lett tagja, 1908—15-ig a Hét hetilapot szer
kesztette ; egyidejűleg több lapnak volt munka
társa, cikkeit és tárcáit leginkább Lynkeusz ál
néven írja. Önállóan megjelent munkái: A mu
latós Budapest (1898); Ború (versek, 1899); 
Egy hadi milliomosné keservei (1917); A fari 
asszonya (reg., 1918). 

Wallia, a nyugati gótok királya, Athaulf meg
öletése után 415. jutott a trónra Róma zsoldosa
ként vonult az ibériai félszigetet szorongató ger
mán népek ellen, melyeket legyőzött. Jutalmul 
Honorius császár Aquitániával együtt Tolosát 
adományozta neki. Meghalt 419. 

Wallich, Nathanael, dán botanikus, szül.Kopen-
hágában 1787 jan. 28., megh. Londonban 1854 
ápr. 28. 1807-ben Prederiksnagorban, Dánország 
keletindiai telepén orvos, 1815. pedig a kalkuttai 
növénykert igazgatója lett, 1825. Hindosztán Ny.-i 
részének erdőségeit kutatta, 1826—27. Avat meg 
Binna vidékét utazta be. Nevezetes munkái: List 
of plants írom the dried specimens in the East 
India Company's Museum (London 1828); Plantae 
Asiaticae rariores (3 köt., u. o. 1829—32, 300 réz
metszettel) ; Tentamen florae nepalensis (Seram-
par 1824—26). 

Wallin, Johan Olaf, svéd költő és szónok, szül. 
Stora Tunában (Dalarna) 1779 okt. 15., megh, 
Upsalában 1839 szept. 30. Az upsalai egyetemen 
hallgatott teológiát, 1809. Karlborgban hitszónok, 
1812. stockholmi lelkész, 1824. püspök, 1837. 
érsek és az upsalai egyetem helyettes kancellárja. 
Lírai, didaktikai költeményeket és több száz egy
házi éneket irt. Híres az a költeménye, amely 
George Washingtont dicsőíti. Tudományos érte
kezései Samlade Vitterhetsarbeten c. Stockholm
ban 1878. jelentek meg. 

Wallis (Le Valais), svájci kanton, a Genfi-tó, 
Waadt, Bern, Uri, Tessin kantonok, Novara, To
rino olasz tartományok és Haute-Savoie francia 
dópartement közt, 5235 km2 területtel és (1920) 
128,245 kétharmadrészben francia, aztán német 
lakossal. É.-on a Berni-, D.-en a Lepontini-, Pen-
nini-Alpok és a Mont Blanc veszik körül és így 
W. a Purkától Martignyig Ny.-DNy.-nak húzódó 
hosszanti völgy, Martignytól a tóig pedig BNy.-
nak vonuló keresztvölgy számos mellékvölgy-
gyel. A Rhone a róla elnevezett gleccsertől kezdve 
162 km.-nyi hosszúságban folyik rajta keresztül. 
Az egész kanton hegyes vidék nagyszerű szikla-
és jégvadonokkal, havasi legelőkkel, felső részei
ben fenyőerdőkkel, lejebb gyümölcskertekkel, 
szöllökkel és gabonaföldekkel. A magassághoz 
mért az éghajlat is. Az egész terület fele műve
lésre alkalmas s a lakosság főfoglalkozása a 
gabona-, szőllő-, gyümölcstermelés, a magas vidé
keken pedig a havasi gazdálkodás. Az állatte
nyésztés is igen jövedelmező. A bányászat antra
cit, márvány, mész és pala előállítására szorít
kozik. Az ásványvízforrások közül a legkiválób
bak a lenki, a saxoni és a morgini. Az ipar jelen
téktelen, a kereskedelem fő forgalmi cikke a bor, 
csokoládé, tej- és tejtermékek és ásványvizek. 

Révai Nagy Lexikona. .YIX. l:öi. 

A főváros Sión. Az 1876. újra revideált alkotmány 
demokratikus. A nagy tanács a törvényhozó tes
tület ; a kis tanács a végrehajtó hatalom. 

Története. W.-t az ókorban kelta törzsek (seduni, 
nantuati stb.) lakták. Július Caesar a római biro
dalomhoz csatolta. Az V. sz.-ban Burgundiához, 
534. a frank birodalomhoz és 888. Felső-Bur
gundiához kerult.A XIII. sz.-ban Szavója és Sión 
püspökség osztoztak rajta. 1802-ben Napóleon 
W.-t Svájctól elszakította és 1810. birodalmába 
kebelezte. A párisi béke Svájchoz visszacsatolta. 
W. az egyedüli kanton, amelyben a törvény
hozásra nézve a népszavazat nem kötelező. 

Wallis, szigetcsoport, 1. TJea. 
Wallis, osztrák grófi család, melynek ősei 

Skót- és Írországban szerepeltek a XIII—XVII. 
századokban. A katolikusüldözések idején W-
Richárd 1622. elhagyta ősi hazáját s a császári 
seregbe lépve 1632. a lützeni csatában esett el. 
Unokái: Georg Ernst (1. alább) és Franz Ernst 
(megh. 1702) alapították a W.-család ma is vi
rágzó idősebb és ifjabb ágát, melynek nagy bir
tokai vannak Cseh- és Morvaországban. Neveze
tesebb tagjai: 

1. W., Georg Ernst, báró, császári táborszer
nagy, megh. 1689 szept. 6.1683-ban Bécs ostroma 
alatt Győr parancsnoka volt, 1684. Szatmár pa
rancsnoka lett és Thököly tiszántúli várait fog
lalta el. 1687-ben Caraffa őt nevezte ki az eper
jesi vértörvényszék elnökének, 1688 jan.-ban ma
gyar indigenátust kapott. 1689-ben Mainz ostro
mánál halálosan megsebesült. 

2. W., Georg Olivér, gróf, császári hadvezér, az 
előbbinek fia, szül. 1673., megh. Bécsben 1744 dec. 
19. A spanyol örökösödésijiáhorú alatt Lombardiá
ban és Nápolyban harcolt; 1716—17. a török elleni 
háborúban vett részt. 1718—20-ig Szicíliában 
harcolt a spanyolok ellen s 1730-ig Messina vár
parancsnoka volt. 1733—35-ig a Rajna mellett, 
majd Lombardiában harcolt. Az 1738. kitört török 
háborúban a Kornia melletti ütközetben nem 
tanúsított kellő hadvezéri képességet, mégis 1739 
jan.-ban őt állította VI. Károly császár az egész 
hadsereg élére Königsegg helyébe. Mint fővezér 
1739 júl. 22. súlyos vereséget szenvedett Groczka 
mellett s a Duna balpartjára visszavonulva, Bel
grádot veszni engedte. A békekötés után a császár 
W.-t haditörvényszék elé állíttatta s a vizsgálati 
fogság idejére Spielberg várába záratta. Mária 
Terézia trónralépése után 1740 nov.6. visszakapta 
szabadságát és tábornagyi rangját. 

3. W., Franz Paul, gróf, császári táborszer
nagy, az előbbinek öccse, szül. 1677., megh. Nagy
szebenben 1737 okt. 18. Ő is végigharcolta Szavójai 
Jenő herceg összes hadjáratait, 1717—27. Belgrád 
parancsnoka volt. 1729-ben mint altábornagy 
Erdély katonai parancsnoka, 1732. pedig helyet
tes kormányzója lett s az erdélyi országgyűlés
től indigenátust kapott. 1737 nyarán sikeresen 
harcolt Havasalföldön a törökök ellen. Elfoglalta 
Kampolungot, Kampinát, Pitestit, Tergovistét s 
már Bukarest előtt állott, mikor hirtelen meg
betegedett és Nagyszebenben rövid betegség után 
meghalt. 

4. W., Joseph, gróf (az ifjabb ágból), osztrák 
államférfiú, szül. Prágában 1767 aug. 31., megh. 
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Bécsben 1818 nov. 18. Osztrák állaniszolgálatba 
lépve, 1798. az udvari kancellária tanácsosa lett, 
1805. Csehország fővárgrófjává nevezte ki a 
császár s nagy érdemeket szerzett a nádi jótékony 
intézmények szervezésével; 1810 júl. 15. az ud
vari kamara elnöke, azaz Ausztria pénzügyminisz
tere lett. Neki jutott a szomorú szerep, hogy 1811 
mára 26. bejelentse a papírpénz értékének 1/5-re 
való leszállítását (Deválvatio). 

Wallis, 1. A. S. G, eredeti nevén Opzoomer 
Adele Sofia Cordelia, az újabb németalföldi re
gényirodalom egyik legkiválóbb munkása, szül. 
ütreohtben 1856 júl. 21., megh. Rotterdamban 
1925 dec. 27. Atyja bölcsészettanár és író volt. 
1888-ban Antal Géza pápai főiskolai tanár, dunán
túli ref. püspök neje lett s 1920-ig Magyarországon 
lakott. Két első drámáját német nyelven ír ta: 
Johann de Witt és Der Sturz des Hauses Álba; 
történelmi regényei: In dagen van strijd (A harc 
napjaiban, 1881, angolul: In troubled times); 
Vorstengunst (Fejedelmi kegy, 1884, angol, német 
és svéd fordításban is); Ben Liefdedroom in 1795 
(Szerelmi álom 1795-ben, 1906., magyarul Hantay 
Gy., Vasárnapi Újság 1908); De Koning van een 
Vreugderijk (Örömország királya 1913). Lefordí
totta holland nyelvre Madách Ember tragédiáját 
(1887), ennek bevezetését fordította Erdélyi Károly 
(Magyar Könyvtár 1913); a De Gids c. folyóiratban 
szemelvényeket adott Petőfi, Tompa és Tóth Kál
mán műveiből. 1905-ben megjelent magyar tárgyú 
drámája, Een Hongaarsche Samenzwering (Egy 
magyar összeesküvés, 1905), a Wesselényi-
Nádasdy összeesküvésből veszi tárgyát. V. ö. 
Schneider L., Geschichte der niederlándischen 
Litteratur (1888); Wijnaendts Francken, Ge-
dachten uit de werken van A. S. C. W. (Haarlem 
1915). 

2. W-, John, angol matematikus és teológus, 
szül. Ashfordban (Kent grófság) 1616 nov. 23., 
megh. Oxfordban 1703 okt. 28. Londonban lelkész 
és 1649. Oxfordban a geometria tanára lett s 
1663. az akkor alapított Eoyal Society tagjává 
választatott. Ebben az időben sikerrel foglalko
zott a siketnémák oktatásával is. A matematika 
különböző területein kiváló sikerrel munkálko
dott, mint Newton és Leibniz előfutára. Ismere
tes az az eljárása, mellyel a JC számot mint vég
telen szorzatot állította elő. Munkái közül, melyek 
összegyűjtve Oxfordban 1693—1699-ig 3 kötet
ben jelentek meg, kiemelendő az Arithmetica 
inflnitorum (Oxford 1655). 

Walhnoden-Gimborn, 1. Ludivig Georg The-
del gróf, osztrák lovassági tábornok, szül. Bécs
ben 1769 íebr. 6., megh. u. o. 1862 márc. 20. 
Előbb a porosz hadseregben szolgált, majd az 
osztrák hadseregbe lépett át mint lovaskapitány. 
Katonai szolgálata mellett diplomáciai küldeté
sekben is járt. A wagrami csatában (1809 júl. 
5—6) huszárezrede élén annyira kitűnt, hogy a 
Mária Terézia-rendet kapta meg. 1812-ben orosz 
szolgálatba lépett, míg a francia hadjárat befeje
zése után, 1815. visszalépett az osztrák had
seregbe; 1820—21. a nápolyi forradalom leve
résére küldött osztrák sereg egyik hadosztályát 
vezette, azután a Szicíliát megszálló csapatok 
főparancsnoka volt 1823-ig. 

2. W., Kari gróf, osztrák lovassági tábornok, 
az előbbinek mostohaöccse, szül. Hanoverben 1792 
jan. 4., megh. Prágában 1883 febr. 27. Mint lovas-
tiszt szolgált ő is s 1848. altábornagy és had
osztályparancsnok volt. Előbb az olasz harctéren 
küzdött, 1849 nyarán Magyarországba rendelték 
s az I. (Schlik) hadtestben egy hadosztályt veze
tett. A szőregi csata után Haynau parancsára 
átvette a Bechtold-lovashadosztály vezetését s 
jelentős része volt a csatádi (aug. 8.) és temes
vári csaták eldöntésében. Ezután ő üldözte a 
magyar sereg romjait Lúgoson, Karánsebesen át 
Orsováig, melyet aug. 25. szállott meg. Később 
Lombardiába helyezték s 1862. mint lovassági 
tábornok vonult nyugalomba. 

Wallon Dezső, pénzügyi író, szül. Budapesten 
1860 szept. 25. Tillyvel bevándorolt katonai 
családból, megh. 1916 nov. 28. Pénzügyi közigaz
gatási szolgálat után m. kir. közigazgatási bíró 
lett, majd a budapesti egyetemen az államszám
viteltanból magántanár volt. Pő munkája: A 
magyar állami számvitel kézikönyve (Budapest 
1901, 2. kiad. 1916). 

Wallon, Henri, francia politikus és történetíró, 
szül. Valenciennesben 1812 dec. 23., megh. Paris
ban 1904 nov. 13. A Sorbonne tanára s 1849—51. 
a nemzetgyűlés forradalomellenes tagja volt. 
1850-ben beválasztották az Akadémiába, melynek 
később (1873) örökös titkára lett. Mint képviselő
nek nagy része volt az 1875-iki alkotmány meg
valósításában. Ezért «az alkotmány atyjának* 
nevét kapta (Pere de la Constitution). 1875—76-
ban közoktatásügyi miniszter volt; 1876 óta a 
szenátusban foglalt helyet. Történeti művei: 
Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (ParÍ3 
1879, 3 köt., 2. kiad.); La sainte Bible resumée 
dans son histoire et dans ses enseignements (1866, 
2 köt. 2. kiad.); L'autorité de 1' Evangile (1887, 
3. kiad.); La vie de Jésus et son nouvel historien 
(1864, Eenan ellen); Jeanne d'Arc (1901, 7. kiad.); 
Saint Louis et son ternps (1893,4. kiad.); Histoire 
du tribunal révolutionnaire de Paris (1880—82, 
6 köt; 1899, 2 köt.); Eloges académiques (1883, 
2 köt.); La révolution du 31 mai et le fédéralisme 
en 1793 (1886, 2 köt.); Les représentants du 
peuple en mission en l'an II. (1888—90, 5 köt.). 

Wallonok, 1. Vallonok-
Wallot, Paul, német építész, szül. a Rajna mel

letti Oppenheimben 1841 jún. 26., megh. Langen-
schwalbachban 1912 aug. 10. Frankfurtban (a M. 
m.). Az olasz renaissancenak kiváló művelője volt; 
a berlini parlament-épület második pályázatán az 
első díjat nyerte el (1882) s a kivitellel is meg
bízták (1884—94). 1895-ben a művészetek akadé
miájára és a technikai főiskolára hívták Drez
dába tanárnak. Munkái közül említendő: Das 
Reichstagsgebáude in Berlin (díszmű, 1897 s köv.). 

Walloth, Wilhelm, német regény-és drámaíró, 
szül. Darmstadtban 1856 okt. 6. Müvei: lm Sckatz-
haus des Königs (1883); Oktavia (1884); Paris der 
Mimé (1880); Gráfln Pusterla (1886); Am Starn-
berger See (1887); Der Gladiátor (1888); Der 
Dámon des Neids (1888); Tiberius (1889); Ovid 
(1896); Rache (1891); Narren der Liebe (1890); 
Ein Liebespaar (1892); lm Banne der Hypnose 
(1897); Erős (1906); lm Schatten des Tods (1908); 
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Ein Messiás (1909); Ein Fastnachtadrama (1921); 
Neid (1922). 

Wal l r . , latin növénynév után Wállroth Kari 
Friedrich Wilhelm nevének rövidítése; szül. 
Breitensteinben (Stolberg inellett a Harzban) 1792 
marc. 13., megh. Nordhausenben mint orvos 1857 
márc. 22. A zuzmókat és a rózsákat ismertette. 

Wallsee, kisk. Ausztria amstetteni kerületi 
kapitányságában, a Duna mentén. A W.-i kastélyt 
1S95. Ferenc Szalvátor, Mária Valéria főhercegnő 
férje vette meg. 

Wallsend (ejtsd: váiszend), Northumberland an
gol countyban, (i92i) 43.013 lak., szénbányákkal. 

Wall-Street, London egyik utcája; tágabb ér
telemben az angol gazdasági és pénzügyi élet 
központja. 

Walmer, angol város, 1. Deál. 
Walp.jtermészetrajzineveknólTFaípersWil-

iielin Gerhard nevének rövidítése; szül. Mühl-
hausenben 1816 dec. 26., megh. Köpenickben, 
"erlin mellett, 1853 jún. 18. Művei: Repertórium 

tanicae systematicae (Lipcse 1842—48, 6 köt.); 
nnales botanices systematicae (u. o. 1848—68, 

7 köt. Halála után Müller K. folytatta). 
Walpole (ejtsd: noipói), 1. Horace, W. 2.fia, szül. 

Londonban 1717 okt. 5., megh. u. o. 1797 márc. 2. 
Tübbször beválasztották az alsóházba; atyja halá

val a felsőházba került. 179 l-ben orfordi gróf 
tt. Mint mű- és régiséggyűjtő írta a következő 
unkáit: Catalogue of engravers who have been 
in or resided in England (1763); Catalogue of 
:i royal and noble authors of England, Scotland 

üd Ireland. The Mysterious Mother (1768) c. 
tragédiáján kívül korszakos müve The Castle of 
Otranto (1764) c. regénye, mely számos követőre 
'? utánzóra talált. Levelei 1841. 6 kötetben és 

lytatólag 1851. jelentek meg, kitűnnek szelle
mességükkel és kortörténeti adataikkal. Fonto
sak emlékiratai (1846. új kiadás), II. és III. György 
uralkodása idejéről. V. ö. Warburton, Memoirs of 
H. W. and his contemporaries. 

2. W., Bobért, Orford grófja, angol állam
férfiú, szül. Houghtonban (Norfolk) 1676 aug. 26., 
megh. 1745 márc. 29. Az alsóházban a whig-párt 
tekintélyes vezérei közé emelkedett. 1708-ban 
hadügyi államtitkár, 1709. a tengerészet kincs
tartója lett. Marlborough és a whig-kormány bu
kása után 1711. őt is perbe fogták és a Towerbe 
zárták. 1714-ben I. György király a titkos tanácsba 
hívta meg s ő lett a vizsgálóbizottság előadója, 
mely az előző tory-kabinet felett ítélkezett. 
1715—17-ig mint a kincstár lordja és kancellárja 
-első ízben állott a kormány élén. Másodszor 1721. 
vette át a kormányt s 21 évig vezette azt. Taka
rékosságával nagyban apasztotta az államadós
ságot, de ő honosította meg a vesztegetéseket a 
választásokon, amelyek kormányának a többsé
get biztosították. Ezért és erélytelen külsó' politi
kájaért heves támadások érték s 1742 febr. vissza 
kellett lépnie. II. György király ezután Orford 
grófjává nevezte ki s mikor a parlament vád alá 
akarta helyezni, elnapolta azt. V. ö. Coxe, Memo-
irs of the life and administration of Sir Rob. W. 
(London 1789, 3 köt.); Ewald, Sir Róbert W., a 
political biography (u. o. 1877); Morley, W. 
<u. o. 1899). 

Walpurgin (ásv.), a bizmut- ós uránnak bázi-
kus arzenátja. A triklin kristályok gipszkülsejű 
ikrek; egy irányban jól hasad. Sárga, gyémánt
fényű. Schneeberg. 

Walpurgis (Walpurga). szent. Fivéreivel, Wil-
libáiddal és Wunníbalddal Angliából Német
országba költözött a kereszténység terjesztésére. 
Willibald alapította 741. az eichstatti püspöksé
get, Wunnibald 745. a heidenheimi kolostort, 
melynek vezetését W. vette át s ott is halt meg 
763. Máj. 1. volt szentté avatása. A néphit igen 
sok babonával hozta W. nevét összeköttetésbe. 
A máj. 1-ét megelőző kileno éj neve W.-éj. 
A W.-éj a német nép hite szerint különösen ked
vező minden varázslatra, a vizet ekkor borrá 
lehet változtatni, a növények növését megakadá
lyozni stb. 

Walras (ejtsd: váirá), Léon, francia nemzet
gazdasági író, szül. Evreuxben 1834 dec. 16., 
megh. Clarensban 1910 jan. 5. Előbb matematiká
val, majd nemzetgazdaságtannal foglalkozott. 
1870—92-ig a nemzetgazdaságtan tanára volta 
lausannei egyetemen. A nemzetgazdaságtant mate
matikai elvek szerint tárgyalja; Gossennel, 
Jevons-szel és Mengerrel egyetemben egyike a 
határhaszon-elmélet felfedezőinek. Főbb munkái : 
L'économie politique et la justice (Paris 1860); 
Recherches sur l'idéal social ,(1867); Théorie gene
rálé de la Sociétó (1868); Éléments d'économie 
politique pure, ou théorie de la richesse sociale 
(1874—77, 2 rész, 4. kiad. 1900); Mathematische 
Théorie der Preisbestimmung der wirtschaft-
lichen Güter (Stuttgart, 1881); Théorie mathé-
matique de la richesse sociale (Paris 1883); 
Théorie de la répartition de la richesse sociale 
(Lausanne 1896); Théorie de la production de la 
richesse sociale (u. o. 1898). 

Walsall (ejtsd: voiiszei), város Staffordshire an
gol countyban, (1920) 96.264 lak., nagy vasöntők
kel, cérnafonással, vas- ós szíjgyártó-árúk készí
tésével. 

Walser, Kari, svájci német festő, szül. Bielben 
1877 ápr. 18. Berlinben él, ahol 1908. a Sezession 
elnöke lett. Különösen jelentős tevékenységet 
fejtett ki a színpadi díszletfestés terén, mint a 
modern irány úttörője. Könyvillusztrációkat is 
készített. 

Walserthal , az IU jobboldali mellókvölgye 
Vorarlberg osztrák tartományban. 

Walsin-Esterházy, Marié Charles Ferdinánd, 
francia őrnagy, születése éve bizonytalan, megh. 
Londonban 1923. A Franciaországba szakadt 
Esterházy Benő László gróf leányának és Wal-
sin francia tisztnek házasságából származott; az 
Esterházy-család három magyar ágának 1897. 
közös nyilatkozata szerint nem illeti meg az 
Esterházy név és a gróü cím. Előbb a pápai had
seregben szolgált, azután a francia seregbe lé
pett. 1894-ben mint őrnagy a hírszerző osztályba 
volt beosztva. Ekkor hamisította főnökének, 
Sandherr ezredesnek parancsára a hírhedt borde
rét, amely Dreyfus (1. o.) kapitány árulása mel
lett mint legerősebb bizonyíték szerepelt. Már 
kezdetben nagy volt a gyanú ellene s W. Picard 
ezredessel, aki ellene vallott, párbajt is vívott. 
Később, miután pártfogói elhagyták, Londonba 
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ment, 1898. a londoni Observerben, 1899. pedig 
a párisi Matinben bevallotta, hogy ő hamisította 
a borderót. 

Walsingham (ejtsd: uólszinghem), Francis, sir, 
angol államférfiú, szül. 1530., megh. Londonban 
1590 ápr. 6. Erzsébet királyné 1573. államtitkár
nak nevezte ki. Mint buzgó protestáns, életfelada
tául tűzte ki, hogy királynőjét katolikus ellensé
gei ellen megvédje és sokszor becstelen eszközök
kel élt e cél érdekében. Ő fedezte fel Bábington 
összeesküvését s ebbe belecsalogatta kémei által 
Stuart Mária királynőt is, hogy aztán elveszítse. 
Nagy érdemeket szerzett Észak-Amerika gyarma
tosítása körül. Szegényen halt meg, mert vagyo
nát közcélokra költötte el. 

Waltenhofen, Adalbert von, osztrák fizikus 
és elektrotechnikus, szül. Admontbühelben 1828 
máj. 14., megh. Bécsben 1914 f ebr. 5. Tanár volt 
Grazban, Innsbruckban, Prágában. 1883-ban a 
bécsi műegyetemen berendezte Ausztria első 
elektrotechnikus intézetét. Sok értekezést irt. 
Önálló munkái: Grundriss der mechanischen Phy-
sik (Leipzig 1875); Die internationalen absoluten 
Maasse, insbesondere elektrische Maasse (Braun-
schweig 1892); Über Blitzableiter (u. o. 1890). 

Walter, 1. Gyula, c. püspök, esztergomi káp
talani nagyprépost, egyházi író, szül. Selmecz-
bányán 1855 febr. 19. Pappá szentelték 1877-ben. 
1878 végén Szápáry Gyula gróf pénzügyminiszter 
gyermekeinek nevelője, 1882. esztergomi tanító
képzőintézeti tanár, 1883. teológiai doktor lett, 
1884—92. tanár a papnevelő intézetben, 1889. 
főegyházmegyei könyvtáros, 1890 szept. igazgató 
a tanítóképző intézetben, 1893 okt. 31. herceg-
primási titkár, 1896. esztergomi kanonok, majd 
főegyházmegyei irodaigazgató, 1898-ban c. apát, 
1909. c. püspök. Irodalmi munkássága: 1887. a 
Magyar Sión társszerkesztője, 1886—89. a Kato
likus Hitoktatásnak főmunkatársa. írt szent
beszédeket, könyvismertetéseket s egyéb cikke
ket különböző lapokba és folyóiratokba. Önálló 
művei : Lelki Harmat (imakönyv); A népiskola 
és az egészségügy ; Jubileumi emlékfüzér Majer 
István írói jubileuma alkalmából; Üdvözlégy 
Mária (imakönyv); Zádori János élete; Simor 
János bibornok-hercegprimás emlékezete ;XI11. 
Leo és a társadalom; Az északi határon; Majer 
István emléke; Képek a hazai ellenreformáció 
mozgalmából a XVII. sz. végén (1896); Over-
bérg Bemard (1911). 

2. W., Teréz, 1. Pulszky, 2. 
Walter, 1. Bruno (eredetileg: Schlesinger), 

német karmester, szül. Berlinben 1876 szept. 15. 
Előbb Berlinben karmester, 1901—1902. Bécsben 
udvari karnagy volt. 1913-ban Münchenben fő-
zeneigazgató lett. A legkiválóbb Mozart-inter-
pretálók egyike. Budapesten is dirigálta a Mozartr-
ciklust a Népoperában. írt kamarazenoműveket, 
dalokat, szimfóniákat. 

2. W-, Charles Albert, francia rézmetsző, 
ssül. Parisban 1846 márc. 24. Gérome festőnek, 
majd Martinét és Henriquel-Dupont rézmetszők
nek volt tanítványa. 1868-ban elnyerte a Prix de 
Rome-ot és néhány évet töltött Rómában. Francia 
festők művein kívül főleg Rembrandt és Rubens 
festményei után készített az eredetiek festőiségét 

pompásan visszaadó reprodukciókat. Tőle vabi 
Munkácsy Krisztus Pilátus előtt c. müvének nagy 
rézkarca is (1882). 

3. W., Ferdinánd, német jogtudós, szül.Wetz-
larban 1794 nov. 30., megh. Bonnban 1879 dec. 
13. A doni kozákezredben 1813. részt vett a 
Franciaország elleni háborúban, később jogot 
tanult és 1818. rendkívüli, 1821. rendes tanár lett 
a bonni egyetemen. Volt képviselő is. Főművei: 
Lehrbuch des Kirchenrechts (Bonn, 1822,14. kiad. 
H. Gerlachtól 1871; több nyelvre lefordították); 
Corpus juris germanici antiqui (Berlin 1824, 3 
köt.); Geschichte des römischen Rechts bis auf 
Justinian (Bonn 1834-40,3. kiad. 1860); Deutsche 
Rechtsgeschichte (u. o. 1852, 2. kiad. 1857, 2 
köt.); System des gemeinen deutschen Privát-
rechts (u. o. 1855); Juristische Encyklopaedie 
(u. o. 1856); Fontes juris ecclesiastici (u. o. 1862); 
Naturrecht und Politik im Lichte der Gegenwart 
(u. o. 1863, 2. kiad. 1771). 

Waltershausen-gleccser, lásd Ferenc-József-
fjord. 

Walterskála, a Röntgenlámpák ú. n. kemény
ségi fokának meghatározására szolgál. Ezt ama 
platinaréteg vastagságából állapítják meg, amely 
mögött a sugarak még fiuoreszkálólag hatnak. 

Waltham (ejtsd: voiithemm), város Massachusetís 
északamerikai államban, Boston közelében, (i92o> 
30,915 lak., nagy zsebóragyárral, vasöntéssel, 
automobil gyártással. 

Walthamstow (ejtsd: voithenimsztó), város, Lon
don egyik külvárosa, Essex angol countyban (msy 
127,447 lakossal.. 

Walther, az Üreszsebű (W. Habenichts, Gau-
tier Senzavoir), francia lovag, 1095 végén, még 
a nagy kereszteshad megindulása előtt egy szedett-
vedett sereg élén a Szent-földre vonult. Hazánkon 
1096 tavaszán vonult végig és elérte Konstanti
nápolyt. Serege útközben majdnem megsemmisült 
s ő maga egy Nieaea mellett vívott csatában 
esett el 1096 okt. 21. 

Walther, 1. Eduárd, német pedagógus, szül. 
Moschwigban 1840 máj. 21., megh. Berlinben 
1908 jún. 11.1870—79-ig a siketnémák hamburgi 
intézetén volt, 1880. megbízták a wriezeni in
tézet szervezésével és vezetésével, 1885. pedig a 
berlini porosz kir. intézet igazgatója lett. W. az 
intézet ti. n. alapvető szemléltető oktatásának volt 
legnagyobb képviselője. .Irodalmi téren is nagy 
munkásságot fejtett ki. írt számos tankönyvet, 
1887. megalapította és elhunytáig szerkesztette 
a «Blatter für Taubstummenbildunga című szak
lapot. Legjelentékenyebb müve: Geschichte de& 
Taubstummen-Bildungswesens (Bielefeld u. Leip
zig 1882). 

2. W., Johannes, német geológus, szül. 1860 
júl. 20. az Orla melletti Neustadtban. 1885-ben 
Jenában magántanár, 1905. Halleben egyetemi 
tanár, 1883 óta főkép az óceánok tanulmányozá
sával, a nápolyi öböl faunájával foglalkozott, 
1887. a Vöröstenger korallzátonyait vizsgálta. 
Majd az egyiptomi sivatagokba vezetett expedí
ciót, Schweinfurth G. társaságában; 1888—89. 
Keletindiában s Ceylonban, 1891. az északamerikai 
pusztákon s 1897. az Uraiban utazott. Neve
zetesebb munkái: Die Korallenriffe der Sinai-
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halbinsel (Leipzig 1888); Die Denudation in der 
"Wüste (1891); Einleitung in die Geologie als his-
torischeWissenschaft(Jenal893—94);DasGesetz 
der Wüstenbildung (1900); Geschichte der Erde 
und des Lebens (Leipzig 1908). Magyarra több 
műve le van fordítva, így A Föld és az élet tör
ténete (ford. Gorka-Lőrenthey). 

Walther von der Vogelweide, német költő, 
szül. 1170 körül, valószínűleg Ausztriában, megh. 
1230 körül. A bécsi udvarban képezte ki magát 
mint minne-dalos; 1198. császári szolgálatba állt ; 
1220. II. Frigyes Würzburg mellett hübérbirtokot 
ajándékozott neki. Az ő költészetében a Minne-
gesangba már belevegyül a népies elem. Tartalmi-
íag és formailag az 6 dalai a Minnegesang tető
fokán állanak. Dalai újabban is több kiadásban 
jelentek meg; életrajzát megírták Uhland (1822) ; 
Burdach (1900); Wilmanns (1916); Zoozmann 
(1923). 

Walton-le-Dale (ejtsd: naitn le dei), város Lan-
cashire angol countyban, (1911) 12,352 lak.,pamut
iparral. 

Walton on Thames (ejtsd: naiton on temz), varos 
Surrey angol countyban, (1921) 14,647 lak. 

Waltrop, porosz falu a münsteri közigazgatási 
kerületben, (I9i9) 10,017 lak. Szénbányászat. 

Waltz, Jean Jacques, 1. Hansi. 
Waluewit (ásv.), 1. Xantofillit. 
Walzel, 1. Kamillo, német színműíró, 1. Zell. 
2. W., Oslcar, német irodalomtörténetíró, szül. 

Bécsben 1864- okt. 28. A drezdai technológiai fő
iskola tanára lett, később a bonni egyetem ren-

s tanára volt. Főbb művei: Fr. Schlegels Briefe 
.i seine Brüder (1890); Frau v. Stael u. W. Schle-

gel (1898); Strömungen der neuesten deutschen 
Literatur(1900); ZeitschriftenderKomantik(Hou-
bennel együtt, 1904); Deutsche Eomantik (1908, 
2. kiad. 1912); Vom Geistesleben des 18. u. 19. 
Jahrliunderts (1911); Ibsen (1912); Lében, Erieben 
undDicliten (1912); Kichard Wagner in seiner 
Zeit und nach seiner Zeit (1913); Die künstlerische 
Form des Dichtwerks (1916). 

Walze r . tánc, 1. Keringő. 
Wanamaker (ejtsd: vanaméker), John, amerikai 

kereskedő és politikus, szül. Philadelphiában 
1838 júl. 11., megh. u. o. 1922 dec. 12. Szabóüzlete 
volt, amely rendkívül jövedelmezett; sikerét elő
mozdította az, hogy segédeit az üzleti nyereségben 
részesítette. 1861-ben már megalapította az Egye
sült-Államoknak legnagyobb árúházát. Harrison 
elnök alatt 1889—1893. a föpostamesteri tisztet 
viselte. Ö vásárolta meg Munkácsy Mihály nagy 
Krisztus-képeit. 

Wandsbek, város Schíeswig porosz kerületben, 
(1919) 35,399 lak., jelentékeny sörfőzéssel, szesz
gyárral; nagy lóvásárokkal; Claudius Mátyás 
sírjával. 

Wandsworth, London egyik kerülete, (1921) 
328,656 lak. 

Wándza, festő, 1. Wántza. 
Wánersborg, város, 1. Elfsborg. 
IViingara (oov.), 1. Eucahjptus. 
Y/angemann, TJieodor, német ev. teológus, 

szül. Wilsnackban 1818 márc. 27., megh. Berlin
ben 1894 jún. 18.1865-től a berlini misszió-társa
ság igazgatója. Főbb munkái: Eeise durch das I 

gelobte Land (3. kiad. 1876. Berlin); Geschichte 
der Berliner Missionsgesellschaft und ihrer Ar-
beiten in Südafrika (Berlin 1872—1877, 4 köt.); 
Südafrika und seine Bewohner (u. o. 1881). V. ö. 
Petrich, H. Th. W. (Berlin 1855). 

W a n g e n h . , latin növénynév után Friedrich 
Adam Július von Wangenheim (1747—1800) né
met főerdész nevének rövidítése. Észak-Amerika 
fáit ismertette. 

Wangenheim, Hans, báró, nőmet diplomata, 
szül. Georgenthalban 1859 júl. 8., megh. Kon
stantinápolyban 1915 okt. 25. 1904-ben mexikói, 
1909. athéni követté nevezték ki. 1912 máj. Kon
stantinápolyi nagykövet lett s ott működött ha
láláig. O vitte keresztül Törökország csatlako
zását Németországhoz és Ausztria-Magyaror
szághoz. 

Wangeroog, Németországban a Jadebusen be
járatában fekvő 8 km. hosszú és 1 km. széles 
sziget az Északi-tengerben, a Keleti-Fríz szigetek 
egyike, a parttól csak 7 km.-nyire fekszik, vilá
gító tornya van ; homokos partján híres tengeri 
fürdő létesült, homoktúrzások által évente növek
szik. V. ö. Zwichert, Führer durch das Nordsee-
bad W. (Oldenburg 1894); Riemann, W., die Insel 
und das Seebad (u. o. 1905). 

Wanne, város Arnsberg porosz kerületben, 
(1919) 40,410 lak., ásványvízforrással (Wilhelms-
quelle), amelynek vizét köszvény ós reuma ellen 
használják; jelentékeny szénbányászattal. 

Wannsee, a Haveltól táplált 3 km. hosszú tó, 
partján a most Berlin 10. kerületéhez tartozó kis 
házakból álló teleppel. 

Wánok (fénylök ?), a skandináv mitológiában 
az alsóbbrendű istenségek egy csoportjának neve. 
Nagy bölcsességgel vannak felruházva, de nem 
részesülnek oly nagy tiszteletben, mint az azok. 
Ezekkel harcot is vívnak, ami azután ünnepies 
békekötéssel végződik. Lakásuk neve Wana-
heimr. 

Wanstead (ejtsd: vanszted), város Essex angol 
countyban, (1921) 15,297 lak. 

Wanters , Alphonse, belga történetíró, szül. 
Brüsszelben 1817 ápr. 13., megh. u. o. 1898 máj. 1. 
Mint Brüsszel város levéltárosa, számos történeti 
munkát írt. A legfontosabbak: Histoire de la 
ville de Bruxelles (1843—45, 3 köt., Henne társa
ságában); Histoire des environs de Bruxelles 
(1850—57, 3 köt.); La Belgique ancienne et mo
derné (1859—87, 4 köt., J. Tarliervel); Table 
chronologique des chartes et diplömes concemant 
l'histoire de la Belgique (1866—1896,10 köt.) stb. 
V. ö. Pirenne, Notice sur la vie et les travaux 
de A. W. (Bruxelles 1901). 

Wántza (Wándza) Mihály, festő, szül. Pere-
csenben (Erdély) 1781 okt. 12., megh. Miskolczon 
1854 körül. Bécsben Hesz János Mihálynak volt 
növendéke 1809-ig, amikor hazament s régi vá
gyátkövetve, színész, színigazgató s egyben szín
házának diszletfestője lett. Társulata Kolozs
várott, Maros-Vásárhelyt, Nagy-Váradon, Deb-
reczenben, Miskolczon és Szegeden működött. Köz
ben 1817. népszinműkisérletet is írt Zöld Marci 
címmel és számos, meglehetősen nagyméretű tör
téneti képet festett, ilyen pl. Mátyás és Beatrix, 
Mária eljegyzése Zsigmond brandenburgi herceg-
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el (kiállítva 1828. Budapesten), Ferenc császár 
oronázása, Zrínyi Miklós szigetvári kiroha

nása stb., amelyek nagyon, sérült állapotban ma
radtak meg.. Arc- és csendéletképeket is festett. 
Egyik korai illusztrációja, a Búsongó Ámor, 
Perecsényi Nagy László hasonló című kötetéhez 
mellékelve jelent meg 1806. "V. ö. Vasárnapi Újság 
1910. 

Wappaus, Joliann Eduárd, német geográfus 
és statisztikus, szül. Hamburgban 1812 máj. 17., 
megh. Göttingenben 1879 dec. 16. 1833—34-ben 
beutazta a Cap Verde szigeteket és Braziliát. 
1838-ban magán-, 1854. rendes tanár lett a göttin-
geni egyetemen, ahol a Göttingisehe Gelehrte 
Anzeigen-t szerkesztette 1848—63. és 1874—79. 
Főbb munkái: Untersuehungen über die geogra-
phischen Entdeckungen der Portugiesen unter 
Heinrich dem Seefahrer (Göttingen 1842); Die 
Republiken von Südamerika (u. o. 1843); Allge-
meine Bevölkerungsstatistik (2 köt., u. o. 1859) ; 
Über den Begriff und die statistische Bedeutung 
der mittleren Lebensdauer (u. o. 1860). Statisz
tikai előadásait kiadta Gandil, Einleitung in das 
Stúdium der Statistik (Leipzig 1881). 

Wappers, Gustave, belga festő, szül. Antwer
penben 1803 aug. 23., megh. Parisban 1874 dec. 6. 
Az antwerpeni művészeti akadémián M. van Bree 
és Herreyns vezetése alatt folytatott tanulmá
nyai, majd párisi tartózkodása után 1830. óriási 
sikert aratott Van der Werf leideni polgármester 
önfeláldozását ábrázoló képével; amely nemcsak 
a belga nemzeti festészet kiinduló pontjává lett, 
hanem egyrészt nemzeties szellemével, másrészt 
a klasszicizmussal szembehelyezkedő pátoszával 
és kolorizmusáv-\L Burópaszerte befolyást gyako
rolt a XIX. sz. történeti festészetére. 1832-ben 
az antwerpeni akadémia tanára lett és 1834. is
mét hatalmas sikere volt az 1830-iki belga szabad
ságharc egy epizódját ábrázoló képévei, amelyet 
még több más, főleg Németalföld történetéből 
merített kép követett. 

Wapplerit (ásv.), magnéziumkalciumhidroarze-
nát (Ca,Mg)HAs04 + 3|H20. Monoklin kristályok, 
fürtös, üveges kérgek. Lágy, színtelen, víztiszta. 
Joachimstal, Schneeberg, Wittichen, Richelsdorf 
és Bieber Németországban. 

Waradiensis civitas, a magyar középkor latin 
elnevezése szerint a. m. Pócsvárad. 

Waradinum Petr i , Magyarország középkori 
földrajzában a. m. Pétervárad. 

Warangul-szőnyeg, 1. Indiai szőnyegek. 
Warbeck, Perkin, angol trónkövetelő, szül. 

Tournaiben 1474 körül, megh. 1499 nov. 23-án. 
Atyja hajós és vámszedő volt. 1492-ben Angliába 
ment s itt úgy lépett fel, mint IV. Eduárd király
nak ifjabb'fia, Ki chard yorki herceg, kit III. Richárd 
király még 1483. meggyilkoltatott a Towerban. 
Sokan hittek a csalónak s IV. Eduárd nővére, 
Margit is elismerte unokaöccsének. 1497-ben egy 
6000 főnyi csapat élén kikötött Cornwallis fél
szigetén, de Exeter ostrománál vereséget szenve
dett és fogságba került 1497 okt. 5. Két év múlva 
a Towerben VII. Henrik király felakaszttatta. 

Warburg, az ugyanily nevű járás székhelye 
Minden porosz kerületben, (1919) 6101 lakossal, 
papiros-, cukor- és sörgyárral. 1760 júl. 31. itt 

Wartt 

győzte le Ferdinánd braunschweigi herceg a 
franciákat. 

Warburg, 1. Emil, német fizikus, szül. Altoná-
ban 1846 márc. 9. Mint tanár működött Strass-
burgban és Freiburgban. 1895 óta a berlini egye
tem tanára és 1905 óta,a physikaüsch-technische-
Reichsanstalt elnöke. Értekezéseiben akusztikai 
kérdésekkel, a kinetikai gázelmélettel, az elektro
lízissel, a galván polarizációval, kapillár-elektro-
mos jelenségekkel stb. foglalkozott. Munkái: Ke-
ferat über die magnetische Hysteresis (1900) -r 
Über die Wármeeinheit (Leipzig 1900); Lehr-
buch der Exerimentalphysik (9. kiad. Tübingen. 
1906 és azóta többször). 

2. W., Ottó, német botanikus, szül. Hamburg
ban 1859 júl. 20,. 1885—89-ben a maláji archi-
pelagust, Kelet-Ázsiát és a Déli-tengert kutatta. 
1891-ben a berlini egyetem magántanára, 1892. 
a keleti szeminárium tanára. Eleinte az élettant 
művelte, de később a rendszertant és növény
földrajzot. A XX. sz. elején a cionista mozgalom
hoz csatlakozott és 1911—19. elnöke volt a cio
nista szervezetnek. Jelentős munkásságot fejtett 
ki a gyarmati növények ismertetésében és tenyész
tésében. Több növénycsaládot dolgozott fel az 
Engler-Prantl Natürl. Pflanzen Familien vállalat
ban. Főbb müvei: Die Muskatnuss (Leipzig 1897); 
Monographie der Myristicaceaen (u. o. 1898,1; 
Monsunia (u. o. 1900); Die Kautschukpflanzen 
und ihre Kultur (u. o. 1900); Die Pflanzemvelt 
(3 köt., 1913—22). Megalapította a Der Tropen-
pflanzer c. folyóiratot. Kiadta a Baum f éleKunene-
Zambézi expedició eredményeit (Berlin 1903). 

Warburton (ejtsd: várbört'n), Péter Egerton, 
Ausztrália-utazó,szül.Northwichban(Anglia)1813-
aug. 15., megh. Adelaide mellett 1889 nov. 5. 
Tengerész volt, 1853., már mint őrnagy, kilépett 
s Dél-Ausztráliába ment; 1654—67. rendőrfőnök 
Adelaideban s 1869. parancsnokló ezredese lett 
a délausztráliai kolónia polgári hadseregének. 
1S57. a Spencergolf Ny.-i részét, 1858. a Gaird-
ner- és Torrens-tavat, 1860. a Streaky-öblöt és 
1864—66. az Eyre-tavat kutatta át. 1872—74-ben 
áthaladt Ausztrálián Adelaideból ÉNy. felé a De 
Grey torkolatáig. Művei: Major W.'s diary (Ade
laide 1866); Journey across the western interior 
of Australia (London 1875) 

Ward, 1. Artemus,'álnév, 1. Broicne, 1. 
2. W., Edward Mathew, angol festő, szül. 

Londonban 1816., megh. u. o. 1879 jan. 15. A lon
doni műv. akadémián, Rómában, Münchenben és 
Parisban tanult. A múltból merített anekdotás 
képei annak idején nagy kedveltségnekörvendtek. 
Ilyenek: Olivér Goldsmith parasztoknak fuvoláz; 
Johnson doktor Chesterfield lord előszobájában; 
Charlotte Corday útja a vesztőhelyre; Hogartli 
műterme. A londoni parlament épületét falképei 
díszítik. 

3. W., Humphry, eredetileg Mary Augnstct 
Arnold, angol írónő, szül. Hobartban (Tasinania) 
1851 jún. 11., megh. Londonban 1920 márc. 2L 
1856-ban Angliába jött s 1872. férjhez ment W. 
Thomas Humphryhoz (szül. 1845. Hullban), a 
Times munkatársához. Hírnevét Róbert Elsmere-
c. regényével alapította meg, mely a vallás- te., i 
természettudomány közt ingadozó hős lelki küz-J 
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delmeit mesterien rajzolja. Nevezetesebb regé
nyei még: The history of Dávid Grieve (1892) ; 
Marcella (1894); Sir George Tressady (1896); 
Heibeck of Dannisdale (1898); Eleanor (1902); 
The marriage of William Ashe (1905); Diana 
Mallory (1908); Canadianborn (1910); The Cory-
ston family (1913); The mating of Lydia (1913). 

4.W-, James, angolfestő, szül. Londonban 1769 
okt. 23., megh. Chestnutben 1859 nov. 17. Sógora, 
George Morland mellett korának egyik kedvelt 
állatfestője, akinek rajzait 1805. Boydell adta ki 
metszetekben. 

5. W., Janka, 1. Leade Jane. 
6. W., Klára, 1. Chimay, 2. 
7. W., Mária, 1. Angol kisasszonyok és Jezsui-

tinák. 
8. W-, Róbert de Courcy, klimatológus, szül. 

Bostonban 1867 nov. 29. A cambridgei Harvard-
egyetemen a meteorológia és klimatológia tanára, 
írt több tanulmányt Észak-Amerika éghajlatáról 
és számos értekezést a meteorológiának gyakor
lati alkalmazásáról. Szerkesztője volt az «Ameri
can Meteorological Journal»-nak 1892—96-ig és 
társszerkesztője a «The Journal of Geography»-
nak 1897 óta és a «The Bulletin of the American 
Geographical Society»-nek 1899 óta. Angolra 
fordította Hann klimatológiáját. 

Wards lsland, sziget, 1. East Biver. 
Warekauri, 1. Ghatham-szigetek. 
Warens (ejtsd: varensz), Frangoise de la Toure, 

madame de, Rousseau barátnője, szül. Veveyben 
1699 máj. 31., megh. Chambéryben 1762 júl. 29. 
Hírnevét Eousseauhoz való viszonyának köszön
heti, aki 1728. alig 16 éves korában ismerkedett 
meg vele s kedvéért katolikussá lett. Rosseau 
eleinte Anneeyben mint fogadott fia éldegélt, 
később, főleg 1738—40-ig a Chambéry melletti 
Les Charmettesben a kedvese volt. W. főleg vegy
tani kísérletekkel foglalkozott. V. ö. Mugnier, 
Mme de W. et J. J. Rousseau (Paris 1890,újra 1904); 
Metzger, Les derniéres années de Mme de W. 
(Lyon 1899); Benedetto, Mmo de W. (Paris 1914). 

Warga, 1. János, pedagógus, szül. Kovács
vágáson (Abauj vm.) 1804 jan. 8., megh. Nagy
körösön 1875 jan. 10.1833—1874-ig a nagykőrösi 
tef. iskolákban tanított; 1835. akadémiai taggá 
választották. Fő művei: Vezérkönyv az elemi 
nevelés és tanításra, 2 köt. (1837—38); több böl
cseleti munka, egyik akadémiai jutalmat nyert; 
Gimnáziumi pedagogika (1873). 

2. W., Lajos, egyháztörténetíró, szül. Kolozs
váron 1835 aug. 19., megh. Sárospatakon 1900 
maj. 7. Szülővárosában végezte a teológiát. 1861. 
külföldre ment s a jenai, berlini és zürichi egye
temeken két évet töltött. Hazatérte után 1866. 
Hódmezővásárhelyen, 1868 elején Sárospatakon 
lett tanár. Fő müve : A keresztény egyház tör
ténelme (Sárospatak 1880—84). 

Waring-féle rendszer, 1. Csatornázás. 
Warmbrunn, község és fürdő Liegnitz porosz 

kerületben, (i9io) 4362 lak., a Schaffgotsch grófi 
család nagy kép-, érem-, fegyver-, ásvány- ós 
madárgyüjteményével, hatalmas könyvtárral; 
hat kéntartalmú, meleg (22—43°) ásványvíz
forrással. W. forrásait 1175.1. Boleszlav herceg 
:'>?iezte föl. 1401 óta a Schaffgotsch grófi családé. 

Warming, Johannes Eugenius Büloio, dán 
botanikus, szül. Manoe szigetén (Északi ten
ger) 1841 nov. 3., megh. Kopenhágában 1924 
április 2. 1863—66-ig Braziliában Lagoa Sán
tában ólt, Dániába visszatérve 1868. magis-
ter konferens, 1871. doktor, 1873. magántanár a 
kopenhágai egyetemen, 1876. a gyógyszerészeti 
növénytan tanára, 1882. a stockholmi, 1885. a 
kopenhágai egyetem tanára és a botanikuskert 
igazgatója. 1884-ben Grönlandot, 1885. északi 
Norvégiát, 1891. Venezuelát és Nyugat-Indiát 
tanulmányozta. Jelentős eredményeket ért el az 
összehasonlító és fejlődéstani morfológia, vala
mint az ökológiai növényiöldrajz terén, ezenkívül 
az algák és gombák fejlődéstanában. Nagyobb 
főbb művei: Symbolae ad floram Brasiliae cen
tralis cognoseendam (Kopenhága 1867—-93); Om 
Grönlands Vegetation(u.0.1885); Podostemaceae 
(u. o. 1881—1901); Handbog i den systematiske 
Botanik (1879, 3. kiad. 1891, németül Möbiustól, 
Berlin 1911); Den almindelige Botanik (1880, 
4. kiad. Johansennel 1901, németül Meinecketől, 
Berlin 1909); Plantesamfund (1895, 2. kiad. 
Graebnertől, Lehrbuch der ökologischen Pflanzen-
geographie 1902, 3. képes és kép nélküli kiadás 
1914—1918); angolul is megjelent, The Structure 
and Biology of Aretic Flowering Plants (Kopen
hága 1908—09, Halophyt Studier (u. o. 1897). 

Warneck, Gustav Adolf, német prot. teológus, 
szül.Naumburgban 1834 mára 6., megh. 1910 dec. 
26-án.l897 óta hallei teológia-tanár volt. Szerkesz
tette 1874 óta az Allgemeino Missions-Zeitschrift 
szaklapot. Művei főleg a kül- és belmisszió tár
gyaira vonatkoznak: Abriss einer Geschichte 
der protestantischen Missionen (1882, 8. kiad. 
1905); ProtestantischeBeleuchtung der römischen 
Angriffe auf die evangelische Heidenmission 
(1884—85, két rész); Bvang. Missionslehro (Gotha, 
2. kiad. 1891—95, 3 köt.). Magyarul megjelent: 
Miért nincs többé eredménye predikálásunknak ? 
(ford. Paulik János, Budapest 1899). 

Warne-féle fém, 10 rész ónból, 7 rész nikkel
ből, 7 rész bizmutból és 3 rész kobaltból készül; 
ezüstfehér színű, meglehetősen nehezen olvadó, 
finom szemcsés ötvény. 

Warneíried Pál, 1. Paulus Diaconus. 
Warner , 1. Irnerius. 
Warner, Susan, amerikai írónő, álnéven Elisa-

beth Wetherell, szül. Highland Fallsban (New-
York) 1819 júl. 11., megh. New Yorkban 1885 
márc. 17. The wide, wide world(1851) c. regénye 
alapította meg hírnevét. Húga, Anne Bartlett 
(szül. 1820), Amy Lothrop írói álnéven írt el
beszéléseket. 

Warnery, Henri, svájci francia költő, szül. 
Lausanneban 1859., megh. u. o. 1902 szept. 23. 
Költeményei a parnassiens-csoport irányát köve
tik s mély filozófiai tartalmukkal válnak ki. 
Kötetei: Poésies (1887); Sur l'Alpe (1895); Le 
cliemin d'espérance (regény, 1899). 

Warneton (Waasten), mezőváros Belgium 
Nyugat-Flandria tartományában, Yperntől 12 
km.-re. A világháborúban nagy szerepe volt a 4. 
német hadseregnek az angolokkal vívott harcai
ban ; a németek az angol támadásokkal szemben 
megtartották. 
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Warnow, 128 km. hosszú folyó Mecklenburg-
Schwerin német nagyhercegségben. Kiszélesül a 
Breitling-tóvá, Warnemtindónél ömlik a Keleti
tengerbe, Rostocktól kezdve tengeri hajókkal 
járható. 

Warnsdorf, város a hasonló nevű cseh kerületi 
kapitányságban, a szász határ közelében, (1921) 
20,107 lak. pamutiparral, szövőszékekkel, pamut-, 
vászon-, gyapjúárúkészítéssel, festékgyártással 
és gőzfürésszel. 

W a r r a n t (ang., ejtsd.- uórrent), 1. Közraktári 
iegy-

W a r r a n t e d (ang., ejtsd: uorrented), a jótállás 
jegye angol árúkon. 

Warren, 1. város Ohio északamerikai állam
ban, (1920) 27,060 lak., vasiparral, gépgyártás. 

2. W. város Pennsylvaniában, (1920) 14,272 
lak., vas- és acéliparral, kőolaj- és földgázforrá
sokkal. 

Warren (ejtsd: norren), Samuéi, angol regényíró 
és jogtudós, szül. Racreben (Denbigshire, Wales) 
1807 máj. 23., rnegh. Londonban 1877 júl. 29. 
Leghíresebb munkái: Passages from the diary of 
a laté physieian (London 1832); Ten thousand a 
year (1841); Now and then (1847); The lily and 
the bee (1851). 

Warreni t (ásv.) a. m. heteromorfit; Domingo-
bánya, Colorado. 

Warrington (ejtsd: uarangtn), gyárvár03 Lan-
cashire angol countyban, (1921) 76,811 lak.; mú
zeummal, tanítónőképzővel, 1496. épült híddal. 

Warscheneck, a Salzburgi Mészkőalpok 2386 
m. magas hegycsoportja. 

Warstein, falu Arnsberg porosz kerületben, 
(1919) 4365 lak. Közelében van a róla elnevezett 
cseppkőbarlang, amelyben emberi koponyákat és 
antidiluviális állatcsontokat találtak. 

Wartburg, várkastély a ThüringiaierdőÉNy.-i 
szélén, Bisenaeh városa felett 400 m. magasság
ban fekvő hegyen. Lajos (az Ugró) thüringiai 
tartománygróf kezdte építeni 1067 után s JRaspe 
Henrikig'(1247) fejedelmi székhely volt. A hagyo
mány szerint itt folyt le a W.-i dalnokverseny. 
1847-ben Károly Sándor weimari nagyherceg 
restauráltatta BMgen építőmesterrel. Nevezete
sebb részei: a lovagpalota, melynek egyik szobá
jában lakott Luther 1521 máj.—1522 márc.-ig, a 
fejedelmi palota a dalnok-teremmel és az Erzsébet-
lakosztály (Kemenate), melynek falait Schwind 
festőművész freskói díszítik (Szent Erzsébet életé
ből vett jelenetek); a kápolna és a felette lévő dísz
terem. V. ö. Arnswáldt-Schmidt, Zur Geschichte 
derW. (Eisenach 1882); Die W. Ein Denkmal deut-
scher Geschichte und Kunst (Károly Sándor nagy
hercegtől kiadott díszmunka, Berlin 1907); Tri-
nias, Ein Gang durch die W. (Eisenach 1907). 

Wartburgi dalnok verseny, költői verseny a 
középkorban, mely a hagyomány szerint 1206 tá
ján ment végbe a Wartburgban, Hermann thürin
giai őrgróf udvarában. Tannháuser a mérkőzésben 
nem vehetett részt — mint Wagner szerepelteti— 
mert a XIII. sz. második felében élt. 

Wartburgi ünnep, a reformáció három szá
zados emlékünnepe 1817 okt. 18., a lipcsei csata 
negyedik évfordulóján. A jénai diákok rendezték 
Károly Ágost weimari nagyherceg engedelmével 

s a német egyetemeket 500 diák képviselte. Az 
ünnep hivatalos része a várkastély lovagtermé
ben folyt le, este azonban néhány száz diák a 
lipcsei csata emlékére gyújtott örömtüzekhez vo
nult és több reakcionárius német író (Kotzebue, 
Dabelow, Schmalz) könyvét, valamint a Code 
Napóleont, egy katonatiszti fűzőt, katonai copfot 
és káplárpálcát a tűzbe dobott. Bár az ünnep ren
dezői távol állottak e tüntetéstől, az osztrák és 
porosz kormány kívánságára a nagyherceg vizs
gálatot indított néhány tanár ellen, de a bíróság 
felmentette őket. A W. szolgáltatott azután okot 
Metternichnek, hogy a német főiskolákat szigo
rúbb felügyelet alá helyezze. V. ö. Kieser, Das 
Wartburgfest am 18. Október 1817 in seinerEnt-
stehung, Ausführung und Folgen (Jena, 1818). 

Wartenburg an der Élbe, falu Merseburg 
porosz kerületben, (1919) 876 lak., 1813 okt. 3. 
itt verte meg Biticher a Bertrand vezérelte fran
cia és württembergi csapatokat. 

Wartensleben-Carow, Hermann Alexander 
gróf, porosz tábornok és katonai író, szül. Berlin
ben 1826 okt. 17., megh. Carowban 1921 márc. 9. 
1870—71-ben a déli német hadsereg vezérkari 
főnöke volt. 1872-ben a német-francia háború 
vezérkarimunkájának szerkesztője lett; 1884—88. 
a 3. (berlini) hadtest parancsnoka volt. Művei: Die 
Operationender Südarmee im Január und Február 
1871 (Berlin 1872, 2. kiad.); Die Operationen der 
1. Armee unter General v. Manteuffel (u. o. 1872) ; 
Erinnerungen über den Krieg 1866 (u. o. 1897); 
Feldzugsbriefe aus dem Kriege 1870—71 (u. 0. 
1898). 

War tha Vince, kémikus, műegyetemi tanár, 
szül. Fiúméban 1844 júl. 17., megh. Budapesten 
1914 júl. 21. Műegyetemi tanulmányait Zürich
ben végezte. 1863—64. a budai műegyetemen ta
nársegéd volt, 1864—65. Heidelbergben doktori 
oklevelet kapott, 1865—67. Zürichben tanársegéd, 
majd magántanár lett. 1868—70. a királyi Jó
zsef-műegyetemen helyettes és rendkívüli ta
nár, 1870 óta pedig mint rendes tanár működött. 
1896—97. és 1909—10. rektor volt. A műegye
tem vegyészi szakosztályának 1882. történt szer
vezése tőle származik. 1873-ban az Akadémia le
velező, 1891. rendes tagja,1908.pedigmásodelnóke 
lett. A Természettudományi Társulatban, amely
nek 1899. elnökéül választották, számtalan nép
szerű és tudományos előadást tartott, melyek 
közül különösen 1891. az agyagáruk technológiá
járól tartott sorozatos előadásaival keltett kiváló 
érdeklődést. W.-nak különös érdeme van a borá
szati kémia népszerűsítése körül és a flllosera 
terjedésének kezdetén ő hangsúlyozta először ná
lunk a homokos talajok kiválóan alkalmas voltát 
a szőllőtermelés céljaira. Az okszerű borkezelés 
terjesztéséhez népszerű előadásaival s értekezé
seivel nagyban hozzájárult és a homoki borok 
kiváló tulajdonságait alapos tanulmány tárgyává 
tette. Ugyancsak érdeme van a fotografálás nép
szerűvé tótele terén is. Legnevezetesebb fölfede
zése azonban az agyagipar terén a századokon át 
megfejtetlenül maradt gubbiói biborlüszter, ame
lyet hosszas vizsgálatai után ő állított elő újra s a 
pécsiZsolnay-gyárat világhírűvé tette. W.azonban 
még nevét sem kötötte hozzá. Számos irodalmi 
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munkái bel- és külföldi szakfolyóiratokban jelen
tek meg, melyek közül a következőket említjük: 
Festett veres bor megkülönböztetése (Természet
tudományi Közlöny, III. köt.); Mérlegszerkezetek
ről (1874); Avas esszén Magyarországban (1875); 
A technikai vízvizsgálat; Az ivóvíz kemény
ségének meghatározása; A víz szerepe a föld 
életében (népszerű előadás, 1879); A vörös borok 
hamisításáról (1880); Egyszerű mód a víz vál
tozó keménységének meghatározására (1880); 
A magyar borról (1880); Az agyagáruk tech
nológiája (1892); Az olasz keramika remek
művei a renaissance-korban (1899). — Felesége 
gróf Hugonnai Vilma (1. o.), megh. Budapesten 
1922 márc. 25. 

Warthe (lengyel Wartha),a.z Odera legnagyobb, 
760 km. hosszú mellékfolyója. Ered Krakótól 60 
km.-nyire, a Prosna fölvétele után Posen lengyel 
tartományba, majd Németországba ér, fölveszi 
jobbról a Welnát és Netzét, balról az Obrát 
s mint 180 m. széles folyó torkollik egy 1786. 
épített csatornán át Küstrin alatt. Vízterülete 
53,710 km2. Konintól kezdve 420 km.-nyire hajóz
ható, a Visztulával a Netze-Brombergi-csatorna 
és a Brahe kötik össze. A Netze torkolata alatt 
van a 75 km. hosszú Warthebruch nevű síkság, 
amelyet a W. több ága öntöz, részben termékeny 
területekből áll, ezeket mesterségesen szárították 
ki 1767—82 és 1837—42 közt. 

Warthit (ásv.) a. m. blődit Pendzsabból. 
Warthmüller, Róbert, német festő, szül. Lands-

bergben (a. d. Warthe) 1859 jan. 16., megh. Ber
linben 1895 jún. 25. Berlinben, Münchenben 
és Casselben tanult. Többnyire Nagy Frigyes ki
rály korából merített adomás képei annak idején 
igen népszerűek voltak és reprodukciókban szél
tében elterjedtek. Ilyenek: Nagy Frigyes és a 
krumpliszedő parasztok; A legfiatalabb rekruta ; 
Leányokkal cicázó katonák; Nagy Frigyes a 
torgaui ütközet után, 8tb. 

Warton, TJiomas, angol költő és irodalomtör
ténetíró, szül. Oxfordban 1728., megh. u. o. 1790 
máj. 21. 1757-ben tanár lett Oxfordban, 1785. 
poéta laureatus. Költői munkái, a Pleasures of 
melancholy 1747., ódái 1771. jelentek meg. Alap
vető irodalomtörténeti munkája History of En
glish poetry (London 1774—81), Erzsébet koráig 
halad. Bátyja, Joseph W. (szül 1722., megh. 1800.) 
szintén kitűnt mint költő (Ode to f ancy) és mint 
irodalomtörténetíró (Pope-ról, 1797; Drydenről, 
1S00). 

Warwick (ejtsd: narvik), 1. W.-shireangólcounty 
az Upper-Avon vidékén, 2337 km2 területtel ós 
(1921) 1.390,092 lak. — 2. W., az ugyanily nevű 
angol county fővárosa, (1921) 12,868 lak., kötél-, 
kalapgyártással és malmokkal. 

Warwick (ejtsd: narvik), angol grófi cím, melyet 
legelőször a Neivburgh-Beaumont-caaiád tagjai 
viseltek. Ezek kihalása után 1267. a Beauchamp-
család kapta e címet. Ebből származott Beau-
champ Richárd, W. grófja (szül. 1382 jan. 28., 
megh. Rouenban 1439 ápr. 30.), jeles hadvezér 
és diplomata. V. Henrik fiának, VI. Henrik
nek nevelőjévé rendelte, 1437. pedig Francia
ország kormányzója lett. — Fiában, Henryben 
kihalt családjának férfiága s a W. grófi címet 
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leányának, Annának férje, Neville Richárd, Salis-
bury Richárd grófnak fia örökölte. 

Neville Richárd, W. és Salisbury grófja, an
gol hadvezér és államférfiú, szül. 1428 nov. 22., 
megh. 1471 ápr. 14. Atyjának Dővére, Cecily, Ri
chárd yorki herceg neje volt s azért ő is a York-
párt soraiban harcolt az uralkodó Lancaster-
ház ellen. 1455 máj. 22. az ő segítségével győzte 
le Richárd yorki herceg VI. Henrik királyt, 
ezért jutalmul Calais kormányzója lett. 1460 júl. 
10. újból legyőzte a királyi sereget Northampton 
mellett, de még azon évben Wakefteld mellett 
nagy vereséget szenvedett Margit királyné hadai
tól s e csatában Yorki Richárd is elesett. W. azon
ban új sereget gyűjtött s Towton mellett 1461 
márc. 28. végleges győzelmet vívott ki a Lancas-
ter-párton ós Yorki Richárd fiát, IV. Eduárdot 
kiáltotta ki királynak. Később meghasonlott IV. 
Eduárddal és annak elégedetlen öccsével, György 
clarencei herceggel szövetkezett s egyik leányát, 
Izabellát adta hozzá nőül. 1469-ben nyíltan fel
kelt a király ellen, elfogta és a hatóimat magá
hoz ragadta. 1470-ben Franciaországba kellett 
menekülnie s itt Margit királynéval, VI. Henrik 
nejével szövetkezett a Lancaster-ház uralmának 
visszaállítására. Visszatérve, 1470 okt. 6. bevonult 
Londonba és IV. Eduárdot menekülésre kénysze-
rítette. Ezután VI. Henriket kiszabadította a fog
ságból ésújbólkirállyáproklamáltatta. IV. Eduárd 
azonban burgundi segítséggel visszajött és Barnet 
mellett legyőzte W.-ot, ki maga is elesett a csa
tában. V. ö. W., the Kingmaker (London 1903., 
2 kiad.);Bensemann, RichárdNevil, derKönigs-
macher (Leipzig 1898). 

A W. grófi cím ezután György clarencei her
ceg fiára, Eduárdra szállott (szül. 1475 febr., 
megh. 1499 nov. 28.), akit III. Richárd 1485. bör
tönbe záratott, VII. Henrik pedig árulás gyanúja 
miatt a Towerben lefejeztetett. 

VI. Eduárd 1547. Dudley Johnnak, a későbbi 
Northumberland hercegnek adta a W. grófi címet 
(1. Dudley 1.). 1618—1759. a Rich-csaléd tagjai 
viselték e címet, azóta pedig a Greville-caalM 
tagjai. 

Wasa, 1. Vasa. 
Wash (ejtsd: ues), az Északi-tenger 35 km. hosszú 

és 25 km. szóles öble Anglia K.-i partján, Fen ke
rületben. Az öböl DNy.-i szögletébe ömlik a 
Witham és Welland, a DK.-ibe az Ouse s ezek 
közt a Nen. 

W a s h b u r n e , Moiltyt (ejtsd: mamit uesbörn), 3 1 5 0 
m. magas hegycsúcs Észak-Amerikában a Yellow
stone National-Parkban. 

Washington (röv.: Wash), 1. az északameri
kai Egyesült-Államok legészaknyugatibb állama, 
Brit-Kolumbia, Idaho, Oregon és a Csendes-óceán 
közt. Területe 179,031 km2, (1860)11,694, (1920) 
1.356,621 lak., (néger 4699, kínai és japán 10,276, 
magyar 1707). A Kaszkád-hegység K.-i és Ny.-i 
W.-re osztja. Az ÉNy.-parti hegyek nagyobb 
magasságot érnek el (Mt. Olympus 2480 m.). Fó-
folyója Kolumbia, Okinakane, Snake. Kikötői szá
mosak. A földmívelés több helyen csak mester
séges öntözéssel lehetséges. Az állattenyésztés 
jelentős, Főjövedelemforrása az erdőgazdaság, 
inert W. felületének felét erdők borítják és az 
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erdőmívelés és faipar 44,000 embert foglalkoztat. 
Iparának főágai: fa- és malomipar, konzervké
szítés, gép- és hajógyártás. Gyáripara 221 millió 
dollár értékű árút állított elő; főtermékei a 
szén, arany, ezüst, réz. A halászat is virágzó. 
Vasutainak hossza 14,750 km. W. 39 countyra 
oszlik, fővárosa Olympia. A kormányzót, 42 sze
nátort, 96 képviselőt 4 évre választják és a kon
gresszusba 7 tagot küld. 1853-ig Oregonnak volt 
része, ekkor territóriummá, 1889. pedig az Unió 
államává lett. V. ö. State of W. Its Resources etc. 
(Olympia 1907); Meany, History of the State of 
W. (London 1909). 

2. W-, az Északamerikai Egyesült - Államok 
fővárosa, Columbia kerületben, dombos fensí-
kon a Potomac- és Anacostia-folyók közt (1920) 
437,751 lakossal (94,446 néger, 250 magyar). A 
szövetségi kormány és a kongresszus székhelyei, 
ipara és kereskedelme jelentéktelen, mert lakói 
nagyobbára tisztviselők. Pejlett vasúti és hajózási 
közlekedése van. W. utcái (street és avenue) mind 
szabályosak és egyenesek. Középpontja a magas
laton álló Kapitólium, a föld egyik legkiválóbb nyil
vános épülete. Afőépület 1827. készült el, faragott 
homokkövekből építették; a Kapitólium teljes 
hossza 229 m., szélessége 37—99 m., 1-4 hek
tárnyi területet borít és 16 millió dollárba került. 
Két szárnya (1851—76.) fehórmárványbőlkészült. 
A közepén van a 29 m. átmérőjű, 55 m. magas 
rotunda, az amerikai történelem eseményeit meg
örökítő nyolc képpel; mellette a National Hall of 
Statuary-ban híres amerikai férfiak szobrai álla
nak; efölött emelkedik a 93-5 m. magas kupola, 
a szabadság istennőjének 6 m. magas szobrával. 
A Kapitólium két szárnyában vannak az Unió tör
vényhozó testületei mindkét házának üléstermei. A 
rotunda mögött van az olasz renaissance stílus
ban épült kongresszusi könyvtár-épület (2.900,000 
kötet és füzet). A Pennsylvania Avenue innen a 
Lafayette-square-re vezet, ahol a fehérház (White 
House) van, az Unió elnökének hivatalos lakóháza 
és székhelye (1924. felállították ott a Bezerédi 
Gyula alkotta Kossuth- és Washington-szobrokat); 
szintén faragott, fehérre festett kövekből épült, 
szép jón portikusszal. Közelében vannak az egyes 
minisztériumok, a kincstári palota (Treasury) 
több minisztériummal, a postapalota, az United 
States Court House. Egyéb jelentékeny épületei: 
a nemzeti múzeum gazdag természetrajzi és nép
rajzi gyűjteménnyel; a mezőgazdasági múzeum; 
a Őorcoran műgyüjtemény; a Smithsonian Insti-
tution (1. o.). Könyvtára és gyűjteményei: a Car-
negie-intézet a természettudományok művelésére 
(évi 10 millió dollár költségadománnyal), a füvész
kert. Kiválóbb emlékmüvei: W. emlékére a 169 
m. magas márvány obeliszk és hatalmas szobra 
Greenoughtól a Kapitólium előtt, Story, Scott tá
bornok, Farragut tengernagy, Jackson, Garfleld-
emlék, az 1922. készült Grant-emlék, valamint a 
Lincoln-Memorial hatalmas építménye. Nem ál
lami épületein kívül kiválóbbak: a Lincoln-csar
nok, a nagy opera, a nemzeti színház. Legszebb 
templomai: a Szt. Alajos székesegyház, az Ascen-
sion s a Metropolitan-templomok. Magasabb tan
intézetei : a Howard University, a kat. egyetem, 
a baptisták columbiai egyeteme. Számos ember

baráti intézete van. W.-t 1790. alapították. W. 
elnök 1793 szept. 18. helyezte el a Kapitólium 
alapkövét, 1800. lett a szövetségi kormány szék
helye. 1814-ben az angolok elhamvasztották, 
1818—27. újjáépült. 1921 nov. 12-től 1922 febr. 
6-ig W.-ban folyt a leszerelés ügyében tartott, 
nagyrészt eredménytelen konferencia. W.-nal 
szemben, a Rock Creek partján van Georgetown, 
amelyet újabban hozzácsatoltak és 4 híd köti 
vele egybe. V. ö. R. R. Wilson, W., the capitol 
city and its part in the history of the nation 
(New York 1902, 2 köt.); Evens, W., íllustrated 
(1892); Reynolds, W., the nation capitol (24. kiad.,. 
W., 1907). 

3. W., város Pennsylvaniában, (1920) 21,480 lak., 
szénbányákkal, ólomfehérgyártással. 

Washington, Mount (ejtsd: mannt uosingtn), a 
White Mountains legmagasabb (1917 m.) csúcsa 
New-Hampshire Észak-Amerikai államban az 
Észak-Appalach hegyrendszerben, 1869 óta fogas
kerekű vezet rája. 

Washington (ejtsd: uosingtn), George, amerikai 
hadvezér és államférfiú, szül. Westmoreland gróf
ságban (Virginia) 1732 febr. 22., megh. Mount 
Vernon jószágán 1799 dec. 14. Korán árvaságra 
jutott s miután Williamsburgban elvégezte isko
láit, birtokán gazdálkodott. A franciák és indiá-
nusok betörésekor a virginiai honvédségben előbb 
őrnagy, majd ezredes lett. 1755—63-ban a vir
giniai önkéntes csapat élén Braddock tábornok 
seregében részt vett a kanadai hadjáratban. Ké
sőbb tagja lett az 1774 szept. 14-én megnyílt phi
ladelphiai kongresszusnak, amely 1775 jún. 15. 
az Anglia ellen fölkelt gyarmatok hadseregének 
fővezérévé választotta. W. nagy kitartással és 
ügyességgel szervezte és fegyelmezte a szedett-
vedett csapatokat rendes hadsereggé. Támadó 
fellépésével Howe tábornokot Boston kiürítésére 
kényszerítette (1776 márc. 17.). Az újonnnan ér
kezett túlnyomó erejű angol sereg eiől azonban 
vissza kellett vonulnia a Delaware folyó mögé és 
serege 2000 emberre fogyott le. Ekkor a kon
gresszus W. indítványára 100 zászlóalj felállítását 
határozta el és W.-nak korlátlan hatalmat adott 
egy félévre. Megerősödött seregével 1777 jan. 3. 
Princetown mellett győzött, de később a Brandy-
vine-folyó (szept. 11.) és Germantown (okt. 3.) 
mellett vereséget szenvedett. A francia szövetség 
megkötése után újból támadásba ment és Mon-
mouth mellett 1778 jún. 28. legyőzte Clinton tá
bornokot. 1781 okt. 18. Rochambeau franci a had
testével megerősödve Yorktown mellett bekerí
tette és megadásra bírta Cornwallis tábornokot 
s ezzel a szabadságharcot végleg diadalra juttatta. 
Miután az angolok 1783 nov. 25. New Yorkot is 
elhagyták, W. elbocsátotta seregét és visszament 
birtokára. Szolgálataiért semmi fizetést sem fo
gadott el, csak egy birtokot, melynek jövedelmét 
aztán közcélra fordította. 1787-ben Virginia állam 
beválasztotta az új kongresszusba s ő lett az el
nöke az alkotmányt kidolgozó bizottságnak. Az 
új alkotmány életbelépésekor 1789 ápr.-ban egy
hangúlag az Egyesült-Államok elnökévé válasz
tották. A pártharcok közepette rendezte a pénz
ügyeket, a honvédelmet, a közoktatásügyet 
1793-ban újból elnökké választották s ekkor a 

A 
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külpolitikai nehézségeket oldotta meg szerencsé
sen. A demokraták unszolására sem csatlakozott 
a forradalmi Franciaországhoz, hanem inkább 
Angliával kötött előnyös kereskedelmi szerződést. 
A francia direktóriumtól küldött politikai bujto-
gatókat kiutasította az Unió területéről s ezért 
heves támadásoknak volt kitéve. 1797-ben kije
lentette, hogy nem vállalja harmadszor az elnök
séget és jószágára vonult. 1798-ban, mikor a fran
ciákkal majdnem háborúra került a dolog, Adams 
elnök kérésére elvállalta a főparancsnokságot s 
oly erélyesen intézkedett, hogy a franciák jónak 
látták a visszavonulást. W. az újabbkori történet 
egyik legkiválóbb alakja. Önzetlensége, becsüle
tessége, kötelességtudása, szabadságszeretete és 
eszessége az államférfiak mintaképévé tette. Em
lékét számos szobor (New York, Philadelphia, 
Richmond, W.) és a nevét viselő állam és város 
őrzi. Az amerikai magyarság kezdeményezésére 
és adakozásából Budapesten is szobrot emeltek W. 
emlékének. A szobor Bezerédi Gyula szobrász 
müve s 1906 szept. 16-án leplezték le a Város
ligetben. W. műveit (W.-s Writings) Sparks adta 
ki életrajzavalegyütt(1855,12 köt.)éskésőbb.Ford 
(New York 1888—93, 14 köt.). Számos életrajz
írói közül említendők: Lodge (Boston 1889, 2 
köt.); Wilson (u. o. 1897); Ford (New York 1900, 
2 köt.); Harrison (u. o. 1906). V. ö. Baker, Bib-
liotheca W.-iana (Philadelphia 1889), Itinerary 
of General W. (u. o. 1892), W. after the Revolu-
tíon (u. o. 1898). 

W a s h i n g t o n A c a d e m y , 1. Akadémia. 
Washington-expedíció (1881), 1. Tengeri tu

dományos expedíciók. 
Washingtoni t* Windsl. (növ.)< 1. Sequoia. 
Washingtoni egyetemes postakongresszus, 

1897 máj. 5-én a szépmüvészetek Corcoran palo
tájának nagytermében nyílt meg és júl. 15-ón 
zárult. Magyarországot Szalay Péter és Hennyey 
Vilmos képviselték. Az itt tárgyalt javaslatok 
közül legértékesebb volt a magyar, az osztrák és 
a német postaigazgatásoké, a levélátszállítási 
díjak (1. Traiisit-díj) eltörlése iránt, úgy hogy 
minden állam a többinek levélpostai küldemé
nyeit ingyen szállította volna át. Ezt a javasla
tot nem fogadták el, de végeredményben az át
szállítási díjak erős mérséklését vonta maga után. 
A W.-on határozták el többi közt az utalványok 
és utánvételek maximális összegének 500 frank
ról 1000 frankra és a nemzetközi postacsomagok 
súlyának 3 kg.-ról 5 kg.-ra való felemelését, to
vábbá az ú. n. emlékbélyegek használatának a 
belföldi forgalomra való korlátozását (mit Stock
holmban 1924. hatályon kívül helyeztek) és a dí
jazás felülvizsgálásának megkönnyítése érdeké
ben a nemzetközi forgalomban leggyakrabban 
használt 25 cts-os vagy ezzel egyenértékű bélye
gek sötétkék és az 5 cís-osnak zöld színben köte
lező előállítását. 

Washingtoni konferencia..Hardiwgr,az észak-
amerikai Esryesült-Államok elnöke hívta össze 
1921 nov. 21. Washingtonba. 1922 febr. 6-ig foly
tak a tanácskozások. Részt vettek benne az Egye-
Bült-Államok képviselőin kívül: Nagybritannia, 
Japán, Franciaország, Olaszország, Németalföld, 
Belgium, Portugália és Kína. Céljai voltakra 

tengeri hatalmak hadkészültségi költségeinek 
csökkentése, az angol-japáni szövetség felbontása, 
az amerikai-japáni háború veszedelmének elhárí
tása, a Csendes-óceánon a szigetek és kábelek 
tulajdonjogának végleges megállapítása, Japán 
hatalmi előnyomulásának korlátozása a távol 
Keleten. Kezdetben katonai-politikai célúnak gon
dolták, később gazdasági kérdésekkel bővültek a 
tárgyalások. Az egyes országok képviselői közt 
gyakoriak voltak a súrlódások. A konferencia 
eredményei nagyrészt ideiglenesek és bizonytala
nok. Egyelőre elhárították az amerikai-japáni 
háború veszedelmét; Anglia megmenekült Japán
nal szemben való kötelezettségétől; Japán kelet
ázsiai törekvéseit csökkentette ; a kínai kérdés 
azonban megoldatlan maradt; a nagyhatalmak 
szárazföldi hadikészületei nem korlátoztattak, 
csak a tengeri haderő kiépítését csökkentették. 

Washingtonit (ásv.), 1. llmenit. 
Washington-sajtó, Rust S. által feltalált nyom

dai kézi könyöksajtó, egykönyökű emeltyűvel, 
mely könyök a sajtórúd húzásakor kiegyenese
dik és a papirost a szedésformára sajtolja. A je
len korban már csak elvétve akadunk ilyen 
nyomdai sajtóra. 

Washington-sziget (W. Island), L Fanning-
szigetek. 

Washita (ejtsd: vasitá) vagy QuacMf,a, 880 km. 
hosszú folyó Arkansas és Louisiana Észak-Ame
rikai államokban, a Red-riverbe torkollik, na
gyobb hajókkal Camdanig, kisebbekkel Arkadel-
phiáig hajózható, a Tensas nevű mellékfolyója 
torkolata alatt Black-rivernek nevezik. Balról föl
veszi a Saline, Bartholomew, La Tourche és Ten
sas, jobbról a Little Missouri és Bayou d'Arbonne 
nevű mellékfolyóit. 

Wasielewski, Joseph Wilhelm von, német 
zenei író, szül. Grossleesenben (Danzig mellett) 
1822 jún. 17., megh. Sondershausenban 1896 dec. 
13. Hosszú ideig működött Bonnban mint karmes
ter, 1884 óta Sondershausenban a konzervatóriu
mon zenetörténetet tanított. Nevezetes müvei: 
Róbert Schumanns Biographie (1858, 4. kiad. 
1906); Die Violine und ihre Meister (1869, utolsó 
kiadása 1904); Die Violine im XVII. Jahrh. und 
die Anfánge der Instrumentalmusik (1874); Ge-
schichte der Instrumentalmusik im XVI. Jahrh. 
(1878); Schumanniana (1883); Beethoven (1888, 
2 köt.); Das Violoneell und seine Geschichte 
(1889); Kari Reinecke, ein Lebensbild (1892); Aus 
siebzig Jahren, Lebenserinnerungen (1897). 

Wasmann, Erich, német zoológus, jezsuita 
páter, szül. Meránban 1859 máj. 29. 1875-ben a 
Jezsuita-rendbe lépett. 1890—92. Prágában zooló
giai tanulmányokat végzett s azóta a luxemburgi 
rendházban él. Főleg a hangyák és termeszek 
életének tanulmányozásával foglalkozik s az erre 
vonatkozó nagyszámú munkái igen értékesek. 
Egyéb nagyobb művei: Moderné Biologie und 
Entwickelungstheorie (3. kiad., Freiburg 1906); 
Der biologische Unterricht an den höheren Schu-
len (u. o. 1906); Menschen- n. Tierseele (4. kiad., 
u. o. 1907); Der Kampf um das Entwickelungs-
problem in Berlin (u. o. 1907); Die Gastpflege der 
Ameisen, ihre biologischen und philosophischen 
Probleme (Berlin 1920). 



Wasmes 

Wasmes (ejtsd: vsm), helység Hainaut belga tar
tományban, (i9io) 15,594 lak., szénbányával és 
jelentékeny iparral. 

VJ&ss-család (szentegyedi és czegei, gróf). Er
dély egyik legrégibb családja, melynek eredete a 
XIII. sz.-ra megy vissza. Legrégibb ősének Lób 
vitézt mondják, aki Tamás nevű testvérével a gö
rögök ellen harcolt s vitézsége jutalmául Doboka 
vm.-ben 9 helységet nyert adományul, mely ado
mányt IV. Béla 1230. megerősítette. Lobnak Emich 
nevű fiától származik le a család. Miklós, a csicsói 
várnagy a XIV. sz.-ban már Wassnak (Vass) ne
veztetik. Ő kapott királyi adományt, többek kö
zött Czegén, melytől a család előnevet vette. Ez 
ága a harmadik generációban kihalván, János
tól, ki magát Bánkházáról nevezte, származott a 
család tovább. A családnak 1744 nov. 13. Miklós 
a grófi rangot szerezte meg. Erdély történetében 
a család a XVII—XVIII. sz.-ban kiváló szerepet 
játszott. 

W. Sámuel gróf, emigráns, szül. 1814 jan. 13., 
megh. 1879 márc. 20. 1849-ben a magyar kor
mány megbízásából titkos küldetésben ment Buka
restbe, Konstantinápolyba, honnan 1850. Ameri
kábavándorolt. Harasztival együtt San-Franciscó-
ban nagyobb arany kohót létesített. 1854-ben visz-
szatért hazájába, de csakhamar újból Amerikába 
ment, honnan 1859. visszatért. A Magyar Tud. 
Akadémia 1861. levelező tagjává választotta. Két 
műve maradt: Kilenc év egy száműzött életéből 
és Szárazi és tengeri utazás ok Nyugaton (Pest 
1861—62). 

Wassermann, l . Augustvon, német orvos, szül. 
Bambergben 1866 febr. 21., megh. Berlinben 1925 
márc. 16.1898 óta berlini egy. tanár lett. 1913-ban 
a Vilmos császár nevét viselő kísérleti gyógy
intézet igazgatója Dahlemban. 1906-ban feltalálta 
a szifilis-szérum diagnosztikáját (W.-féle re
akció). Főbb müvei: Allgemeiné Einleitung zur 
Lehre von den Infektionskrankheiten (1901, a 
Handb. der praktisehen Medizin); Influenza (u. o.); 
Haemolysine, Zytoxine und Praecipitine (1910); 
Zwei Jahre Salvarsantherapie (1912). Egyik szer
kesztője volt a handbuch der pathogenen Mikro-
organismen folyóiratnak. 

2. W., Jákob, német író, szül. Pürthben 1873 
márc. 3. Szépirodalmi műveken kívül esztétikai 
tanulmányokat is irt, valamint a zsidókérdéssel 
foglalkozott több műben. Főbb művei: Die Juden 
von Zirndorf (1897); Die Schaffnerin (1897); Die 
Geschichte der Jungen Renate Fuchs (1900); Der 
Moloch (1902); Alexander in Babylon (1905); Die 
Sclrwestern (1906); Caspar Hauser (1908); Der 
Literat oder Mythos und Persönlichkeit (1910); 
Der Goldene Spiegel (1911); Der Mann von 40 
Jahren (1913); Deutsche Charakteren und Bege-
benheiten (1915); Das Gánsemánnchen (1915); 
Christian Wahnschaffe (1919); Der Wendekreis 
(1920); Mein Weg als Deutscher und Jude (1921); 
Diriké Woytich (1923); Paber oder die verlore-
nen Jahre (1924); Laudin und die Seinen (1925). 
Magyarul megjelent: Nagy Sándor Babylonban, 
ford. Franyó Zoltán (1912); Puchs Renáta, ford. 
Szederkéngi Anna (1919). 

Wassermann-féle próba, 1. Wassermann-
reákció. 

Waterh 

Wassermann-reakció. Szérumdiagnosztikai, 
eljárás lappangó szifilis felismerésére. Lényege, 
hogy míg a birkavór ellen immunizált állat vér-
savója abirkasejteket feloldja, e feloldás elmarad, 
ha a keverékhez veleszületett szifllisben elhalt 
gyermek szerveiből készített kivonat és szifllis
ben szenvedő ember vérsavóját adjuk. Egészséges 
ember vérsavója a vérsejtoldást nem gátolja. 

Wasserschleben, Hermann, német egyház
jogász, szül. Liegnitzben 1812 ápr. 22., megh. 
Giessenben 1893 jún. 28. 1836-ban magántanár 
lett a berlini, 1841. rendkívüli a boroszlói, 1850. 
rendes tanár a hallei, 1852. a giesseni egyetemen. 
Pőbb müvei: Beitráge zur Geschichte der vor-
gratianischenKirchenrechtsquellen(Leipzigl839); 
Beitráge zur Geschichte der falschen Dekreta-
lon (Breslau 1844); Das Prinzip der Sukzessions-
ordnung (Gotha, 1860); Sammlung deutscher 
Rechtsquellen (Giessen 1860); Das Prinzip der 
Erbenfolge (Leipzig 1870); Die irische Kanonen-
sammlung (Giessen 1874; 2. kiad. Leipzig 1885); 
Das Ehescheidungsrecht kraft landesherrlicher 
Machtvollkommenheit (Giessen 1877; 2 pótlék, 
Berlin 1880); Deutsche Rechtsquellen des Mittel-
alters (Leipzig 1892). 

Wassy (Vassy, ejtsd: vaszi),város Haute-Marne 
francia départementban, (i9ii) 3609 lak., XV.sz.-
beli templommal, vasércbányával. 1562 márc. 1. 
itt ütköztek össze Guise herceg csapatai a protes
tánsokkal ; ez volt a hugenotta háború kezdete. 

Watawa, folyó, 1. Wotawa-
Wate, a germán hősmonda alakja, akit skan

dináv, angolszász és német epikus müvek (az 
utóbbiak közt különösen a Kudrun-eposz) említe
nek. Eredetileg alkalmasint tengeri óriás, aki a 
Keleti-tenger mellékein lakó germánok mondái
ban idővel tengeri hajóssá alakult át. A TJded-
rekssaga szerint ő az apja Wölundnák, a híres 
kovácsnak. V. ö. Symons, Germanische Helden-
sage. 

Watelet (ejtsd:—tsié), Louis Etienne, francia 
festő, szül. Parisban 1782 aug. 25., megh. u. o. 
1866 jún. 19. Eleinte a francia tájképfestés aka-
démikus hagyományait követő képeket festett, 
utóbb olaszországi útjának hatása alatt a tájkép-
festésben a romantika egyik úttörője lett. Kiváló 
művei : A Nemi tó ; Normandiai falu esőben; A 
gisorsi völgy; Penyveserdő Dauphinéban, stb. 

Waterbury (ejtsd: vaterbBrri), város Connecticut 
északamerikai államban, (1920) 91,715 lak., gép
gyártással ; nagyszabású az olcsó W.-órák gyár
tása. 

W a t e r - c l o s e t (ang.), vlzrendszerű árnyék
szék, 1 Árnyékszékrendszerek. 

Waterford, 1. Munsterir tartomány countyja, 
1868 km« területtel és (1911) 83,766, a politikai 
zavarok miatt folyton csökkenő, kivándorló la
kossal. 

2. W-, az ugyanily nevű county fővárosa és 
püspöki szókhely, (1911) 26,430 lak. tengeri keres
kedéssel. 

W a t e r l i . , tudományos latin állatneveknél 
Waterhouse George Róbert, angol zoológus (szül. 
1810 márc. 6., megh. mint a British Múzeum 
állattárának igazgatója 1888 jan. 21.) nevének 
rövidítése. 
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Waterhouse (ejtsd-, vaterhanz), 1. Alfréd, angol 
építész, szül. Liverpoolban 1830 júl. 19., megh. 
Berkshireben 1905 aug. 23. W. egyike a gótika 
legkiválóbb képviselőinek Angolországban és a 
Royal Institute of British. Architects alelnöke. 

2. W., George Róbert, 1. Waterh. 
Waterloo, 1. falu Belgiumban, Brüsszeltől 15 

km.-nyire D.-re, nevezetes az 1815 jún. 18. vívott 
csatáról, melyben Wellington és Blücher egye
sült erővel végleg legyőzték I. Napóleont. A W.-i 
csatát a németek inkább a La Béllé Alliance 
nevű majorságról, a franciák pedig Mont-Saint-
Jean faluról szokták elnevezni. A csata kezdetén 
Wellington angol, hollandi és német csapatokból 
álló serege (62,000 ember, 135 ágyú) állott szem
ben a franciákkal (73,000 ember, 254 ágyú). A 
támadást Napóleon indította meg déltájban, de 
három órai küzdelem után minden támadását 
visszaverték. Minthogy ekkor már K. felől az előző 
napokban Ligny mellett megvert Blücher porosz 
seregéből a Bülow hadtest a franciák oldalában 
megjelent, Napóleon újabb rohamot rendelt "Wel
lington állásai ellen s két órai makacs harc után 
a franciák elfoglalták Le Haye falut az angolok 
balszárnyán. Ekkor már kibontakozott Bülow 
hadteste a francia sereg jobboldalán és erősen 
szorongatta az ellene küldött hadosztályokat. 
Napóleon most egy kétségbeesett támadással 
Wellington harcvonalát akarta áttörni, de a tá
madást az angolok a Zieten porosz hadtest segít
ségével visszaverték. Közben Bülow elfoglalta 
Plancenoit falut a francia centrum mögött. Ezzel 
eldőlt a csata sorsa, a francia sereg teljesen fel
bomlott és vad futásban keresett menedéket, csak 
a gárda állott ellen vitézül. Este 7 órakor a csata 
véget ért s a porosz lovasság Gneisenau vezetése 
alatt még éjjel is üldözte a francia sereg romjait. 
A szövetségesek vesztesége 22,000 ember volt, 
mlg a francia seregnek körülbelül fele veszett el. 

, Napóleon a csatavesztésért igazságtalanul Grou-
chy tábornokot vádolta, de ez csak este 7 órakor 
kapta meg a parancsot, hogy a fősereg segítsé
gére jöjjön. A W.-i csatamezőn több emléket állí
tottak, legnevezetesebb a hollandiaktól emelt 60 
m. magas piramisföldhányás, melyen egy 19 m. 
magas oszlop áll. V. ö. Houssaye, 1815. W. (1904 
•45. kiad.); P. de Bas, La campagne de 1815 aux 
Pays-Bas (Paris 1908 2 köt.) 

2. W., város Jowa északamerikai államban, 
(1920) 36,230 lak., gép- és mozdonygyártással, fa-
árú-, termény- és állatkereskedelemmel. 

Waterloo, Antonis, hollandi festő, szül. Lilie
ben 1630 körül, megh. Uteeclitben 1675 után. 
Leeuwardenben és Amsterdamban is dolgozott. 
Tájképeinél, amelyekben gyakran J. Weenie fes
tette az alakokat, becsesebbek rézkarcai. 

Waterloo witíi Seaforth, kikötőváros Lanca-
shire angol countyban, (1921) 29,626 lak., tengeri 
fürdővel. 

Water-orsó, szárnyas orsó, amely a pamut és 
a len fonásánál használatos. L. Fonás. 

Waterprooff (ang., ejtsd: vaterprúf) a. m. víz
álló. A szövőiparban a vízálló szövetek jelzője. 

Watertown (ejtsd: vatertaun), több város az 
északamerikai Egyesült-Államokban: 1. Massa-
chusettsben Newton külvárosa, (1920) 21,457 lak. 

papiros- és keményítőgyártással. — 2. Város New 
York államban, a Black-river vízeséseinél, (1920) 
31,263 lak., papiros- és gépgyártással, faiparral. 

Waterville (ejtsd: uaterviii), város Maine ame
rikai államban, (1920) 13.351 lak., pamutiparral, 
baptista kollégiummal, egyetemmel. 

Watíord (ejtsd: uatford), város Hertfordshire 
angol countyban (1921) 45,910 lak., szalmafonás
sal, papiros malmokkal és malátagyárral. 

Wath-upon-Dearne (ejtsd: vath-öppn-dirn), város 
Yorkshire angol countyban, (1920) 12,866 lak. 

Watling-sziget (Guanahani, San Salvador), 
a Bahama-szigetek egyike. 1492 okt. 12. Kolum-
bus kíséretével ezen a szigeten lépett először ame
rikai földre; ezért nevezték el San Salvadornak, 
vagyis Megváltónak, (1921) 686 lak. 

Watson (ejtsd: vottsz'n), 1. William, angol fizi
kus, szül. Londonban 1715., megh. u. o. 1787 máj. 
10. Eleinte gyógyszerész volt, majd gyakorló 
orvos. Leginkább az elektromossággal foglalko
zott ; a leideni palackot javította. A Royal So-
ciety tagja volt s a British Museum vezetését reá 
bízták. Munkái közül említendő: Experimentsand 
observations on electricity (London 1745). 

2. W., William, angol költő, szül. Wharfeda-
leben (Yorkshire) 1858 aug. 2., földmíves szülők
től. Wordsworth hatott rá leginkább. Hírnevessé 
a Wordworth's grave (1890) tette. Későbbi híres 
müvei: Lacrymae Musarum (1892) és Odes and 
other poems (1894). Összegyűjtött versei Poems 
címen (1904) jelentek meg. Újabb művei: Sable 
and purple, with other poems (1910) és The Muse 
in exile (1913). 

W a t t (rövidítve W), másként Volt-Ampere 
(VA), az elektromos munka egysége, állandó erős
ségű áram esetében az 1 Ampere-erősségű, 1 Volt 
feszültségű áram teljesítménye. Egy W. munka
végzését egy óra alatt órawattnak és 1000 "W.-ét 
kilowattórának nevezik. 

Watt , 1. James, angol technikus, szüLGreenook
ban (Skócia) 1736 jan. 19., megh. Heathfleldben 
(Birmingham mellett) 1819 aug. 19. 1757-ben 
Glasgowbau az egyetem mechanikusa lett; de 
1763. otthagyta állását, hogy a Newcomen-féle 
gőzgép javítása problémáival foglalkozhassak. 
Tökéletesbített gőzgépeinek gyártására Boulton-
nal szövetkezett, akinek segítségével Birming
ham mellett, Sohoban alapított gépgyárat. 1765. 
feltalálta a különálló kondenzátort légszivattyú
val, 1784. szerkesztette a W.-féle parallelogram-
mot, amely a himba és dugattyúrúd kapcsolására 
szolgált s egyszerre a gőzgép működési terét, 
amely addig csak a bányákra szorítkozott, rend
kívül kiszélesítette és annak későbbi tökéletesí
tése mellett is az ő találmánya maradt alapvető. 
Több kisebb találmányán kívül ő találta fel a 
levélmásoló sajtót s a szöveteknek gőzzel való 
szárítását végző eszközt. Első gőzgépeinek egyi
kével a selmeczbányai bányavizek kiszivattyú-
zásával tett hasznos szolgálatot a magyar bánya
iparnak is. Londonban a Westminster apátsági 
templomban emléket állítottak neki. 

2. W., Joachim, 1. Vadianus. 
Watt akkumulátorok, száraz elemek, ameny-

nyiben a lemezek közé sajátságos rostos anya
got préselnek, melyet kénsavval nedvesítenek, 
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szabad íolyadók nincs a lemezek között. A char-
lottenburgi városi vasút üzemében jól beváltak. 
A rostos anyag megakadályozza a sav szét-
fröecsenését, levált fémrészek sem eshetnek a 
tartály aljára s így nem jön létre rövid-zárlat, 
mely a folyadékos akkumulátoroknál gyakran 
előfordul. 

Wat teau (ejtsd: váttó), Antoine, francia festő, 
szül. Valeneiennesben 1684okt. 10., megh. Nogent-
sur-Marneban 1721 júl. 18. Először szülővárosá
ban tanult, 1702. Parisba került és Claude Gillot 
tanítványa lett, majd Claude Audran vezetése 
alatt díszítő festéssel foglalkozott és amellett fő
leg Eubensnek a Luxembourg-palotában levő fest
ményeit tanulmányozta. 1717-ben lett az aka
démia tagja, El Kythérébe című. híres képével 
{Paris, Louvre ; 1. a képmellékletet). Megfeszített 
munkával töltött életét korai halála fejezte be, 
de már korában megbecsülték és kora divatjára 
is befolyást gyakorolt. Finom, egyéni művészeté
nek alapja a XVII. sz. flamand művészete, ame
lyet azonban mintegy modernizált, a francia ro
kokóba vitt át. Ennek legnagyobb mestere a fes
tészet terén. Eendkívtili eleganciája, finom pikan
tériája, szellemes festőisége átalakítja a korábbi 
genrefestés jellegét és az életet szinte jelmezes 
játékká varázsolja át, annál is inkább, mert alak
jait gyakran a színpad világából veszi. Gáláns 
jelenetek, pásztori mulatságok, parkban szóra
kozó társaságok, enyelgő szerelmespárok a fő
tárgyai. Művei közül, amelyeket korának egész 
sereg rézmetszője sokszorosított, Nagy Frigyes 
porosz király 19 darabot szerzett meg (berlini 
és potsdami paloták). A legkiválóbbak: az El 
Kythérébe pompás változata, Falusi mulatság, 
Békés szerelem, Gersaint műkereskedő cégtáblája, 
stb. A párisi Louvreban: A ballépés, La finette, 
L'indifférent, Gilles, Jupiter és Antiopé, Társaság 
a parkban. Igen jól van képviselve angol nyilvá
nos és magángyűjteményekben, kivált a londoni 
Wallace collection-ban, egyes képei német mu
zeumokba kerültek. Nagyszerűen nyilvánul meg 
művészete nagy számmal fennmaradt vöröskréta 
rajzaiban is. Legkiválóbb tanítványai Lancret és 
Páter. V. ö. E. de Goncourt (Paris 1875); Dar-
genty (u. o. 1891); Mantz (u. o. 1892); Bosenberg 
(Bielefeld-Leipzig 1896), Séailles (Paris 1802); 
Josz (u. o. 1903); Zimmermann (Stuttgart-Leip 
zig 1912) monográfiáit. 

Wattenbach, Wilhelm, német történetbúvár, 
szül. Ranzauban (Holstein) 1819 szept. 22., megh. 
Majna-Frankfurtban 1897 szept. 21. A Monu-
menta Germaniae Historiea kútfőgyüjtemény 
munkatársa volt 1843 óta, 1847—49 osztrák 
levéltárakban kutatott s ő fedezte fel az admonti 
kolostorban Szent István törvényeinek XIII. sz.-i 
másolatát. 1862-ben heidelbergi, 1872 óta berlini 
egyetemi tanár. Művei: Deutschlands Gesehiehts-
quellen im Mittelalter bis zur Mitte des 13. Jahr-
bunderts (Berlin 1893—94, 6. kiad.); Anleitung 
zur griechischen Palaographie (Leipzig 1895, 
3. kiad.); Anleitung zur lateinischen Palaographie 
(u. o. 1886., 4. kiad.); Das Schriftwesen im 
Mittelalter (u. o. 1896., 3. kiad.); Schrifttafeln 
zur Geschichte der griechischen Schrift (u. o. 
1897., 3. Mad.). 

Wattenscheid, város Arnsberg porosz kerület
ben, (1919) 28.120 lak., margarin-, likőrgyártás-
sal, gőzmalommal, nagy szénbányákkal, sósfor
rással és fürdővel. 

Watteringhe-föld (franc: Les Wateringues), 
termékeny tangerparti szegélye Pas-de-Calais és 
Nord francia départementnak, részben átnyúlik 
Belgiumba is. Hossza 60 km., szélessége 30 km., 
rajta épültek Calais, Gravelines és Dunkerque. 

Watt-féle gép, 1. Gőzgép. 
W a t t i g n i e s - l a - V i c t o i r e (ejtsd: vattnyi la vlktoar), 

falu Nord francia départementban, Maubeuge kö
zelében, (i9ii) 168 lak.; 1793 okt. 15—16-án Jour-
dan francia seregei itt Clairfayt osztrák hadain 
győzelmet arattak. 

W a t t l e (növj, 1. Cserző növények. 
Watt-óra, 1. Watt. 
Wattrelos (ejtsd: vatröió), város Nord francia 

départementban, Roubaix külvárosa, (1921) 27,783 
lakossal. 

Watts , George Frederick, angol festő és szob
rász, szül. Londonban 1817 febr. 23., megh. Lim-
nersleage nevű birtokán 1904 júl. 1. Mint auto
didakta képezte ki magát és már első sikere után 
1844—46. Firenzében tovább tanult. Hazatérése 
után (1853—59) festette a londoni Lincoln's Imi
ben hatalmas méretű freskóját: A világ törvény
hozói Mózestől I. Eduárdig. Részben az antik 
művészettől, részben a régi olasz festőktől, főleg 
Tizianótól megihletett és mégis mélyen egyéni 
művészete ideális felfogású, költői, allegorikus 
képeiben nyilvánul meg a legtökéletesebben. Ilye
nek : Orpheus és Eurydike, Artemis és Endynüon, 
Az élet álmai, A halál angyala, Szeretet és halál, 
Szeretet és élet, Remény, A diadalmas szeretet, 
Sic transit, A káosz, A pénz stb. Festményeinek 
nagy része a londoni Tate-Galleryban és a halála 
után W.-muzeummá átalakított műtermében lát
ható ; képmásainak hosszú sora, melyekkel korá
nak sok kiválóságát örökítette meg (Tennyson, 
Browning, Swinburne, Carlyle, Max Müller, J. 
Stuart Mill, Gladstone, Salisbury, Manning bíbo
ros, Rossetti, Millais, Leighton, Burne-Jones, 
Guizot stb.), a londoni Portrait Galleryban, saját 
képmása a firenzei Uflizi-képtárban. Szobrászati 
művei közül a londoni Kensington Gardenban 
levő lovasszobor válik ki. V. ö. Gartwright (Lon
don 1896); Jessen (Berlin 1901); Macmiflan (Lon
don 1903); Sketchley (u. 0. 1904); West és Fan-
tini (u. o. 1904); Schleinitz (Bielefeld-Leipzig 
1904); Barrington (London 1905) monográfiáit. 

Watts-Dunton (ejtsd: wattszdontn), Theodore,an-
gol író és kritikus, szül. St. ívesben (Huntington) 
1832., megh. Londonban 1914 jún. 8. Eleinte ter
mészettudománnyal foglalkozott, majd ügyvéd 
lett. Különös szeretettel tanulmányozta a cigányok 
életét. Nagy sikere volt The coming of lőve (1897) 
e. versgyűjteményének és Aylwin (1898) c. fan
tasztikus regényének. Kritikai munkái közül ki
válnak Eliot, Defoe és Charlotte Bronte művei
hez írt bevezetései s Poetry és The renaissance 
of wonder c. alatt összegyűjtött tanulmányai. 

Wattweiler, város és klimatikus gyógyhely, 
Felső-Elszász elszász-lotaringiai kerületben, (i9ioi 
1206 lak., pamutszövéssel, ásványvízforrásokkal 
és fürdőintézettel. 

i ™ 
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Wat Tyler (ejtsd: not-tijier), a. m. Walter, a 

tserepes, az angol parasztlázadás vezére 1381. 
A súlyos adóktól zaklatott és a Wicliffe (1. o.) 
.szellemében prédikáló papoktól felizgatott pa
rasztok 1381 máj. felkelésben törtek ki a London 

.-körüli grófságokban s W. seregével 1381 jún. 12. 
ctört Londonba s ott gyújtogatott és gyilkolt. 
, Kichard király erre a parasztoknak nagy ked-
ezményeket igért, mire a parasztsereg nagy 
'sze hazavonult. "VV. azonban egy kenti esapat 

,élén tovább harcolt, megrohanta a Towert és sok 
'foglyot legyilkoltatott. Jún. 15. a király visz-
flzatert Londonba, útközben W. Smithfleld mel-
Jett megtámadta kíséretét, de Walworth, a lon
doni polgármester, leszúrta 6t, mire csapata is 
szétszóródott. A király ezután jún. 30. vissza-
yonta a parasztoknak tett engedményeit. V. ö. 
JRéviUe, Le soulévement des travailleurs d'Angle-
.terre en 1381 (Paris 1898); Poivell, The reasing 
•jn East Anglia 1381 (London 1904). 

Watzmann,a Berchtesgadeni Alpok egyik leg
magasabb és legszebb hegytömege a salzburgi 
határ közelében. Legmagasabb csúcsa a 2714 m. 
középső orom, a D.-i 2712 m., az É.-i Hocheck 
2650 m., ezeket a "W.-Scharte köti össze a 2304 m. 
magas Kis-W.-nal; Ramsauból 7, Berehtesgaden-
től 8 óra alatt mászható meg. 

Waukegan (ejtsd: naoMgen), város Illinois 
északamerikai államban a Miehigan-tó mellett, 
<1920) 19.199 lak., vas- és acéliparral, mezőgaz
dasági eszközök gyártásával, terménykereskede
lemmel. Ásványvízforrásai vannak. 

Waukesha (ejtsd: vaksie), városWisconsin észak
amerikai államban, (1920) 12,558 lak., ásványvíz
forrással és fürdővel, állami ipariskolával; acél-
és vasiparral. 

Wausau (ejtsd: naoszao), város Wisconsin észak
amerikai államban, (1920) 18.661 lak., őrlő- és 
fűrészmalmokkal, nagy fakereskedelemmel. 

Wauters, Alphonse Jules, szül. Brüsszelben 
1845 jún. 13.1887-ben a kir. akadémián a mű
történelem tanára lett, 1884. alapította Le mouve-
ment geographique c. folyóíratot, amely a Kongo-
állam fejlesztését szolgálta. Müvei: Le Congo, 
au point de vue économique (Brüssel 1885); Le 
Congo illustré (u. o. 1892—95., 4 kötet). Carte 
du Bas-Congo, 1:1.000,000 (u. o. 1896). Műtör-
iénelmi munkája: La peinture flamandé (Paris 
1890, 3. kiad.), németül Leipzig (1893). 

Wavellit (ásv.), bázikus aluminiumfoszfát 
(A10H)S(P04)3-|-5H20; a tűszerű rombos kristá
lyok sugaras-rostos szerkezetű gömböket alkot
nak, amelyek többnyire a kőzetek repedéseiben 
ülnek. Színtelen, sárga, szürke, zöld, kék, üveg-
fényű, áttetsző. Kapnikbánya (ú. n. kapnicit) ; 
Langenstriegis, Szászország; Cerhovic, Csehor
szág; Staffel,Nassau; Amberg, Bajorország (ú. n. 
lasionit); Barnstaple, Devonshire (ú. n. devonit); 
Montebras, Franciaország; Steamboat, Pennsyl
vania. 

Waverley-apátság, 1. Farnham. 
Wavertree (ejtse: vevertri), Liverpool külvárosa 

Laucaster angol grófságban, (1911) 39,990 lak. 
Wavre ( Wavern). város Brabant belga tarto

mányban, (i9ii) 8549 lak., pamut- és paplrosipar-
r.il. 1815 jún. 18. itt ütközött meg Tliielmanu 

porosz csapata Grouchy francia hadával. A csata 
helyét mutatja a Van Oembergtől 1859. készített 
szép emlék. 

Wawel, magaslat Krakóban, rajta a régi királyi 
palota és a székesegyház épült. 

Waweney (ejtsd: vevní), a Yare 80 km. hosszú 
mellékfolyója DK.-i Angliában, régebben Lowe-
stoftnál közvetlenül a tengerbe ömlött. 

Wawer, falu Varsótól 12 km.-re DK.-re, Len
gyelországban. 1831 febr. itt az oroszok megver
ték a lengyeleket, 1831. márc. viszont a lengyelek 
az oroszokat. 

Waxholm, kikötőváros Stockholm svéd kerü
letben, Waxön szigetén, (1910) 1619 lak., tengeri 
fürdővel, halászattal, környékén szép nyaralók
kal. Közelében van az 1724—35. épült Fredriks-
borg erőd. 

Waycress (ejtsd: vé—), város Georgia észak
amerikai államban, (1920) 28,068 lak., vasúti góc
pont. 

W e a l d (Wealdenformáció), 1. Krétaszisz
téma. 

Wealdstone (ejtsd: uiiasztsn), város Middlesex 
angol countyban, (1920) 13,439 lak. 

Weawer (ejtsd: uiver), 72 km. hosszú folyó 
Cheshire angol grófságban, Norwiehtól kezdve 
hajózható, a Mersey-torkolatba ömlik. 

Weawer-Hill (ejtsd: niver—), hegy, 1. Pennini-
hegység. 

W e b . , természetrajzi nevek után Weber 
Priedrich német természetbúvár nevének rövidí
tése, szül. Göttingenben 1752., megh. 1823., mint 
a kiéli egyetem növénytani és orvostani tanára. 
Növénytani és entomológiai értekezéseket írt. 

W e b b , latin növénynóv után Webb Philipp 
Parker neve, szül. Milford Houseban (Surrey) 
1793., megh. Parisban 1854. Spanyolország meg 
a Kanári-szigetek növényzetét ismertette. 

Webb, város Missouri északamerikai állam
ban, (1910) 11,817 lak., cink- és ólombányákkal, 
kohókkal és vasiparral. 

Webb, Sidney, angol szocialista, szül. London
ban 1859 júl. 13. 1875—78-ig kereskedő, majd 
közhivatalnek volt, 1891. visszavonult, hogy iro
dalmi és agitátori munkáinak éljen. Egyetemi 
közgazdasági tanárságot is vállalt Londonban. 
Egyik megalapítója és fő vezetője a Fábián 
Society-nek (1. 0.). 1924 jan.-ban kereskedelmi mi
niszter lett. Pontosabb művei: (Industrial demo-
crates. Magy.: Munkás demokráoia, f ord. György 
E. 1909), melyet nejével Potter Beatrice-szel 
együtt í r t ; Socialismus in England (1890); The 
history of Trade-Unionismus (1894); Problems of 
modern industry (1898); The prevention of desti-
tution (1911); The story of the King's Highway 
(1913). Magyarul megjelent még: A szegénység 
problémája (ford. Kosa Miklós, Világkönyvtár). 

Weber, 1. Antal, építész, szül. 1821., megh. 
Budapesten 1888. Tanulmányait a bécsi akadé
mián végezte s a 70-es 80-as években a bérházak 
hosszú sorát építette Budapesten, szigorú olasz 
renaissance-stüusban. Tőle való a Batizfalvi-
intézet (1872), a Sándor-utcai Ádám-palota (1874), 
az üllői-úti klinika közép-épülete, a Múzeum-
körúti fizikai pavillon(1882), az angyalföldi elme
beteg-intézet (1883), a Tud. Egyetem központi 
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épületének szerb-utcai része (1886), jellegzetesek 
és kortörténeti értékűek magánházai is, igy a 
király-utcai Gsehwindt- és gr. Széchenyi-ház, az 
andrássy-úti Puchs-, gr. Erdődy-ház és a volt 
Bellevue, a dorottya-utcai Egyesült Bp. takarék
pénztár, a szerb egyházközség váci-utcai háza, 
az eötvös-utcai Halász-palota és Áll. fiókzálog
ház, a vörösvári gróf Erdődy-féle kastély, az 
újszászi és az agárdi r. kat. templom stb. 

2. W., Arthur, tanár és író, szül. Késmárkon 
1888 aug. 18. Egyetemi tanulmányait Budapes
ten végezte, ahol fii. doktorrá avatták. Előbb 
középiskolai tanár volt, 1918. egyet, magántanár 
Budapesten, 1919 febr.-ban a nemzetiségi minisz
tériumban osztálytanácsos, 1923-ban a berlini 
magyar követséghez osztották be sajtószolgá-
latra.Önállóan megjelent művei: Kleist (Budapest 
1912); Shakespeare hatása a vígjátékira Vörös-
martyra (u. o. 1911); Kazinczy Amerikai Po-
docza (u. o. 1914); Viharvirágok (színmű 1915); 
A szepesi nyelvjárás-tanulmányozás története 
(u. o. 1916); feauch, Erinnerungen eines Offiziers 
aus Altösterreich (München 1918); Die Zipser 
Deutschen (Berlin 1919); Einsame und Verkannte 
(elb. Potsdam 1925); Der Zufluchtsstein (elb. u. o. 
1926). 

3. W. (Veber) Ferenc, festő, szül. Pécsett 
1829 márc. 25., megh. Münchenben 1887 dee. 28. 
A müncheni képzőművészeti akadémián tanult 
Pilotynál. 1873-ban festette ott László király
nak a keresztes hadak fővezérséget ajánlják 
fel c. képét (Szépművészeti Múzeum), ameliyel 
Pesten a történeti festészet 3-ik diját nyerte el. 
1880-ban Mater dolorosa-ját küldte Budapestre 
és itt megkapta rá az egyházfestészeti első díjat. 
Bécsben is kiállított, így 1873. Szigetvár végső 
percei e. képét, amely reprodukciókban is elter
jedt. Egyéb képei pécsi magántulajdonban s köz
épületekben. V. ö. Várady, Baranya múltja és 
jelene (Pécs 1896). 

4. W. Henrik, festő, szül. Budapesten 1818 
máj. 24., megh. u. o. 1866 máj. 14. Előbb a bécsi, 
aztán 1840-től a müncheni akadémián tanult s 
közben már néhány életképpel szerepelt a bécsi 
kiállításokon és arcképeket is festett Budapes
ten. 1845-ben Olaszországba ment, ott 1846. meg
festette a Szépművészeti Múzeumban kifüggesz
tett Tanulmányfő c. képét s onnan küldte a 
pesti tárlatra Corvin Mátyás budai bevonulása 
c. képét 1855. Három év múlva, már Budapesten 
letelepedve festette Ferdinánd királlyá koro
názását, azután arcképeket, végül egy sor raj
zot készített az Ország Tükre mümellékletei 
számára (1862. litografálta Marastoni). 

5. W.Samu, evang. lelkész és történetíró, szül. 
Poprádon 1835 márc. 26., megh. 1908 máj. 18. 
1859—60-ban Jenában végzett tanulmányai után 
1861. szepesbélai ág. hitv. ev. pap és 1896. a 
XIII városi egyházmegye esperese lett. Ezrekre 
menő cikkein kívül mintegy 30 önálló művet írt; 
nevezetesebbek: A XVI. szepesi város az elzálo
gosítás alatt 1412—1732. (Szepesváralja 1888); 
A szepesbélai cseppkőbarlang és környéke (Kés
márk 1886); Podolin város története (Budapest 
1893); Szepes vármegye történelmi irodalmának 
bibliográfiája (Lőcse 1895); Grádeci Stansith 

Horváth Gergely és családja (Késmárk 1896),-
Szepesmegye története (2 köt., Lőcse 1896); ujabb 
adalékok Szepesmegye történetéhez (Budapest 
1905); Pótlék Szepesmegye okirattárához (u. o. 
1908). Barlangliget létesítése az ő érdeme. 

Weber, 1. Albrecht, német szanszkritista nyel
vész, szül. Boroszlóban 1825 febr. 17., megh. Ber
linben 1901 nov. 30. Egyetemi tanár volt 1856-tól. 
Az ő iskolájából kerültek ki a leghíresebb európai 
szanszkrit nyelvészek, mint Whitney, Kern, Kiel-
horn, Pischel, Bréal, Delbrück, Minajev, Künn, 
Eggeling, Geiger, Thibaut, Zimmer stb. Főbb 
művei: The white Yajurveda (Berlin 1849—59, 
3 köt.); Vorlesungen über indische Literatur-
geschichte (1876); Indische Studien (Berlin u. 
Leipzig 1850—1884, 17 köt.). 

2. W., Alfréd, német nemzetgazdász, Max W. 
testvéröccse, szül. Erfurtban 1868 jún. 30-án. 1904. 
rendes tanár lett a prágai egyetemen, 1909. a 
heidelbergin. Pő munkái: Diegemeinsamen wirt-
schaftlichen Interessen Deutschlands und Öster-
reichs (Wien 1902); Die Entwickelungsgrand-
lagen der grosstádtisehen Frauenhausindusírie 
(Leipzig 1899); Über den Standort der Industrien 
(Tübingen 1909—14, 2 rész); Der wahre Shakes
peare (1919). 

3. W., Beda, osztrák-német történetíró és 
költő, szül. Lienzben (Tirol) 1798 okt. 26., megh. 
Majna-Frankfurtban 1858 febr. 28. Mint bene
dekrendi szerzetes Meranban volt tanár, 1849 
óta pedig Frankfurtban lelkész. Művei: Das Land 
Tirol (Innsbruck 1838, 3 köt.); Andreas Hofer 
und das Jahr 1809 (1852); Lieder aus Tirol (Stutt
gart 1842); Johanna Maria, vom Kreuze und ihre 
Zeit (Regensburg 1846, 3. kiad., 1877). Meranbaa 
1907. szobrot állítottak emlékének. 

4. W., Dionys, cseh zeneszerző, szül. Welchau-
ban (Csehország) 1766 okt. 9., megh. Prágában 
1842 dec. 25. Résztvett a prágai konzervatórium 
alapításában (1811), amelynek eleő igazgatója 
volt. írt számos táncdarabot zongorára, valamint 
nagyobb elméleti munkákat, a többi közt össz
hangzattant (1830—43). 

5. W., Ernst Heinrich, anatómus ós flzioló-
gus, szül. Wittenbergben 1795 jún. 24., megh. 
Lipcsében 1878 jan. 26. Lipcsében volt egyetemi 
tanár. Többnyire latin anatómiai munkákat írt; 
fivérével, a fizikus Wilhelmmel (1. o.) a hullám
elmélet megalapítója, erre vonatkozó munkája: 
Wellenlehre (1825). 

6. W., Friedrich WUJielm, német költő, szül. 
Alhausenben 1813 dec. 26., megh. Nieheimben 
1894 ápr. 5. Orvos, majd a porosz képviselőház 
centrumpárti tagja volt. Mély vallásos meggyő
ződés hatja át költészetét. Művei: Dreizehnlinden 
(eposz, Paderborn 1878, magyarra is fordították, 
133. kiad. 1906); Gedichte (u. o. 1881, 30. kiad. 
1907); Marienblumen (Köln 1885, 4. kiad. 1905); 
Goliath (eposz, Paderborn 1892, 28. kiad. 1906). 

7. W., Georg, német történetíró, szül. Berg-
zabernben (Pfalz) 1808 febr. 10., megh. Neuen-
heimben 1888 aug. 10. A heidelbergi felsőbb pol
gári iskola tanára, majd 1848—72. igazgatója 
volt. Rendkívül elterjedt világtörténelmi művei
vel szerzett nagy népszerűséget. Ezek: Lehrbnch 
der Weltgeschichte (Leipzig 1846); e művének 
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Itóvített és javított 21. kiadása Baldamustól 
1902, 22. kiadása pedig Schwabetól 1911. jelent 
meg (u. o. 5 köt.); Weltgeschichte in tibersicht-
licher Darstellung (u. o. 1903, 21. kiad.); Allge-
raeine Weltgeschichte mit besonderer Berück-
sichtigung des Geistes- und Kulturlebens der Völ-
ker (u. o. 1882—90, 15 köt.). Emlékiratai: Mein 
Lében und Bildungsgang (u. u. 1883); Heidelber-
ger Erinnerungen (Stuttgart 1886); Jugendein-
dríícke und Erlebnisse (u. o. 1887). 

8. W., Gottfried, német zeneelméleti író, szül. 
Freinsheimben (Mannheim mellett) 1779 márc. 1., 
megh. Kreuznachban 1839 szept. 12. Kiváló jo
gász volt, résztvett az újabb német magán- és 
büntetőjogi törvények megalkotásában. Zene
elméleti munkái közül a legnevezetesebb: Ver-
such einer geordneten Theorie der Tonsetzkunst 
(1817—21, 3 köt.). 

9. W., Kari Július, német iró, szül. Langen-
burgban 1767 ápr. 16., megh. Kupferzelíben 
1832 júl. 20. Müvei: Möncherei(Stuttgart 1818— 
1920, 3 köt.); Das Ritterwesen (u. o. 1822—24, 
3 köt.); Deutschland (u. o. 1826—28, 3 köt.); 
Demokritos oder hinterlassene Papiere eines 
lachenden Philosophen (u. o. 1832—40, 12 köt, 
8. kiad. 1888). 

10. W., Kari Maria, Freiherr von, nómetzene-
szerzö, szül. Cutinban (Oldenburg) 1786 dec. 18., 
megh. Londonban 1826 jún. 5. Az édesatyja 
színházi vállalkozó volt. W. mesterei közül ki
emeljük Haydnt, Kalchertés Abt Voglert. 1804-ben 
Boroszlóban, 1806. Karlsruhéban, 1808—1810-ig 
Stuttgartban, 1S13—16-ig a prágai nemzeti szín
házban, 1816. a drezdai Operaház karmestere
ként működött. 1817-ben nőül vette Brandt 
Karoline énekesnőt. Nevét 1814. megjelent Kor
ner-dalai tették népszerűvé (a Leier und Schwert-
ből), igazi hírét Der Freischütz (Bűvös vadász) 
c. operájának köszönheti, amelyet 1821 jún. 18. 
adtak először Berlinben. (A szövegkönyv Kind 
müve, magyarra fordította Ormai Ferenc, elő
ször adták a budapesti Nemzeti Színházban 1838 
júl. 28.). A Freischützöt követte az Euryanthe c. 
nagy opera, amelyet a bécsi Karntnertortheater 
1823. mutatott be és az Oberon c. látványos 
mesejáték, amely a londoni Covent Gardenben 
került először előadásra 1826 ápr. 12. (A buda
pesti Operaházban 1914. szintén színre került.) 
A premiere után néhány héttel W.-t tüdőbaja 
megölte. Holttestét a Moorsfleld kápolnában he
lyezték nyugalomra, ahonnan 1844. Drezdába 
vitték. Ott állították fel szobrát is 1860. A már 
említetteken kívül nevezetesebb színpadi művei 
még: Silvana (1810 Frankfurt a. M., 1812 új szá
mokkal, Berlin); Péter Schmoll und seine Nach-
barn (1803); Rübezahl (befejezetlen); Abu Hassan 
(egyfelvonásos, 1811 München. Budapesten 1882. 
került először színre); Preciosa (színmű zene
számokkal, 1821 Berlin); Die drei Pintos (víg-
opera, befejezetlenül maradt, szövegét W. uno
kája, Kari von W. dolgozta át, zenéjét Mahler 
Gusztáv fejezte be, 1888. mutatták be Lipcsé
ben). W. kiváló zongoraművész volt és zongora-
kompoziciói előkelő helyet foglalnak el a hang
szer irodalmában. Sok kamarazeneművet is irt. 
Iratait először Ph. Hell adta k i : Hinterlassene 
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Schriften von K. M. v. W. (1828,3 köt., azóta szá
mos kiadásban, legújabban 1908. Georg Kaiser). 
Életrajzát a fia irta meg: Max M. v. \V., K. M. 
v. W., ein Lebensbild (1864—66, 3 köt.); unokája 
Kari 1886. adta k i : Reisebriefe W's an seine 
Gattin Karolina. 

11. W., Konstanze, 1. Mozart. 
12. W., Max, német nemzetgazdász és szo

ciológus, szül. Erfurtban 1864 ápr. 21., megh. 
Münchenben 1920 jún. 14.1892-ben magán-, 1893. 
rendkívüli tanár lett a berlini egyetemen, 1894. 
rendes tanár a freiburgin, 1897. a heidelbergin. 
1903-ban egészségi okokból állásától megvált és 
tiszteletbeli tanár lett. Fő munkái: Gesehichte 
der Handelsgeseilsehaf ten im Mittelalter (Stutt
gart 1889); Die römische Agrargesehichte in 
ihrer Bedeutung für das Staats- und Privatrecht 
(u. o. 1891); Der Nationalstaat nnd die Volks-
wirtschaftspolitik (Freiburg 1895); Die Börse 
(Göttingen 1896); Russlands Übergang zum 
Scheinkonstitutionalismus (1906); Gesammelte 
Aufsatze zur Religionssoziologie (3 köt., 1920— 
1921); Gesammelte Aufsatze zur Wissenschafts-
lehre (1922); Die rationalen und soziologischen 
Grundlagen der Musik (1922); Wirtschaft und 
Gesellschaft(1922);Wirtschaftsgeschichte(1923). 
Az Archív für Sozialwissenschaft und Sozial-
politik társkiadója volt. — Felesége: Marianne 
W. írónő, szül. Oerlinghausenben 1870 aug. 2., 
élénk részt vesz a nőmozgalomban, 1919. a ba-
deni nemzetgyűlés tagja lett; művei: Ehefrau 
und Mutter in der Rechtsentwicklung (1906); 
Frauenfragen und Frauengedanken (1919) s tb . ' 

13 W-, Theodor, a német ókatolikusok máso
dik püspöke, egyházi író, szül. Zülpichben 1836 
jan. 28., megh. Bonnban 1906 jan. 12. Pappá szen
telték 1860. Boroszlóban 1872. rendkívüli, 1878. 
rendes tanár lett a bölcsészeti fakultáson. 1870 
után az ókat. mozgalom szolgálatába állott. 
1890-ben Bonnba ment, ahol Reinkens általános 
helytartójává nevezte ót ki, 1896. ókat. püspök. 
Munkái közül felemlítendők: Kants Dualismus 
von Geist u. Natúr und der des pos. Christen-
tums; Die Gesehichte der neuern Philosophie und 
Metaphysik; Metaphysik stb. 

14. W., Wilhelm Eduárd, német fizikus, szül. 
Wittenbergben 1804 okt. 24., megh. Göttingen-
ben 1891 jún. 23. Előbb Halléban, majd Göttin-
genben egyetemi tanár volt. Közben Lipcsében 
is működött. Diákkori első munkája: Die Wellen-
lehre auf Experimente gegründet (Leipzig 1825), 
melyet Ernst bátyjával együtt írt meg. Foglalko
zott akusztikai problémákkal, a szilárd testek 
rugalmasságával, megalkotta a nyelvsípok elmé
letét ; Gauss-szal együtt földmágnességi észlelé
seketvégzett. 1840-ben megállapította az abszolút 
elektromágneses árammértóket. 1846-ban fel
állította elektrodinamikus alaptörvényét. Gauss-
szal együtt szerkesztette az első elektromágneses 
telegráfot. További munkái: Über die Anwen-
dung der magnetischen Induction auf Messung 
der Inclination mit dem Magnetometer (Göttingen 
1853); Elektrodynamische Massbestimmungen 
(1846—57); Resultate aus den Beobachtungen 
des magnetischen Vereins von 1836 bis 1841. 
(Gauss-szal, 6 köt.). Sok értekezést írt. 
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Weber-féle kísérlet. Hangvillakisérlet, mely 
abban áll, hogy ha a zengő hangvillát a fejte
tőre helyezzük, a zengést főként ama fülben hall
juk, melynek külső nyílását ujjunkkal befogjuk. 
Diagnosztikai jelentősége van a féloldali fülbán-
talmaknál, amelyeknél ép hallóideg mellett a baj 
a külső vagy középső fülben — dobüregben — 
rejlik. Ha ez esetekben a W.-et végezzük, akkor 
mindig a beteg fülben hallja a vizsgált személy 
a hangvilla zengését, a beteg fülbe lateralizál. 
Ha azonban a bántalom a belső fülben rejlik — 
labyrinth megbetegedésénél — a W.-nél az ép 
fülben hallja a vizsgált személy a hangot: az ép 
fülbe lateralizál. 

Weber-féle tükrös galvanométer. Ennek 
mágnesrúdja sodratlan selyemszálakon függ, 
melyek sárgarézcső belsejében vannak felfüg
gesztve. A mágnesrudat rézből való elliptikus 
henger veszi körül, mely a rúd lengéseit mér
sékli ; oldalt üveglapokkal van elzárva. Szintúgy 
üveglapok veszik körül a mágnessel együtt forgó 
tükröt is. A rézhengerre a mágnes nyugalmi 
helyzetével párhuzamosan szigetelt drót menetei 
vannak alkalmazva. 

Weber törvénye mozgó elektromos részecs
kéknek (elektronoknak) elektrosztatikai és elek
trodinamikai erőhatásait egyetlen képlettel fejezi 
ki. Ez a törvény a részecskéknek közvetlen távol
bahatását tételezi fel. Mivel Hertz kísérletei be
bizonyították, hogy ez a távolbahatás nem létezik, 
a W. elvesztette alapját, de azért megvan törté
neti becse, mert Weber Vilmos további kidolgo
zásában a mai elektromágnesi mértékrendszerre 
vezetett. — W. a pszichoflzikában, 1. Érzések. 

Webi, folyó, 1. Vebi. 
Webneri t (ásv.), az újabb vizsgálatok szerint 

az Andorit-tal azonos. 
Websky, Martin, német mineralógus, szül. 

Wüstegiersdorfban (Szilézia) 1824 júl. 17., megh. 
Berlinben 1886 nov. 27-én Főbányatanácsos volt 
Boroszlóban, majd az ottani egyetemen a minera-
lógia magántanára, később rendes tanár a berlini 
egyetemen. Apróbb ásványtani munkákon kívül 
főbb müvei: Die Mineralspezies nach den für das 
spezifische Gewicht derselben angenommenen u. 
gefundenen Werten (Breslau 1868). Anwendung 
der Linearprojection zum Berechnen der Krystalle 
(Berlin 1887). 

Webskyit (ásv.), fekete, szurokfényű, vastar
talmú magnéziumszilikát 21—22»/o vízzel, vé
kony rétegekben zöld-barnán áttetsző. Nassaui 
és hesseni szerpentinek mállási terméke, 1. Gél. 

Webster (ejtsd: uebsztr), város Massachusetts 
amerikai államban, (1910) 11,509 lak., szövőipar 
és cipőgyártás. 

Webster, 1. Augusta, angol írónő, szül. Poole-
ban (Dorset) 1837 jan. 30., megh. Kawben (Lon
don mellett) 1894szept. 5. Klasszikái tanulmányai
nak eredménye volt Aeschylos ccLeláncolt Pro-
metheus»-ának és Euripides Medeájának kiváló 
fordítása. Cecil Home álnéven jelentek meg: 
Blanche Lisle and other poems (1860); Kesley's 
guardians (1864) c. regénye és Lilian Gray, a 
poem (1864). Híresebb munkái még: Dramatic 
studies (1865); A woman sold, and other poems 
(1867); Portraits (1870); A housewife's opinions 

(1878); A book of rhyme (1881); Daffodil and the 
Croaxaxicans, románcé of history(1884). Drámái 
közt legismertebbek a Disguises (1879) és The 
sentence. Halála után jelent meg: Mother and 
Daughter, an uncompleted sonnetsequence (1895). 

2. W..,John, angol drámaíró, szül. 1570 és 1580 
között. Életéről nem sokat tudunk. Shakespeare 
kortársa, a tragikus és borzalmas melodrámát 
művelte sikerrel. Első művei The devü's lawcase 
e. romantikus vígjátéka és Appius and Virginia 
c. római tragédiája. Két remekműve, két világhírű 
tragédiája: The white devil or Vittoria Corom-
bona és The ducheess of Malfl (1623). Munkáit 
Dyee A. (1857, 1861) és Harlit (1857) adták ki. 

3. W., Noah, amerikai nyelvész, szül. Hart-
fordban (Connecticut) 1758 okt. 16., megh. 18Í3 
máj. 28. Legnagyobb műve a monumentális 
Dictionary of the English language, melyen 20 
évig dolgozott s mely 1828. jelent meg s azóta 
számos új kiadást ért. 

•4. W., Ricliard Everard, Alverstone, lord, 
angol jogtudós, szül. 1842 dec. 22. Előbb ügyvéd 
volt, majd az alsóház tagja. 1885—1892. és 
1896—1900. attorney generál (koronaügyész). 
Ismételten képviselte Angolországot nemzetközi 
választott bíróságokban. 1900-ban peer lett s még 
abban az esztendőben lord-főbíró. 

Webster i t (ásv.) a. m. aluminit (1. o.). Kőzetet 
is jelent a peridotit sorban (1. o.) bronzit, augit 
ós olivin elegyrészekkel. 

Wechsel, a stájer Előalpok (fischbachi) 1738 
m.-ig emelkedő hegysége Stájerország és Alsó-
Ausztria közt, Aspangból és Kirchenbergbői 
könnyen megmászható. 

Wechselburg, község Lipcse szász kerületi 
kapitányságban, (Í»Í9) 1260 lak., cipőkészítéssel, 
a Schönburg-esaládkastólyával, az 1174. alapított 
kolostornak késői román ízlésű templomával, 
amelyben érdekes szobrászati művek láthatók. 

Wechselmann Ignác lovag, építőmester é3 
emberbarát, szül. Nicolajban (Porosz-Szilézia) 
1828., megh. Budapesten 1903 febr. 17. Berlin
ben és Bécsben tanult. 1856-ban Budapesten tele
pedett meg. Ybl Miklós mester kompozícióinak 
jó részét ő vitte keresztül. Az ő műve a várkerti 
építkezés, a vámpalota, az akkori egyetemi épü
letek, az egyetemi könyvtár stb. Végrendeleté
ben 1.400,000 K-t hagyományozott egy vak gyer
mekeket nevelő intézetre, amelyben felerész
ben izraelita, felerészben keresztény vak gyer
mekek neveltessenek. Ugyancsak végrendeletileg 
2.000,000 koronát hagyott tanítói segélyekre; 
ennek kamataiból oly keresztény és izraelita 
tanítók kapnak életfogytiglani segélyt, akik leg
alább 25 évig működtek eredményesen nyilvános 
iskolákban. 

Weckelsdori (Wekelsdorf, cseh. Teplice)r 
község Braunau cseh kerületi kapitányságban, 
az Adersbach és vasút mellett, (i9io) 1307 lak., 
közelében W.-er Felsenstadt nevű nagyszerű 
sziklaképződményekkel, meleg vizű tóval. 

Weckerlin, Jean Baptiste Tíiéodore, francia 
zeneszerző és zenei író, szül. Gebweilerben (El-
szászban) 1821 nov. 9., megh. u. o. 1910 máj. 22. 
Nevét dalai tették népszerűvé. Nagy sikert arat
tak karai és zenekari művei. A párisi Conserva-
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tőire könyvtárosa volt. A hangszerek és a hang
szeres zene történetéről Írott munkáját a francia 
akadémia díjjal tüntette ki. 

Wedd. , latin növénynév után Weddell Hugh 
Algemon (szül. Dorchesterben 1819., megli. 
Poitiersben 1877.) angol botanikus nevének rövi
dítése ; főkép a délamerikai flóráról írt. Főműve: 
Histoire naturelle des Quinquinas (Paris 1849, 
németül Wien 1865), az általa felfedezett kinin-
fának ismertetése. 

Weddell-tenger, a Déli-Jeges-tenger egyik 
része a Grahamlandtól K.-re, a Sandwich-, Dél-
Orkney-szigetek és a Déli-sarkvidék kontinense 
körül. Nevét Weddell fókavadásztól nyerte, aki 
1823 febr. 20. itt a 74° 15' d. sz. alá jutott. Part
jain fedezte fel 1904 mára 13. Brace a Coats-
land területet. 

Weddigen, Ottó Eduárd, német sorhajóhad
nagy (Kapitánleutnant), szül. Herfordban 1882 
szept. 15., megh. az Északi-tengeren 1915 mára 
végén. 1901-ben lépett mint tengerész-hadapród 
a német hadi tengerészetbe, hol 1912. sorhajó
hadnagy lett. Az 1914. kitört világháborúban tett 
nagy hírnévre szert mint rendkívül eredményes 
tengeralattjáró parancsnok. Az U—9. tenger
alattjáróval 1914 szept. 22. egy óra leforgása 
alatt elmerített három angol 12,000 tonnás vértes 
cirkálót: az «Aboukir»-t,«Hogue»-tés «Cressy»-t, 
melyek Hoek van Holland előtt cirkáltak. 1914 
okt. 10. még a «Hawke» nevű angol kis cirkálót 
sülyesztette el; ezeken kívül nagyobb számú 
ellenséges kereskedelmi hajót pusztított el. 1915 
febr. havától kezdve az U—29. parancsnoka volt 
és ezzel mára 10. történt kifutása után nem tért 
többé vissza. Valószínű, hogy az angolok a hadi 
tisztességnek meg nem felelő csellel ejtették ke
lepcébe és pusztították el. Erre enged következ
tetni az a körülmény, hogy nem hirdették ki 
soha, hogy e félelmetes ellenfelük hol és mikép 
esett áldozatul. Nevét emlékmű örökíti meg. 

Wedding, Hermann, vaskohász, szül. Berlin
ben 1834 mára 9., megh. Düsseldorfban 1908 
máj. 6.Technikai tanulmányait Sziléziában (1853), 
Berlinben ésPreibergben(1855)végezte. 1863-ban 
bányaasszesszor, 1864. pedig docens lett a ber
lini bányaakadémián, majd (1867) az ipari aka
démián. Tanulmányi utakat tett Amerikában, 
Nagy-Britanniában, Svéd- és Norvégországokban 
stb. Knapp-pal és Eammelsberggel lefordította, 
illetőleg át is dolgozta Percy Metallurgy-ját 
(Braunschweig 1862—88., 4 köt.), ennek külön 
lenyomata a 3. rész II. kötete, mely Die Dar-
stellung des schmiedbaren Eisens (1876— 78) cím
mel jelent meg. Ennek a műnek kiegészítő kö
tetei : Der basische Bessemer- oder Thomas-
prozess (1884) és Die Berechnungen fttr Entwurf 
und Betrieb von Eisenhochöfen (1888). A legelő
ször említett munka 4 kötetben ós külön átdol
gozásban megjelent a saját neve alatt i s : Aus-
führliches Handbuch der Eisenhüttenknnde (1—4 
köt., 2. kiad. Braunschweig 1892—1908). További 
muakái: Grundriss der Eisenhüttenkunde (Berlin 
1871, 5. kiadás 1907); Die Eisenprobierkunst 
(Braunschweig 1894); Aufgaben der Gegen-
wartim Gebiet der Eisenhüttenkunde (u. o. 1888); 
Das Kleingefüge des Eisens (38 mikroszkopikus 

fotográfiával, u. o. 1891); Das Eisenhüttenwesen 
(3. kiad., Leipzig 1908, Aus Natúr und Geistes-
welt gyűjteményes munkában) és kiadta a Mit-
teilungen des preussischen Vereins zur Förderung 
des Gewerbfleisses-t is. 

Wedekind, Frank, német költő és színész, 
szül. Hannoverban 1864 júl. 24., megh. München
ben 1918 mára 9. Kezdetben kabaretszinész volt, 
de nem birt sikert aratni, első drámai művei is 
szinte észrevétlenül maradtak. Eeinhardt tette 
népszerűvé; de úgyszólván minden müve fana
tikus híveivel szemben heves ellenkezést és el
itélést támasztott a társadalmi állapotokról való 
felfogásának beteges skepszise, éles, kíméletlen 
szarkazmusa és leplezetlen erotikuma, nemkülön
ben színpadi technikájának fogyatékossága és 
előadásának nyersesége miatt. Drámai müvei: 
Der Schnellmaler (1889); Prühlings Erwachen 
(1891); Erdgeist (1895); Der Liebestrank (1899); 
Der Kammersánger (1900); Marquis v. Keith 
(1900); Büchse der Pandora (1903); So is das 
Lében (1902); Hidalla (1904); Totentanz (1906); 
DieZensur (1908); Oaha (1908); Der Stein der 
Weisen (1909); In allén Sátteln gerecht (1900); 
Mit allén Hunden gehetzt(1910); In allén Wassern 
gewanken (1910); Pranziska (1912); Simson (1914); 
Bismarck (1915); Schloss Wetterstein (1917). 
Egyéb művei: Feuerwerk (elbeszélések, 1905); 
Die vier Jahreszeiten (költemények, 1906). Össze
gyűjtött munkái: Gesammelte Werke (1914). 
Magyarul megjelentek: Tavasz ébredése, ford. 
Szini Gyula és Pajzs Elemér (1918); Novellák, 
ford. Karinthy Frigyes (1910); A föld szelleme, 
ford. Benedek Marcell (1911); A hőstenor (Kam
mersánger), ford. Bánóczi László (1911); Halál
tánc, ford. Karinthy Frigyes (1912); Muzsika, 
ford. Vajda Dénes (1922). V. ö. Fechter (1920), 
Kutscher (1922). 

Wedel, 1. Botho, gróf, német diplomata, szül. 
Evenburgban (Hannover) 1862 dec. 23. Előbb 
katona volt, 1889. diplomáciai pályára lépett. 
1901-ben követségi tanácsos lett Bécsben, 1904— 
1907-ig budapestffőkonzul volt, 1907. Weimarba 
ment porosz követnek, 1910. a külügyi hivatalba 
rendelték mint előadó tanácsost. 1916—19-ben 
Tschirschky halála után bécsi nagykövet volt. 

2. W., Kari, herceg, német államférfiú, szül. 
Oldenburgban 1842 febr. 5., megh. Stockholmban 
1919 dec. 29. Előbb a hannoveri, majd a porosz 
hadseregben szolgált, 1878—87. katonai attaehó 
volt Bécsben, aztán II. Vilmos szárnysegéde lett. 
1892—94. stockholmi követ, 1899—1902. római, 
1903—1907. bécsi nagykövet volt. 1907 okt. 7. 
Elszász-Lotharingia helytartója lett. Nagy része 
volt abban, hogy e birodalmi tartomány alkot
mányt kapott és sokat tett a német uralom nép
szerűsítésére. Az 1914-iki zaberni eset hatása alatt 
beadta lemondását, amit a császár 1914 máj. 1. 
elfogadott és W.-t hercegi rangra emelte. 

W e d g w o o d (ejtsd: vedzsrúd), így nevezik fel
találója után (1. Wedgwood Josiah) a kemény, 
angol kőedényt. Az irodalomban W.-nak azokat 
a kőanyagszerű, mázatlan, de finom zsírfényfi 
díszedényeket és kamea-utánzatokat mondják, 
melyek rendesen kék v. olivazöld alapon, finoman 
kimintázott, fehér domborműveket mutatnak (1. 

S3* 



Wedgwood 

Agyag-ipar). A W. előállítására használt agyag
keverék kaolin- (China clays), plasztikus kék
agyag- (Blne clays), kvarc- (fllnt) és sulypátból 
készül. Ez az agyagkoverék kőanyagszerüen 
tömörré ég ki és finom zsírfényt mutat. Ez az ú. n. 
jaszpisz-niassza, melyből a domborművek készül
nek. Az edényekhez használt szines agyagkeve
rék a jaszpiszmasszából úgy készül, hogy festő 
fémoxidokat (kéknek kobaltoxidot, olivazöldnek 
krómoxidot) őrölnek hozzá. V. ö. A W.-árú össze
tétele, Petrik Lajostól, Magyar Iparoktatás XI. 
évf. 7. sz. 

Wedgwood (ejtsd: vedzsvúd), Josiah, az angol 
agyagárúipar megteremtője, szül. Burslemben 
(Staffordshire) 1730 júl. 12., megh. Etruriában 
1795 jan. 3. Fazekasmesterséget tanult s arra 
törekedett, hogy ne csak az agyagárúk anyagát 
javítsa, hanem az alakításban is elérje az antik 
•edények szépségét. Virágzó agyagárúgyáraival 
megalapította Etruria gyárvároskát (Stafford
shire), ahol 1760—95. igen nagy tevékenységet fej
tett ki és megalapítója lett aPotteries néven ismert 
fazekas-kerületnok. 1768-ban fedezte fel a róla el
nevezett kőedényt s 1782. egy pirométert (1. o.). 
Életét megírták: MeteyardE. (2 köt., 1865-661; 
Smiles S. (1894); Chitrch (1903). MeteyardE. 
ezenkívül kiadta: Memorials of W. (1873). 

Wednesbury (ejtsd: nennszbőri), város Stafford
shire angol countyban, (1921) 30,407 lak., szén- és 
vasércbányákkal, nagyszerű, vasiparral, amely 
főleg vasúti fölszereléseket, nyerges-, ács- és 
asztalosszerszámokat készít. 

W e e U e r , gyomirtásra való, amerikai eredetű, 
fogatos erővel vontatott, kerekeken járó szántó-
íöldi eszköz, amely a szénagereblyónez hasonló, 
rugalmas fogsorozattal bir, fogai a sima gabona
szálakat sértetlenül hagyják, az ágas-bogas gyo
mot azonban magukkal ragadják és a földből 
kitépik. 

Weenix, 1. Jan, hollandi festő, W. 2. fia, szül. 
Amsterdamban 1640., megh. u. o. 1719 szept. 20. 
Apjának volt tanítványa, többnyire Amsterdam-
t a n és Utrechtben élt, de Düsseldorfban is, ahol 
János Vilmos pfalzi választófejedelem számára 
dolgozott és a Bensberg-kastélyt is festmények
kel díszítette, amelyek utóbb nagyrészt a mün
cheni képtárba kerültek. Eleinte — apja nyomán 
— főleg olaszos kikötőképeket festett, utóbb azon
ban majdnem kizárólag vadászképek és kivált 
elejtett vad esendéletszerü képeinek festésére 
tért át és ezen a téren a legkiválóbb hollandi fes
tők közé tartozik. Ily képeiből egész sorozatot 
találunk a müncheni képtárban; a budapesti Szép
művészeti Múzeumban szárnyasokat ábrázoló ké
pein kívül 2 képmása is van. 

2. W., Jan Baptist, hollandi festő, W. 1. apja, 
szül. Amsterdamban 1621., megh. Ter-Meyben 
1660. Ábrahám Bloemart tanítványa volt, soká 
Rómában élt és többnyire olaszos romokat, ten
gerparti képeket festett (a budapesti Szépmű
vészeti Múzeumban is van ilyen tárgyú képe), 
amellett baromfiképeket is (u. o.), amelyek fia 
művészetéhez vezetnek át. 

Weert (Weerd), város Limburg németalföldi 
tartományban, (1920) 10,090 lakossal, sör-, tégla-, 
szivargyártással; só- és szappanfőzéssel. 

Wehberg 

Weert, Johann, 1. Werth. 
Weesen (Wesen), falu ós klimatikus gyógy

hely St. Gallen svájci kantonban, (1910) 853 
lakossal. 

Wegelius, Martin, finn zeneszerző, szül. Hel-
singforsban 1846 nov. 10., megh. u. 0.1906 márc. 
21-én. 1878-ban a finn opera karmestere lett 
Helsingforsban, ahol a konzervatóriumot is ve
zette. Dalai tették ismertté nevét. írt még can-
tatékat, zenekari és elméleti munkákat is. 

Wegener, 1. Alfréd, geofizikus, szül. Berlinben 
1880 jan. 11. U. o. 1905. a csillagászatból dok
torrá avatták. 1905-ben a lindenbergi aeronau-
tikai obszervatórium asszisztense, 1906—08-ig a 
Grönlandba küldött Danmark-expedicióban vett 
részt, 1909. a marburgi egyetem magántanára, 
1912—13-ig ismét Grönlandban járt, mint a Koch-
féle expedíció tagja, 1919—24-ig a hamburgi See-
warte osztályfőnöke és egyúttal az ottani egye
temnek rendkívüli tanára, 1924. a gráci egyete
men a meteorológia és geofizika rendes tanszékét 
foglalta el. A kontinensek eltolódásáról szóló el
mélete újabb időben geofizikusok körében nagy 
feltűnést keltett. Nagyobb munkái: Thermodyna-
mik der Atmospháre (Leipzig 1911); Die Ent-
stehung der Kontinente und Ozeane (Braun-
schweig 1915, 3. kiad.); Wind- und Wasserhosen 
in Európa (u. o. 1917); Die Entstehung der Mond-
krater (u. 0. 1921).W. Röppennél társulva: Die 
Klimate der geologischen Vorzeit (Berlin 1924). 

2. W., Georg, német geográfus és utazó, szUl. 
Brandenburg a/H.-ban 1863 máj. 31. Nagyobb 
utazásokat tett 1896. a Spitzbergákra, 1898—99. 
Ceylonban, Indiában, a Himalája vidékén, 1900— 
1901. Észak-Amerikát, Új-Zeelandot kereste fel, 
majd Kínát és a nyugatindiai szigeteket. A világ
háborúban hadi tudósító volt a nyugati harc
téren. Müvei: Versuch einer Geographie dea 
Kwenlun (1891); Deutsche Ostseeküste (1900); 
Deutschland im Sülien Ozean (1903); Tibet und 
die englische Expedition (1904); Der Wall von 
Eisen undFeuer (3 köt., 1915—20); Erinnerungen 
eines Weltreisenden (1919); Die geogr. Ursachen 
des Weltkriegs (1920). 

3. W., Paul, szinész, szül. Bischdorfban (Kelet-
Poroszország) 1874 dec. 11. Filozófiát és művé
szettörténetet tanult, 1896. szinész lett; 1905. 
Berlinbe szerződött, 1913 óta filmszínész, rendező 
és szerző (Gólem stb.) 

Weggis (Waggis), falu és klimatikus gyógy
hely Luzern svájci kantonban, (1910) 1823 lak. 

Wegscheider, Július Aug. Ludicig, német prot. 
teológus, szül. Kübbelingénben (Braunschweig) 
1771., megh. Halléban 1849 jan. 27. mint egye
temi tanár. Dogmatikai fő műve: Institutiones 
theologiae Christianae dogmaticae (Halle 1815, 
8. kiad. 1844, németül Weisstől 1831 és 183í). 
V. ö. Balogh Ferenc, Dogmatörténelmi mozza
natok stb. (Debreczen 1894). 

Wehberg, Hans, jogi író, szül. Düsseldorfban 
1885 dec. 12. A pacifizmus tudományos képvise
lője, aki számos iratban tört lándzsát a pacifiz
mus mellett s Berlinben pacifista folyóiratot is 
szerkesztett. Egyoldalú radikális pacifista felfo
gása miatt sok ellentmondást idézett föl. A Nép
szövetségi liga egyik támasza. Önállóan meg-
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jelent főbb művei: Die intemationale Friedens-
beuegung (1911); Internationale Schiedsgerichts-
barkeit (1911); Das Völkerrecht (1912); Das 
Problem eines internationalen Staatsgerichtshofs 
(1912); Als Pazifist im Weltkriege (1922). 

Wehl, Feodor, német író (családi neve: v. Weh-
len), szül. Kunzendorfban (Waldenburg mellett) 
1821 febr. 19., niegli. Hamburgban 1890 jan. 22. 
Újságíró volt Hamburgban és Drezdában, közben 
1869—74. igazgatója, 1874—84. fóintendánsa a 
stuttgarti udvari színháznak. Sok elbeszélést és 
vígjátékot írt. Müvei: Lustspiele und Dramen 
(1864—69, 5 köt.); Hamburgs Litteraturleben im 
XVIII. Jahrhundert (1856); Fünfzen Jahre Stutt-
garter Hoftheaterleitung (1886); Zeit und Men-
sehen (naplójegyzetek, 1889). 

Wehlau, az ugyanily nevű járás székhelye 
Königsberg porosz kerületben, (1919) 5346 lak., 
vasöntéssel, bőrcserzéssel és téglaégetéssel. Az 
1657 szept. 19-iki W.-i egyezségben Lengyel
ország elismerte a porosz hercegség független
ségét és visszakapta a Frigyes Vilmos branden
burgi választó által elfoglalt birtokait. 

Wehnelt-féle elektrolit ikus áramszaggató, 
Ruhnikorff-féle szikrainduktor vastag drótme
neteibe vezetendő áram gyors megszakítására 
való készülék. 30%-os kénsavat tartalmazó tág 
üveghengerbe porcelláncső nyúlik, melyből alul 
keskeny nyíláson platinadrót merül a kónsavba. 
A tág hengert vastag fémlap fedi, mely vastag 
és széles ólomlapot tart ; ez is a kénsavba merül. 
A platinadrót felső kiálló végét az elektromos 
áramforrás pozitív sarkával kötik össze, míg az 
ólomlemeztől drót vezet az induktor primer teker
cséhez ; innen az áram ismét az áramforrás ne
gatív sarkához megy. Áramzáráskor a platina
drót végét gözbuborék veszi körül, mely az ára
mot hirtelen megszakítja. A gőzbuborék gyors 
eiszállásakor a drót ismét érintkezik a kénsavval 
s a játék ismétlődik. A megszakítások száma 
rendkívül nagy és ez a kénsavba merülő drót 
hosszának változtatásával szabályozható. 

Wehrli, Johann Jákob, svájci pedagógus, szül. 
Eschikofenben (Thurgau) 1790 nov. 6., megh. 
Guggenbühlben 1855 mára 12. Hofwylban 24 
évig folytatott működése alatt a szegény gyer
mekeket nevelő intézete mintájává lett hasonló 
intézeteknek az egész világon. A W.-iskolát 
hazánkból is sokan keresték fel s ottani tapasz
talatait igyekezett értékesíteni Gönczy Pál a zele-
méri nevelőintézetben. V. ö. a Magyar Pedagógia 
1915. évf.-ban Eötvös Károly Lajos cikkét. 

Wehrlit, ásványt és közetet is jelent. W. (ásv.) 
bizmuttelurid ezüst- és kéntartalommal; a tetra-
dimithez hasonló, jól hasadó lemezes tömegek; 
fémfényü, ónfehér-acélszürke. Börzsöny, Hont 
vm. (ú. n. Püsenit v. molibdénezüst). — W. (kőzet), 
diallogperidotit, 1. Peridotit. 

Weichsel, folyó, 1. Visztula. 
Weida, az Odera jobboldali mellékfolyója 

Breslau porosz kerületben. Gross-Wartenberg 
mellett, a trebnitzi hátságon ered, Boroszló alatt 
torkol, 100 km. hosszú. 

Weiden, város a bajorországi Felső-Pfalz kerü
letben, (1919) 17,627 lakossal, gép- és porcellán
gyártással ; közelében üveghutákkal. 

Weidenau, porosz falu az Arnsbergi közigaz
gatási kerületben, (1919) 10,498 lakossal, vas- és 
rézművek. Gépgyártás. 

Weiditz, Hans, német grafikus, szül. Strass-
burgban a XV. sz. utolsó negyedében, megh. 1536 
után. Augsburgban és Strassburgban ólt. Mint 
illusztrátor korának legkiválóbbjnémet mesterei 
közé tartozik; rajzai után készített illusztrációk 
díszítik Petrarca Von der Artzney bayder Glück 
c. művét (Augsburg 1531), amely után korábban 
Petrarca mesterének nevezték. 

Weidlingau, 1. Hadersdorf. 
Weierstrass, Kari, német matematikus, szül. 

Osterfeldében 1815 okt. 31., megh. Berlinben 1897 
febr. 19. Jogot végzett és csak 23 éves korában 
határozta el magát, hogy matematikát tanuljon. 
Gimnáziumi tanár volt Deutsch-Kronéban és 
Braunsbergben és esak 1856. lett a berlini ipar
iskola rendes és a berlini egyetem rendkívüli 
tanára, 1864. u. o. rendes tanár. W. a matematika 
több ágában kiváló érdemeket szerzett. Legmesz-
szebb ható befolyását a matematikára az analitikai 
függvények elméletének újjáalkotásával gyako
rolta, melyben az előtte elért eredményeket éles 
kritikának vetvén alá, sokkal szabatosabb definí
ciókat vezetett be. Egyéb kutatásai az algebra 
alaptételére, a lineáris transzformációkra, a 
hiperkomplex számokra és számos egyéb fontos 
tárgyra vonatkoznak. Müveit a berlini akadémia 
megbízásából egy bizottság adta ki. V. ö. Hubert 
Dávid, Zum Gedáchtnis an K. W., Göttinger Nach
richten, 1897. 

Weifíenbach, Július, német jogi író, szül. 
Ziegenhainban (kasseli ker.) 1837 ápr. 26., megh. 
Berlinben 1910 jún. 29. 1865-ben hadbírói szolgá
latba lépett, 1898. a porosz hadügyminisztériumba 
került, 1899. a berlini egyetemen tiszteletbeli ren
des tanár, 1900. a birodalmi katonai törvény
szék tanácselnöke lett. Ittenbach vezérhadbíróval 
együtt W. készítette a német katonai perrendtar
tás tervezetét. Munkái: Kommentár zum Militar-
strafgesetzbueh (Kassel 1873); Einführung in die 
Militárstrafgerichtsordnung (Berlin 1900,3. kiad. 
1904). 

W e i g . , latin növénynév után Weigel Christian 
Ehrenfried nevének rövidítése. Szül. Stralsundban 
1748., megh. u. o. 1831. mint a svéd király házi 
orvosa. 

Weigand, l.FriedrichLydivig,németTV?e\véaz, 
szül. Niederflorstadtban (Wetterau) 1804 nov. 18., 
megh. 1878 jún. 30. 1851-ben a giesseni egyete
men tanár lett. Főbb műve: "Wörterbuch der 
deutschen Synonyme (Mainz 1840—43, 3 köt. ; 
2. kiad. 1852, 2 köt.). Grimm Jakab halála után 
átvette Hildebranddal a Grimm testvérek szótárá
nak szerkesztését. V. ö. Bindervald O., Zur 
Erinnerung an W. (Giessen 1879). 

2. W., Gustav, német romanista nyelvész, szül. 
Duisburgban 1860 febr. 1.1897-ben a lipcsei egye
temen rendkívüli tanár lett. Francia- és Olasz
országon kívül a román tartományokat is be
utazta és egy 15 havi makedoniai tanulmányútja 
alkalmával először ö ismertette meg a délromán 
(arumeni) nyelvvel a tudományos világot. Főbb 
munkál: Die Sprache der Olympo-Walachen (Leip-
zig 1888); Blacho-Meglen (u. o. 1892); Die Aro-



Weigel — 518 — Weilen 

rnunen, ethnographiseh-philologisch-historische 
Untersuchungen (1—2.köt.,u. 0.1894—95); Der 
banater Dialekt (u. o. 1896); Körösch- und Marosch-
Dialekte (1897); Linguist. Atlas des dacoruináni-
schen Sprachgebietes (1898—1908); Praktische 
Grammatik des Eurnánischen (2. kiad. 1916); 
Bulgarische Grammatik (1907); Albanesische 
Grammatik (1913). 

3. W., Wilhelm, német költő, szül. Gissigheim-
ban 1862 márc. 13. Lirikns, regény- és dráma
író. Művei: Der Prankentaler (1889); Bssays 
(1891); Dramatische Gedichte (1891); Eügelieder 
(1892); Wahlkandidat (1893); Neuer Adél (1893); 
Der Vater (1894); Sommer (1894); Blend der Kri-
tik (1894); Der zwiefache Bros (1896); Das Op-
fer (1896); Don Juans Bnde (1896); Lorenzino 
(1897); Der Einzige (1899); Die Eenaissanee 
(1899); In der Prühe (1901); Flórian Geyer (1901) ; 
Gedichte (1904); Lolo, eine Künstlerkomedie 
(1904); Miehael Schönherrs Liebesfrühling (1904); 
Der Messiaszüchter (1906); Der Gtirtel der Venus 
(1906); Der verschlossene Garten (1909); Der 
Eing (1913); Weinland (1913); Die Löffelstelze 
(1919); Frauenschuh (1920); Wunnihun (1920); 
Selos Onkel (1922). 

Weigel, 1. Joliann August Gottlób, könyvkeres
kedő, műgyűjtő, szül. Lipcsében 1773 febr. 23., 
megh. u. o. 1846 dec. 25. Ő alapította a leghatal
masabb antiquariumot- Németországban. Mint 
könyvkiadó csak klasszika-filológiai könyveket 
adott ki. Műgyiijteménye sok eredeti rajzot, képet 
és rézmetszetet tartalmazott, leírásuk Aehrenlese 
anf dem Pelde der Kunst cimü művében (Leipzig 
1839—45, 3 köt.). — Legidősebb fia W., Rudolf, 
szül. Lipcsében 1804 ápr. 19., megh., u. o. 1867 
aug. 22., 1831-ben mükereskedést nyitott Lipcsé
ben. Müve : Holzschnitte berühmter Meister (Leip
zig 1851, 66 fakszimilével). — Öccse W., Theodor 
Oswald, szül. Lipcsében 1812 aug. 5., megh. Hos-
terwitzben 1881 júl. 2. Átvette atyja üzletét és 
jelentékenyen kibővítette. Megjelent kiadásában: 
Autographen-Prachtalbum (Leipzig 1848—1849); 
(Zestermannal együtt) Die Anfánge der Drucker-
kunst in Bild und Schrift (145 fakszimilével, u. o. 
1866, 2 köt.). Üzlete 1888 ápr. 1. lauchnitz Chr. 
Hermann tulajdonába ment át. 

2. W., Valentin, német teozófiis, szül. Gros-
senhainban (Szászország) 1533., megh. 1588. 
1567-től zschoppaui lelkész volt. Heterodox néze
teivel élete folyamán nem mert előlépni, s mű
veit halála után adták ki álnevek alatt nézeteinek 
barátai 1611-től 1621-ig Halléban és Magde-
burgban. W.-nek erősen természetbölcseleti ala
pon álló teológiai, vagyis inkább teozófiai néze
tei Paracelsus és az új-platonikusok tanításán, 
Tauler és Bckhart mester misztikáján alapultak. 
(V. ö. Israel, M. Val. Weigels Lében und Schriften 
1888). 

W e i g e l i a (nOv.), 1. Diervillea. 
Weigert, Kari, orvos, szül. a sziléziai Münster-

bergben 1845 márc. 19., megh. Majna-Frankfurt
ban 1904 aug. 5. Előbb Lipcsében volt egyetemi 
tanár, majd 1885-től Frankfurtban a Senckenberg-
féle orvosi intézet igazgatója, egyike a legkivá
lóbb idegorvosoknak. Több tanulmányán kívül 
főbb önálló müvei: Anatomische Beitráge zur 

Lehre von Pocken (Breslau 1874—1875); Die 
Brightsche Nierenerkrankung (Leipzig 1879). 

W e i g h t (ang., ejtsd: vét) a. m. súly, teher. 
Weigl József, zeneszerző és karmester, szül. 

Kismartonban 1766 márc. 28., megh. Bécsben 
1846 febr. 3. Atyja Esterházy herceg zenekará
nak volt a magángordonkása. 16 éves korában 
írta első operáját Die unnütze Vorsicht címen. 
1825-ben Bécsben udvari karmester lett. 30 ope
rája közül nagy sikert aratott: Die Schweizer 
Familie (magyar nyelven is előadták Dérynével) 
és a Waisenhaus. í r t 11 balletet, 10 misét, kan
tátokat és számos egyéb egyházi zeneművet. 

Weil, 1. Gustav, német orientalista és történet
író, szül. Salzburgban 1808 ápr. 2ö,megh.breisgaui 
Freiburgban 1889 aug. 30. Tanulmányait Paris
ban és Kairóban (hol 4 évig tartózkodott) végezte. 
A heidelbergi egyetemen mint könyvtárnok, majd 
1848-tól mint rendkívüli, 1861-től mint rendes 
tanár működött. Ő írta meg legelőször az iszlám 
kritikai történetét: Mohammed der Prophet 
(Stuttgart 1843); Geschiehte der Chalifen (3 köt. 
u. o. 1846—51); kiegészítésül mint 4. és 5. kötetet: 
Gesch. des Abbassidenehalifats in Ágypten (u. o. 
1860—62). Németre fordította az Ezeregy éjsza
kát (1837; több kiadást ért, legutóbb 4 köt. Berlin 
1906); Iba Hisám Mohammed életrajzát (2 köt. 
1864); Zamachsari Arany nyakláncait (1836). 

2. W., Henri, német eredetű francia hellenista, 
szül. Majna-Frankfurtban 1818 aug. 27., megh. 
Parisban 1909 nov. 5. Az Académie des inserip-
tions 1882. tagjául választotta. Aeschylos, Euripi-
des kritikai kiadásán és ókori drámai tanulmá
nyain kívül fölemlítendő munkája: Ordre des 
mots dans les langues anciennes comparées aux 
langues modernes (1845). 

3. W., René, 1. Goolus Eomain. 
Weilbach, fürdőhely Wiesbaden porosz kerü

letben, 1 km.-nyire W. falutól, (1919) 1227 lak., 
kénes és nátron-litiumos forrásokkal. 

Weilburg, járási székhely Wiesbaden porosz 
kerületben, (1919) 3977 lak., a nassaui hercegek 
kastélyával; közelében vasérc- és szénbányával. 
I. Konrád és Nassaui Adolf német császárok itt 
születtek. 1355—1816-ig a Nassaui-W.-i hercegek 
székhelye volt. 

Weilen, 1. Alexander, W. 2. fia, irodalom-
történetíró ós esztétikus, szül. Bécsben 1863 jan. 4., 
1918 júl. 23. Gastein mellett a Böcksteinthalban 
lezuhant és meghalt. A bécsi udvari könyvtár őre 
és egyetemi tanár volt. Különösen színház-tör
ténettel foglalkozott; fő műve: Geschiehte des 
"Wiener Theaterwesens (1897—1899). Ezenkívül 
több művet adott ki, valamint Birch-Pfeiffer 
Charlotte és Laube levelezését. 

2. W., Josef, lovag, osztrák költő, szül. Tetin-
ben (Prága mellett) 1828 dec. 28., megh. Bécsben 
1889 júl. 3. Mint diák részt vett 1848. a forrada
lomban és büntetésből egy Magyarország ellen 
harcoló ezredbe sorozták be. 1849 végén tiszt 
lett, majd különböző katonai iskolákban tanár és 
1861. a bécsi udvari könyvtár alkalmazottja. 
1874-ben nemesi rangot nyert, kormánytanácsos 
ós a sziniiskola igazgatója volt. Müvei: Die Mán-
ner vom Schwert (epikai költemények, 1855); 
Tristan romantikus tragédia, 1860); Gedichte 
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(1863); Dramatische Dichtungen (3 köt. 1868— 
1870); Unersetzlich, Daniela (regények, 1879 ós 
1884). Dolores c. drámáját magyarra fordította 
Paulay Ede (1874). Rudolf trónörökösnek meg
hitt embere, irodalmi foglalkozásaiban munka
társa volt ós szerkesztője az Osztrák-magyar 
monarchia Írásban és képben című vállalat német
nyelvű kiadásának; élénk összeköttetésben állott 
Jókai Mórral és e mű magyar kiadóival. 

Weil-féle betegség, akut fertőző betegség, 
melyet első leírójáról, W.-ről (1886) neveztek el. 
Rendesen nyáron jelenik meg, főleg fiatal, erő
teljes emberek betegszenek meg; tünetei a jel
lemző láz, sárgaság, a lép, máj duzzadása, fehérje-
vizelés és igen rossz közérzés. 

Weimar, a volt szász-weimar-eisenachi nagy
hercegség, most TUringia szabad állam fővárosa, 
az Ilm mellett, (I9i9) 37,237 lak.; műasztalos- és 
lakatosiparral, posztó-, kályha-, szalmakalap-, 
kártya-, bőr-, vasárú- és d9zinfleiáló készülék-
készítéssel; többféle szak- és középiskolával. 
Bár a város 1547 óta állandó székhely, nagy 
híre csak akkor kelt, midőn (1775) a német klasz-
szikus irodalom központja lett. A város emlék
szobrai közül Herder, Goethe és Schiller kettős 
szobra, Wieland, Károly Ágost, az idősb Cranach 
márvány-mellszobra, Liszt Ferenc szobra és a 
Hummel-emlék nevezetesebbek. Épületei közül 
kiválóbbak: a városi templom fejedelmi és más 
híres emberek síremlékeivel, Cranach Lukács 
híres oltárképével (Krisztus a keresztfán); a lát
ványosságokban gazdag nagyhercegi kastély a 
Goethe-archivummal és a Goethe idejében alakí
tott parkkal; a kastély közelében a könyvtár 
mellszobrokkal, arcképekkel és műgyüjtemények-
kel; a városi levéltár történelmi kincsekkel; az 
•új nemzeti színház, amely az 1906. leégett udvari 
színház helyén épült; több múzeum jelentékeny 
műkincsekkel; az állandó műkiállítási palota, 
Brück kancellár háza, amelyben Cranach Lukács 
is lakott; a Goethe-ház, amelyben a Goethe-
múzeum van; a Schiller-ház, Schiller életére vo
natkozó emlékekkel; Anna Amália hercegnő egy
kori palotája, Wieland és Herder egykori lakó
háza. Emlékekben gazdag a szép sírkert, a feje
delmi kriptában nyugszik Schiller és Goethe is. 
A városon kívül van az 1724. épített Belvedere 
gyönyörű parkkal, a kies Tiefurt szintén parkkal, 
amelyben több emlékszobor látható és távolabb 
Ettersburg kastély. 1919-ban alapították W.-ban 
a Staatl. Bauhaus nevű iskolát, amelynek célja 
a legmodernebb képzőművészeti irányoknak meg
felelő új építészet és iparművészet megteremtése. 

Weimar, A-, írói álnév, 1. Götze. 
Weimari nemzetgyűlés. A németországi for

radalmak 8 Vilmos császár 1918 nov. 9. történt 
lemondása után az egyes államok katona- és mun
kástanácsai a birodalmi kormányzat szervezése 
végett nemzetgyűlés összehívásában állapodtak 
meg az általános választójog alapján. A birodalmat 
37 választókerületre osztották be, ezek 150,000 
lakos után 1—1 képviselőt választottak. A vá
lasztás 1919 jan. 19. ment végbe. Legtöbb man
dátumot, 163-at kaptak a többségi szocialisták, 
a keresztény néppárt (centrum) 89-et, a demokra
ták 74-et, a német nemzetipárt 42-t, a német 

néppárt és független szocialisták 22—22-t A 
nemzetgyűlés 1919 febr. 6-án ült össze Weimar-
ban. Elnökké a többségi szocialisták Dávidot, 
ennek a birodalmi kormányba való belépése után 
Fehreribachot választották. Febr. 11. Ebertetbiro-
dalmi elnökké választották, ez megalakította a 
többségi pártokból az ideiglenes kormányt. Az új 
alkotmány törvényi megalkotása hosszú, heves 
vitát keltett, de a béketárgyalások nyomása alatt 
végre 1919 júl. 31. az új alkotmánytervezetet 
nagy többséggel elfogadták. A nemzetgyűlés 1920 
áprilisig működött, amikor az új választói tör
vény alapján 1920 jún. 6 megválasztották az új 
birodalmi gyűlés tagjait. Ennek székhelye már 
Berlin lett. A W. 1920 máj. 21. tartotta utolsó 
ülését. 

Wein, 1. János, a főváros vízvezetéki igaz
gatója, született Német-Bogsánban 1829 jan. 10., 
megh. Budapesten 1908 ápr. 2. A műegyetemet 
Bécsben hallgatta. 1849-ben honvédnek állott be 
és végigküzdötte a szabadságharcot. 1849 végén 
a selmeczbányai akadémiára ment. Tanulmányait 
elvégezvén,Eesiczán,majd Ruszkabányán szolgált 
mint bányász, később maga nyitott vasbányát 
Hunyad vármegyében, azonfelül 1861-től e megye 
mérnöke is volt. 1836-ban a fővárosban nyomdát 
nyitott s 1873 febr. Pest város vízvezetéki igaz
gatója lett. 1880-ban és 1881. építette a főváros 
megbízásából a dunajobbparti vízműveket saját 
tervei szerint. A káposztásmegyeri vízmű létre
hozásában tevékeny részt vett. W. neje Mader-
spach Antónia, az 1849. hazafiságáért sokat szen
vedett Maderspach Károly leánya volt. 

2. W. Margit, 1. Ábrányiné-Wein. 
Weinberger Antal, szobrász, szül. Resiczán, 

1879. A turnaui iparművészeti iskolában tanult 
mintázni, onnanBécsbe ment, ahol 1904.megkapta 
az akadémiai Gundel-díjat. Ettől fogva Bécsben 
munkálkodott s egészen az emlékérem- és plakett-
művészetre adta magát. Ilyfajta műveinek száma 
igen nagy, a magyar vonatkozásúak közül való 
pl. Petőfi emlékérme. V. ö. Siklóssy, A modern 
magyar éremművészet és művelői (1910). 

Weinberger, Kari Rudolf, német operett-
szerző, szül. Bécsben 1861 ápr. 3. Ismertebb 
operettjei: Pagenstreiche (1888); Münchner Kindl 
(Berlin 1893); Die Karlsschülerin (1895, Pálmay 
Ilkával); Der Schmetterling (Bécs 1896); Die 
Blumen-Mary (1897); Adam und Eva (1900); 
Schlaraffenland (1904); Die romantische Frau 
(1910); Der Frechling (1913); Die Nachtprinzes-
sin (1914); Drei arme Teufel (1916). 

Weinek László, csillagász, szül. Budán 1848 
febr. 13., megh. Prágában 1913 nov. A bécsi 
egyetemen, Berlinben és Lipcsében csillagászati 
tanulmányokat folytatott. 1872—73-ban a szász 
fokmérésben vett részt. 1873-ban a "Venus-átvonu-
lás észlelésére Schwerinben berendezett csillagá
szati állomás vezetésével bízták meg. 1874-ben 
mint a német Venus-expedició helyettes vezetője 
Kerguelen szigetére ment. 1875-ben a lipcsei 
csillagvizsgáló első obszervátora, 1883. a prágai 
német egyetemen a csillagászat tanára, a csillag
vizsgáló igazgatója. Itt készítette fotográfiai fel
vételek nagyítása és közvetetten észlelés egysei-
tése által nyert szép holdrajzait. Legnagyobb 
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müve: a Photographischer Mondatlas (Prag 
1898—1900, 200 táblával). 

Weinel, Heinrich, német prot. teológus, szül. 
Vonhausenben (Hessen) 1874 ápr. 29. 1899-ben 
egyetemi magántanár Berlinben, 1900. Bonnban, 
1907. rendes tanár Jénában. Főbb müvei: Pau-
lua als kirehlicher Organisator (Freiburg 1899); 
Jesus im XIX. Jahrhundert (Tübingen 1903, 
újra átdolgozva 1907); Paulus (u. o. 1904); Die 
Gleichnisse Jesu (2. kiad. Leipzig 1906); Ibsen, 
Björnson, Nietzsche. Individualismus u. Christen-
tum (Tübingen 1907); Biblische Theologie des 
Neuen Test. (1911). 

Weiner Leó, zeneszerző, szül. Budapesten 1885 
ápr. 16. 1908-ban a Zeneakadémia tanára lett. 
Megnyerte a Ferenc József jubileumi díjat. Főbb 
művei: Szerenád kis zenekarra; Két vonósnégyes 
(a másodikkal az 1000 dolláros Coolidge-díjat 
nyerte meg); Farsang (zenekari humoreszk); Vo
nós trió; Három zongoradarab; Ballada klarinétra 
és zongorára; Két hegedűszonáta; Kísérő zene 
Vörösmarty Csongor és Tündéjéhez (1915); Con
certino zongorára és zenekarra. 

Weingartner, Félix, német karmester és zene
szerző, szül. Zárában (Dalmácia) 1863 jún. 2. 
1884-ben Weimarban Liszt bemutatta Sakuntala 
c. zenedrámáját, 1891—98. a berlini operaház 
karnagya, 1898. a müncheni Kaini-Orchester 
karnagya, 1908—11. a bécsi udv. operaház igaz
gatója volt, 1911. a berlini udv. opera, 1914. a 
darmstadti udv. színház f őzeneigazgatója, 1920. 
a bécsi Volksoper igazgatója lett. Operái: Sakun
tala (1884); Malawika (1886); Genesius (1893); 
Orestes zenedráma-trilógia (1902); Frühlings-
márchenspiel (1908); Kain und Ábel (1914 Darm-
stadt); DameKobold(1916); DieDorfschule(1920). 
Zenét írt Fausthoz (1908); Shakespeare Viharjá
hoz ; két szimfóniái költeményt: König Lear és 
Die Gefilde der Seeligen, 2 szimfóniát, 3 vonós
négyest, zongorahatost és dalokat. Irodalmi mű
vei : Die Lehre von der Wiedergeburt und das 
musikalische Dráma (1895); Über das Dirigieren 
(1895, 3 kiad. 1905); Bayreuth 1876—96. (1896, 
2. kiad. 1904); Die Symphonie nach Beethoven 
(1897, 2. kiad. 1901); Ratschláge für Aufführun-
gen der Klassichen Symphonieen (1906); Musi
kalische Walpurgisnacht, ein Scherzspiel (1907); 
Golgotha (dráma 2részben 1908); Akkordé (1912); 
Eine Künstlerfahrt naeh Süd-Amerika (1921); 
Lebenserinnerungen (1923). 

Weinheim, az ugyanily nevű járás székhelye 
Mannheim badeni kerületben, (1919) 14.537 lak., 
bőr-, gép-, festékgyártással, selyemfestéssel, mű-
malommal ; a Berckheim-f éle kastéllyal, amely 
egykor a pfalzi választóké volt. A város szép 
környékén, egy hegycsúcson áll ültetvények közt 
a régi Windeck vára. W. látogatott klimatikus 
gyógyhely. 1689-ben a franciák teljesen kirabol
ták és Windeck várát fölégettók. 

Weinhold, Kari, germanista, szül. Eeschen-
bachban (Szilézia) 1823 okt. 26., niegh. Nauheim 
fürdőben 1901 aug. 15. Grácban, Kiéiben, Boroszló
ban, 1889-től Berlinben volt egyetemi tanár. Irt 
alemann, bajor és közép-német nyelvtanokat; 
egyéb művei: Die deutschen Frauen in dem Mittel-
alter (1881); Altnordisehes Lében (1856). 

Weinixiger, Ottó, filozófus, szül. Bécsben 1880 
ápr. 3., megh. u. o. 1903 okt. 4. Müvei: Ge-
schlecht und Charakter (1903, 22. kiadás 1921), 
ebben az ember pszicho-flzikai bisexualitásának 
tanát fejtette ki ; Über die letzten Dinge (1904). 
Magyarul megjelent: Peer Gynt és Ibsen (érte
kezések, ford. Bolgár Mózes 1921); Nem és jel
lem (ford. Gábor Andor, 2. kiad. 1922). 

Weinlechner, Joseph, osztrák sebészorvos, 
szül. Altheimban (Felső-Ausztria) 1829 márc. %.t 
megh. a Lajta melletti Bruekban 1906 szept. 30. 
vadászkirándulás alkalmával. Előbb magántanár 
és kórházi főorvos volt Bécsben, 1868. egyetemi 
rendes tanár lett, 1900. nyugalomba vonult. Külö
nösen csont- és izületi műtétei voltak híresek. 
Több tanulmányt írt a difteriáról, mell-, has- és 
szívműtétekről stb. 

Weinlig, Ghristian T/ieodor, német zenetudós, 
szül. Drezdában 1780 júl. 25., megh. Lipcsében 
1842 márc. 6. Kiváló pedagógus volt, Wagner 
Richárd tanára. Legkiválóbb elméleti müve :~An-
leitung zur Füge für den Selbstunterricht (1845). 

W e i n m . , latin növénynév után Weinmann J. 
A. nevének rövidítése. Felügyelője volt Mária 
Feodorovna cárné kertjének Pavlovszkban Szt.-
Pétervár mellett, amelyet ő alapított 1823. 

Weinmann, Kari, német zenetörténetíró, szüi. 
Vohenstraussban (Oberpfalz) 1873 dec. 22-én. 
1905-ban Regensburgban egyházi karnagy és 
az egyházi zeneiskola tanára, 1909. az érseki 
könyvtár igazgatója, 1910. pedig az egyházi 
zeneiskola igazgatója lett. Művei: Geschichte 
der Kirchenmusik (2. kiadás 1913); Leonhard 
Paminger (1907); Kari Proske (1908); 12 Rö-
mische Choral-Bücher (1908—15); Palestrinas 
Geburtsjahr (1915); Das Konzil von Trient und 
die Kirchenmusik (1919). 

Weinsberg, az ugyanily nevű járás székhelye 
a württembergi Neckar-kerületben, (I9i9) 3389 
lak., szőllő- és gyümölcstermeléssel; román stí
lusban épült bazilikával, Ökolampadius emlék
szobrával. A Schlossbergen még láthatók Wei-
bertreu erősség romjai, amely nevet az erősség 
azért kapta, mivel a monda szerint III. Konrád 
császár a welfeken kivívott győzelme után 1140. 
megengedte a W.-i nőknek, hogy a várból leg
értékesebb holmijokat magukkal vigyék, mire 
ezek férjeiket vitték ki a hátukon. A városi 
templomban elhelyezett, 1659-ből való olajfest
mény ezt az eseményt ábrázolja. Az 1525-iki 
parasztháborúban Helfenstein grófja és más ne
mesek itt véreztek el a parasztok nyársai alatt, 
amiért a várost későbben fölégették. W. 1504 
óta tartozik Württemberghez. 

Weipert, város Pressnitz cseh kerületi kapi
tányságban, (i92i) 10.405 lak., régi templomokkal, 
nagy paszomántgyárral, kötött-, selyem-, fél
pamutárú-, csipke-, papiros- ós puskakészítéssel. 
Hajdan gazdag réz- és ezüsttelepeiröl híres bánya
város volt. 

Weir-Mitchell-kúra, hizlaló kúra, melyet főleg 
idegbetegek gyógyítására használnak. A kúrát 
Weir-Mitchell amerikai orvos ajánlotta a 70-es 
évek végén; Európában Play fair angol orvos hono
sította meg. A kúra lényege: 1. a beteg izolálása, 
azaz a rendes környezetből való kiragadása; 2. a. 
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nyugalom biztosítása fektetés által; 3. fokozott 
táplálás; 4. az izommozgások pótlása massage és 
villamozás által; 5. hidroterápiás kezelés. Igen 
jó eredmények érhetők el vele. 

Weis István, jogi író, szül. Munkácson 1889 
júl. 10. Egyetemi tanulmányainak elvégzése után 
a belügyminisztériumban kezdte meg szolgála
tát, ahol a törvényelőkészítő osztályban dolgo
zott. 1920-ban a népjóléti és munkaügyi minisz
térium kötelékébe lépett át, ahol 1921. osztály
tanácsos lett. A népjóléti minisztériumban a 
törvényelőkészítő osztályban dolgozott, utóbb az 
általános közegészségügyi osztály főnökhelyet
tese lett. Önálló munkái: Önkormányzati'problé
mák (Pécs 1911); A falusi községek közigazga
tása (Budapest 1914); A hadikárok (u. o. 1916); 
A községi közigazgatás reformkérdései (u. o. 
.1918); A közigazgatás szociális feladatai (u. o; 
1920); A múlt és jövő közigazgatása (u. o. 1920); 
A magyar közigazgatás szervezete (u. o. 1923). 
Egészségügyi politikánk alapelvei (u. o. 1925). 

Weis, Karel, zeneszerző, szül. Prágában 1862. 
Operái Prágában kerültek bemutatóra; cseh nyel
ven : Vízkereszt (Shakespeare után, 1892); német 
nyelven: Der polnische Jude (1901, a budapesti 
Operaház A lengyel zsidó c. 1902. mutatta be); 
Die Dorfmusikanten (1904); Der Kevisor (operett 
1907); Der Sturm auf die Mühle (1914). 

Weisbach, Albin, német mineralógus, szül. 
Freibergben (Szászország) 1833 dec. 6., megh. 
Naunhofban 1901 febr. 26. Előbb a fizika, majd a 
mineralogia tanára volt a freibergi bányászati fő
iskolán. Főbb munkája: Tabellen zur Bestimmung 
der Mineralien rnittels áusseren Kennzeichen 
(1861); Synopsis mineralogica (1875); Characte-
res mineralogici (1880), számos kiadást ért. 

Weise, 1. Chrisiian, német költő, szül. Zittauban 
1642 ápr. 30., megh. u. o. 1708 okt. 21., mint az 
ottani gimnázium rektora. Szatirikus regényeken 
kívül, mint Die drei Hauptverderber, Die drei 
árgsten Erznarren (1672), írt vígjátékokat, iskolai 
színjátékokat és költeményeket. 

2. W-, Klára (leánynevén Stock), német ifjú
sági író, szül. Magdeburgban 1823 nov. 20., megh. 
n. o. 1890 júl. 18. Weise strassburgi kereskedő 
neje lett. írói álneve Gron. Főképen a női ifjú
ság számára irt elbeszéléseket. 

Weiselbergit, kőzet, üvegben gazdag augitos 
porflrit; Weiselberg St. Wendel közelében, Német
ország. 

WeiserIstván, állatorvosi főiskolai tanár, szül. 
Liptószentmiklóson 1873 jan. 21. Tanulmányait 
a József-műegyetemen és Münchenben végezte. 
1896-ban a budapesti tud. egyetem I. kémiai in
tézetében mint gyakornok működött, 1897. az 
állatélettani és takarmányozási kisérleti állomás 
kötelékébe lépett, amelynek később igazgatója 
lett; egyszersmind az állatorvosi főiskola tanára, 
a budapesti egyetem magántanára. Működésének 
elismeréséül a m. kir. gazdasági főtanácsosi cím
mel tüntették ki. A takarmányozás és az élelmi
szerkémia terén számos önálló kutatáson alapuló 
dolgozata jelent meg hazai és külföldi folyó
iratokban. Önállóan megjelent munkái: Takar
mányozástan (Zaitscher Arthurral, 1924); A méz 
kémiája és biológiája (1925). 

Weishaupt, 1. Adam, az illuminátusok (1. o.) 
megalapítója, szül. Ingolstadtban 1748 febr. 6., 
megh. Gothában 1830 nov. 18. Tanár volt Ingol
stadtban, de mert az egyházi tanokkal ellentétbe 
helyezkedett, 1785. elvesztette állását, Gothában 
követségi, majd udv. tanácsos lett. Művei: Apo-
logie der Illuminaten (Frankfurt 1786); Das ver-
besserte System der Illuminaten (3. kiad. Leipzig 
1818); Pythagoras (Frankfurt 1790). 

2. W., Viktor, német festő, szül. München
ben 1848 márc. 6., megh. Karlsruheban 1905 
febr. 23. Münchenben W. Dieznek volt tanítványa, 
1895 óta a karlsruhei müv. akadémia tanára. Táj
képi hátterű, igen erőteljes állatképei német 
muzeumokban nem ritkák; a budapesti Szépmű
vészeti Múzeumban is van egy ilyen képe: Tehe
nek a fűzfák alatt (1880). 

Weiskirchner, Bichard(l906 óta báró), osztrák 
politikus, szül. Bécsben 1861 márc. 24. Bécs város 
szolgálatában működött 1883 óta. 1897-ben be
választották az osztrák képviselőházba, hol mint 
Lueger benső barátja, akeresztény-szocialista párt 
vezérei közé emelkedett. 1907-ben a képviselőház 
elnökévé választották. 1909 febr.—1911 jún. ke
reskedelmi miniszter volt Bienert második kor
mányában. 1912-ben a lelépő Neumayer helyett 
Bécs polgármestere lett, 1919. az osztrák nem
zetgyűlésbe választották s 1920. elnöke lett a 
nemzeti tanácsnak. 

Weismann, August, német zoológus, szül. 
Majna-Frankfurtban 1834 jan. 17., megh. u.o. 
1914 nov. 5. Göttingenben orvostudományokat ta
nult. 1856—57-ben a rostocki klinikán tanársegéd 
volt. 1858-ban Bécsbe ment; 1859. Olaszországba, 
1860-ben Parisba utazott; 1861—62-ig Schaum-
burgba vonult vissza, hol István főherceg udvari 
orvosa volt s itt írta meg első fejlődéstani dol
gozatát : Die Entwicklung der Dipteren. 1863-ban 
Giessenbe ment, majd Freiburgban magántanár 
lett, hol 1866. rendkívüli, 1871. rendes tanárnak 
lépett elő. 1912-ben nyugalomba vonult. Munkái
ban legfőképen az állatok fejlődéstanával, szár
mazásának és átöröklésének vizsgálatával fog
lalkozott. Nagyobb művei: Über den Einfluss der 
Isolierung auf die Artbildung (Leipzig 1872); 
Studien zur Descendenztheorie (Leipzig 1875—76, 
2 köt.); Die Entstehung der Sexualzellen bei den 
Hydromedusen (Jena 1883, 2 köt.); Über die Ver-
erbung (u. o. 1883); Über die Dauer des Lebens 
(u. o. 1882); Über Lében und Tod (u. o. 1884; 2 
kiad. 1892); Die Kontinuitát des Keimplasmas als 
Grundlage einer Theorie der Vererbung (u. o. 
1885); Die Bedeutung der sexuellen Fortpflanzung 
für die Selektionstheorie (Jena 1886); Über die 
Hypothese einer Vererbung von Verletzungen 
(u. o. 1889); Amphimixis, oder die Vermischung 
der Individuen (u. o. 1891); Aufsátze über Ver
erbung und verwandte biologische Fragen (u. o. 
1892); Das Keimplasma, eine Theorie der Ver
erbung (u. o. 1892); Die Allmacht der Natur-
züchtung (u. o. 1893); Neue Gedanken zur Ver-
erbungsfrage (u. o. 1895); Áussere Einflüsse als 
Entwickelungsreize (u. o. 1894); Über Germinal-
selektion (u. o. 1896); Vortrage ttber Deszendenz-
theorie (u. o. 1902, 2 köt., 3. kiad. 1913); Die 
Selektionstheorie (u. o. 1909); Charles Darwin und 
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sein Lebenswerk (u. o. 1909). Életrajzát megírta 
E- Oaupp: August Weismann, Sein Lében und 
sein Werk (u. o. 1917). 

Weismannizrtras, Weismann August, német 
zoológusnak az a tana (germinalis selectio, vagy 
intraselectio), mellyel azt igyekszik megmagya
rázni, hogy a növényeken és állatokon jelent
kező, kezdetben jelentéktelen változások hogyan 
alakulnak azon a hosszú úton, amelyet megtesz
nek addig ,amig hasznossá válhatnak, vagyis 
amikor továbbfejlődésük a Darwin által kifejtett 
természetes kiválogatódással is megmagyaráz
ható. (L. Germinalis selectio és Származástan 
címszavakat). AW.tagad ja az egyéni élet folyamán 
szerzett tulajdonságok átöröklését. Kísérletekkel 
is támogatott magyarázata szerint csak azok 
a tulajdonságok öröklődnek, melyeknek alapja 
idék, idansok, vagyis úgynevezett determinán
sok alakjában a csirasejtek esiraplazmájában 
megvan. Lásd még Csiraplazma. 

Weiss, 1. János, 1. Dercsényi, 1. 
2. W. Manfréd (csepeli) báró, a legnagyobb 

magyar gyáriparos,szül.Budapesten 1857 ápr. 11., 
megh. u. o. 1922 dec. 25. Gimnáziumi és keres
kedelmi akadémiai iskoláit Budapesten végezte. 
Gyakorlati pályáját egy nagy hamburgi beviteli 
cégnél kezdte. 1882-ben Budapesten Berthold báty
jával megalapította az első magyar konzerv
gyárat. Gyáripari vállalatát csakhamar számos 
más ágra terjesztette ki. 1886-ban megalapította 
a Mannlicher-töltények tarjainak, 1890. egyéb 
elemeinek gyártását és 1892. megvetette a cse
peli tölténygyár alapját. Ezt a gyárat rohamosan, 
sokoldalúan fejlesztette, csakhamar valamennyi 
fajtájú és kaliberű lőszer és sokféle egyéb hadi
szer előállítását végezte. Az új hadászati talál
mányok egész sora indult ki a csepeli gyárból, 
nevezetes alkotásai: több új, a hadseregben rend
szeresített gyalogsági ós tüzérségi lövedéktipus, 
a világháborúban annyira bevált és más orszá
gokban is rendszeresített tábori sütőkemence, 
mozgókonyha, rajkályha stb. 1896-ban a lőszerek 
sárgarézanyagának előállítása és háború esetén 
a külföldtől való függetlenítése céljából rézkohó
művet, rézöntőt, fémhengermüvet épített; 
1911. nagyszabású acélművet létesített az addig 
túlnyomóan külföldről beszerzett különleges acél
anyagok előállítására. Minden valóban érdemes 
újítást meghonosított; mintaszerű jóléti intéz
ményeket létesített. Neki köszönhető, hogy a 
hadsereg és a haditengerészet szükségletének 
magyar kvótaszerű része itthon készülhetett. 
Számtalan gyártmánya világhírre tett szert és 
Csepelen ismételten rendelt hadiszereket Anglia, 
Spanyolország, Olaszország, Hollandia, Török
ország, Oroszország, Bulgária, Mexikó, Kína stb. 
A világháború kitörésekor W. Manfréd azonnal 
óriási építkezésekhez ésbővítósekhez fogott, gyára 
teljesítményét végsőre fokozta. Az első hónapok 
válságos lőszerhiánya idejében az osztrák gyára
kat megelőzve pótolta a legsúlyosabb hiányokat. A 
súlyos háborús nehézségeket állandóan leküzdve, 
30,000 munkással naponként 3.000,000 gyalog
sági töltényt, 20,000 élesre szerelt tüzérségi löve
déket, 80 drb 30V2 cm.-es mozsárágyú-gránátot, 
nagymennyiségű egyéb hadianyagot, 600,000 

doboz hús- és 1.500,000 kávókonzervet állított 
elő. Emellett állandó építkezés folyt új, részben 
Csepelen alkotott lőszerfajták gyártásara. Rez
es ónelektrolizis és egyéb telep, új meg új szerke
zet létesült a fémhiány ellensúlyozására. A há
ború elvesztésével és a trianoni békeszerződéssel 
a gyár munkalehetősége úgyszólván "megszűnt. 
A kommunizmusban a régi tradíciókat, élete 
művét látta összeomlani; vörös tengerészek le
tartóztatták, családját féltette a zaklatásoktól 
és ezért önként akart megválni az élettől. Re
ménytelen betegségből épült fel. A megszálló 
románok 1600 vasúti kocsi gépet, fémet hurcol
tak el ipartelepéről. A munkások száma 400-ra 
csökkent, a termelés megszűnt. A románok ki
vonulása után az általános csüggedés dacára W. 
Manfréd teljes anyagi és erkölcsi erejét azonnal 
gyára újrateremtésének szentelte és példaadó 
munkával kijelölte a magyar ipari termelés újra
építésének útját. Ekék, mezőgazdasági gépek, 
acélcsövek, hengerelt vas- és fémárú, zománcos 
edény, hazai gyapjúból készült posztó gyártását 
indította meg. 1922-ben már ismét 10,000 mun
kással folyt a termelő munka: életereje árán 
biztosította nagy műve életbenmaradását. Az 
ország közgazdasági életében vezetőszerepet ját
szott. A Magyar Gyáriparosok Országos Szö
vetsége egyik megalapítója és alelnöke volt. 
Jelentékeny része volt számos elsőrangú ipar
vállalat megalapításában és vezetésében. Döntő 
része volt a magyar fegyvergyártás, csatahajó
gyártás, általában a magyar hadianyaggyártás 
megvalósulásában és megerősödésében. Társa
dalmi téren számos alkotással örökítette meg ne
vét: a csepeli W. Alice gyermekágyas-otthon, a 
nevéről elnevezett tüdőbeteg-szanatórium, el
aggott, gyógyíthatatlan nők otthona stb. A világ
háború alatt 300 ágyas kórházbarakkot létesí
tett ; beteg tisztek részére szanatóriumot tartott 
fenn; a Vöröskeresztet és egyes hadosztályokat 
teljesen fölszerelt Röntgen-automobilokkal látta 
el; nagyszabású népkonyhát tartott fenn 2000 
szegénysorsú étkező részére. Ezenfelül társa
dalmi téren kifejtett jótékonyságáról is közismert 
volt. Érdemei elismeréséül 1896. «csepeli» elő
névvel magyar nemességet kapott, 1916. a fő
rendiház tagjává nevezték ki, 1918. magyar bárói 
méltóságra emelték. 

3. W. Mihály, történetíró, szül. Medgyesen 
1569 jan. 13., eiesett 1612 okt. 16. 1589-ben a 
heidelbergi egyetemről visszajővén, a szatmári 
parancsnok, Hardegg titkára lett, majd Prágában 
a magyar kancelláriában alkalmazták, hol test
véreivel egyetemben nemesi rangot nyert. 1590-
ben Brassó város szolgálatába állott. 1594 aua. 
17-én az országgyűlésen mint Brassó követe 
ismerkedett meg Báthory Zsigmond fejedelemmel, 
ki őt azután többször küldte követségbe, hol a 
bécsi udvarhoz, hol a portához, hol Radul oláh 
vajdához. Midőn Báthory a szászokat kiváltsá-
gaiktólmeg akarta fosztani, W., mint már Brassó 
város polgármestere Radul oláh vajdát hívta se
gítségül, azonban az Olt melletti csatában életét 
vesztette. Fejét Szebenben bitófára tűzték. Be-
végzetlen irodalmi munkája: Az erdélyi zava
rok és hadi mozgalmak rövid leírása, mely 1612 
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jún. 9-ig adja az eseményeket. Munkáinak egy 
részo Liber Annalium cimen a Deutsche Fund-
^rubeu zur Geschichte Siebenbürgens 1860. folya
mában jelent meg. Életrajza Mika Sándortól a 
Tört. Életrajzokban (Budapest 1893). 

4. W., 1. Weisz. 
Weiss, 1. Amalie, énekesnő, 1. Joachim József. 
2. W., Bemhard, német prot. hittudós, szül. 

Königsbergben 1827 jún. 20., megh. Berlinben 
1918 jan. Í3. 1877-ben Berlinben rendes teológiai 
tanár s főegyháztanácsos és a minisztériumban 
az egyházi ügyek előadója. Müvei: Lehrbuch der 
biblischen Theologie des Neuen Testaments (7. 
kiad., Berlin 1903); Das Lében Jesu (u. o. 1882, 
2 köt., 4. kiad. 1902); Lehrbuch. der Binleítung 
in das Neue Testament (7. kiad., u. o. 1897); Das 
Neue Testament (1902. 3 k.); Die Religion des 
Neuen Testaments (1903, 2. kiad. 1908); Das 
Evansolium und die Bvangelien (1904). 

3. W., Edmund, osztrák csillagász, szül. Frei-
waldauban 1837 aug. 26., megh. Wáhringben 
1917 jún. 21. 1869-ben a csillagászat tanára a 
bécsi egyetemen, 1875—1908-ig a bécsi csillagda 
igazgatója. Főbb művei: Über den Zustand der 
Ástronomie beim Beginn der historischen Zeit 
(Wien 1864); Beitrage zur Kenntniss der Stern-
schnuppen (u. o. 18*68—70, 2 részben); Neue An
náién der k. k. Sternwarte zu Wien-Wáhring 
(17 köt.); Littrow Wunder des Himmels újabb ki
adásait is ő rendezte (8. kiad., Berlin 1897). 

4. W.. Emil Rudolf, német festő, szül. Lahr-
ban (Baden) 1875 okt. 12. A karlsruhei és stutt
garti akadémián tanult, 1907 óta a berlini ipar
művészeti múzeummal kapcsolatos iskola tanára. 
A francia művészek, főleg Cézanne hatása alatt 
festi finom virág- és csendélet-képeit. Az ipar
művészeti tervezés terén is sikerrel működik és 
kivált a könyvdíszitésben tűnt ki. 

5. W., Johann Baptist, német történetíró, 
ezül. Ettenheimben (Baden) 1820 júl. 17., megh. 
Grazban 1899 márc. 8. A gráci egyetem tanára 
volt 1853 óta. Fő műve a kat. szellemben megírt 
Weltgeschichte (1901—1903, 20 kötet, 5. kiad. 
Vockenhuber átdolg.). Magyar fordítását a 3. 
kiad. nyomán kiadta Szabó Ferenc (Temesvár-
Nagybecskerek 1897—1905, 22 köt.). 

6. W., Kari í'írói néven Karlweis), német író, 
ezül. Bécsben 1850 nov. 23., megh. u. o. 1901 
okt 26. A Déli-vasútnak főfelügyelője volt. Iro
dalmi tevékenységet is fejtett ki, írt több vígjá
tékot, mint: Der Racher, Brúder Hans, Bine Geld-
heirat, Aus der Vorstadt stb., de igazi sikert Der 
kleine Mann (1894) c. bohózatával ért el, mellyel 
a Raimund-díjat is elnyerte (1896). Sikerült szín
művei még: Goldene Herzen (1895); Das grobe 
Hemd (1896); Onkel Tóni (1900); Der neue Sim
son (1902); Wien, das bist du! (1903). Regényei: 
Wiener Kinder (1887); Ein Sohn seiner Zeit 
(1892); Reich werden (1894); Geschichten aus 
Stadt und Dorf (1889). 

Weiss Alice gyermekágyas-otthon. 40 ágyas 
mintaszerű kórház szegénysorsú szülőnők szá
mára ; csepoli Weiss Manfréd báró korán elhunyt 
felesége emlékére létesítette 1905. 

Weisse, 1. Christian Félix, német költő, szül. 
Annabergben 1726 jan. 28., megh. Lipcsében 1804 

dec. 16. Lessing barátja volt. Hosszú időn át szer
kesztette a Bibliothek der schönen Wissenschaf-
ten und freien Künste o. folyóiratot (1760—1804 
72 köt.). Verseket, drámákat (Romeo und Julie^ 
Richárd III.) és operettszövegeket irt. Legmara
dandóbb alkotásai az ifjúsági irodalom terén van
nak. Fő munkája a Kinderfreund c. folyóirata 
(Leipzig 1775—1782, 24 köt.). Lessing mellett 
kora legkiválóbb drámaírójának tartották. 

2. W., Christian Hermann, német filozófus, 
szül. Lipcsében 1801 aug. 10., megh. u. o. 1866 
szept. 19. Eleinte Hegel híve, később önállóan 
módosít Hegel rendszerén és spekulatív gondo
latait teisztikus irányban fejtegeti. 1846-tól ha
láláig a filozófia tanára Lipcsében. Fő műve: 
System der Aesthetik als Wissensehaft von der 
Idee der Schönheit (2 köt., 1830). Halála után 
Seydel ugyané cím alatt kiadta egyetemi előadá
sait, kisebb idevágó értekezéseit pedig Kleine 
Schriften zur Aesthetik (1867) címen gyűjtötte 
össze. Vallásfilozófiái és egyéb művei: Die Idee 
der Gottheit (1831); Grundzüge der Metaphysik 
(1835); Die evangelische Geschichte (2 köt., 1838); 
Philosophische Dogmatik (3 köt., 1855—62); Die 
Evangelienfrage (1856); Psychologie und ün-
sterblichkeitslehre (1869). 

Weisse Frau, hegy, I. Blümlisalp. 
Weissenburg, 1. járás székhelye a közép-frank 

bajorországi kerületben, arany- és ezüstdrót-, 
fésű-, viaszárú-, olló-, kefekészítéssel, több malom
mal, sörgyártással és jelentékeny sertéskereske
déssel, ásványvízforrással. — 2. W., az ugyanily 
nevű járás székhelye az elszász-lotaringiai alsó-
elszászi kerületben (Bas-Rhin francia dép.), (íoio) 
6772 lak., gót münsterrel. W. a VII. sz.-ban itt 
alapított bencés apátság körül keletkezett. 1870 
aug. 4. itt volt az első nagyobb összeütközés a 
franciák és németek közt, amelyben ez utóbbiak 
győztek. 

Weissenfels, 1. (Béla Pec v. Fuzine), község 
Radmannsdorf krajnai kerületi kapitányságban, 
(i9io) 800 lak. jelenleg olasz birtok. Kőzetében 
van a két gyönyörű W.-i tó, a háttérben a Man-
gart (2678 m.) meredek sziklafalaival. — 2. W., az 
ugyanily nevű járás székhelye Merseburg porosz 
kerületben, (1919) 33,501 lak., cukor-, gép-, papiros
gyártással, vasöntéssel, agyag-, ezüst-, aranyárú
készítéssel; fa-és gabonakereskedéssel; 1664— 
1690. épített régi erősséggel. W. 1814. került 
Poroszországhoz. 

Weissensee, gleccser-eredetű tó Karintiában 
a Dráva ós a Gail közt, 926 m. magasan a tenger 
szine fölött; hossza 11 km., legnagyobb széles
sége 1 km., területe 640 ha. Techendorf üdülő
helynél 170 m. hosszú híd vezet át rajta. 

Weissensee (Berlin-W.), 1921-től Berlin 18. 
kerületének része, azelőtt önálló község, (1919) 
46,769 lak., több középiskolával, a berlini izraeli
ták temetőjével. 

Weissenstein, hegytető a svájci Jurában, So-
lothurn kantonban, 1284 m. magas, pompás kilá
tás nyílik róla az Alpokra, 

Weissenthurn, Johanna, német színésznő, L 
Franul von Weissenthurn. 

Weisser Hirsch, 1921 óta Drezda elővárosa, 
(1919) 2351 lak.; Loschwitz-cal drótkötélpálya köti 
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Össze; klimatikus gyógyhely, Lahmann-féle sza
natóriummal. 

Weisseritz, az Bibe baloldali mellékfolyója, 
Drezda szász kerületben; DrezdátólD.-re, a cseh 
határon ered, mint Boté- és Wilde- W., Drezda 
alatt torkol. 

Weiss-féle kristályjelzés, a kristálylapoktól 
a tengelyeken lemetszett hosszakat tünteti fel, 
pl. a: 2b: 5c, amit úgy kell értelmezni, hogy az 
illető kristálylap az «a» tengelyen az egységnyi, 
a «b» tengelyen két egységnyi, a «c» tengelyen 
öt egységnyi darabot metsz le. 

Weisshorn, több havas hegycsúcs az Alpokban. 
Legmagasabb a 4512 m. W, a Pennini-Alpok É.-i 
részében, Zermattól ÉNy.-ra. Nehéz megmászni, 
először Tyndallnak sikerült. Nevezetesebb még a 
Freiburgi Alpok Wildhorn csoportjában levő W. 
(3012 m.), a Silvretta-csoportban levő W. (3089 
m.) stb. 

Weisskirchen (Máhrisch- W-, csehül Stranice), 
az ugyanily nevű morva kerületi kapitányság 
székhelye, (1921) 9292 lak., posztó-, flanell-, cu
korka-, likőr-, csokoládégyártással. Közelében a 
Becsva völgyében van Teplitz fürdőhely. A Becsva 
és az Odera közötti európai vízválasztó szintén 
W. közvetlen közelében van. 

Weisskogel, a Zugspitze (1. o.) másik neve. 
Weisskugel, az Ötztali-Alpok második csúcsa 

(3746 m.) Tirolban. 
Weiss-Kunig (der weisse König, fehér király), 

prózában irt ellenműve a Teuerdanknak, félig 
krónika, félig regény, amely elmondja III. Frigyes 
császár házassága ós koronázása, valamint fiának, 
I. Miksának történetét a velencei háború befeje
zéséig. A munkát maga Miksa tervezte és titkos 
történetírója, Treitzsaurwein Max dolgozta ki. 
Nyomtatásban először Bécsben jelent meg 1775; 
újabb kiad. 1891. 

Weiss Manfréd alapítványi szanatórium. 
Csepeli Weiss Manfréd báró 1916. Budakeszin 
létesítette 44 tiszt és 80 legénységi személy szá
mára, akik a háborúban tüdőbajban megbete
gedtek. Azóta az Erzsébet királyné tüdőbeteg-
szanatórium kiegészítésére szolgál. 

Weissstein, falu Boroszló porosz kerületben, 
(1919) 11053 lak., cement-, téglagyártással, jelen
tékeny szénbányákkal. 

Weisswasser, falu a porosz sziléziai liegnitzi 
közigazgatási kerületben, (1919) 11,352 lakossal. 

Weistritz, több folyó Breslau porosz kerület
ben : 1. A Hábelschwerdti-W. a Neisse baloldali 
mellékfolyója, Glatztól D.-re; 2. a Glatzi- W. a 
Neisse jobboldali mellékfolyója, Glatználtorkolik. 
3. Legnagyobb a Schweidnitzi-W. (Schweid-
nitzer- Wasser), az Odera baloldali mellékfolyója, 
Boroszló alatt, Herrenprotschnál torkolik. 

Weisz, 1. Julián, író, szül. Temesvárott 1858 
nov. 2. Mint hírlapíró Bécsben, Berlinben, Paris
ban és Budapesten működött. Megalapította a 
Budapester Tagblatt napilapot, mint az Európa-
nyomda részvénytársaság vezérigazgatója, a 
Nemzeti Újság ós Kleines Journal lapokat. 1907. 
orsz. képviselőül választották. 1918-ban m. kir. 
udvari tanácsosi címet kapott. Később a Pester 
Lloydnak lett helyettes főszerkesztője, e lapba 
számos cikket, tanulmányt óa tárcát írt. Mint 

német író humorisztikus könyveivel vált Ismere
tessé. Önállóan megjelent művei: Halbseide (Bern 
1881); Nlppsachen(Leipzig 1882); Memoiren eines 
Wickelkindes(u.o.l886);Backfischtráume(1890); 
Leichte Eeizungen (1895); Tollhaus des Lebens 
(1899); Von derheiteren Seite (1899). Magyarul 
megjelent: Egy pólyásbaba emlékiratai (ford. 
Gyalui Farkas, Budapest 1896); Gizike naplója. 
(Egy bakfis emlékiratai; ford. u. a., Kolozsvár 
1890). 

2. W. Miksa, magyar sakkmester, szül. Szere
den 1857 júl. 21. Bécsben matematikát és fizikát 
tanult, azután a sakkjátóknak élt, később a Roth-
schild-ház főpénztárosa lett. Strassburgban 1885. 
és Majna-Frankfurtban 1887. a második dijat 
nyerte, 1889. New Yorkban az első díjon Csigo-
rinnal osztozott. 

3. W., 1. Weiss. 
. Weitbrecht, 1. Kari, német költő és irodalom-
történetíró, szül. Neuhengstettben (Calw mellett) 
1847 dec. 8., megh. Stuttgartban 1904 jún. 10. 
1886-ban Zürichben, 1893. Stuttgartban az esz
tétika és német irodalom tanára. Munkái: Lieder 
von einem, der nicht mitdarf (1870); Was der 
Mond bescheint (1873); Gedichte (1875, 3. Mad. 
1880); Liederbuch (1880); Gesammelte Gedichte 
(1903). Elbeszélések: Verirrte Leute (1882); Ge-
schichtenbuch (1884); Der Kalenderstrsit in Síd-
ringen(1885); Heimkehr (1886); Sigrun(tragédia); 
Phalana (1892). Paulus Eduárddal együtt adta ki 
a Sehwabisches Dichterbuchot (1884), valamint 
W. Richárddal együtt: Gschichta'n aus'm Schwö-
baland(1877)ésNohmőlSchw6bagschichta(1882). 
•Irodalomtörténeti művei: Schiller in seinen Dra-
men (1897); Das deutsche Dráma(1900); Schiller 
und die deutsche Gegenwart (1901); Deutsche 
Literaturgeschichte des XIX. Jahrhunderts 
(Sammlung Göschen, 1901); Deutsche Literatur
geschichte der Klassikerzeit (u. o. 1902). 

2. W., JRicIiard, az előbbinek öccse, német író, 
szül. Heumadenban 1851 febr. 20., megh. Heidel-
bergben 1911 máj. 31. Pap volt. Ifjúsági és nép
szerű művekkel szerzett hírnevet. Több elbeszé
lést írt sváb tájszólásban. Ilyenek: 's Schwöba-
land in Lied und Wort (Ulm 1886); Allerhand 
Leüt (Stuttgart 1897); D'Pfarrmagd (u. 0. 1892); 
No'gstát (Ulm 1893); Der Leutfresser und sein 
Bub (München 1905). 

Weitling, Wilhelm, német kommunista író, 
szül. 1808 Magdeburgban, megh. 1871. New York
ban. Nyugtalan, zaklatott életét kizárólag a kom
munista propagandának szentelte'; a kommuniz
mus első német teoretikusa. Elmélete szerint a 
társadalom köteles mindenkit a szükségesekkel 
ellátni, amiért mindenki 6 órát dolgozni tartozik. 
Ezenfelüli túlmunkával mindenki kényelmet is 
szerezhet magának. A fővezetés az értelmiséget 
illeti. Eszményei megvalósulását a felvilágosodás
tól, társadalmi forradalomtól, anarchiától várta. 
«Das Evengelium des armen Sunders» c. mun
kája több nyelven sok kiadást ért meg. Tömérdek 
röpiratot, cikket Irt, 4 folyóiratot szerkesztett. 
L. bővebben Földes, Szocializmus c. művében. 

Weitmar, porosz falu az arnsbergi közigazga
tási kerületben, (1919) 22,840 lak. Elektromos mü
vek, gép- és acélgyártás. 
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Weixelgartner,l..K2e, festő, szül. Budán 1817., 
halálozási éve ismeretlen. Atyja építész volt s 
korán, 14 éves korában küldte fiát a bécsi akadé
miára. \V. ott főképp állat- ós virágképeket fes
tett. Első művét, a Sz. Erzsébet c. akvarellt 
Bécsben állította ki. W. ott szerepelt az 1844—70. 
evekben egy sor víz- és olajfestményével, túl
nyomórészt állatképekkel. 1850-ben egy életképet 
is állított ki Tiroli vadász és leánya az olasz 
háborúban címmel. 

2. W., Vince, festő, szül. Pesten 1829, megh. 
u. o. 1915 ápr. Festeni a bécsi akadémián tanult 
1846-tól fogva s hazatérve Budapesten sokat 
rajzolt, rajztanári állást is vállalt, legtöbb idejét 
azonban bölcseleti tanulmányoknak szentelte s 
fáradhatatlanul izgatott oly mozgalmak érdeké
ben, amelyek az emberiség szebb jövőjét céloz
zák. Megalapította 1858. a magyar vegetáriánu
sok egyesületét. Jó barátja ós elvtársa volt 
Schmidt Jenőnek, akinek tanait előadásokban is 
terjesztette. Bölcseleti művei kéziratban ma
radtak. 

Weizsacker, Kari von, prot. teológus, szül. 
Öhringenben 1822 dec. 11., megh. Tübingenben, 
1899 aug. 13. Egyetemi tanár volt Tübingenben. 
Főbb müvei: Untersuchungen über die evange-
lische Geschichte (Tübing. 1901); Dasapostolische 
Zeitalter der christlichen Kirche (3. kiad. 1901). 
Lefordította az Újszövetséget (9. kiad. 1906). 

Wekerle, 1. László, író, szül. Módoson (Toron
tál vm.) 1840 dec. 9., megh. Budapesten 1918 
aug. 29. Tanulmányait Budapesten végezte s jogi 
doktor lett, de hosszú ideig csak tudománnyal és 
irodalommal foglalkozott. 1884-ben kinevezték 
Máramaros vm. tanfelügyelőjének, 1911. nyuga
lomba vonult. Szerkesztette a Magyar Lexikon 
nagyobb részét, majd a Kis Lexikont (1885—86) s 
több évtizeden át foglalkozott Árpád sírjának fel
kutatásával. Erre vonatkozó művei: Alba-Maria 
(1885); Árpáét sírja . . . Fehéregyház szentélyé
ben (1886); Árpád sírja meghatározásának som
mája (1893); Nagy ezer év Árpád fejedelem 
sírja felett (1907). Ifjúkorától fogva állandóan 
foglalkozott filozófiai, főként metafizikai problé
mákkal ; e müvei: Az észjog vezérelvei (1877); 
Zeitgerechte Reform der Philosophie (1878); Die 
Drentstehung und Lében der Organismen (1881); 
Isten az ö teljes valóságában (1894); A szükség-
képeniség bölcsészete (1897); Isten alapválójá-
han megismerése (1904); Isten a jelenkor vilá
gításában (1905); vallásbölcseleti munkáinak 
befejező kötete A világok eredése kéziratban 
maradt. Egyéb művei: Die Philosophie des 
Schach (1879); Tanügyünk korszerűsítése (1898). 

2. W. Sándor, államférfi, szül. Móron (Fejérm.) 
1848 nov. 14., megh. Budapesten 1921 aug. 26. 
A jog- és államtudományokat a budapesti egye
temen végezte. Ó szervezte az országgyűlési 
ifjúságnak, az ú. n. kis követeknek önképzésre 
alakult társulatát. Egyetemi pályájának befeje
zése és a doktori oklevél megszerzése után hosz-
szabb külföldi tanulmányútra indult. Hazatérvén, 
1870. Kerkápoly minisztersége idején belépett a 
pénzügyminisztériumba. Széli Kálmán, az akkori 
pénzügyminiszter, hamar felismerte tehetségét 
•és kiváló pénzügyi szakismereteit a 1878. mint 

titkárt az elnöki osztály vezetésével bízta meg. 
Közben a budapesti tudományegyetemen magán
tanárrá habilitálták. 1881-ben osztálytanácsos, 
1884. min. tanácsos lett. Gyakran képviselte a 
minisztériumot pénzügyi és közgazdasági dol-
gokban,államhitel-,vasút- és költségvetésiügyek
ben, valamint bizalmas természetű fontos kikül
detésekben. Amikor 1886. Tisza Kálmán pénz
ügyminiszter lett, W.-t a pénzügyminisztérium 
államtitkárává nevezték ki. Kevéssel államtit
kárrá való kineveztetése után az 1887-iki válasz
tások alkalmával két kerületben választották meg 
képviselőnek, W. a nagybányaiak mandátumát 
fogadta el. Mint pénzügyi államtitkárnak, kiváló 
része volt a cukor-, szesz- és fogyasztási adók
ról, a dohányjövedékről, a regálé megváltásáról, 
az államadósságok konverziójáról szóló törvény
javaslatoknak előkészítésében és a parlament
ben való képviselésében. 1889 ápr. 9. pénzügy
miniszternek nevezték ki. A Tisza-kabinet bukása 
után a Szápáry-kabinetben is megmaradt pénz
ügyminiszternek. 1891-ben v. b. t. tanácsos lett. 
Amikor Szápáry Gyula gr. lemondott a miniszter
elnökségről, 1892 nov. 21. W. lett az utóda, aki 
egyúttal a pénzügyi tárcát továbbra is megtar
totta. Az ő miniszterelnökségéhez fűződik az 
államháztartás egyensúlyának végleges helyre
állítása, a valutának az aranyvalutára áttéréssel 
való rendezésének megkezdése, a pénzügyi köz
igazgatás újjászervezése és az egyházpolitikai 
törvényjavaslatok tárgyalása (1. Magyarország 
történetét). Amikor a főrendiház a képviselőház 
által megszavazott polgári házassági törvény
javaslatot elvetette, W. 1894 jún. benyújtotta 
a minisztérium lemondását, amelyet a király 
elfogadott. Minthogy azonban az új kabinet meg
alakításával megbízott Khuen-Héderváry horvát 
bán feladatának nem tudott megfelelni, a király 
1894 jún. 9. W.-t újólag miniszterelnökké ne
vezte ki és W.-nek dec. 10-éig sikerült is az 
egyházpolitikai reformjavaslatokat az izraeliták 
recepciójáról és a vallás szabad gyakorlatáról 
szóló törvényjavaslatok kivételével keresztül
vinni. W. dec. 23. másodízben beterjesztette a 
kabinet lemondását. 1896 nov. 30. az újonnan 
felállított közigazgatási bíróságnak elnökévé 
nevezték ki. Mikor a Tisza István kormányát kö
vető, de parlamenti többséggel nem bíró Pejér-
váry-kormány helyzete tarthatatlanná vált, 1906 
ápr. 8. a különböző pártok tagjaiból alakult 
koalíciós kormány élére ismét W.-t nevezte ki 
a király. A koalíció bukásakor 1910 jan.-ban 
visszavonult a politikai élettől; de 1917 aug. 20., 
a rövidéletű Esterházy-kormány bukása után 
IV. Károly király ismét őt állította a kormány 
élére. A háború folyamán egyre növekvő válsá
gos nehézségek közt sem sikerült a pártokat kö
zös munkásságra megnyerni, több ízben fel is 
ajánlotta lemondását, de Károly király nem fo
gadta azt el. A Károlyi Mihály köré csoportosul-
taktól szított forrongás azonban, amely 1918 okt.-
ban már nyilt forradalmi jeleneteket provokált 
a képviselőházban, a közeledő összeomlás jelei, 
mint a zágrábi zendülés, horvát felkelők betörése 
Fiúméba, megingatták kormánya helyzetét s W. 
okt. 23. beadta lemondását; egy hétre rá a for-
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radalorn győzött. A proletárdiktatúra alatt túsz
ként fogságba vetették. A proletárdiktatúra után 
nem vállalt politikai szerepet, de a kormány 1920. 
a Közművelődési Tanács, 1921. a Pénzügyi Ta
nács elnökének nevezte k i ; ámde rövid idő múlva 
már meghalt. W. a legkiválóbb magyar állam
férfiak egyike volt, áthatva az ideális liberaliz
mus elveitől; a magyar államnak válságos idők
ben jelentős szolgálatokat tett; különösen nagy 
pénzügyi tudása elismertté tette világszerte. Mint 
szónok, nem virágos előadással, hanem a tárgyi 
ismeretek meggyőző igazságával és beszédeinek 
szigorúan logikus szerkezetével és kerekdedségé-
vel hatott; mint polemikus is kiváló volt talpra
esett megjegyzéseivel és gazdag tudásából rögtön 
alkalmazott ellenérveivel. 

Wekerlefalva (Vekerlovo), nagyk. Báes-Bod-
rog vm. palánkai j.-ban, (1910) 993 német lak. 
(Tr. SzHSz.) 

Wela, 1. Bele. 
Welcker, 1. Friedrich Goülieb, kiváló német 

klasszikus filológus, szül. Grünbergben (Hessen) 
1784 nov. 4., megh. Bonnban 1868 dec. 17. 1809-
ben az archaeoiógia és görög irodalom tanára 
lett Giessenben, 1816. göttingeni, 1819. bonni 
egyetemi tanár és könyvtáros. Fő művei: Der 
epische Cyklus (Bonn 1835—49. 2 köt.; új kiad. 
1865—82); Die griechisehen Tragoedien (u. o. 
1839—41. 3 köt.); Kleine Schriften zur griech. 
Literaturgeschichte (u. o. 1844—67. 5 köt.); Alté 
Denkmáler (Göttingen 1849—64); Griechische 
Götterlehre (u. o. 1857—62, 3 köt.); Die hesio-
disehe Theogonie (Elberfeld 1866). Lefordította 
Aristophanes Felhőit és Békáit s kiadta Theog-
nist és más írókat. V. ö. Kekulé, Das Lében Fr. 
G. W. (Leipzig 18S0). 

2. W., Hermann, német anatómus és antro
pológus, szül. Giessenben 1822 ápr. 8., megh. 
Wintersteinben (Thüringia) 1897 szept. 12. Egye
temi tanár volt Halléban, u. o. az anatómiai inté
zet igazgatója. A koponyamérésnek új módszerét 
állapította meg, nevezetesek voltak emberi meg 
állati vérvizsgálatai is. Kiadott egy tájnyelvi köl
teménykötetet : Dialektengediehte (2. kiad. Leip
zig 1889). 

3. W., Kari Theodor, német jogtudós és 
politikus, szül. Oberofleidenban (Hessen) 1790 
márc. 29., megh. Heidelbergben 1869 márc. 10. 
1814-ben rendkívüli tanár lett a giesseniegye-
temen, majd rendes tanár a kielin, 1819. a bon-
nin, 1823. a freiburgin. Jelentékeny szerepet vitt 
mint politikus. Többször volt képviselő, tagja volt 
a frankfurti előparlamentnek és a nemzetgyűlés
nek is. A szabadelvű iránynak volt híve, emiatt 
tanári székétől is többször felfüggesztették. Már 
1830. a német Bundtól a sajtószabadság behoza
talát sürgette, K. von Motteck-kel megalapította 
Der Freisinnige c. lapját, amelyet 1832. betiltot
tak. Az 1849-iki nemzetgyűlésen, amelyen a nagy
német pártot alapította meg, indítványt tett a 
porosz Királynak örökös német császársága iránt. 
1886-ban az ösztönzésére alakult német párt el
nökévé választotta. Fő munkája: Staatslexikon 
(K. von Eotteck-kel, Altona 1834—49, 15 köt. és 
4 pótk.; 3. kiad. Leipzig 1856—66,14 köt.). Egyéb 
munkái: Das iimere und aussere System der 

praktischen, natürlichen und rösaisch ehristlich-
germanischenRechts-, Staats und Gesetzgebungs-
lehre (Stuttgart 1829); Der preussisohe Yerfas-
sungskampf (Frankfurt 1863). 

Welden, Franz Ludwig, báró, osztrák tábor
szernagy, szül. Laupheimb'en (Württemberg) 1782 
jún. 16., megh. Grazban 1853 aug. 7, A württem-
bergi hadseregből 1802. átlépett az osztrák se
regbe. 1813—14. Felső-Itáliában harcolt, 1815. a 
svájci-francia határon Suchet seregét tartotta 
szemmel és ügyes hadműveleteiért a Mária Teré
zia-rendet kapta. 1821—23. a piemonti forrada-
lom leverésére küldött osztrák sereg vezérkari 
főnöke volt. 1832—38-ig Frankfurtban a Német
szövetség katonai központi bizottságában képvi
selte Ausztriát. Ezután grazi hadosztályparancs
nok, 1843. Tirol katonai parancsnoka lett. 1848 
nyarán tartaléksereget szervezett Eadeczky háta 
mögött s jún. 14. elfoglalta Trevisót, aztán el
zárta Velencét a szárazföldtől, júl. 15. bevonult 
Padovába, aug. 4. megszállotta Ferrarát, aug. 6. 
pedig Bolognát. Sikeres működéséért a Mária 
Terézia-rend parancsnoki keresztjét kapta. Bécs 
bevétele után annak polgári és katonai kormány
zója lett. Windischgraetz kudarcai után 1849 ápr. 
12. őt nevezték ki a magyarországi osztrák hadak 
fővezérévé. De ő sem tudta a diadalmasan elő
nyomuló honvédsereget feltartóztatni, ápr. végén 
elrendelte a főváros kiürítését s ő intézte a vissza
vonulást a Vág és Kába mögé. Buda eleste után 
ő maga kérte felmentését, mit a császár máj. 30. 
teljesített is, Haynaut nevezvén ki utódjává. 1851-
ben nyugalomba vonult Grazba, ahol a tőle alapí
tott várparkban szobrot emeltek emlékének. Mü
vei : Episoden aus meinein Lében (Graz 1855, 3. 
kiad.); DerKrieg der Österreicherinltalienl813— 
14. (Wien 1855); Geschichte der Feldzüge 1848— 
49. (u. o. 1875); Der Feldzug der Österreicher gé
gén Russland 1812 (u. o. 1870); Der Krieg von 
1809 zwischen Österreich und Frankreich (u. 0. 
1872). 

Wele, 1. Bele. 
Welf, német fejedelmi ház, melynek eredete a 

Karolingok koráig vezethető vissza. Ősi székhelye 
Altorf volt az alemannok földjén. Isenbrawd 
gróf adta családjának a W. (a. m. kölyökkutya) 
nevet. Fia I. W. (megh. 824 kör.) tekinthető az 
idősebb W.-család ősének. Ennek leánya, Judit, 
(megh. 843) lett Jámbor Lajos császár második 
felesége. Ifjabbik fiától, Konrádtól származtak 
Felső-Burgund királyai, ez az ág n i . Kudolfban 
halt ki (1032). Az idősebb ágból származó III. W. 
1047. Karintia hercege és Verona őrgróf ja lett 
(megh. 1055). Ennek nővére Kunigunda Albrecht 
Azzo estei őrgrófhoz ment nőül, aki 1097. halt 
meg. Ezeknek idősebbik fia, IV. TF.(megh. 1101) 
alapítója az ifjabb W.-családnak, míg az ifjab
bik, Folco, az Este-család őse lett. IV. W. 1070. 
bajor herceg lett s az investitura-harcban a pápa 
mellett harcolt 1095. Idősebbik fia V. W. (megh. 
1119.) nőül vette Matild tusciai őrgrófnőt, de mi
kor az a pápára hagyta országait, elvált tőle. 
Öccse, Fekete Henrik (megh. 1126) Magnns 
szász herceg leányát vette nőül s tekintélyes 
birtokokat szerzett a szász földön. Ennek időseb
bik fia, Kevély Henrik (megh. 1139) Lothár 
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német császár leányát, Gertrudot vette nőül s 
i pasától a bajor hercegséghez még a szász her-
vgséget kapta. Halála után tört ki a W.-család 
nagy harca a Hohenstauf okkal. Fia volt Orosz-
ián Henrik (megh. 1195., 1. Henrik, 16.), Kevély 
Henrik öccse, VI. W. (megh. 1191) a Hohenstauf-
falád híve maradt s egyetlen fia, VII. W. 
megh. 1167) halála miatt összes svábföldi javait 
a Hohenstauf okra hagyta. Oroszlán Henrik leg
ifjabb fiának, Vilmosnak utódaiban élt tovább a 
W.-család. Ennek na, Ottó (a Gyermek) 1235. 
Braunschweig hercege lett (megh. 1252). Tőle 
-zármaztak ennek a hercegi háznak összes ágai 
^iíneburg, Grubenhagen,Wolfenbüttel,Celle stb.). 

Ernő, a Hitvalló (megh. 1546) újból egyesítette 
a család összes birtokait. Fiai közül Henrik 
^egh. 1598) a braanschweigi hercegi ágak 
(Wolfenbüttel, Bevern) őse lett, Vilmos (megh. 
1592) pedig a lüneburgi ágaké (Kalenberg, Celle, 
Hannover). A braunschweigi hercegi család 
Vilmos hercegben halt ki 1884. A lüneburgi ág-
ól való Ernő Ágost (megh. 1698) Hannover vá-

; -sztó-fejedelme lett 1692. Fia, György 1714. 
Nagy-Britannia trónjára jutott, ennek fla II. 
György (1727—60), ennek unokája III. György 
H760—1820) volt. Ezt fiai, lV. György (1820— 
1830) és IV. Vilmos (1830—37) követték. Ennek 
halála után az angol trónra Viktória, Eduárd 
kenti herceg leánya került, Hannover trónját 
• ódig Ernő Ágost cumberlandi herceg (megh. 
S51), III. György ötödik fla foglalta el. Ennek 
a volt V. György, kit a poroszok 1866. fosztot-
ik meg trónjától (megh. 1878). Fia Ernő Ágost 
amberlandi herceg (szül. 1845, megh. 1923); én
ek fla, Ernő Ágost (szül. 1887) 1913-ban Braun-
•hweig uralkodó hercege lett, de 1918. kénytelen 

•olt lemondani. V. ö. Schmidt, Die Anfánge des 
elflschen Geschlechts (Hannover 1900). 
Welf-alap, V. György hannoveri király 48 

lillió márkára rugó vagyona, melyet a porosz 
ormány a trónjavesztett uralkodónak 1867 
'.opt. 29. szerződésileg visszaigért, de az ex-
iraly ellenséges magatartása miatt 1868 márc. 
jból lefoglalt. Ebből az alapból fizette a porosz 

kormány a "Welf-mozgalom elnyomására bérelt 
titkos kémeket és lapszerkesztőket. Bismarck 
gúnyosan Beptilienfondnak nevezte a W.-ot. 
V. György halála után Özvegye, Mária királyné 
évi 240,000 márkát kapott a W.-ból. Mikor Ernő 
Ágost cumberlandi herceg, V. György fla, 1892 
márc. II. Vilmos császárt levélben biztosította 
arról, hogy minden ellenséges mozgalomtól távol
tartja magát, a 60 millióra felszaporodott vagyont 
kiszolgáltatták neki. 

Welf-párt (más néven német-Iiannoveri jog
párt), a német birodalmi gyűlésnek 1869 dee. 
alakult párttöredéke, mely törvényes eszközökkel 
akarta az 1866. megszűnt hannoveri királyságot 
a Welf-dinasztia uralma alatt visszaállítani. Leg
nagyobb számmal (11) az 1884—87-iki birodalmi 
syülésen volt képviselve. Az 1912-iki választáso
kon 5-re apadt a W. tagjainak száma. 

'Vfeit-rend(Guelf-rend), hannoveri, 1866. meg
szűnt érdemrend, melyet IV. György király még 
régens korában 1815 aug. 12. alapított. Jelvénye: 
nyolcágú sarkain golyócskákkal ellátott kereszt, 

melynek négy sarkában oroszlánok vannak, a 
kereszt fölött a hannoveri korona. Felirata: «Nec 
aspera terrent». 

Welhaven, Johan Sébastian Cammermeyer, 
norvég tudós és költő, szül. Bergenben 1807 
dee. 22., megh. Oslóban (Krisztiánia) 1873 okt. 21., 
ahol 1846 óta a filozófia tanára volt. W. a XIX. sz! 
első felében a norvég szellemi haladás egyik leg
nagyobb harcosa. Wergelanddal szemben (1. o.) a 
skandináv népek kulturális egységéért küzdött 
úgy költeményeiben, mint publicisztikai művei
ben. Mint irodalomtörténész is kitűnt, többi között 
Holbergről írt munkájával. Költeményei 1839— 
1859. öt gyűjteményben, összegyűjtött müvei 
1867—68. 8 köt.-ben jelentek meg. 

Welland-csatorna, hajózó csatorna Ontario 
canadai államban Észak-Amerikában. Az Ontario-
tavat az Erie-tóval köti össze, 44 km. hosszú, 26 
zsilipje miatt ma már nem nagyon forgalmas. 

Wellby, Montague S., angol tiszt és felfedező 
utazó, szül. 1876., megh. 1900 aug. 6. a búr hábo
rúban. 1896-ban Maleolm kíséretében a tibeti fen
nsíkot, 1898—99. Abessziniát szelte át, itt a Sobat 
ismeretlen területeit kutatva. Müve: Trough un-
known Tibet (London 1898); Twixt Sirdar and 
Menelik etc. (London 1901). 

Welle, folyó, 1. Uelle. 
Wellesley, hátsóindiai brit tartomány 1. Pulo-

Pinang. 
Wellesley (ejtsd: ueiieszii), város Massaehusetts 

északamerikai államban a Wanbon Laké mellett, 
(i9io) 5413 lak., híres női college-dzsel. 

Wellesley (ejtsd: ueiieszii), Richárd Cowley, 
Mornington gróf, W. viscount, angol hadvezér 
és államférfiú, szül. Dublinben 1760 jún. 20., 
megh. 1842 szept. 26. Fiatalon az alsóházba vá
lasztották s a kincstár lordja lett. 1797-ben Kelet-
India főkormányzójává nevezték ki s ő foglalta 
el több győzelem után 1799 máj. 4. Tippu Szahib 
maiszuri szultán fővárosát, Szeringapatamot. 
1803-ban a mahrattok ellen indult, elfoglalta Del
hit s a nagymogult fogságba vetette. 1809 dee— 
1812 jún. külügyi államtitkár volt s hathatósan 
támogatta a spanyolok függetlenségi harcát 
Napóleon ellen. 1821—28. és 1833—34. Írország 
helytartója (Lord-Lieutenant) volt. 

Wellesley-szigetek (ejtsd: veiszii), Queensland-
hoz tartozó szigetcsoport a Carpentaria-öböl DK.-i 
szögletében; a csoport nagyobb szigetei: Mor
nington, Bentinck ós Sweer. Legnagyobb hely
sége, Carnarvon, Sweer szigetén van. 

Wellhausen, JwZiws,nómetprotestáns teológus, 
orientalista, szül. Hameenben 1844 máj. 17., megh. 
Göttingenben 1918 jan. 7. 1872-ben teológiai ta
nár a greifswaldi, 1882. a hallei, 1887. a marburgi 
ós 1892. a göttingeni egyetemen. Munkásságát 
az ó-testamentumnak és a zsidók történetének 
szentelte. Főbb müvei: De gentibus et familiis 
judaeis (Göttingen 1871); Die Pharisáer und 
Sadduzáer (Greifswald 1874); Prolegomena zur 
Geschickte Israels (Berlin 1886); Mohammed in 
Medina (Berlin 1882); Israelitische undjüdische 
Geschichte (Berlin 1897); Das arabische Reich 
und sein Sturz (1902); Das Evangélium Marci, 
Matthái und Luca (übersetzt und erklárt(1903—4); 
Einleitung in die drei ersten EvangelieD (1905). 
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Magyarul megjelent: Izrael népének története 
Jeruzsálem második pusztulásáig (ford. Kardos 
Albert, Budapest év n.). 

Wellhof, Meinhold, jeles német operakomikus, 
szül. Brassóban 1850., megh. Berlinben 1909 
szept. 17. Iparosinasból lett szinész és Temesvár
ról került Budapestre, innen Amerikába, majd 
Németországba, ahol nagy népszerűségre tett 
szert. Berlinben ő kreálta a Cigánybáró Zsupán 
szerepét. 

Wellingborough (ejtsd: yeiiingboro), város North-
ampton angolcountyban, (i92i) 20,365 lak., selyem
fonással, csipkekészítéssel, ásványvízforrással, 
vas- és gabonakereskedéssel. 

Wellington (ejtsd: ueiiingtn), 1. város Somerset-
shire angol countyban, (1911) 7633 lak., agyag- és 
gyapjúárúkészítéssel. W. hercege, akinek emlé
kére a közeli Blackdown-dombon oszlopot emel
tek, ezen városról kapta nevét. 

2. W., 1876 óta Űj-Zéland brit gyarmat fő
városa, kat. érsek székhelye, az Északi-sziget 
DNy.-i végében, Port-Nichólson, a Cook-szoros 
kényelmes és védett kikötőjének Ny.-i oldalán, 
(1919) 100,898 lak., bőr-, szappan-, hajó-, tégla
gyártással, vasöntéssel, őrlő- ésf űrószmalmokkal, 
több college-dzsel, nyilvános könyvtárral, igen 
élénk tengeri kereskedéssel, amelyet a Sydney, 
Melbourne és Űj-Zéland nagyobb kikötőivel fen-
tartott rendes gőzhajójáratok is előmozdítanak. 
A nagyobbára faházakból álló várost 1839. alapí
tották. 

Wellington (ejtsd: ueiiingtn), Sir Arthur Wel-
lesley, W. herceg, angol hadvezér és államférfiú, 
szül. Dublinben 1769 ápr. 29., megh. "VValner-
Castle kastélyban 1852 okt. 14. Mornington gróf 
harmadik fia s Wellesley (1. o.) viscount öccse 
volt. 1797 óta Kelet-Indiában harcolt bátyja fő
parancsnoksága alatt s azzal együtt tért haza 
1805. Angliába. Azután beválasztották az alsó
házba s 1807. Írország államtitkára lett. 1808 júl. 
10,000 főnyi hadtesttel Portugáliába küldték s 
ezzel kezdődött fényes hadvezéri pályája. Előbb 
(1808 aug. 17. és 21.) Junot tábornokot verte meg, 
majd megerősödött seregével Soult felett aratott 
győzelmet 1809 máj. 16. Oporto mellett. Ezután 
benyomult Spanyolországba s Talavera mellett 
július 27—28. magát Bonaparte József királyt 
győzte le. E győzelmeiért a Douro báró, lala
vera viscount és Vimeiro marquis címeket kapta. 
Ezután kénytelen volt visszavonulni Massena 
serege elől, de 1810—11. visszaverte annak min
den támadását Torres Vedras megerősített sán
cai mögül. 1811 őszén ő ment át a támadásba, 
1812 júl. 22. Salamanca mellett győzött és aug. 
12. bevonult Madridba. Sikereiért 200,000 font 
ajándékban részesült, s a W. marquis, majd a 
W. grófi címet kapta, egyúttal Ciudad Rodrigo 
hercege lett. 1813 jún. 21. fényes győzelmet vívott 
ki Vittoria mellett sekkor tábornagy és Vittoria 
hercege lett. 1813 okt. 31. elfoglalta Pampelonát 
és átlépett Franciaország földjére. E hadjárat 
utolsó győzelmét Toulouse falai előtt vívta 1814 
ápr 10. Soult serege felett. Napóleon lemondása 
után az angol regens-herceg 1814 máj. W. her
cegi rangra emelte, a parlament pedig újból 
400,000 f ont jutalombanrészesítette.Ezután Paris

ban, majd a bécsi kongresszuson működött, mint 
Anglia megbízottja. Napóleon visszatérése után 
átvette a Belgiumban gyülekező angol, hollandi 
és német seregek fővezérséget. Ezzel tartóztatta 
fel 1815 jún. 18. a Waterlooi (1. o.) csatában 
Napóleon támadását, amíg Blücher segítsége a 
már ingadozó csatát a szövetségesek döntő győ
zelmévé változtatta. E győzelem emlékére a hol
landiai király Waterloo hercegévé nevezte ki. 
1815 júl. 5. vonult be Blücherrel együtt Parisba 
s ő lett a francia várakat megszálló szövetséges 
seregek főparancsnoka. 1827-ben az összes angol 
haderő főparancsnokává nevezték ki. 1828 jan. 
egy tory-kormány élére állott s a közvélemény 
nyomásának engedve, beleegyezett 1829. a ka
tolikusok emancipációjába. A júliusi forradalom 
hatása alatt és IV, Vilmos trónralépése után 
1830. nov. kormányával együtt visszalépett. 1834 
dec.—1835 ápr. Peel első kormányában külügyi 
államtitkár volt. Peel második kormányában 
(1841 szept.—1846 júl.) is helyet foglalt, de tárca 
nélkül. Tetemeit a Szent Pál-templomban he
lyezték el s még életében sok szobrot emeltek 
tiszteletére. 

A W. hercegi címet fia, Arthur Cliarles (szül. 
1807., megh. 1884) örökölte, majd ennek unoUa-
öccsei, Henry Wellesley (szül. 1846., megh. 1900) 
és Arthur Charles (szül. 1849), aW.-család jelen
legi feje. V. ö. Gurwood, Despatches of the Duke 
of W. etc. (London 1836—38,12 köt., 1858 új klsd. 
8 köt., Függelék 1852—72., 15 köt.); Ellesmen, 
Personal remmiscences of the Duke of W. (u. o. 
1903); Butler, W.-s operations in the Peninsula 
(u. o. 1904, 2 köt.); Robinson, W.-s cainpaigns 
(u. o. 1907). W. életrajzát megírták: Yonge 
(1890, új kiad.); Gleigh (1904, új kiad.); Maxicell 
(1899 2. kiad., 1907 6. kiad.); Morris (1904); 
Biidinger (Leipzig 1869); Pauli (u. o. 1879). 

W e l l i n g t o n i a hindi. (»öv.), 1. Sequoia. 
Wellington-szigetek, Chile dél-amerikai or

szág DNy.-i partján. A Kordillerák parti láncá
nak fjordokkal szétszaggatott darabja, egy na
gyobb és számos kisebb szigetből áll. Meredek, 
f jordos, zord éghajlatú, gyéren lakott szigetvilág. 
Legmagasabb pontja a M. Cathedral (1170 m.). 

Wellisch Alfréd,, építész, szül. Budapesten 
1854 máj. 6. A műegyetemet 1872—76. Karlsruhe-
ban végezte s miután egy évet Hansen iskolájá
ban töltött, Parisba ment, ahol 1878—81. Pascal 
tanítványa volt az École des beaux Arts-ban. 
Budapesten 1881. letelepedve több tervpályáza
ton díjat nyert s ugyanitt mintegy 200 bérházat, 
több palotát és nyaralót épített. Középületei kö
zül való a Budapest VIII. ker. áll. főgimnázium 
a Tavaszmező-utcában, az Izr. Kórház több pavil-
lonja, az Izr. Fiúárvaház a Fasorban stb. 

Wellmann, 1. Oszkár, az állatorvosi főiskola 
tanára, szül. Szászrégenben 1876 okt. 8. Tanul
mányait a budapesti tud. egyetemen, állatorvosi 
főiskolán és a berlini mezőgazdasági főiskolán 
végezte. 1910-ben az állatorvosi főiskola tanára 
lett. Önállóan megjelent müvei: Vizsgálatok 
a Ca, Mg és P forgalmáról éhező állatokban {1901, 
ugyanaz németül, Bonn 1908); A tehéntej és a 
korrigált lefölözött tej kihasználása (1913); Füt-
terungsversuche an Kálbern und Ferkéin mit 
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Volhnilch und korrigierter Magermüch (Berlin 
1914); Malacetetési kísérletek eltérő fehérje
arányú zsíros és szénhidrátdús tejjel (1916); 
Keresztezést kísérletek kutyákkal (1916); Az 
eltérő fehérje-arányú zsíros és szénhidrátdús 
takarmányozás befolyása fiatál malacok össze
tételére (1916); Állattenyésztés (1921). Munka
társa e Lexikonnak is. 

2. W. Róbert, festő, szül. Szerdahelyen 1866 
júl. 10. A müncheni képzőm, akadémián tanult, 
azután csaknem állandóan Rómában s annak 
közelében munkálkodott. Anya gyermekével c. 
képét a Szépművészeti Múzeum szerezte meg. 
Festményein kívül hajszálig kidolgozott arckép-
rajzaival keltett feltűnést. 

Wellmann, Walter, amerikai sarkutazó, szül. 
Menterben (Ohio) 1858. Kezdetben újságíró volt, 
1894 a Spitzbergákról tett szánutat az É.-isark 
elérésére, hajója elpusztult, 1898. második útján 
a Ferenc József-földön telelt és 1899. szánjával 
elérte a 82° é. sz.-et. 1900 óta foglalkozott a sark 
léghajóval való elérésének gondolatával; 1906 
ószén készült felszállani a Spitzbergákról, de csak 
1907 szept. 2. szállt fel az Amerikán négy útitársá
val, de sikertelenül, mert az északi légáramlat 
délnek vitte őket. 

Wellner, Georg, brünni műegyetemi tanár, az 
osztrák repülés egyik előharcosa, szül. Prágában 
1846., megh. Veldenben 1909 szept. 8. Eleinte a 
kormányozható léghajózás kérdésével foglalko
zott s 1888. világítógázzal töltött halalakú lég
hajóval kísérletezett, de eredménytelenül. Ekkor 
tért át a repülőgépek építésének tanulmányozá
sára. 1893-ban lépett a nyilvánosság elé repülő
gép tervezetével. Ennek törzsét szivaralakú 
ballon alkotta, amelyben az utasok foglaltak 
volna helyet ós amelyet előre hajtani a csavar
lapáttal akart, a levegőbe emelkedést pedig két 
nagy, ú. n. vitorlás kerékkel tervezte. A tervezet 
alapján készült kísérleti kerék azonban egyálta
lában nem felelt meg a hozzáfűzött várakozás
nak. Ekkor W. csavarlapátok szerkesztésére tért 
át és különböző lapátmintákkal kiterjedt kísér
leteket folytatott. Kísérleteiről és terveiről szak
folyóiratokban számolt be. 

Wells, város és püspöki székhely Somersetshire 
angol countyban, (1911) 4655 lak. 1214—39. korai 
gót ízlésben épített székesegyháza Anglia egyik 
legszebb temploma. 

Wells,l.Herbert George, angolregényíró.szül. 
Bromleyban 1866 szept. 22. A természettudo
mányok alapos ismerője s fantasztikus és realisz
tikus elemeket vegyít rendkívül elterjedt és ked
velt elbeszélő műveibe. Nevezetesebb művei: The 
time machine (1895); The stolen bacillus and 
other stories (1895) elbeszélések, ezekben jut leg
jobb kifejezésre humora; The Wheels of Chance; 
Aholiday adventure (1896); Kipps(1905); boldog
talan ifjúkori szerelméről szól a Lőve and Mr. 
Lewisham (1900); tudományos elméleteken ala
pul a Modern utópia (1905). Más népszerű mű
vei : The wonderful visit (1895); The war of the 
worlds (1898); Tales of space and time (1899); 
When the sleeper wakes (1899); The flrst man in 
the moon (1901); Anticipations (1901); Mankind 
in the making (1902); In the days of the Comet 

Révai Na-gy Lexikona. XIX. liői. 

(1906); The war in the air (1908); The passionate 
friends (1924); Mister Britling sees it through 
(1917); a pacifista Salvagingof eivilisation (1921) ; 
emlegetett munkája lett kis világtörténete, a Short 
History of the "World és a nagy Óutline of History 
(1922), amelyet többek közreműködésének fel
használásával írt, egyszerre jelent meg London
ban, New Yorkban, Torontóban és Melbourne-
ban. Magyar fordításban megjelentek: Világok 
harca (Marslakók a földön é. n., majd 1925); Az 
időgép, ford. Mikes Lajos (é. n., majd 1925): 
Dr. Moreau szigete, ford. u. a. (1901); A láthatat
lan ember (1900 ós 1918); Óriások világa (Pesti 
Napló 1905); Kósza lelkek, ford. Farkas Klára 
(1908); Háború a levegőben(1909); Új világa régi 
helyén, ford. Mikes Lajos (1910 és 1924); A gyé
mántcsináló, ford. Dunay Zoltán (1911); Tenger
kisasszony, ford. Karinthy Frigyes (1913); Az el
cserélt élet és egyéb történetek, ford. Benedek 
Marcell (1914); A tapasztalatlan kisértet (1916); 
Hoopdriver úr kalandjai, ford. Mikes Lajos; 
A csodaszer (1918); A csillag, ford. Király György 
(1919), majd Darvay Ilona (1921); Emberek a 
holdban, ford. Mikes Lajos (1920); A szenvedé
lyes barátok, ford. u. a. (1920); A vörös szoba, 
ford. u. a. (1920); A tenger utonállói, ford. Gyulai 
Ágost (1921); 2100. Mese az eljövendő időkről, 
ford. Esty Jánosnó (1921); Az új Machiavelli, 
ford. Tonelli Sándor (1921); A felszabadult világ, 
ford. Havas Lajos (1922) ; A civilizáció meg
mentése, ford. Rácz Béla (1922); A nagy katasz
trófa, ford. Tonelli Sándor (1922); A szerelem és 
Lewisham úr, ford. Tonelli Sándor (1923); Házas
ság I—III, ford. Tonelli Sándor (1924); A világ tör
ténete, ford. Laczkó Géza (1924); Bealby, ford. 
Szinnay Tivadar (1925); Emberlstenek, ford. 
Karinthy Emilia (1925); Az istenek eledele, ford. 
Rényi Artúr (1925): A szív titkos kamarái, ford. 
Kiss Dezső (1925); A tengeri tündér, ford. Kiss 
Dezső (1925); Tono-Bungay, ford. Rényi Artúr 
(1925); Ugh Lomi, ford. Schmidt József (1925); 
Álom, ford. Kiss Dezső (1925); A halhatatlan 
tűz, ford. Kiss Dezső (1925); A világtörténet 
alapvonalai, ford. Kiss Dezső és Lambrecht 
Kálmán (1925). 

2. W., Thomas Spencer, angol orvos, szül. 
St. Albansban 1818 febr. 3., megh. Antibesban 
1897 jan. 31. A nőgyógyászat terén nevezetesen 
ovarotomiai műtéteiről kiváló neve volt. 1883-ban 
baronet méltóságra emelték. Több értekezésén 
kívül nevezetesebb művei: Diseases of the ovaries 
(1872); Lectures on the diagnosis and surgical 
treatment of abdominal tumours (1878); Ovarian 
and uterine tumours (1882). 

Wellsit (ásv.), harmotom külsejű monoklin zeolit, 
kémiailag az edingtonithoz áll közel: 

RAl,Si3O10 + 3H20, 
aholR = Ca, B,a, K2, Na„ Sr, Mg. Buck Creek 
korundbánya, Észak-Carolina. 

Welna, a Warthe jobboldali mellékfolyója Po-
sen tartományban. Gnesen közelében ered s Obor-
nik mellett torkolik. 95 km. hosszú. 

Wels, az ugyanily nevű felsőausztriai kerületi 
kapitányság székhelye, egykoron a tartomány 
fővárosa, (i920) 15,427 lak., papiros-, műmal-
mokkal, vasöntéssel, vas- és rézhámorral, gép-, 

S * 

Wellmann 
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bőr- és kétezersültgyártással, több régi köz- és 
magánépülettel. 

W e l s c h , németül azt jelenti, hogy idegen
szerű, érthetetlen, de ezt mindig csak a román 
népekre vonatkoztatják, akikbe a kelta népek 
beolvadtak. Volcae t. i. = kelták, ebből ófn. 
Wal-hisc (mai német W.) eredetileg azt jelentette, 
hogy «keltául». 

Welschinger, Henri, francia író, szül.Mütters-
holgban (Blszász) 1846 febr. 2. Parisban a szená
tus irodafőnöke. Főleg irodalomtörténeti és törté
neti tanulmányokat írt. Ilyenek; Le théátre de 
la Révolution (1880); La censure sous le Premier 
Empire (1882); Le duc d'Enghien (1888); Le di-
vorce de Napóleon (1889); Le maréchal Ney 
(1893); Le roi de Romé (1897); Bismarck (1900); 
Le papé et l'empereur (1905) stb. 

Welse, az Odera baloldali mellékfolyója Bran
denburg és Pomeránia határán, Schwedt alatt 
torkolik, a Wolletz-tóból ered, hajócsatornákkal 
áll összeköttetésben. 

Welser, előkelő augsburgi polgárcsalád, mely 
kereskedéssel nagy vagyont szerzett s a XVI. 
sz. elején aFuggerokkal (1. o.) versenyzett gazdag
ságban. W. Bartholomaus V. Károly császár 
titkos tanácsosa volt s annak nagy kölcsönöket 
adott. Ezért 26 évig bírta zálogba "Venezuela part
vidékét Dél-Amerikában. Öccsének, Franznak 
leánya volt a rendkívül szép és művelt W. Phi-
lippine (szül. 1527., rnegh. Ambras kastély
ban 1580 ápr. 24), ki 1557. Ferdinánd tiroli herceg
nek, I. Ferdinánd császár második fiának felesége 
lett. A császár csak 1561. ismerte el a házassá
got azzal a feltétellel, hogy Ferdinánd és utódai 
kizáratnak a trónörökösödésből. E házasságból 
származtak: Andreas (szül. 1558.,megh. 1600.) 
konstanzi és brixeni püspök s bíboros és Kari 
(szül. 1560., megh. 1618.) Burgau őrgróf ja. (V. ö. 
Böheim, Philippine W., Innsbruck 1894). Ferdi
nánd főherceg nejének atyját bárói rangra emelte 
Zinnenburg előnévvel. A család főága 1797., a 
nürnbergi mellékág 1878. halt ki ; jelenleg még 
az ulmi mellékág virágzik. V. ö. Kleinschmidt, 
Augsburg, Nürnberg und ihre Handelsfürsten 
(Kassell881). 

Welser von Welsersheimb, Zeno gróf, osztrák
magyar táborszernagy, szül. Laibachban 1885 
dec. 1., megh. Tabon 1921 febr. 2. Az 1859-iki 
hadjáratban vezérkari kapitány volt, 1866. pedig 
Albrecht főherceg szárnysegéde. 1866—70-ig a 
párisi, 1870—75-ig a berlini követséghez volt be
osztva. 1880 jún. 26. osztrák honvédelmi minisz
terré nevezték ki s ez állását az egymást gyak
ran váltogató kormányokban 25 éven át meg
tartotta. 1905 márc. 11. nyugalomba vonult, 1896. 
az aranygyapjas rend vitéze lett. 

W e l s h , az angolországi Walesben beszélt kelta 
dialektus, amellyel még kb. 1 millió ember él, 
akik azonban többnyire angolul is tudnak. Neve
zetes a W. nyelv ősi irodalma, melyet a bárdok 
műveltek s amelynek egyes elbeszélései, mint pl. 
az Artúr (Artus) királyról és köréről szólók, a nyu
gati népek irodalmára rendkívüli hatással voltak. 

Welshpool (ejtsd: veispúi), a walesi Montgo-
meryshire fővárosa a Severn közelében, kb. 6000 
lak., régiségmuzeummal és ipariskolával. 

Welsb. r a b b i t (ang. walesi falat), sörben 
meglágyított, pirítósra kent sajt. Csemege. 

Welti, Albert, svájci festő, szül. Zürichben 1862 
febr. 18., megh. a. o. 1912 jún. 7. Böcklin tanít
ványa volt és mellette a modern svájci festészet 
egyik főképviselője. Erővel teljes, szárnyaló fantá
ziáról tanúskodó művei főleg svájci nyilvános 
gyűjteményekben vannak. Rézkarcai Böcklin 
mellett Mas Klinger hatását is elárulják. 

Weltner Jakab, szocialista író, szül. Buda
pesten 1873 dec. 6. Mint fiatal asztalossegéd korán 
a szociáldemokrata mozgalom vezetői közé jutott. 
1898-ban a párt titkára lett. 1917-ben a magyar
országi szociáldemokrata párt egyik megbízottja 
volt a stockholmi bókeértekezleten. 1918-ban 
tagja lett a Nemzeti tanácsnak, ugyanaz évben, 
mikor Garami Ernő miniszter lett, átvette a Nép
szava szerkesztését. A proletárdiktatúra alatt az 
újságírók szakszervezetének elnöke. Noha később 
elitélte a bolsevisták terrorját, tiltakozása már 
késő volt s bár elítélte a fosztogatást, rablást, 
elfogadta a munkástanács elnökségébe való meg
választását. Bár a terroristák cselekményeiben 
nem volt részes, a proletárdiktatúra bukása után 
mégis Bécsbe menekült, de 1924. visszatért és 
rendelkezésére bocsátotta magát a bírósági el
járásnak. Szerkesztője volt a Famunkások Szak
lapja c. lapnak. Munkái közül,nevezetesebbek: 
Tíz év a szervezkedésről (Budapest 1901); A gaz
dasági harc (u. o. 1913); Miért szervezkedjünk? 
(u. o. 1913); A szabadszervezet (u. o. 1911); A 
Németbirodalom(vi.oA9í5);Aszociáldemokrata-
páií és a béke (Í919). Számos szociálpolitikai 
tanulmánya a Szocializmus és a Munkásügyi 
Szemle c. folyóiratokban jelent meg. 

W e l w . , latin növénynév után Welicitsch 
Friedrich osztrák orvos nevének rövidítése, szül. 
Maria-Saalban (Klagenfurt mellett) 1806., megb. 
Londonban 1872. Lisszabonban a botanika tanára 
volt. A portugál kormány megbízásából 1853. 
Angola és Benguela növényzetét kutatta s ekkor 
találta a róla nevezett Wel witschia növényt. Mű ve: 
Synopse explieativa das amostras de Madeoras e 
drogas medicinaes de collegidas na provincia de 
Angola (Lisszabon 1862); Synopsis Nostochinea-
rum Austriae inferioris (Wien 1836). 

W e l w i t s c h i a m i r a b i l i s Hook f. (nBv.), 1. 
Tumboa. 

Wembley (ejtsd: vembii), város Middlesex angol 
grófságban, (1921) 16,191 lak. Híres volt a W.-i 
világkiállítás 1925. 

Víenckkeim-család (gróf és báró), a magyar 
honfiusított főrangú családok egyike. A család 
tulajdonképen frank eredetű. Régi neve Weiwk. 
Ezen a néven több W.-et említenek, így Dáméit. 
ki 1559. I. Ferdinánd által nemességében meg
erősíttetett; Ágostont pedig II. Rudolf császár 
emelte birodalmi nemesi rangra W.-i előnév
vel. Sebestyén 1598. Győr ostrománál tűnt ki. 
A család ismert őse Wenck Albert, kitől össze
függően vezethető le a családfa. Ennek fia Já
nos, ki 1683. orvosi oklevelet nyert s mint orvos
nak elismert neve volt. Tudományos érdemeiért 
Mária Terézia 1748 ápr. 27. birodalmi lovagságra 
emelte maradékaival együtt és ezentúl W. néven 
élnek. János fia József Ágost, ki császári tana-
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csos volt, nőül vette Harrucker János békési fő
ispán leányát s ezzel a gyulai uradalom birtokosa 
lett. Fiai közül II. József és Xav. Ferenc katonai 
pályán éltek és altábomagyságig emelkedtek. 
Mindkettőt magyar honossá tette az 1791. LXXIII. 
t.-c. Mária Terézia már 1776 dee. 18-án báróságra 
emelte őket s Józsefet I. Ferenc 1802 ápr. 9. 
gróffá tette. A két ág leszármazása a következő: 

Grófi ág. Alapítója II. József (szül. 1733., 
megh. 1803.). Mintkatonaaporosz, török ésfrancia 
hadjáratokban vitt előkelő szerepet. Tulajdonosa 
volt az 52. gyalogezrednek. Különösen kitűnt 
áabacnál 1789 ápr. 21. 

Bárói ág. Alapítója Xav. Ferenc (szül. 1736., 
megh. 1794 máj. 11.). Tizennyolc éves korától 
kezdve katonai pályán élt. A hétéves háborút 
végigküzdötto, azonkívül a törökök ellen is har
colt. Fokozatosan altábornagyságra emelkedett s 
mint ilyen esett el Courtray ostrománál. Fia Jó
zsef (szül. 1778 nov. 22., megh. 1830 márc. 1.) 
a felkelő nemesi seregeknek vezérletében tűnt ki. 
A háborúk után először Krassó, azután Arad vár
megye főispáni helytartója lett. 1825-ben Arad 
vármegye főispánjává neveztetett ki s ezen állá
sában a bókésvármegyei mocsaras területek le-
csapolása körül fejtett ki buzgóságot. Fiúk Béla 
(1. o.) játszott a közéletben kiválóbb szerepet. 

Nevezetesebb tagjai a családnak: 
1. W. Béla báró, szül. 1811., megh. 1879 júl. 7. 

Ifjú korában vármegyei szolgálatban képezte 
magát a közpályára. Még harminc éves sem volt, 
mikor első alispánja lett Békés vármegyének. 
1839-bon követül küldték az országgyűlésre, hol 
a reformpárthoz csatlakozott. 1848-ban az új 
magyar kormány Békés vármegye főispánjává 
nevezte ki s ugyanezen időben István főherceg 
nádornak is udvarmestere lett. A szabadságharc
ban résztvett és emiatt menekülnie kellett, de 
később amnesztia útján hazakerült, 1865. újra 
békési főispán lett, 1867. pedig Andrássy minisz
tériumában belügyminiszter. 1871-ben a király 
személye körüli miniszterséget vállalta, melyet 
a Lónyay-, Szlávy- és Bittó-minisztériumokban 
is megtartott. 1875-ben a fúzió idejében miniszter
elnök volt, de fél év múlva lemondott, amikor 
Tisza Kálmán alakított kormányt. 

2. W. Krisztina grófnő, egyetlen gyermeke az 
1852 dec. 28. elhalt W. József Antal grófnak, szül. 
Kígyóson (Békés) 1849 ápr. 21., megh. 1924 szept. 
19. Atyjának Sehertz Krisztinával kötött házas
ságából született. Anyját is 1849. elveszítvén, 
mint árva neveltetett fel, erényei és jótettei által 
az első honleányok egyike lett. Gyulán 100,000 frt 
költséggel árvaházat létesített; a közjótókony-
ságot állandóan gyakorolta. 1904 márc. 20. meg
kapta az I. oszt. Erzsébet-rendet. 1872-ben férj
hez ment W. Frigyes grófhoz (szül. 1842., megh. 
1912.,belső titkos tanácsos és főudvarmester volt). 

Wenckheim Béla báró emlékverseny, a Ma
gyar Lovaregylet egykori elnökének emlékére 
alapított budapesti verseny, melyben 3 éves és 
idősebb lovak futnak 1600 méteres pönalitásokkal. 

Wendelstein, 1838 m. magas csúcs a Bajor-
Mészkő Alpokban, az Inn ós Schlier-tó közt. Szép 
kilátás nyílik róla, tetején menház és meteoroló
giai állomás van 

Wendelstein, álnév, 1. Cochlaeus. 
W e n d e r . , latin növénynév után Wenderoth 

Georg Wilhelm Franz nevének rövidítése. Szül. 
Marburgban 1774 jan. 17., megh. u. o. mint a 
botanika professzora 1861 jún. 5. (Flóra Hassiaca, 
Cassel 1846.) 

W e n d l . , latin növénynév után Wendland 
Johann Christoph, Hannover mellett a herren-
hauseni királyi kert felügyelője nevének rö
vidítése ; de W. Heinrieh Ludolf éis, ki az előbbi
nek fia és utóda volt, valamint W. Hermanné is, 
ki ismét az utóbbinak fla és utóda. Az első szül. 
Landauban 1755., megh. Herrenhausenben 1828. ; 
Heinrieh szül. u. o. 1791., megh. Teplitzben 1869. ; 
Hermann szül. Herrenhausenben 1825. Leginkább 
a kerti növényeket, köztük a pálmákat meg a 
Cycadeákat ismertették. 

Wendland, Paul, német klassz, filológus, szül. 
Hohensteinban (Ostpreussen) 1864 aug. 17., megh. 
Göttingenbön 1915 szept. 13. Kiéli, boroszlói, 
1908-tól göttingeni egyetemi tanár. í'őbb művei: 
Philosophische Sehrift über die Vorsehung (Berlin 
1892); Anaximenes von Lampsakos (u. o. 1905); 
Die hellenistisch-römisehe Kultur in ihren Be-
ziehungen im Judentum und Christentum (Tübin-
gen 1907). Cohnnal együtt kiadta Philon müveit 
(Berlin 1897—98). 

Wendorff, Hugó, német politikus, szül. Stral-
sundban 1864 dec. 16. Halléban és Bonnban gaz
dasági tudományt tanult, 1912—1918-ig német 
birodalmi gyűlési képviselő, 1918—1920-ig meck-
lenburg-schwerini miniszterelnök, 1921. porosz 
földmüvelésügyi miniszter. 

Wendt, 1. Hans Hinrich, prot. teológus, 
szül. Hamburgban 1853 jún. 18. 1877-ben Göttin-
genben, 1881. Kiéiben, 1885. Heidelbergben, 
1893. Jenában tanár. í'őmunkája : Die christliche 
Lehre von der menschlichen Vollkommenheit 
(Göttingen 1882); Die Lehre Jesu (u. o. 1 8 8 6 - 90); 
Das Johannes-evangelium (1900); System der 
christlichen Lehre (Göttingen 1906—07); ugyanő 
rendezte sajtó alá Meyer Kommentár zur Apostel-
geschichte c. munkájának 5—8. kiadását. 

2. W., Ottó von, német jogtudós, szül. Rostock
ban 1846. márc. 27., megh. Tübingenben 1911 
aug. 31. Ügyvéd lett, majd miután mint hadnagy 
részt vett a francia háborúban, 1873. egyetemi 
tanár Giessenben, 1876. Jenában, 1893. Tübin
genben. Főbb munkái: Die Lehre vom bedingten 
Rechtsgeseháft (Erlangen 1872); Reurecht und 
Gebundenheit bei Reehtsgescháften (u. o. 1878— 
1879, 2 rész); Das Faustrecht (Jena 1883); Lehr-
bucn der Pandekten (u. o. 1888); Das allgemeine 
Anweisungsrecht (u. o. 1895); Unterlassungen 
und Versaumnisse im bürgerlichen Reeht (Tübin-
gen 1901). 1894 óta egyik kiadója volt az Archív 
für die zivilistische Praxis c. gyűjteménynek. 

Wener-tó (helyesebben Vanern), Svédország 
legnagyobb tava Dalsland, Vermland és Vester-
götland tartományok közt. Legnagyobb hossza 
145, szélessége 80 km., legnagyobb mélysége 
90 m., területe 5568 km2, a tenger szine fölött 
44 m. magasan van. Lefolyása a Göta-elf (1. o.) ; 
a Göta-csatorna a Vettern-tóval köti össze. A 
nagy Nás-félsziget és Kállansö-sziget a tó fő me-
deucéjétől külön választja DNy.-on a Dalbo-tavat, 
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ennek DNy.-i szögletéből indul ki a lefolyás. 
Tápláló patakjai közül a Klara-elf a legnagyobb. 
A tó medencéje glaciális eredetű, partjait fjordok 
csipkézik, de környéke nern magas. Friss, édes 
vizében sok a hal. Ma fontos belvízi hajózó út. 

Wengernalp, a Berner-Oberland egyik nagy 
havasi legelője, szemben a Jungfrauval s pompás 
kilátás nyílik róla, ezért ma igen sok turista lá
togatja 1877 m. magasan fekvő vendéglőit, a 
Lauterbrunnenból Grindelwaldba vezető turista-
vasúton. 

Wenhard t János, orvos-Író, szül. Budapesten 
1869. Orvosi tanulmányait Budapesten és Mün
chenben végezte. 1904-ben a budapesti egyetemen 
magántanári képesítést nyert, 1907. fővárosi köz
kórházi főorvossá nevezték ki ; több hadikórházat 
vezetett, aZita-kórháznakmegnyiltakorigazgató
főorvosa lett. 1921-ben egyetemi rendkívüli tanári 
címet kapott. Szerkesztője a Népegészség és 
Tuberkulózis c. folyóiratnak. 

Weninger Vince, közgazda, szül. Pesten 1834 
ápr. 30., megh. u. o. 1879 máj. 29. Miután a mű
egyetemet hallgatta, előbb magán nevelőintézet
ben, majd 1858. az újonnan megnyílt kereskedelmi 
akadémián lett tanár, 1859. pedig a magyar álta
lános biztosító társaság szolgálatába lépett. Ebben 
az időben jelent meg A politikai számtan című 
munkája (1860), amelyért a M. Tud. Akadémia 
levelező tagjává választotta. Az 1867-iki kiegye
zési tárgyalások alkalmával a regnikoláris bizott
ságban a szakértő szerepét töltötte be. A magyar 
kormány megalakulásakor a pénzügyminisz
tériumban miniszteri tanácsossá nevezték ki, de 
már 1869. a közös pénzügyminisztérium osztály
főnöke lett, majd 1870. a magyar általános hitel
bank igazgatását vette át, 1871. pedig a m. kir. 
államvasutak igazgató tanácsának elnökévé ne
vezték ki, de erről az állásáról 1874. lemondott. 

Wenlock, város Shropshire angol countyban, 
(192D 13,712 lak., szénbányákkal; az 1080. ala
pított cisztercita-kolostor romjaival. 

VfermingeT Mátyás, gazdasági író, szül. Duna
almáson (Komárom vm.) 1856 jún. 22. A gazda
sági akadémiát Magyaróvárott végezvén, ne
gyedszázadig a Szt. Benedek-rend gazdatisztje 
volt, nyugalomba vonulása után több éven át 
Tatán a Tata-Tóvárosi Híradót szerkesztette. 
Számos cikket és értekezést írt napilapokba és 
gazdasági folyóiratokba. Önállóan megjelent 
müvei: (Gazdatiszt (1890); Mezőgazdaságunk 
(1892); Útmutatás az észszerű és természetszerű 
gazdálkodáshoz (1889); Szarvasmarhatenyész
tésünk (1903); Szocializmus és a mezőgazda
sági alkalmazottak (1905); Hogyan gazdálkod
junk (1906); Gyümölcsfák ellenségei és az elle
nük váló védekezés (1909); Legelökérdés (1910); 
Állattenyésztésünk és a drágaság (1911); Kato
likus autonómia (1912); Magyar Föld (1915); 
Akié a föld, azé a haza (1917). 

Wentworth, Thomas, 1. Strafford. 
Wenzel Gusztáv (kövesdi), jogtudós, a régi 

magyar jog kiváló mívelője, szül. Lukauban 
(Alsó-Lausitz) 1812., megh. Budapesten 1891 nov. 
23-án. Középiskolai tanulmányait a milanói ka
tonaiskolában kezdte, a veronai gimnáziumban, 
majd Salzburgban folytatta és a veszprémi és 

váczi gimnáziumban fejezte be. Jogot Bécsben 
és Pesten hallgatott. 1836-ban a pesti egyetem 
bölcsészeti, 18S8. jogi karán lett helyettes tanár, 
de 1839. már a bécsi Terézia-akadémián taní
tott. A szabadságharc után 1850. a pesti egye
temen a magyar magánjog, a bányajog és a per
rendtartás tanárává nevezték ki, de 1861-től a 
magyar magánjogot tanította. 1889-ben nyuga
lomba ment és a főrendiház tagjává nevezték 
ki. A Magyar Tudományos Akadémia 1846. leve
lező, 1858. rendes tagjává választotta. Munkái: 
Dissertatio inauguralis juridica de fontibus juris 
privati Hungarici et theses e scientiis juridieis 
ac politicis (Pest 1836); Frangepán Kristóf ve
lencei fogsága (u. o. 1850); Ideiglenes polgári 
perrendtartás (u. o. 1853); Az ausztriai általános 
polgári törvénykönyv magyarázata (u. o. 1854); 
Handbuch des österreichisehen allgemeinenBerg-
rechts (Bécs 1855); Okmányi kalászát (Pest 1856); 
Amagyar történet, legrégibb idejétől 1561-ig (u. o. 
1856); Bon Alajos jelentése (u. o. 1856); Kiefen-
berger ós Kadler német költeményeinek mélta
tása (n. o. 1856); Árpádkori új okmánytár (u. o. 
1860—74,12 köt.); A magyar és erdélyi magán
jog rendszere (Buda 1863—64, 2 köt., 3. kiad. 
pótkötettel Budapest 1879, 1. köt. új kiad. 1885, 
rövid áttekintés 1877); Magyar és erdélyi bánya
jog rendszere (Buda 1866, 2. kiad. Pest 1872);. 
Egyetemes európai jogtörténet (Buda 1869,3. kiad. 
Budapest 1878); Magyarország jogtörténetének 
rövid vázlata (Pest 1872); Magyarország bányá
szatának kritikai története (Budapest 1880); 
Az 1848 előtti magyar magánjog (u. o. 1885); 
Magyarország mezőgazdaságának története (u. o. 
1887). 

Werbellini-tó, Berlintől 50 km.-re É.-ra fekvő, 
sekély moréna-tó, 11 km. hosszú, keskeny, rész
ben hajózható. Vend cölöpépitmények nyomai 
vannak benne. 

Werbőczy (Verbőczy) család, ősrégi ugocsa-
vármegyei család, előbbi nevén Kerepeczi. 
1429-ben Kerepeczi István fiai Barla királyi asz-
talnok és testvére János deák, megszerezvén a 
Hunt-Pázmán-nemzetségből származott verbőczi 
Zovárdffyaktól a verbőczi birtokot, e birtok után 
a W. nevet kezdték használni. Barlának fiai vol
tak Osvát és János ; az utóbbi magtalanul halt 
meg, míg az előbbi négy fiat (István, Ferenc, 
László, András) hagyott maga után. Ezek közül 
csak Istvánnak (1. o.), a híres jogtudósnak ma
radtak utódai. 

W. István, királyi ítélőmester, királyi sze-
mélynök, majd nádor, szül. valószínűen Verbő-
czön 1458 táján, megh. Budán 1541. Atyja W. 
Osvát, anyja Deák Apollónia. Felsőbb tanulmá
nyait hihetőleg a Mátyás király és Vitéz János 
alapította pozsonyi Istropolitana Akadémián vé
gezte. Ezt támogatni látszik az a körülmény, 
hogy amiként föl van róla jegyezve, görög és 
latin nyelvismerete mellett «eleganter» beszélt 
németül is. Kiváló szellemi képességgel meg
áldva, az ismeretek minden terén a legelsők közé 
tartozott. Teológiai s bölcseleti ismereteit leg
inkább az tanúsítja, hogy 1521. követségben jár
ván V. Károly császárnál Wormsban, Lutherrel 
vitába bocsátkozott. Az 1498. évi II. Ulászló-féle 
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nevezetes törvények megalkotásában, melyek 
a köznemesség rohamos térfoglalását jelentik, 
már kétségtelenül közreműködött s az a hatá
rozat, amelyben IL Ulászló flörökös nélküli el
halálozása esetére a nemzet királyválasztás 
iránti joga s ahhoz való ragaszkodása nyert ki
fejezést, az ő befolyásának tulajdonítható. Elő
játéka volt ez az 1505-iki rákosi végzéseknek. 
Az 1500. és 1501-iki országgyűléseken a köz
nemesség szóvivője ós vezére volt. Ő fogalmazta 
meg azt a királyhoz intézett felterjesztést, amely
ben a nemesség sérelmeit tolmácsolva a főrendek 
bandériumainak kiállitásáról, a főpapok dézsma-
szedésének törvényszerű gyakorlásáról, kérik a 
királynak erélyes rendelkezését. Politikai sike
reinek azonban egyik legszebbike az 1505-iki 
rákosi gyűlésnek az a híres végzése a nemzeti 
királyság visszaállítása tárgyában, amely hosszú 
időig megmaradt a rá következő évtizedek poli
tikai villongásaiban az egyik tábor programmjá-
nak alapköve s erőssége gyanánt. Semmi sem 
bizonyítja jobban a köznemesség ragaszkodását 
W.-hez, mint a történelemben páratlanul álló az 
az eset, hogy a hazának s a köznek tett jó szol
gálatai elismeréséül portánkint két dénár nem
zeti jutalmat szavazott meg neki az országgyűlés. 
1516-ban királyi személy nőkké lett s ebben a 
minőségben kapott különböző diplomáciai meg
bízásokat az országgyűléstől. A török támadások 
veszedelme mindegyre fenyegetőbbé vált s W.-t 
hol Velencében, Rómában ós Wormsban, majd 
Jíiirnbergben találjuk, amint a török elleni segély 
kieszközlése érdekében fáradozik. Küldetése si
kerrel — rendes szokás szerint — nem járt és 
midőn az országba visszatért, a közállapotok 
zűrzavarát, az engesztelhetetlen pártküzdelmet 
fokozott mértékben látta a nemzet kebelén dü
höngeni. A pártküzdelmek utolsó fázisa a hat
vani 1525 jún. 24-iki országgyűlésen következik 
be, holott is W.-t emlékezetes nagy beszéde után, 
az országgyűlés a pillanat hevében Magyar
ország nádorává megválasztja. S bár magas állá
sát önzetlenül, egyedül hazája és királya érdeké
ben törekedett betölteni, még az oly kedvező 
auspiciumok, mint VII. Kelemen pápa üdvözlő 
és szerencsekívánó levele dacára is, kevés ideig 
maradhatott jól megérdemelt dicsőségének delelő 
pontján. Királya után az ország első urává s 
amikép magát nevezé, első szolgájává lőn. Egy
szerű köznemes létére megalázta a büszke oli
garchiát s ezért a tisztán csak személyi indo
kokért buknia kellett neki is. E bukással közéleti 
szereplésének is tulajdonképen vége van. A mo
hácsi vész alatt egyik felsőmagyarországi várá
ban, Dobronyán ól visszavonulva. Majd ismét 
kilép a közélet küzdterére. János király kancel
lárjává, tanácsosává teszi. Megjárja időközben 
Konstantinápolyt is királya érdekében, sőt még 
azt a megtiszteltetést is megéri, hogy a király, 
halála esetére, fia egyik gyámjául őt nevezi ki. 
Mindamellett politikai fontossága többé nem volt 
a jelentős tényezők sorában. Birói pályán kezdte 
közéleti szereplését s ott is fejezte be. Munkája, 
az «Opus Tripartitum juris censuetudinarii in-
clyti regni Hungariae» az 1514-iki országgyűlés-
Bek lett bemutatva, melynek LXI1I. cikkében a 

mű átvizsgálása is elrendeltetett (1. Hármas-
könyv). Kétszer házasodott. Ismeretlen nevű 
első feleségétől született Imre nevű fia, akit a 
beszterczebányai 1542. X. t.-c. 5. §-a mint Tolna 
vármegye főispánját említ. Piágon a család Imre 
fiával, Gergellyel hal ki, akiről annyit tudunk, 
hogy 1582. Verbőcz községére új adományt kér. 
Leányágon azonban további leszármazói is van
nak s Erzsébet leányától, aki Doinbay Jánoshoz 
ment férjhez, származik Lorántfíy Zsuzsána feje
delemasszony és állítólag az Aspremont-család. 
Második feleségétől, Herceg Katalintól, akit 70 
éves korában vett nőül, nem maradt gyermeke. 
W.-nek I. Perencz József szobrot emeltetett a 
budapesti Eskü-úton (Donáth-tól), a kir. Kúria 
évszázados lebontott épületének közelében. 

Irodalom. Horányi Elek, Memória Hungarorum, Pozsony 
1777 ; Horváth Ign. István, Bibliotheca juris consnltonun 
Hungáriáé, Bécs 1779, n i . köt. 223—289. old.; Horváth 
István. W. emlékezete, Pest 1819, I. kötet nem jelent meg; 
Felsömagyarországi Minerva, 1829. évi. i n . köt. 473—484. 
old. ily cím alatt: W. István híres törvénytudó, a Hármas 
törvénynek szerzője: Frankovich Miklós, W. az igazság
nak fényében, Tudományos Gyűjtemény, 1829. évf. X. kö
tet és külön füzetben is V. I. M. kezdőbetűk alatt, Pest 
1829, i t j . Palugyai Imre, W. rövid életrajza, Buda 1842 ; 
Kemény Józset gr., W. emlékezete, üj magyar múzeum, 
1857, I . ; Szalay László, W. és Verancsics Antal, Budapesti 
Szemle 1857, I . ; Andorka Gyula, W. érdeme, Ország Tükre 
1865, 16—19. old.; Fraknói Vilmos, W. a mohácsi vész előtt 
és után, Századok 1876. évf. 437. és 597. old.; Hajnik 
Imre, A magyar jog és a Hármaskönyv; Beöthy Zsolt 
Magyar irodalomtörténete I., 187. old.; Kolozsvári Sándor és 
Óvári Kelemen, W. I. élete, a Márkus Dezső szerkesztette 
Corpus Juris Hungarici-ben és ugyannak W. commen-
tárában; Komárpmi András, Hol született W. ? Századok 
1896; Károlyi Árpád, W. követsége a wormsi ország
gyűlésen, u. o. 1880, 271. old.; Fraknói V., \V. István 
életrajza, Budapest 1899. Magyar Történeti Életrajzok, 
XV. évfolyam; Illés József, Bevezetés a magyar jog tör
ténetébe, Budapest 1910. 

Werckmeister, Andreas, zeneelméleti író, 
szül. Benneckensteinben 1645 nov. 30., megh. 
Halberstadtban 1706 okt. 26. Müvei közül emlí
tendők: Orgelprobe, Musikalische Temperatur 
(Leipzig 1691). 

Werdau, város Zwickau szász kerületi kapi
tányságban, (1919) 19,S841ak., jelentékeny posztó-, 
pamutfestő, vasöntő iparral, kocsi- és gépgyár
tással, kémiai iparcikkek, vatta- és kártyakészí
téssel. 

W érden, város Düsseldorf porosz kerületben, 
(1919) 13,060 lak., posztószövéssel, papirosmalom
mal, bőrcserzéssel; közelében kőszénbányákkal. 

Werder, 1. August, gróf, porosz tábornok, 
szül. Schlossberg-Norkittenben (Kelet-Porosz
ország) 1808 szept. 12., megh. Grüssow-kastély-
ban 1887 szept. 12. 1866-ban a jicsini ós könig-
grátzi csatákban a 3. porosz hadosztályt vezette. 
1870-ben a wörthi csata után egy hadtesttel 
Strassburg ostromára indult s azt hat heti ostrom 
után szept. 27. kapitulációra bírta. Azután a 14. 
hadtest élén egész Dijonig nyomult előre és sakk
ban tartotta Garibaldi önkéntes csapatát. Bour-
baki közeledésének hírére visszavonult Belfortig 
s itt 1871 jan. 15—17. háromnapos csatában vi
tézül feltartotta a sokkal nagyobb francia sere
get addig, amíg annak háta mögött Manteuffel 
új sereggel megjelent s azzal együtt a francia 
sereget Svájcba szorította. A béke helyreállta 
után a 14. (badeni) hadtest parancsnoka lett. 
1879-ben vonult nyugalomba e ekkor grófi ran-
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got kapott. V. ö. Conrady, Das Lében des Gráfen 
A. v. W. (Berlin 1889); Varnhagen, W. gegen 
BourbaM (u. o. 1897). 

2. W., Kari, bölcsész és költő, szül. Berlinben 
1806 dec. 13., megh. u. o. 1893 ápr. 3. Hegel ta
nítványa volt, kinek bölcseleti irányához hű ma
radt mint a berlini egyetem tanára is. Bölcseleti 
művei közül nevezetesebbek: De Platonis Par-
menide (Berlin 1834); Logik (csak az I. r. jelent 
meg). Tragédiái: Columbus (Berlin 1858, utoljára 
Gildemeister adta ki 1893); Politik u. Liebe (gróf 
Bssex története); Vorlesungen über Shakespeare 
Hamlet (u. o. 1875, 2. kiad. 1893); Macbeth (u. o. 
1885); Sebillers Wallenstein (u. o. 1889) és Les-
sings Nathan (u. o. 1892). Halála után egy kötet 
költeménye jelent meg (Gedichte, kiadta Gilde
meister, Berlin 1895). 

Werder-puskák, a Cramer-Klett-féle gépgyár 
igazgatójától Nürnbergben szerkesztett hátultöltő 
kézi lövőfegyverek. A W. egy töltetűek (11 mm. 
kaliber). 

Werdohl, falu Arnsberg porosz kerületben, 
(1919) 11,049 lakossal, vas- és acélhámorokkal, 
hengermű vekkel, drót-, kasza- és egyéb vasárú-
kószítéssel. 

Werdt, Johann, 1. Werth. 
Werenskiold, Érik, norvég festő, szül. Vin-

gerben 1855 febr. 11. A krisztiániai akadémián 
Middelthun szobrásznak volt tanítványa, majd 
Münchenben Löfftznél és Lindenschmitnél tanult, 
végül Parisban Bonnat vezetése alatt dolgozott. 
A francia realizmusból kiinduló művészete (Pa
raszttemetés, oslói múzeum) utóbb az impresszio
nizmusba fejlődött tovább. W. az újabb norvég 
festészet legkiválóbb alakjainak egyike, aki ki
vált híres kortársainak, Ibsennek, Björnsonnak, 
Griegnek arcképeivel, grafikai művei közül pedig 
főleg Asbjörnson norvég népmeséihez készített 
illusztrációival szerzett népszerűséget. 

Weríel, Franz, költő, szül. 1890 szept. 10. 
Expresszionista lírikus és drámaíró. Költemény
kötetei : Der Weltfreund (1911); Wi'r sind(1913); 
Der Gerichtstag(1918); Beschwörungen (1922); 
drámái: Die Troerinnen (1918); Spiegelmensch 
(trilógia, 1920); Boeksgesang (1921); Schwei-
ger(1922); regényei: Nicht der Mörder (1919); 
Verdi (1924) stb. 

Weríf, Adriáén van der, hollandi festő, szül. 
Kralingenben 1659 jan. 21., megh. Rotterdam
ban 1722 nov. 12. Bglon van der Neernek volt 
tanítványa, azonkívül különösen Gérard de Lai-
resse hatása alatt állt. Rotterdamban és Düssel
dorfban élt, ahol János Vilmos pfalzi választó
fejedelem udvari festője volt. A kor ízlésének 
megfelelő, szinte miniatürszerűen sima és apró
lékos képei (szenttörténeti, mitológiai, genre-
szerü ábrázolások és képmások) hihetetlen ked-
veltségnek örvendtek, kivált olyankor, ha azokba 
némi pikantéria is vegyült. Műveinek egész soro
zatai láthatók a müncheni és drezdai képtárakban. 
AbudapestiSzépművészetiMuzeumban Zsuzsanna 
a fürdőben és egy női képmás. — Öccse, Pieter 
van der W. (1665—1718) bátyjának tanítványa 
volt és teljesen az ő modorát utánozta. 

Wergeland, Henrik Arnold, norvég költő, 
szül. Kristiansandban 1808 jún. 17., megh. u. o. 

1845 júl. 12. Tanulmányai végeztével az ultra-
norvég párt vezetője lett, amely azt Mrdette,hogy 
a norvégoknak kulturális és politikai téren egy
aránt el kell külónödniök a többi skandináv nép
től. 1836-ban egyetemi könyvtárőr, 1840. norvég 
áll. irattárnok Krisztiániában. Munkái: Sifuli-
nikus tréfák (Siful Sifadda álneve után, drama
tizált szatirák, 1827); Sinclair halála (szomorú
játék 1828); A gyermekgyilkos nő (1835) s még 
egynéhány dráma; Skabelsen, Mennesket og Mes
siás (A világ teremtése, az ember és a Messiás, 
tanköltemény 1830). írt azonkívül elbeszélő mü
veket és lírai költeményeket is. A norvégok benne 
egyik legnagyobb vezető szellemüket tisztelik. 
Művei Lassen kiadásában 9 kötetben jelentek 
meg (Christiania 1852). 

Werlhof-féle betegség (morbus maculosus 
Werlhofii), ismeretlen okokból fejlődő vérzé
kenység, melynél nemcsak a bőrön jelentkeznek 
vérzések (ekchymosis), hanem a nyálkahártyákon 
is, sőt a vér a testüregekbe, a nyálkahártyákon 
át a testfelületre is kiszivárog és így véres szék 
vérvizelés, vérköpés, genitalis vérzések stb. kelet
kezhetnek. A betegség rendesen jóindulatú, de 
súlyosabb esetekben lázt, deliriumokat és nagy
fokú vérszegénységet okoz. Halálos is lehet nagy
fokú vérzések v. a kimerülés következtében. 
Gyógyulása lassú s gyakoriak a visszaesések. 

Wermann, Oskar Friedrich,iíémet zeneszerző, 
szül. Meichenben (Szászország) 1840 ápr. 30., 
megh. Oberlosehwitzban (Drezda mellett) 190S 
nov. 22. Számos jeles vokálmüvet írt. Orgona- és-
zongoradarabokat is szerzett. 

Wermdö (Vórmdö), svéd sziget, Stockholm 
közelében, területe 180 km2. 

Wermelskirchen, város Düsseldorf porosz ke
rületben, (i9i9) 15,133 lak., pamut- és selyem
szalag-, selyem-, félselyem- és félgyapjúkelme
szövéssel, ráspoly-, kés- ós szerszámkészítéssel,, 
szeszégetéssel és sörgyártással. 

Wermlands-lan, 1. Vármlands-lan. 
Wermuth, Adolf, német államférfiú, szül. 

Hannoverban 1855 rnárc. 23. A birodalmi belügyi 
hivatalban működött s ott 1904. az alállaintitkári 
rangot érte el. 1900-ban ő rendezte be Helgoland 
első polgári kormányát. Közben a Németbiroda
lom megbízottja volt a melbournei (1888—89) és 
chicagói (1892—93) világkiállításokon. 1903-
1905-ben kereskedelmi szerződések megkötésé
nél működött Szt.-Pétervárott, Rómában, Luzern
ben és Bécsben. 1909 júl. 14-én a távozó Sydow 
helyébe a birodalmi kincstári hivatal államtitkár
jává nevezték ki; 1912—20. Berlin főpolgármes
tere volt. Irodalmi müve: Ein Beamtenleben. 
Erinnerungen (1922). 

Wermutolaj (oleum ábsintliii), illó olaj, az. 
Artemisia absimhium nevű növény szolgáltatja.. 
Sötétzöld, sűrű, 0925—0955 fajsúlyú, keserű izü 
olaj. Likőrök gyártására alkalmazzák. 

Werndl, Josef, osztrák fegyverkovács, szül. 
Steyrben (Felső-Ausztria), megh. u. o. 1889 ápr. 
29. Szülővárosában kis fegyvergyára volt, abból 
alakult az Österr. Waffenfabriks-Gesellschaft,. 
melynek W. lett az igazgatója. W. találmánya. 
az ú. n. W.-puska (1. o.). Szülőföldén 1894. szob
rot állítottak neki. 
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működő hátultöltő puska, a töltényt a vályúalakú 
mélyedésbe téve tolták a puska csövébe, az elsü-
í'skor gyújtószög ütése lobbantotta fel a töltény 
: mekén alkalmazott gyújtóanyagot. A fegyverrel 
porcenkint 15—17 lövést tehettek. Az o.-m. had
seregben 1888-ig használták, a Mannlicher is
métlőfegyver behozataláig, sőt a helyi szolgála
tot teljesít<5 népfólkelés egy részét még a világ
háborúban is ezzel szerelték föl. 

Werne, falu Arnsberg porosz kerületben, (i9i9) 
1S,291 lak., vasművekkel, kémiai gyárral, jelen
tékeny kőszénbányákkal. 

Werner 1. Adolf (Vilmos), ciszt. apát, W. 2. 
testvéröccse, szül. Tiszafüreden 1867 máj. 14. 
A ciszterci rendbe lépett 1883., fölszentelték 
1890. Tanár volt Székesfehérvárott ós Egerben, 
1904. bajai igazgató lett, innen 1917. Egerbe ne
vezték ki igazgatónak. 1924 jún. 25. rendtársai a 
zircz-pilis-pásztó-szentgotthárdi egyesített apát
ságok apátjának választották. Több tudományos 
értekezése jelent meg folyóiratokban. Megírta a 
székesfehérvári főgimnázium történetét (1896). 
Egyéb önállóan megjelent munkái közül fölem
lítendő : Goethe és Kármán (1890); Kisfaludy 
Sándor levélregénye (1890). 

2. W. Gyula, regényíró és publicista, szül. 
Ónodon (Borsod vm.) 1862. A jogot Budapesten 
végezte. Bánffy Dezső br. főispánsága alatt mint 
szolgabíró és árvaszéki elnökműködött Besztercze-
Naszód vm.-ben, majd mint főispáni titkár Alsó-
Fehérben. 1896-ban képviselőnek választották s 
azóta élénk publicisztikai működést fejtett ki. 
-Jelentősebb szépirodalmi munkásságát versek
kel s apróbb elbeszélésekkel kezdte, majd regé
nyeket irt, sajátos műfaja a Jósika modorában 
dolgozott, érdekes meseszövésű és könnyed stilü 
történeti regény. Önállóan megjelent művei: Az 
ö regénye (vers 1884); Júlia szerelme, Sisyphus 
(két elbeszélés, é. n.); Farsang Weimarban (víg
játék, elbeszélések 1889); Anteusz (regény 1893 
és 1919); Andrásfálvy de Andrásfalva (regény 
1894, a M. Tud. Akadémia a Péczely-díjjal tün
tette ki); Nyárutó (regény 1894); Elbeszélések 
(1896); Megvirrad még valaha (regény 1897) ; 
Kendi Imre házassága (az előbbi regény f olyta-
tásal898); Olga (regény 1899); Hunok harca 
(regény 1901); Beszterczei diákok (regény 1903); 
Forgách Simon (regény 1907). Újabb regényei: 
Az áruló, Az emigránsok, Kurucok, labancok 
(4 köt). A pipacsszínü dolmány (1926). Anteusz 
című drámája színre került a Nemzeti Színház
ban 1904. 

Werner, 1. Alfréd, német kémikus, szül. Mtil-
hausenban (Elszász) 1866 dec. 13., megh. Zürich
ben 1919 nov. A zürichi műegyetem tanára volt. 
1913-ban megkapta a kémiai Nobel-díjat. Munkái: 
Lehrbuch der Stereochemie (Jena 1904); Neuere 
Anschaungen auf dem Gebiete der anorganischen 
Chemie (Braunschweig 1913). 

2. W., Anton von, német festő, szül. Odera-
Frankfurtban 1843 máj. 9., megh. Berlinben 1915 
jan. 4. Berlinben, majd Karlsruheban Lessing 
és Schrödter alatt tanult és Scheffel műveihez 
készített illusztrációival és genreképeivel tűnt 
fel. Tanuja volt a német-francia háború végső I 

eseményeinek és csakhamar a német császárság 
hivatalos festője lett, aki mint 1875-től a berlini 
művészeti akadémia igazgatója, rendkívüli tekin
télynek örvendett, de a haladó szellemű művészek 
köréből éles ellenzéket váltott ki. Nagy ügyes
séggel és minden részletre kiterjedő gonddal, de 
szárazon, illusztrációszerűen festett képei mint 
a fiatal császárság dicsőítései hihetetlen népszerű
ségre tettek szert. A legismertebbek közülök: 
Moltke versaülesi dolgozószobájában; A császár
ság proklamációja Versaillesban; Vilmos császár 
a charlottenburgi múzeumban; Bismarck és III. 
Napóleon találkozása; Frigyes Vilmos trónörökös 
Douay francia tábornok holttesténél stb. Más fes
tők közreműködésével ő festette meg a sedani 
csata nagy panorámáját is, mely egész Német
országban az imperializmus hirdetője lett. 

3. W., E„ írói álnév, 1. Bürstenbinder. Megh 
Meranban 1918 okt. 10. 

4. W., Fritz, német festő, szül. Berlinben 1828 
dec. 3., megh. u. o. 1908 ápr. 13. Eleinte rézmetsző 
volt, majd Menzel hatása alatt, akinek alkalmilag 
segédkezett, a festésre tért át és ő is — mestere 
példájára — főleg a rokokó, illetőleg Nagy Frigyes 
korát kultiválta. Utóbb Parisban Bonnat-náí ta
nult és különösen Meissonier befolyása alatt fino
mította technikáját. Annak idején igen népszerű 
művei: A gránátos a rheinsbergi előszobában; 
A Sch'werin-ezred zászlósa; Pesztonkákkal cicázó 
gránátosok a sanssouci-i parkban; Nagy Frigyes 
sanssouci-i könyvtárában (drezdai képtár); A mar-
kotányosnő (Berlin, Nationalgalerie); A könyv
tárnok (u. o.); Vilmos herceg visszatérése a pará
déról, stb. 

5. W., Gottlób Ábrahám, német mineralógus, 
szül. Wehraríban 1750 szept 25., megh. Drezdá
ban 1817 jún. 30. 1775 óta a freibergi bányászati 
akadémia tanára volt s ő adta elő legelőször a 
rendszeres geológiát, amiért a német geológusok 
a «geológia atyja» jelzővel ruházták fel. Leg
nevezetesebb munkái: Beschreibung der Gebirgs-
arten (Drezda 1787); Neue Theorie über die Ent-
stehimg der Gangé (Freiberg 1791); Verzeichniss 
des Mineralienkabinets des Berghauptmanns 
Pabst v. Ohain (2 köt., Freiberg 1792). 

6. W., Hugó, német gazda és író, szül. Berlin
ben 1839 jún. 26., megh. u. o. 1912 okt. 17. Több 
helyen s legutóbb 1889-től a berlini gazd. főisko
lán volt tanár. Igen kiterjedt irodalmi munkás
ságot fejtett ki a gazd. üzemtan s növényterme
léstan terén s legutoljára 1910. kiadta az Illustr. 
Landwirtschafts-Lexikont (4. kiad. Berlin). 

7. W., Kari, német festő, szül. Weimarban 
1808 okt. 4., megh. Lipcsében 1894 jan. 10. A 
lipcsei müv. akadémián tanult, hosszú éveket töl
tött Olaszországban, ismételten utazott Spanyol
országban és a Keleten, végül a lipcsei müv. 
akadémia tanára lett. Nagy sikere volt szín
pompás keleti akvarelljeivel, amelyekből sokat 
díszmunkákban is reprodukáltak. Müveinek egész 
sora a lipcsei múzeumban. 

8. W., Kari, kat. teológus, szül. Hafnerbach-
ban (Alsó-Ausztria) 1821., megh. Bécsben 1888 
ápr. 4-én. Bécsben egyetemi tanár volt. Munkái: 
System der Ethik (Regensburg 1850-52); Thomas 
von Aquin (u. o. 1858); Geschichte der apologe-
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tischen und polemisehen Litteratur (Sehaffhausen 
1861—65); Geschichte der kath. Theologie seit 
dem Tridentínum (München 1866); Beda Vene-
rabilis u. seine Zeit (Wien 1875); Alkuin u. sein 
Jahrhundert (u. o. 1876); Die Seholastik des 
spáteren Mittelalters (u. o. 1881—87); Die italien. 
Philosophie des XIX. Jahrhunderts (u. o. 1884). 

9. W., Richárd Maria, német irodalomtör
ténetíró, szül. Iglauban 1854 aug. 14., megh. Bécs
ben 1913 jan. 31. 1883 óta a lembergi egyetem 
tanára volt. Főműve Hebbel életrajza (1905) és 
Hebbel kritikai kiadása (12 köt. 1900—03). 

10. W., Zacharias, német költő, szül. Königs-
bergben 1768 nov. 18., megh. Bécsben 1823 jan. 17. 
Eleinte porosz állami szolgálatban állott Varsó
ban, 1807. megvált állásától, 1811. Rómában 
áttért a katolikus vallásra és a teológiai tanul
mányok 'végeztével pappá szentelték. 1814 óta 
Bécsben ólt, ahol prédikációival majdnem oly 
hatást ért el, mint a XVII. sz.-ban Ábrahám a 
Santa Clara. Különösen mint drámaíró nagy fon
tosságú. «Der viorundzwanzigste Februar» című 
darabjával az ú. n. sorstragédia megalapítója lett. 
Többi drámái: Die Söhne des Tals (2 rész, 1803); 
Das Kreuz an der Ostsee (Berlin 1806); Martin 
Luther oder die Weihe der Kraft (u. o. 1807); 
Weihe der ünkraft (1813); Attila (1808); Wanda, 
Königin der Sarmaten (Tübingen 1810); Kuni-
gunde die Heilige(Leipzig.1815); Die Mutter der 
Maecabáer (Wien 1810). Összegyűjtött müvei 15 
kötetben jelentek meg (Grimma 1839—41). V. ö. 
Hitzig, Lebensabriss W.-s (Berlin 1823). 

Wernerit (ásv.) a. m. szkapolit. 
Wernerius, 1. Imerius. 
Wernher der Gartener vagy Gartenaere, 

XIII. sz.-beli német költő, egy bajor kolostornak 
(talán Ranshofennek) világi tagja és kertésze, 
ki Meier Helmbrecht c. elbeszélésével a keresz
tény irodalomnak első társadalmi novelláját al
kotta meg. Egy nagyzó parasztflúnak léha életé
ben és tragikus halálában pompás kortörténeti 
képet tár elénk. Kiadták Bergmann (Wiener Jahr-
biícher, 1839), von der Hagen (Gesammtaben-
teuer, Stuttgart 1850) ós Lambel (Erzáhlungen 
und Schwánke, Leipzig 1872). 

Wernicke, Kari, német orvos, elmegyógyász, 
szül. Tarnowitzban (Pelső-Szilézia) 1848., megh. 
baleset következtében Dörrbergben 1905 jan. 15. 
Boroszlóban, majd Halléban volt egyetemi tanár. 
Különösen az agy betegségeknek és az elmebeteg
ségeknek anatómiai alapon való gyógyítása és 
ezekre vonatkozó tanulmányai tették elismertté. 

Wernigerode, az ugyanily nevű járás és a 
Stolberg-W. grófság egykori székhelye Magde-
burg porosz kerületben, (1919) 18,389 lak., vas
öntéssel, csokoládé-, gép-, szivar- és festék
gyártással. A város fölött van a hercegi kastély 
állatkerttel, ennek lábánál pedig a horcegi 
könyvtár (106,400 kötettel, híres biblia-gyűjte
ménnyel, 1150 kézirattal és 10,000 térképpel). 
— W. grófság, amely 1876 óta W. járást alkotja, 
eredetileg német birodalmi grófság volt, amely a 
grófi család fórfiágának kihaltával a Stolberg-
(1. o.) családra szállott. A grófok 1714. főhatósági 
jogaik egyrészéről lemondtak a porosz király
ság javára. 1807-ben Napóleon a vesztfáliai 

királysághoz csatolta. A bécsi kongresszus vissza
adta Poroszországnak. 

Wernz, Franz Xavér, jezsuita generális, szül. 
Rottweilben 1842 dec. 4., megh. Rómában 1914 
aug. 20., ugyanazon az éjjel, amelyen X. Pius 
pápa meghalt. Előbb az angliai ditton-haili 
teológiai intézet tanára volt, 1883. a Collegiurr. 
Romanum tanára, 1894. rektora lett, egyszer
smind a Gregoriánus-egyetemnek is tanára. 
1906-ban a jezsuita-rend egyetemes kongregá
ciója a rend generálisának választotta meg. 
Kánonjogi munkája: Jus decretalium ad usum 
praeleetionum (Róma 1898—1904, 4 köt.). 

Werra, a Weser jobboldali fő forrásfolyója. 
A Thüringerwald DNy.-i lejtőin ered, nem messzo 
K.-re Hildburghausentól. A Thüringerwald és a 
Rhön közt fekvő széles medencén folyik végig 
ÉNy.-ras 269 km. hosszú, legnagyobbrészt közép-
szakaszjellegű futás után Mündennél a Fuldával 
egyesül s innentől kezdve WTesernek nevezik. 

Werre (Westfaleni v. Lippei Werra), a 
Weser baloldali mellékfolyója. Lippe hercegség 
területén ered nem messze DK.-re Detmoldtói. 
96 km. hosszú, középszakasz jellegű futás után 
Minden fölött, Rehme-nól torkolik. 

Wertach, a Lech baloldali mellékfolyója 
Schwaben kerületben, Bajorországban. Az Al-
gaui-Alpokban ered s 135 km. hosszú. Augsburg-
nál torkolik. 

Werth (Werát, Weeri), Johann, császári lo
vasvezér, szül. Büttgenben (Jülich) 1500 körül, 
megh. Benatekben (Csehország) 1652 szept. 16. 
Paraszt szülőktől származott s előbb a spanyol 
seregben, majd a Liga szolgálatában harcolt. 
1632-ben ezredes lett és birodalmi nemességet 
kapott. A nördlingeni csatát ő döntötte el (1634 
szept. 6.) a császáriak javára, ezért II. Ferdinánd 
altábornaggyá nevezte ki. 1636-ban Belgiumból 
néhány lovasezreddel Franciaországba tört s 
egész Parisig portyázott. 1638 márc. 3. Weimari 
Bernát fogságába került s Richelieu kívánsá
gára Parisba vitték, hol tisztes fogságban tar
tották. 1642-ben kicserélték Horn svéd tábor
naggyal. 1643 nov. 24. Tuttlingen mellett verte 
meg a franciákat, 1645 máj. 5. Mergentheim, 
aug. 3. pedig Allersheim mellett győzött. 1647-ben, 
mikor Miksa bajor választófejedelem a svédek
kel fegyverszünetet kötött, a bajor sereget a 
császár pártjára akarta vonni, de eredménytele
nül és csak nehezen menekült el Miksa bosszúja 
elől. Ezért III. Ferdinánd grófi rangra emelte és 
lovassági tábornokká nevezte ki. Később kibékült 
Miksával s 1648 okt. 6. Dachau mellett megverte 
a franciákat ós svédeket. A béke megkötése után 
Csehországba vonult benateki birtokára, melyet 
a császártól kapott. V. ö. Teicher, Johann Frei-
herr von W. (Augsburg 1876). 

Wertheimer, Í.Ede (monori), történetíró, szül. 
Budapesten 1848 jún. 2. Tanulmányait Buda
pesten, Bécsben ós Berlinben végezte. 1877-ben 
kolozsvári egyetemi m. tanár lett, azután a nagy
szebeni, később a pozsonyi jogakadémia tanárávfi 
nevezték ki. 1914-ben nyugalomba vonult és udv. 
tanácsosi méltóságot kapott. Az Akadémiának 
1900 óta levelező tagja. Számos történelmi érte
kezést írt folyóiratokba és napilapokba. Önállóan 
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B9gjelent müvei: Ausztria és Magyarország 
története a XIX. század első tizedében (Buda
pest 1884—1890., 2 köt. németül is .Lipcsében); 
Die drei Ersten Frauen des Kaisers Pranz (Leip-
zig 1893); Die Verbanntendes ersten Kaiserreichs 
•(n. o. 1895); Az 1811—12-iki magyar ország
gyűlés (Budapest 1900); Der Herzog von Reich-
stadt (Cotta 1902, II. köt. 1913., angol és svéd 
nyelven is); Gróf Andrássij Gyula élete és kora 
{Budapest 1910—1913, 3 köt., németül is Stutt
gartban). 

2. W. Manó, 1. Vér Mátyás. 
Wertheimer, 1. Josefvon, osztrák emberbarát 

és iró, szül. Bécsben 1800 márc. 15., megh. 1887 
márc. 15. Mint atyjáuak üzlettársa nagy utazá
sokat tett és londoni tartózkodása alatt különösen 
az ottani gyermekkerti intézményeket tanul
mányozta. Hazatérte után felszólította az osz
trák kormányt gyermekkertek felállítására, ami 
a katolikus papság segítségével és Karolina 
Auguszta főhercegasszony pártfogásával meg is 
történt. 1840 óta nagy munkásságot fejtett ki 
Mtsorsosainak iskoláztatása érdekében. Legne
vezetesebb alkotása volt a zsidó árvaház és az 
Israelitische Allianz. Erdemei elismeréséül a csá
szár nemességre emelte. Több röpiratban foglal
kozott a zsidók társadalmi és politikai helyzeté
vel, az emancipáció kérdésével. Irodalmi munkái 
között legnevezetesebb: Die Juden in Oester-
reich vom Standpunkte der Geschichte des Rech-
tes und des Staatsvortheiles (Leipzig 1842). 

2. W., Sámson, az osztrák császári ház ban
kárja ós magyar országos rabbi, szül. Worms-
ban 1658 jan. 17., megh. Bécsben 172-4 aug. 6. 
Bécsbe 1684-be jött s nagy kegybe jutott I. Lipót
nál, aki több ízben kitüntette. A spanyol örökö
södési háborúban ő vállalta a császári hadsereg 
felszerelését ós élelmezését é3 nagy hitelt szerzett 
az osztrák udvarnak. 1703-ban I. Lipót kinevezte 
udvari faktorának s fölmentette a zsidó adó fize
tése alól. III. Károlytól megnyerte az «országos-
rabbi» címet és általánosan cczsidó császárnak)) 
(Juden-Kaiser) hívták. Irodalmi munkásságot is 
fejtett ki. Mikor Eisenmenger «Entdeektes Juden-
thum» c. munkája megjelent, kieszközölte I. Li
pótnál, hogy a könyvet elkobozzák. A Rákóczi
szabadságharc alatt elpusztult kismartoni hit
községet újjáalkotta, zsidó templomot épített és a 
róla elnevezett Samson-Schulet alapította. 

Wertheim-féle műtét, a belső női nemiszervek 
rosszindulatú daganatainak (méhrák) kiirtására 
szolgáló műtéti eljárás, amelynél az összes belső 
nemiszerveket függelékeikkel és a környező kötő
szövettel és nyirokmirigyekkel együtt eltávo
lítják. 

Wertheim-szekrény,l. Tűzálló és Vas- és fém
bútor ok. 

Wertner Mór, történetíró, szül. Spáczán (Po
zsony vm.) 1849 júl. 26., megh. Párkányban 1921 
jún. 8. A bécsi egyetemen 1872. orvosi oklevelet 
nyert. 1874-ig a komárommegyei Csicsón, majd 
Szenczen, később Pozsonyban és Esztergom vm.-
ben működött mint orvos. 1874 óta foglalkozott 
a történettudománnyal; 1884-ig jóformán kizáró
lag orvostörténeti és közegészségügyi dolgozato
kat írt. 1884 óta azonban nagyobbára történelmi, 

elsősorban genealógiai tanulmányokkal foglal
kozott. A Turulban, Heroldban, Adlerban, Száza
dokban, a berlini Herald. Vierteljahrschriftben, 
az Erdélyi Múzeumban sok értekezést közölt. 
Legfőbb művei: A délszláv uralkodói családok 
genealógiai története a középkorban (Temesvár 
1891); A magyar nemzetségek a XVI. sz. köze
péig (u. o. 2 köt., 1891); Az Árpádok családi 
története (1892); IV. Béla magyar király törté
nete (Temesvár 1893). 

Werunsky, Emil, német történetíró, szül. 
Miesben (Csehország) 1850 ápr. 6. A prágai egye
tem tanára lett 1882. Pő műve : Geschichte Kaiser 
Karls IV. und seiner Zeit (Innsbruck 1880—92, 
3 köt.). 

Werwick, város Ny.-Flandria belga tartomány
ban, (1910) 9983 lak., dohánygyártással, a XIV. 
sz.-ból való szép templommal. 

"IVerwolf (ném.), a germán néphit szerint oly 
ember, aki koronkínt farkassá válhatik. L. Li-
kantrópia és Farkaskoldus. V. ö. Hertz, Der W. 
(1862). 

Wese János, lundi (lundeni) érsek és I. Ferdi
nánd magyar király és V. Károly császár taná
csosa. Életsorsáról csak annyi ismeretes, hogy a 
reformáció behozatala után hazájából, Svédor
szágból eltávozott ós a Habsburgok szolgálatába 
állott. Ezek megbízásából több alkalommal járt 
hazánkban diplomáciai megbízásban; 1538. Pels 
Lénárt társaságában ő kötötte meg I. Ferdinánd 
és I. János közt a váradi békét. 

Wesel, város és egykori vár Düsseldorf porosz 
kerületben, (1919) 22,278 lak., szappan-, drót-, 
cementárúgyártással, cukorfinomítóval, fürész-
és gőzmalmokkal. Templomai közül nevezetesebb 
az 1181. felállított Nagy- vagy Willibrordi-tem-
plom. W.-ről 700. történik először említés; a kö
zépkorban a hanzának volt tagja. 1666-ban került 
Brandenburghoz. 

Wesel, Johann von, teológus, 1. rRucJiralh. 
Wesenberg (Rakvere), város Észtországban, 

Wierland kerületben, a balti vasút mellett, (1922) 
9300 lak. Szép kastélyromja van. A középkorban 
nevezetes hely volt. 

Wesendonck, Ottó, német kereskedő, Wagner 
Eichárd legönfeláldozóbb barátainak egyike, szül. 
1814., megh. Berlinben 1896. nov.-ben. A fele
sége, Mathilde (megh. 1902. aug. 29.) nagy és 
fontos szerepet játszott Wagner életében, külö
nösen a Tristan megírásának idején. Ő írta Wag
ner öt dalának a szövegét (Tristanvorstudien). 
V. ö. W. Golther, Richárd Wagner an Mathilde 
W. (Tagebuchblátter und Briefe aus den Jahren 
1853—71. Berlin 1904.) 

Weser (lat. Bisurgis, ófelnémet Wisera), nagy 
németországi folyó. A Közép-német Hegyvidék
ben eredő Fulda és Werra összefolyásából kelet
kezik Mündennél, Kassel közelében. Jó darabig 
még a hegyvidéken, széles völgyben folyik. Min
dennél csinos szorosban (Porta Westfalica) áttöri 
a Weser-láncot és kiér az É.-nómet síkságra. 
Erősen kanyarog, nem zátonyos, csak Bremen 
táján van benne néhány sziget. Azon alul széles 
tölcsértorkolata van s ebben a dagály messze 
felnyomul a tengerről. Mündentől torkolatáig 451 
km., a Werrával együtt 720 km. hosszú. A W. 
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egész vízgyűjtőiének területe 48,000 km'-'. Mün-
dennél 94 m., Mindennél 180 m., Bremennél 130 m., 
Bremerhaven előtt 1200 m. és torkolatában 12 
km. széles. Nagy tengeri hajók esak Bremer-
havenig jöhetnek föl s esak 5 m.-nél nem mélyebb 
járatúak juthatnak Bremenig. A folyón a teher
forgalom jelentékeny: fa, kő, szén, cement, vas
ipari készítmények, vászon, gyapjú, dohány stb. 
V. ö. Ptihrer auf den deutschen Schiffahrtstrassen, 
II. 1. Ems-Wesergebiet, 3. kiadás, Berlin 1907. 

Weser-hegység név alatt foglaljuk össze azt 
a 2—300 m. magas, összetöredezett és erősen le
pusztult hegyvidéket, amely a Weser mindkét 
partját, a Pulda és a Werra egyesülésétől egé
szen a Porta Westfalicáig kiséri. K.-en a Leine 
völgye s a Göttingeui erdőség medencéje, É.-on 
az Alföld, Ny.-on a Münsterland lapálya határol
ják. A hegység ÉNy.—DK. irányú törésekkel van 
szétdarabolva, az alsó karbonkori rétegeknél idő
sebb kőzetek össze vannak benne gyűrve, a felső 
karbonkoriak és ennél fiatalabbak táblásán fe-
küsznek benne s különösen a triasz-kori táblák 
kiterjedtek. Legészaknyugatabbra a Weser-láne 
ós a Teutoburgi-erdő nyúlnak el, egészen az Bms 
folyó közeléig. Eredetileg összefüggőbb plató 
volt, ezen fejlődött ki a Weser, de aztán belevágta 
völgyét s ma meglehetősen szűk völgye van, első
rangú közlekedő út nem vezet benne, ezért a völgy 
alföldi nyílása előtt igazi nagy város nem is fej
lődött ki. A szelíd, alacsony hegyvidék kemény 
kőzeteit majdnem mindenütt fiatal szubaerikus 
rétegek fedik, ezért elég termékeny, igen sűrűn 
lakott, völgyeiben egyik helység a másik mellett. 
Mivel a hegyvidékben van szén, vas, ásványvíz
források, sósforrások stb., nagyon fejlett ipara 
van. Ásványvízforrások a pyrmonti, rehburgi és 
nenndorfl. Részei a Weser jobbpartján: Bram-
wald, Solling vagy Solingi erdő, Hils, Ith és az 
Osterwald, Nesselbsrg, Süntel, Deister-Bücke-
berg, Weserlánc, Teutoburgerwald, Eeinhards-
waid, Egge-hegység stb. 

Wesley (ejtsd: vezié), John, a metodista feleke
zet alapitója, szül. Epworthban (Angolország) 
1703 jún. 17., megh. 1791 márc. 2. Az oxfordi 
egyetemen 1725. végezvén teológiai tanulmá
nyait, 1728. pappá avatták. Visszatérvén Ox
fordba, öccsével Charles-lal együtt tevékeny részt 
kezdett venni azorí~ vallásos társulati mozgal
makban, melyekből a metodizmus eredt (1. Me
todisták). 1735-ben kiutazott Georgiába, hogy 
az ottani indiánusok ós gyarmatosok között 
prédikáljon. Két évet töltött ez északamerikai 
államban, amikor visszatérvén Angolországba, 
nagy buzgalommal kereste a morva-testvérekkel 
való összeköttetést, fölkereste őket Herrnhutban, 
megismerkedett Zinzendorffal s visszatérvén 
Angolországba, régi barátja, Whitefleld példájára 
1739. elkezdett a szabad ég alatt prédikálni. 1740-
ben ünnepélyesen elszakadt a morva-testvérek
től, mint akiktől lényeges hitelvi pontokban kü
lönbözött, majd ugyanazon évben Whitefleldtől 
is elszakadt, ami miatt a metodista felekezet két 
árnyalatra, kálvinista és arminiánus metodis
tákra szakadt. Több polemikus és vallásos tar
talmú művet írt. V. ö. The works of the Eev. 
John W. (16 köt., London 1809); Dr. Goke és Mr. 

Moore, Life of the Eev. John W. (London 1792); 
Buruhard, Vollstándige Geschichte der Metho-
disten in England (2 köt., Nürnberg 1796); Win-
chester, Life of John W. (London 1906). 

W e s m . , természetrajzi nevek után Wesmael 
Konstantin belga entomológus nevének rövidí
tése, szül. 1798., megh. 1872. A brüsszeli egye
tem tanára volt s főleg a rovarok tanulmányozá
sával foglalkozott. 

Wesmael, Konstantin, 1. Wesm. 
Wessel, 1. (Gansfort) Johannes, németalföldi 

tudós, a reformáció előmunkása, szül. Gronin-
génben (Hollandia) 1420 körül, megh. 1489 okt. 4. 
A Zwolleban levő «közösen együtt élő testvérek* 
körében, azok vallásos szellemében növekedett 
fel, később Kölnben, Löwenben, Heidelbergben és 
Parisban tanított. Barátai mint a világ világos
ságát (lux mundi) tisztelték; ellenfelei a skolaszti-
cizmussal folytatott küzdelmeiért Magister con-
tradictionumnak címezték. W. már határozottan 
kimondja, hogy a keresztény vallás és hittudo
mány alapja kizárólag a biblia. Müveinek egy része 
ily cím ala"tt jelent meg : Farrago rerum theologi-
carum (1512), melyhez Luther írt bevezetést. 

2. W., Johann Hermann, norvég költő, szüL 
Vestbyben (Oslo mellett) 1742 okt. 6., megh. 
Kopenhágában 1785 dec. 29. Híressé lett Kjaer-
lighed uden Strömper (Szerelem harisnya nélkül, 
1772) e.vígjátékával, amellyel a klasszikus dráma 
epigonjait nevetségessé tette. 

Wesselényi-csaZád (hádadi báró), Nógrád vár
megyéből eredő család, melynek korábbi története 
tisztázva nincs. Nevét a család a nógrádmegyei 
Wesselény helységtől vette. A család történetét a 
XVI. sz.-tól kezdve követ
hetjük biztosan, amikor 
Erdélybe költözött és ott 
Farkas két fia, X Miklós 
és 1. Ferenc előkelő szere
pet játszottak. I. Miklós 
(szül. 1504., megh. 1584 
márc. 10.) János királynak 
volt belső embere és vele 
harcolt több ízben. János 
Zsigmond alatt mint er
délyi ítélő mester szerepelt. 
Ott találjuk a Békés G. 
hívei ellen indított perben 
is. Fia Gáspár, unokája 
Boldizsár dobokai főispán volt s utóbbiban a 
gyekéi ág flágon kihalt. I. Ferenc a szentpáli 
csata után menekült, később Báthory István meg
kegyelmezett neki, sőt kincstartóvá tette és meg
ajándékozta a hadadi birtokkal, amelytől előnevét 
nyerte a család. Ezen I. Ferenc harcolt az oroszok 
ellen is, melyért lengyel honfiúsítást és 1582. báró
ságot nyert. Nejétől, Sárkándi Annától két na 
maradt: I. István és I. Pál. Az előbbi kezdte meg 
a családban a főispánok sorát Közép-Szolnok 
vm.-ben, melyet majdnem a jelenkorig viseltek a 
család tagjai. Volt szerémi bán is és tanácsúr. 
I. Istvánnak fia II. Ferenc, a nagyhírű nádor (l.o.), 
akinek két fia maradt: László, szendrői kapitány 
és Ádám, füleki kapitány. Egyiknek sem maradt 
gyermeke. I. Pál erdélyi kincstartónak fia volt 
II. István, Külső-Szolnok főispánja, ennek fia 

Wesselényi-család címere 
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II. Pál, ki a Thököly-pártaak volt éltető lelke 
és híres tábornoka. II. Pálnak egy fia maradt 
III. István, hűséges embere az uralkodóháznak. 
A Rákóczi-harcokban mint ellenfelük működött. 
Unyerte a v. b. t. tanácsosi rangot, volt kormány-

• zéki tanácsos, Külső-Szolnok főispánja stb. Gyer
mekeiben III. Ferenc és IV. Istvánban a család 
két ágra vál t : idősebb és ifjabb ágra. 

Idősebb ág. Megalapítója 111. Ferenc (szül. 
Szebenben 1705 szept. 6., megh. 1775 márc. 25.). 
Szintén K.-Szolnok főispánja volt. 1736-ban cs. 
kir. kamarás, 1760. v. b. t. tanácsos lett. Főgond-
noka volt az enyedi kollégiumnak. Fia, Farkas 
atyja székét foglalta el mint főispán. 

Ifjabb ág. Megalapítója IV. István (szül. 1708., 
megh. 1758.) gyalogsági kapitány volt. Viselte a 
kolozsvári ev. ref. főiskola és az egyházkerületi 
gondnoki tisztet. Nejétől, vargyasi báró Dániel 
Polixenától 12 gyermeke maradt, különösen ne
vezetes II. Miklós (1. o.). Ennek fia III. Miklós 
(1. o.). III. Miklósnak fiai: IV. Miklós (szül. Zsi
bón 1845 dec. 13.), a főrendiház tagja, magyar 
királyi koronaőr, megh. 1916., megalapítója a 
W.-kultúregyesületnek, melynek célja a magya
rosítás. Béla (szül. Zsibón 1847 márc. 11., megh. 
1909.) szintén főrendiházi tag. Az erdélyi főúri 
társaság egyik legnépszerűbb tagja, aki különö
sen a sport terén játszott nagy szerepet. 

1. W. Ferenc gróf, szül. 1605., megh. Lipcsé
ben 1667 márc. 23. W. István, II. Ferdinánd király 
tanácsosának fia volt. A jezsuiták nagyszombati 
iskolájában nevelkedett, hol a kat. vallásra tért. 
Hatalmas testi ereje s heves vérmérséklete kato
nai pályára vitték. Nagyon fiatalon részt vett több 
csatában a törökök ellen. IV. Ulászló lengyel ki
rálynak is segítségére volt egy magyar csapattal 
az oroszok és tatárok ellen, amely tettéért lengyel 
indigenátust és 100,000 tallér- értékű uradalmat 
nyert, II. Ferdinánd grófi rangra emelte s Fülek 
várának parancsnokává nevezte ki. 1647-ben Ma
gyarország főkapitányává lett s mint ilyen, har
colt a svédek, később Rákóczi György ellen. 1644-
ben bevette Murányt, még pedig Széehy Mária 
segélyével, akit feleségül is vett. Ferdinánd király 
e tettéért neki ajándékozta Murány és Balog vá
rát. Az 1655 márc. 15-iki pozsonyi országgyűlés 
nádorrá választotta. 1662-ben a protestáns ügyek 
?lintézésében tevékeny részt vett, még pedig az 
ország javára. 1663-ban a törökök ellen harcolt. 
1665-ben a trencséni és zólyomi fürdőkben tár
gyaló összeesküvőkhöz csatlakozott, de még az 
összeesküvés felfedezése előtt meghalt. 

2. W. Miklós báró, id., szül. Zsibón 1750 dec. 
11-én, megh. u. o. 1809 okt. 25. Tizenhétéves ko
rában a Bethlen-huszárok közé lépett s 1772. már 
kapitányként volt jelen a Lengyelországból Má
ria Teréziára jutott résznek megszállásakor. Lel
kében a nemes indulatok és a legszélsőségesebb 
szenvedélyek uralkodtak s olyan tetteket vitt 
véghez, amelyek végre is katonai állásáról lemon
dásra kényszerítették. 1777-ben a szebeni zárdá
ból elrabolta Cserei Ilonát és feleségül vette s 
ezentúl Zsibón élt. A szabadságeszmék iránt lel
kesült s éppen ez hozta összeütközésbe Haller 
gróffal, aki nagyon aulikus természetű volt. For
málisan hadat is vezetett ellene s a Haller-vár 

védőjét, egy kapitányt, elfogta. B jogsértés miatt 
II. József Kufsteinba záratta. 1789 dec. 15-én 
nyolc évi fogság után szabadult ki neje közben
járására. 1791-ben az erdélyi országgyűlésen
jelent meg és tüzes szónoklataival az ellenzéket 
maga mellé vonta. Innentől kezdve 1809-ig min
den országgyűlésen szerepelt. 1804-ben Közép-
Szolnok főispáni helytartója lett. Az irodalom, 
vezérembereivel élénk összeköttetésben állt. 

3. W. Miklós báró, ifj., szül. Zsibón 1796., 
megh. Pesten 1850 ápr. 21. Az id. W. Miklós és-
Cserei Ilona fia. Örökölte apja hatalmas erejét s 
ósztehetségét és anyja nemes szívét. Közpályáját 
1818. kezdte a vármegyegyűlóseken, hol a poli
tikai helyzet megvitatása volt a fő téma. 1823-
ban hosszú szünet után újra a politikai esemé
nyek kerültek felszínre. Ez időben ismerkedett, 
meg Széchenyi Istvánnal és angol-francia útjára 
társává lett. Visszatértük után az országgyűlési 
főrendű ellenzékegyik vezőrférfia. 1833-ban jelent 
meg a Balítéletek (Bukarest), mely sokáig tiltott 
könyv maradt. 1834-ben az országgyűlésen nagy 
szerepet vitt, az országgyűlés berekesztése utáu 
a magyar és erdélyi királyi táblák perbe fogták. 
AZ előbbi azért, mert kőnyomdát állított és az 
országgyűlés tárgyalásait lenyomatta, az utóbbi 
pedig egy beszédéért, melyet a szatmárvármegyei 
közgyűlésen az örökváltság tárgyában mondott. 
A perét Kölcsey védelmezte. Elítéltetése előtt 
1838. a pesti árvíz alkalmával tanúsított bátor 
életmentéseivel még növelte hírét. ítélete kihir
detése után a budai várban, majd önkéntes szám
űzetésben Grafenbergben töltötte fogságát, hová 
szembaja miatt ment. Pár év múlva azonban 
megvakult. Érdemei vannak a kisdedóvás elter
jesztése, a selyemtenyésztés meghonosítása és a 
földmivelés és állattenyésztés körül. Hosszas tá
vollét után az 1848-iki események szólították 
haza, de már nem tudott úgy hatni, mint a ko
rábbi országgyűléseken. Visszavonult újra Grá-
fenbergbe s midőn 1850. vissza akart térni hazá
jába, az úton meghűlt s Pesten meghalt. Buda
pest főváros hálából a Ferenciek belvárosi tem
ploma falába illesztett emléktáblán örökítette 
meg azt a jelenetet, melyet Vörösmarty Árvizi 
hajós költeménye dicsőitett. Művei: Szózat a ma
gyar és szláv nemzetiség ügyében (Leipzig 1843); 
Á régi híres ménesek egyike megszűnésének 
okairól (Pest 1829). 

Wesselényi-féle összeesküvés. Első indító
oka a vasvári béke volt. A magyar nemzet mind
inkább meggyőződött róla, hogy e békekötés tulaj-
donképeni oka az volt, hogy a bécsi udvar, kül
politikai bonyalmaktól mentesen minél előbb sort 
akart keríteni Magyarország úgy vallási, mint 
politikai szabadságának eltörlésére. Emiatt az 
országnak éppen azon főemberei, kik hivatalos 
állásuknál fogva legközelebbről ítélhették meg 
a helyzetet, nem találtak más utat a szabadulásra, 
mint az összeesküvést. Maguk a német s a ka
tolikus párt főemberei kezdték meg az össze
esküvést, melynek élére Wesselényi Ferenc ná
dor állott. Resztvettek még benne Zrínyi Péter 
horvát bán, Nádasdy Ferenc országbíró, Frange-
pán Ferenc és I. Rákóczi Ferenc. Értekezéseket 
tartottak a stubnyai fürdőben, utóbb Sárospatakon 
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és Munkácson, melyeken Apafi minisztere, Teleki 
Mihály is megjelent s mely összejöveteleken 
a nádor javaslatára abban állapodtak meg, hogy 
előbb még felszólítják Lipótot az alkotmány meg
tartására s ha ez nem segitene, fegyverhez nyúl
nak. A kivitel eszközeire nézve abban állapodtak 
meg, hogy Apafi fejedelem közbenjárásával a 
szultánhoz folyamodnak s az ezáltal nyújtandó 
segítségért 60,000 arany évi adófizetést ajánlottak 
fel. Apafi el is vállalta a közbenjárást, de a török 
•el lévén foglalva Kréta ostromlásával s tekintet
tel is lévén a nemrég kötött vasvári békére, nem 
tartá tanácsosnak ilyen vállalatba kezdeni. Eköz
ben 1667 márc. meghalt Wesselényi s halálával 
más fordulatot vett az összeesküvés. Most Ná
dasdy Ferenc, akkoriban Magyarország leggazda
gabb embere, állott az összeesküvés élére. Nádasdy 
első sorban a maga javát akarta s meg akarta 
szerezni a nádori méltóságot. Az összeeskü
vők látván, hogy a szultán ügyüket nem akarja 
támogatni, XIV. Lajos francia királyhoz fordultak, 
aki kezdetben biztatta őket, de az aacheni béke 
megkötése után ő is elmaradt s midőn segélyét 
kérték, ezt Lipót megtudta. Ekkor mind Zrínyi, 
mind Nádasdy úgy akartak magukon segíteni, 
hogy egymást Lipótnál kölcsönösen bevádolták. 
Lipót nemcsak megkegyelmezett nekik, de még 
hivatalaikban is meghagyta őket. A kegyelem 
azonban csak arra szolgált, hogy tőrbe csalja 
Zrínyit és Nádasdyt. Ezek most ismét felújíthatni 
vélték a haza felszabadításához kapcsolt nagy 
terveiket. Követeket küldtek a portára, mely
től Magyarországot Zrínyinek, Erdélyt Rákó
czinak kérték s ezáltal Apafit is halálosan megsér
tették, aki elkeseredve ajánlotta fel támogatását 
Lipótnak. Ily körülmények között — bár a török 
megtagadta a segítséget —• 1670. kitűzték a 
felkelés zászlaját. Zrínyi és Prangepán Ferenc 
Csáktonryán, Rákóczi Ferenc pedig az északi 
vármegyékben jelent meg hadaival. Fellépésük
nek nem volt semmi sikere, Zrínyi és Frangepán 
megadták magukat, Rákóczi szintén letette a 
fegyvert. A kormány egymásután fogatta el a 
mozgalom főrészeseit s egy bizottságot állíttatott 
fel Lőcsén a lázadás összes részeseinek kinyomo-
zására. Nádasdyt, Frangepánt és Zrínyit a tör
vénytelenül Bécsben szervezett törvényszék elé 
állították, mely móltóságuktól, vagyonuktól meg
fosztatta és lefejeztette őket. A többi össze
esküvő fölött egy Pozsonyban felállított törvény
szék ítélt, mely kettőt kivégeztetett s mintegy 
300-at jószágvesztésre ítélt. 

Wessely, 1. Hartwig (Hirz) Naftali, zsidó 
tudós és író, szül. Hamburgban 1725., megh. 
u. o. 1805 febr. 25. Mint a Feitel bankház főnöke 
Amsterdamba került és szabad idejét a tudomány
nak szentelte ; később Berlinbe ment és ott is
merkedett meg Mendelsohn Mózessel, akinek 
bibliafordításához hébernyelvű kommentárt irt. 
Ezenkívül számos munkája jelent meg. Legneveze
tesebb a Siré Tiferesz eposz a zsidók egyiptomi 
kivonulásáról, a Széfer Hammidót c. etikája. Mü
veit lefordították németre, angolra és olaszra. 

2. W., Jozefa, német színésznő, szül. Bécsben 
1860 márc. 18., megh. Karlsbadban 1887 aug. 12. 
1876-ban lépett fel először a lipcsei színházban. 

1879-ben a bécsi Burgszinház tagja lett. Különö
sen fiatal drámai szerepre nagy volt a hivatott-
sága, mint Margit (Faust), Lujza (Ármány és 
szerelem), Mária (Clavigo) stb. 

Wessenberg, Ignaz Heinrich Kari, báró, kat. 
teológus, szül. Drezdában 1774 nov. 4., megh. 
Konstanzban 1860 aug. 9. Tanult Würzburgban 
és Bécsben. 1798-ban konstanzi kanonok, 1802. 
a konstanzi püspökség általános helytartója lett. 
A pápa megtiltotta neki hivatala gyakorlását, 
mert az ú. n. humánus vallás után áhítozott, 
amelyben titkok, dogmák nincsenek és az erkölcs 
is csak természetes indító okokon nyugszik, a li
turgiába a német nyelvet akarta bevinni. A pro
testáns kormánytól támogatva, nem törődött a 
pápai tilalommal, a régi, kedvelt ájtatosságokat, 
pl. a szent olvasót, a különféle jámbor társulato
kat, búcsújárásokat, körmeneteket eltörölte, a 
szentségek felvételét megnehezítette. Ennek kö
vetkeztében szakadás állott be a papságban. VII. 
Pius pápa tiltakozása ellenére a püspök elhalálo
zásakor a káptalan W.-et választotta káptalani 
vikáriusnak. A pápa semmisnek nyilvánította a 
választást, de a nagyherceg meghagyta W.-et 
helytartói állásában. W. erre Rómába utazott, de 
siker nélkül és megmaradt kétséges helyzetében. 
Végre 1827., midőn a konstanzi püspökség meg
szűnt, visszavonult a magánéletbe. A badeni ka
mara képviselője volt és irodalommal foglalko
zott. Munkái közül felemlítendők: Die Elementar-
bildung des Volks (1814); Die Bergpredigt Christi 
(6. kiad. St. Gallen 1861); Die christlichen Bilder 
(2 köt., Konstanz 1827); Die Stellung des römi-
sehen Stuhls gegenüber dem Geist des 19. Jahr-
hunderts (névteJenül 1833); Über Schwármerei 
(Heilbronn 1834); Die grossen Kirchenversamrn-
lungen des 15. und 16. Jahrhunderts in'Beziehung 
auf Kirchenverbesserung (4 köt., Konstanz 1840); 
Gott und die WTelt (2 köt., Heidelberg 1857); Die 
Eintracht zwischen Kirche und Staat (kiadta 
Beck, Aarau 1869); W.-s samtliche Dichtungen 
(7 köt., Stuttgart 1834—55). 

Wessenberg-Ampringen, Johann Philijyp, 
báró, osztrák államférfiú, szül. Drezdában 1773 
nov. 28., megh. Freiburgban 1858 aug. 1. Osztrák 
államszolgáíatba lépve fontos diplomáciai meg
bízatásokat végzett. 1808-ban berlini, 1811. mün
cheni követ lett; 1813. ő kötötte meg Ausztria 
szövetségét Nagy-Britanniával. A bécsi kongresz-
szus után (1819) visszavonult a közélettől, mert 
nem helyeselte Metternich reakciós politikáját. 
Csak 1830—31. szerepelt a londoni konferencián 
mint Ausztria megbízottja. A forradalmi mozgal
mak idején 1848 máj. Bécsbe ment s a Pillersdorí-
minisztérium lemondása után 1848 júl. az lij 
osztrák kormány élére állott, melyben a külügyi 
tárcát is vállalta. Az okt. 6-ikifelkelés alkalmával 
őt is halálra kereste a nép, de a képviselőházba 
menekült s lemondott állásáról. A következő 
napokon sikerült elmenekülnie s Olmützbe ment 
az udvarhoz. Itt nov. 21. végleg lemondott és a 
magánéletbe vonult. V. ö. Briefe von Joh. Phil. 
von W. aus den Jahren 1848—58 an Isfordink-
Kostnitz, Osterreichischen Legationsrat (Leipzig 
1877, 2 köt.); Arneth, Johann Freiherr von W. 
(Wien 1898, 2 köt.). 
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Wessex (a. m. Nyugati-Szászország), a hét 

angolszász királyság egyike, a Bristoli- és La 
.Manche-csatorna közt Wight-szigettel együtt. 
A hagyomány szerint Cerdic szász törzsfőnök 
alapította 519. Kr. u. Egyik jeles királya Egbert 
827. a többi hat országot W. uralma alá vetette 
s megalapította az egységes angolszász király
ságot. 

Wessobrmm (Wesseribrunn), 753. Thassilo 
herceg által alapított, 1803. szekularizált bencés 
kolostor a bajorországi felső bajor kerületben, 
a Lech közelében. V. ö. Hager, Die Bauthátigkeit 
u. Kunstpflege im Kloster W. (u. o. 1894). Ismere
tes az itt őrzött, a IX. sz. elejéről való ú. n. W.-i 
imáról, amelyet most Münchenben őriznek. 

West (ném. és ang.) a. m. nyugat. 
West Thomas és Kari August, álnév, 1. Schrey-

vogel. 
Westarp, Kuno, gróf, német politikus, szül. 

Ludomban (Posen) 1864 aug. 12. Rendőrfőnök 
volt Schönebergben 1908—19. Berlinben közigaz
gatási bírósági tanácsos, egyszersmind a Keresz
tesújság szerkesztőségének tagja s birodalmi gyű
lési német-konzervativ képviselő. Közigazgatási 
cikkeket írt; főműve: Handwörterbuch der Preus-
sischen Verwaltung (Leipzig 1911, 2 köt.). 

West Bay City (ejtsd: bi szita, azelőtt Wenona), 
város Michigan északamerikai államban, (1910) 
45,166 lak., hajóépítéssel, sófőzéssel. 

West Bridgford (ejtsd:bridzsförd), városNotting-
hamshire angol countyban, (1911) 11,632 lak. 

West Bromwich (ejtsd: —brümmics), város Staf-
fordshire countyban, (1921)) 73,761 lak., vasmü
vekkel, üveghutákkal, puska-, lánc-, lószerszám-
s mezőgazdasági szerszámkészítéssel. 

W e s t c , latin növénynév után Westcott Frede-
rick nevének rövidítése. Knowlesszal együtt a 
birminghami botanikus kertet ismertette 1723. 

Westchester, város Pennsylvania északameri
kai államban, (1910) 9500 lak., kerék és kocsi
gyártással, gépgyárral, papirosmalmokkal. 

West Cowes, város, 1. Cotves. 
West-Derby, Liverpool külvárosa. 
Westend, London egyik része, hol az előkelő 

világ lakik. 
Westenrieder, Lorenz von, német történet

író, szül. Münchenben 1748 aug. 1., megh. u. o. 
1829 márc. 15. A bajor történetírók egyik leg
kiválóbbika. Müvei: Jahrbuch der Menschen-
geschichte in Bayern (München 1782); Geschichte 
von Bayern (10 kötet, u. o. 1785); Beitráge 
zur vaterl. Historie etc. (u. o. 1785—1817); 
Geschichte der kgl. bayr. Akademie der Wissen-
schaften (u. o. 1807); összegyűjtött munkái: 
Kempten, 1831—38. V. ö. KluckhoJm, Aus dem 
hand8chriftlichen Nachlass L. v. W.-s. (München 
1882); u. a.: Über L. v. W.-s Lében u. Schrif ten 
(Bamberg o1890). 

Westerás, város, 1. Vasteras. 
Westerbotten (Vesterbotten), Svédország 

egyik B.-i tartománya a Botteni-öböl mellett, két 
lanre, W.-ra és Norbottenra oszlik. W. Ián terü
lete 58,935 km3, (1921) 185,188 lakossal. Fővárosa 
Umeá. 

Westergaard (ejtsd: vesztergór), Niels Ludivig, 
dán orientalista, szül. Kopenhágában 1815 okt. 

27., megh. u. o. 1878 szept. 10. 1841—44-ig be
utazva Indiát és Perzsiát, szülővárosában az ind 
nyelvészet tanára lett az egyetemen. Főbb művei: 
Rodices linguae sanscritae (Bonn 1841); Zend-
avesta (Kopenhága 1852—53); The religious books-
of the Zoroastrians (u. o. 1852—54); Om de aldste 
Tidsrum i den indiske Historie med Hensyn til 
Literaturen (az indiai történet legrégibb kor
szakai 1860). 

Westerland, falu és igen látogatott tengeri 
fürdő Sehleswig porosz kerületben, Sylt szigetén,, 
az Északi-tenger partja mellett, (1919) 3086 lak.,, 
számos szállóval ós gyógyteremmel. 

Westermarck, Edward A., szociológus, szül. 
Helsingforsban 1862 nov. 21. A filozófia egyetemi 
tanára szülővárosában, majd 1907ótaaszociológi» 
tanára a londoni egyetemen. Főmunkája: The 
history of humán marriage 1891, sok nyelvre 
lefordították (magyarra ford. Harkányi Bdéné 
1905); továbbá The origin and development of the 
morál ideas. 

Western Australia, az ausztráliai szövetséges 
államok egyike, 1. Nyugat-Ausztrália. 

Western Islands, 1. Azórok és Hebridák. 
Westernorrland, 1. Vastemorrlands-lán. 
Westerplat te , tengeri fürdő, l.Neufahrwasser^ 
Westerwald, tágabb értelemben a Rajnai-pala-

hegységnek azon része, amely a Rajna, aSiegés. 
Lahn között emelkedik; szorosabb értelemben, 
csak a Hohe-W.-ot értik e néven. 

Westerwik, város, 1. Vastervik. 
Westfalen, 1. Vesztfália. 
Westfalit, biztonsági robbanószer, 95% am-

moniumnitrát és 5% gyantából. 
Westfield (ejtsd: vesztfíid), város Massachusetts. 

északamerikai államban, a zuhatagos W.-river 
mellett, (1920) 18,603 lak. 

West-Galloway, skót grófság, 1. Wigton. 
Westghats (Nyugati-Gat), hegység Kelet-

Indiában. 
West-Ham (ejtsd: veszt-hemm), város Londontól 

K.-re, amellyel összefügg, Essex grófságban, a. 
Lea mellett, (1921) 300,905 lak., nagy kémiai gyá
rakkal és szeszégetóssel. 

West Hartlepool, angol város, 1. Hartlepool. 
Westhoboken, város New Jersey északameri

kai államban, a Hudson mellett, New Yorkkal 
szemben, Jersey City északi városrésze, (1920) 
40,068 lak. 

West-Houghton (ejtsd: veszt hanta), város Lan-
cashire angol countyban, (1021) 15,593 lak., pamut
fonással, selyemgyárral és szénbányákkal. 

Westinghouse, George, amerikai mérnök, szül. 
Central-Bridgeben (New York állam) 1846 okt. 6., 
megh. New Yorkban 1914 marc. 12. 1867-ben fel
találta a róla elnevezett légnyomású féket vasúti 
vonatok számára ; Pittsburgban gyárat alapított 
s 1880 óta elektrotechnikával is foglalkozott s 
a váltakozó áramú gépek és elektromos vasutak 
fejlesztése terén érdemeket szerzett. Ő szerkesz
tette az első nagy áramfejlesztő dinamogépeket 
a Niagara-vízierőművek számára. 

Westinghouse-fék, 1. Fék. 
West Kirby and Hoylake (ejtsd.- veszt tőrbi ena 

hajlek), város Cheshire angol countyban, (i92i> 
17,055 lak., látogatott tengeri fürdőkkel. 
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