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Liebknecht, l.Karl, német szocialista politikus, 

meggyilkolták Berlinben 1919 jan. 16. A háború 
alatt nemcsak a császárság és a háború ellen, ha
nem a szociáldemokrata párt imperialista politi
kája ellen is állandóan agitált és a kétfelé sza
kadt pártban a független szocialistákhoz tarto
zott. Luxemburg Rózával együtt irta a híres 
Spartakusz-leveleket (1915). 1916-ban egy nyilvá
nos gyűlésen tartott háborúellenes beszédéért két 
és félévi fegyházra Ítélték, de 1918 okt. kiszaba
dult. A miniszteri tárcát a forradalmi kormány
ban visszautasította és a Spartakusz-felkelést 
szervezte, amiért letartóztatták. Egy merénylő 
útközben hátulról lelőtte. 

2. L., Wilhelm, német szociáldemokrata író, 
művei közül újabban magyarul megjelentek: A 
tudás hatalom, a hatalom tudás (ford. Bresz-
tovszky Ernő, 1914); Mit akar a szociáldemokrácia 
(ford. Somogyi Béla, 1918). 

Liebling (Liebling), Temes vm., (1920) 4338 
lak. (Tr. R.) 

Liechtenstein, fejedelemség, (1916) 11,110 lak. 
Liechtenstein Alajos herceg, megh. Bécsben 

1920 márc. 26. 
Liegnitz, 1. porosz kerület, 13,615 km2, (1925) 

1.232,066 lak. — 2. L., a kerület fővárosa, (1925) 
73,140 lak. 
*Lienert, Meinrad, svájci német író, szül. Ein-

eíedelnben (Svájc) 1865 máj. 21. 1890—1903-ig 
jegyző volt. Népszerű elbeszélő munkákat ír: Ge-
schichten aus den Schwyzerbergen (1893); Das 
war eine goldene Zeit (1907); Der jauchzende 
Bergwald(1915); DreialtindischeLiebesgeschich-
ten(19l6);s'Schwabelpfyffli (1918); Der Weih-
nachtsstern (svájci bethlehemes játék, 1917); 
Das Gesichtlein im Brunnen (1917); Züricher 
Sagen (1918); Frohfarbenfáhnlein (1918); Die 
schöne Geschichte der altén Schweizer (1919); 
Hansjöhrlis Pahrt nach dem Zauberwort (1922); 
Die Sehmiedjungfer (1923); Das Ruhebanklein 
1924); Auf altén Scheiben (1925). 

Lienhard, Friedrich, német író (1. XII. köt.), 
szül. nem Strassburgban, hanem Rothbachban 
(Elszász) 1865 okt. 4. Művei a felsoroltakon kívül: 
Luther auf der Wartburg (dráma, 1906); Das 
klass. Weimar (1908); Oberlin (reg., 1910); Odys-
seus (dráma, 1911); Lichtland (költ., 1912); Ein-
führungin Goethes Faust (1912); Der Spielmann 
(1913); Parsifal und Zarathustra (1914); Ahasver 
am Rhein (dráma, 1914); Deutschlands europáische 
Sendung (1914); Der Einsiedler und sein Volk 
(elb., 1915); Heldentum und Liebe (költ, 1915); 
Lebensfrucht (költ., 1915); Schillers Gedichtent-
wurf, Deutsche Grösse (1916); Westmark (reg., 
1919); Der Meister der Menschheit (1919—21); 
Wer zuletzt lacht (elb., 1921); Gesammelte Werke 
(1924—1925); Unt. d. Rosenkranz, Plauderbuch 
(1925). 

Lierre (IAer), belga város, (1921) 41,057 lak. 
Lietz, Hermann, német pedagógus, megh. 

Haubindában,Hildburghausen mellett, 1919 jún. 12. 
*Lietzmann, Hans, német prot. teológus, szül. 

Düsseldorfban 1875 márc. 2. Előbb Jenában volt 
egyetemi tanár, 1924. Berlinben Harnack utódja 
lett. Főbb művei: Handbuch zum neuen Testa-
ment (1902); Petrus und Paulus in Rom (1905) stb. 

Liévin, város Franciaországban, (1921) 10,165 
lakossal. 

Liffa Aurél, mineralógus, 1921. m. kir. fő-
bányatanácsossá, 1922. műegyetemi rendkívüli 
tanárrá nevezték ki. Főbb újabb művei: Adatok 
a krassószörényi bányaterület ásványainak 
kristálytani és chémiai ismeretéhez (Földtani 
Közlöny, 1920); Diopszid Csiklovabányáról 
(Math. és Természettud: Er t , 1922); Telkibánya 
ércelőfordulásának viszonyai (Budapest 1925). 

Liget, kisk. Baranya vm., (1920) 591 lak. 
Ligetes (Luhv), üng vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Ligetfalva (Safarsko), Zala vm. (Tr. SzHSz. 

•Ligeti, 1. Ernő, kolozsvári hirlapíró, szül. 1891. 
A Keleti Újság munkatársa. Versei, novellái, 
cikkei, tanulmányai az erdélyi lapokban jelennek 
meg. Munkái: Magánosan ezer tavasz közt (ver
sek, 1914); Belvedere (reg., 1920); A szunamita; 
Mustármag; Az elesettek; Egetvívó György 
deák (reg.); Az asszony (elb.); Modern Bobinso,n 
(elb.); Erdély vallatása (politikai rajzok); Én 
jót akartam (versek, 1924); Ifjftó szűz (1925); 
Föl a bakra (reg., 1925). 

2. L. Miklós, szobrász, 1914. Krisztus sirba-
tétele című művére megkapta az Ipolyi-díjat. 
1917-ben megmintázta Károly király képmását, 
1921. nagy sorozatát állította ki színes majolika 
szobrocskáinak, amelyekhez a magyar monda
világból s népszokásokból vett motívumokat. 
1925-ben megmintázta Horthy Miklós kormányzó 
és József kir. herceg képmását. 

Ligetvár (Daskovec), Zala vm. (Tr. SzHSz.) 
Liguria, olasz országrész, ter. 5453 km2, (1924) 

1.348,355 lak. Három compartimentóból áll: Ge
nova, Imperia, Spezia. 

Ligvánd (Nebersdorf), Sopron vm. (Tr. A.) 
Lika-Krbava vármegyét (1. XII. köt.), a trianoni 

békeszerződés a Szerb-Horvát-Szlovén államnak 
Ítélte. 

Likavka (IÁkavka), Liptó vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Likér (Likier), Gömör és Kishont vm. (Tr. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
*IÁle-a,lsLkúak(Charadriiformes,áiiat), a mada

rak egyik rendje. E rendbe nagyon különböző 
külsejű és életmódú, de belső anatómiai szerke
zetükbenlényegében megegyező madarakat egye
sítenek az újabb madárrendszerezők. Az idetar
tozó fajok négy alrendbe csoportosíthatók: a) 
alrend: Sárfutók (Limicolae, 1. Sárfutók, XVI. 
köt.); b) alrend: Sirályok (Lari). Ide tartoznak a 
Sirályfélék (Laridae,\. Sirály-félék, XVI. köt.) 
és az Alka-félék (Alcidae) családja; c) alrend: 
Pusztai tyúkok (Pteroclidae, 1. Pusztai tyúkok, 
XV. köt.); d) alrend: Galambok (Columbae). 
Ide tartozik az Igazi galambok (Golumbidae, 
1. Galamb-félék, VIII. köt.) és a Bodo-félék (Di-
didae, 1. Dodo, V. köt.) családja. 

Lilienfein, Heinrich, német író, újabb szín
müvei: Der Tyrann (1913); Der Stier von Olivera 
(1914, D'Albert operájának szövegét ebből vette); 
Die Herzogin von Palliano (1914); Hildebrand 
(1918); Die Überlebenden (1920); Cagliostro 
(1922); Die Erlösung des Joh. Parricida (1926). 
Újabb regényei: Der versunkene Stern(1914); 
Ein Spiel im Wind (1916): Die feurige Wolke 
(1919); Das trunkene Jahr (1923). 
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Liliomos (Lálie), Bács-Bodrog vmegye. (Tr. 
SzHSz.) „„„„„„ 

Lille, város Franciaországban, (1921) 200,9o2 
lak. 1911-ben 218,000 lakosa volt. A világháború
ban 1914 okt. 12—1918 októberig német megszál
lás alatt volt. 

*Lilly, Wüliam Sámuel, angol Író, szül. Fife-
headben 1840 júl. 10., megh. Londonban 1919 
aug. 29. Előbb Indiában szolgált a polgári admi
nisztrációnál, majd visszatérve, áttért a kato
likus hitre. Művei: Ancient religion and modern 
thought (1884); The claims of christianity (1894); 
Four english humorists of the 19th century (1895); 
Studies in religion and literature (1904). 

Lima, Peru egyik departamentója, ter. 88,984 
km», 298,106 lak. Fővárosa, egyúttal Peru fő
városa L., (1925) 250,000 lak. 

*Limanova-Lapanov, községek Nyugat-Gali-
ciában, Krakótól DK.-re, ahol az 1914—18-iki 
világháború folyamán, 1914 december havában, 
osztrák-magyar, német és orosz seregtestek kö
zött heves harcok dúltak. A községek után el
nevezett csata lefolyása a következő volt: Ami
kor Nyugat-Lengyelországban a Nikolajevics 
Miklós orosz nagyherceg vezette «orosz gőz
henger)) a német 9. hadsereg támadása folytán 
a Visztulától É.-ra eső térségen megtorpant ós 
amikor az oroszok Krakónál sem törhettek 
előre, a Visztulától D.-re álló orosz 3. ós 8. 
hadsereg itt óhajtotta elérni a hadműveleti célt 
olyként, hogy az osztrák-magyar 4. és 3. had
sereg között támadt hézagon át előretör. Ezt 
azonban az osztrák-magyar hadvezetőség meg
akadályozta úgy, hogy a megerősített Krakót 
védelmező 4. hadsereg három gyal. és a német 
47. tart. gyal. hadosztályt Chábowka alá szállí
totta ós innen Lapanovon át az orosz 3. had
sereg balszárnya ellen támadáshoz rendelte. A 
támadás 1914 dec. 1. indult meg és pedig először 
Limanova felé avégből, hogy a Lapanov felé 
támadók oldalát biztosítsák. Ezután, amíg Lima
nova elfoglalása után a Neusandec felé vezető út 
elzárását a 11. honv.lov. hadosztályra (Bissingen 
gróf tábornok) bízták, az orosz 3. hadsereg átka-
rolására hivatott erők É.-nak fordultak. Az orosz 
3. hadsereget vezető Dimitriev azonban a ve
szedelmet felismerte és a Visztulától É.-ra har
coló erőit magához vonta, sőt még a szomszédos 
ÍBrusszilov) orosz 8. hadsereg 8. hadtestét is se
gítségül hívta és utasította, hogy a Limanován 
át a Lapanov felé haladó osztrák-magyar és 
német csapatok hátába támadjon. Amíg a La
panov felé előnyomulok súlyos harcok árán 
állandó tért nyertek, Limanovánál, ahová köz
ben az osztrák-magyar 10. lov. hadoszt. és 3. 
hadseregünk egy elegyes összeállítású csoportja 
is beérkezett, az oroszok kerekedtek felül. E vál
ságos helyzetben érkezett be az Arz vezette 43. 
osztrák löv. ós a Hadffy vezette 39. honv. gyal. 
hadosztály; de egyben a Kárpátokban harcoló 
3. hadseregünket is utasították, hogy a Lubotény 
körül csoportosult és Szurmay altb. vezérelte 
erőket Neusandecen át az orosz 8. hadtest hátába 
küldje. A 39. honv. gyal. hadoszt. Limanova alá 
került; beérkezett még az osztrák-magyar 15. 
gyal. hadosztály is, ami után a csata döntő for

dulatához érkezett. Ekkor, dec. 12., végre meg
jelentek Szurmay csapatai is, amelyek javunkra 
döntvón el a küzdelmet, az orosz erők a Dunajec 
mellékére vonultak vissza. 

•Limán von Sanders, Ottó, porosz lovassági 
tábornok, szül. Stolpban 1855 febr. 17. A német 
katonai misszió vezetője volt 1913. Konstanti
nápolyban, a világháborúban 1914. a kaukázusi, 
majd az 5., később a török hadsereg, 1918. egy 
hadseregcsoport főparancsnoka lett; különösen a 
Dardanellák eredményes védelmében tűnt ki 
1918. Ó követte Goltz tábornokot a szíriai had
vezetésben, de Allenby tábornok előtt kénytelen 
volt kapitulálni. Hosszabb időre internálták. 
Müve: Fünf Jahre Türkéi (1920). 

*Limassol (Lemesos), kikötőváros Cyprus-szi-
get brit koronagyarmaton, (1921) 13,300 iak. 

Limbach, város Szászországban, U925) 17,000 
lakossal. 

Limburg, 1. Németalföld egyik tartománya, 
ter. 2206 km», (1924) 482,520 lak., fővárosa Maas-
trieht. — 2. L., Belgium egyik tartománya, ter. 
248 km2, (1924)328,825 lak. — 3. L., város Porosz
ország wiesbadeni kerületében, (1919) 11,515 lak. 

Limerick, kikötőváros az ír szabadállamban, 
(1911) 38,150 lak. 
"Ximicolae (áuat), 1. Sárfutók. (XVI. köt.) 
Limnopbil állatok (Moi.), 1. Bheophil állatok. 

(XX. köt.) 
Limoges, város Franciaországban, (1921) 90,190 

lakossal. 
•Limón, costaricai tartomány, ter. 5250 km2, 

(1923) 23,832 lak. Fővárosa: Puérto Limón, (1222) 
6517 lak. 

Limpak (Limbach), Pozsony vmegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Linares, 1. város Spanyolországban, (1920) 
39,748 lak. — 2. £ . , Chile délamerikai köztársaság 
egyik tartománya, ter. 10,279 km2, (1920) 119,284 
lak. — 3. L., város Chileben, (1920) 15.722 lak. 

*Lincke, Paul, német zeneszerző, szül. Berlin
ben 1866 nov. 7. Berlinben színházi karmester; 
operett-szerzeményei: lm Eeiche der Indra; 
Venus auf Érden; Lysistrata; Berliner Luft. Buda
pesten 1920. mutatták be A szerelem királya c. 
operettjét. 

Lincoln, 1. angol grófság, ter. 6853 km2, 
(1921) 602,105 lak. — 2. L., a grófság fővárosa, 
(1921) 66,020 lak. — 3. L., Nebraska északamerikai 
állam fővárosa, (1922) 67,671 lak. 

Lindán, város Bajorországban, (1920) 13,582 lak. 
Lindau, Paul, német drámaíró, megh. Berlin

ben 1919 jan. 31. Egy test két lélek c. színművét 
a Vígszínház mutatta be 1915. Újabb müve: Nur 
Erinnerungen (1917). 

*Lindberg, Helge, finn dalénekes. Mint bari
tonista igen nagy sikerrel vendégszerepelt hang
versenyeken, Budapesten évenkint megfordult. 
Különösen finn dalaival, továbbá Handel, Schu
mann stb. dalaival aratta legnagyobb sikereit. 
Stuttgartban, majd Bécsben működött. 

*Linde, Ottó zur, német költő, szül. Essenben 
1873 ápr. 2£-án. Nem egy ponton találkozik az 
expresszionizmussal, de attól elsősorban német
keresztény felfogása különbözteti meg. Rudolf 
Pannwitz-cal alapította 1904. a Charon c. folyó-
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iratot. Verseiben, főleg 70,000 sorra tervezett, 
de mindeddig befejezetlen főművében (Die Hölle, 
1921 óta) túlteng a reflexív tartalom a költészet 
rovására. Egyéb munkája: Die Kugel, eine Phi-
losophie in Versen (1909, 2. kiad. 1923). Össze
gyűjtött müvei eddig 10 kötetben jelentek meg 
(I—X. 1910—25). V. ö. K. Paulsen, 0. z. L. (1912). 
. Linden, 1. város Hannover mellett, (1910) 82,520 
lak., 1920. bekebelezték Hannover városba. — 
2. L., város Vesztfáliában, (1919) 11,375 lak. 
*Lindenb8rg, Paul, német hírlapíró, szül. Ber

linben 1859 nov. 11. A világháborúban hadi
tudósító volt Keleten, az Isonzónál és Macedóniá
ban. Önállóan megjelent müvei: Um die Brde 
in Wort und Bild (1900); Bulgarien (1912); Das 
Bnch vom Feldmarschall Hindenburg (1920); 
König Kari von Rumanien (1902, 2 köt.). 
*Linden-Dahlhausen, porosz város, (1920) 21,343 

lakossal. 
*Linder Béla, volt vezérkari ezredes, szül. 1876. 

A Károlyi-kormány első hadügyminisztere volt. 
1918 nov. 2. a budapesti helyőrség tisztjeinek 
eskütételénél mondott beszédében megindította 
a katonaság fegyelmének szétzüllesztését. A 
hadügyminiszterségről csakhamar lemondott 
és rövid ideig mint tárcanélküli miniszter a 
fegyverszüneti szerződés után a béke előkészí
tésével foglalkozott. A proletárdiktatúra bu
kása után Szerbiába ment és a szerb meg
szállás alatt Pécs városának igazgatását vezette ; 
mozgalmat indított, hogy Pécset ne kapja vissza 
Magyarország, hanem, a békekötés ellenére, ma
radjon szerb megszállás alatt. A magyar csapa
tok bevonulása elől Belgrádba szökött. 
"Linder, Max, francia fllmszinész, öngyilkos 

lett feleségével együtt Parisban 1925 nov. 6. A 
legrégibb filmkomikus volt, 1913. Budapesten ven
dégszerepelt. A háború után Amerikában, majd a 
bécsi Vita-gyárban játszott. Legismertebb filmjei 
voltak: Hét évig nem lesz szerencsém; Maison 
€oralie; A szerelem bolondja stb. 

*Lindley, Nathaniel, sir, angol jogtudós, szül. 
Áoíon Greenben 1828., megh. Norwichban 1921 
•dee. 9. Bírói pályán működött, 1900. Master of 
xbe Rolls, majd a feljebbviteli törvényszék lord-
blrája voit. Müvei: Introductory to the study of 
jurisprudenee (1855); Treatises on the law of 
partnership and coinpanies (1893). 

Lindman, Arvid Achates, svéd államférfiú, 
1917. svéd külügyminiszter lett. 

Lindner, Theodor, német történetíró, megh. 
Halléban 1919 nov. 25.; fómunkája a Weltge-
schichte (10 köt., 1920). 
•Lindsay (ejted; lindszé), Nicolas Vachel, ame

rikai költő, szül. Springfleldbon 1879 nov. 10. 
Egyetemi tanulmányai után mint vándorköltö 
gyalogolta be az Egyesült-Államokat s népszerű
sítette számos balladáját. Költeménykötetei: Ge
neral W. Booth enters intő Heaven (1913); The 
Congo and other poeins (1914); The chinese 
nightlngale (1917); The golden whales of Califor-
nia (1920); Going-to-the-sun (1923); Going-to-
tae-stars (1926), az utóbbiakat ő maga illusz
trálta. Prózai müvei: Adventnres (1914); Art of 
moving picture (1915); Handy guide for beggars 
(1916). 

*Lindsey, Benjámin Barr, amerikai krimina-
lista, szül. Jacksonban 1869 nov. 25. Az ifjúkorú 
bűnözők bíróságának bírája s elméleti műveiben 
is a gyermekbünőzéssel foglalkozik. Pőbb müvei: 
Problems of the children (1903); The beasts 
(1910); Children in bondage (1914); The revolt of 
modern youth (1925); Childhood, crime and mo-
tives (1926). 

Lindzsina (Linqina), Hunyad vármegyében. 
(Tr. R.) 

Linea, 1. La Linea. (XX. k.). 
•Linek Lajos, festő és rajzoló, szül. Gyönkön 

1859 nov. 17. A Képzőművészeti Főiskolán vé
gezte tanulmányait s korán keltett feltűnést 
jóízű alkalmi hírlap-illusztrációival. Emellett 
képmásokkal is szerepelt a Műcsarnok kiállítá
sain. A képes lapok (Mátyás Diák, Borsszem 
Jankó, Űj Idők, stb.) egyre sűrűbben vették 
igénybe rajzoló készségét, amelynek alapján 
meghívást kapott a clevelandi Szabadság c. napi
lap szerkesztőségétől; L. 1910. engedve a fel
hívásnak, Amerikába költözött s most is ott ól. 
1911-ben megfestette Ohio állam kormányzójá
nak, Hármon Judson-nák képmását az állami 
székház számára. 

•Lingajen, város az Egyesült-Államokhoz tar
tozó Luzon szigeten, (1919) 19,000 lak. 

*Lingauer Albin, hírlapíró és politikus, szül. 
Gönyün (Győr vm.) 1878. Jogi tanulmányait 
Budapesten végezte, hírlapíró volt a vidéken, 
majd Budapesten, 1901. Szombathelyen a Vas-
vármegye munkatársa, később szerkesztője ós 
tulajdonosa lett. A Károlyi-forradalom alatt a 
forradalom ellen írt s a proletárdiktatúra kitörése
kor Szerbiába kellett menekülnie. Szerbiából 
Szegedre ment, a szegedi kormány küldetéséből 
ment Peldbachba Lehár ezredeshez s vele vonult 
be magyar földre. 1920. és 1922. akőszegi kerület 
nemzetgyűlési képviselőnek, majd 1926. országos 
képviselőnek választotta. Erős legitimista állás
pontot foglal el. 

*Lingner, Kari August, német nagyiparos, 
szül. Magdeburgban 1861 dec. 21., megh. Drezdá
ban 1916 jún. 5. Ö volt az első népegészségügyi 
kiállítás szervezője, megalapította Drezdában a 
Der Mensch nevű egészségügyi muzeumot, vala
mint az országos fertőtlenítő intézetet, úgyszintén 
több jótékonysági intézetet. 

Linhart György, botanikus (1. XII. köt.), 
megh. r Magyaróvárait 1925 jan. 27. Életrajza 
Paál Árpádtól (Polia Cryptogamica, 1925) és 
Bapaics Raymundtól (Természet Tud. Közi. 58. 
kötet). 

Linköping, város Svédországban, (1924) 28,920 
lakossal. 

Linlithgow (West Lothian), grófság Skóciá
ban, (1921) 83,966 lak. 

Linsingen, .áZeíwmcíer wn.porosz vezérezredes, 
tevékeny részt vett a lucki áttörésnél 1916., majd 
Ukrajna megszállásánál. 1918-ban Brandenburg 
katonai főparancsnokává nevezték ki, de nov. 9. 
kénytelen volt lemondani. 

*Lintfort, porosz község a düsseldorfi kerület
ben, (1919) 10,523 lak. 

Linz, Felső-Ausztria fővárosa, (1923) 102,081 
lakossal. 



Llnzbauer — 570 — Liptai 

•Linzbauer István lovag, építész, szül. Kassán 
1838., megh. Budapesten 1880. Nagy tevékeny
séget fejtett ki Budapesten, ahol egyebek közt 
tervei szerint épült a dunaparti gróf Andrássy-
palota, a Haas-palota, a Vigadó toldalék-épülete, 
gróf Andrássy Gyula kastélya Tiszadobon. Mint 
festő is szerepelt. 

*Lipa, két folyó Kelet-Galiciában: Gnila L. 
(lusta) és Zlota L- (aranyos), Przemyslany mellett 
erednek s a Dnyeszterbe ömlenek. A világháború
ban 1915 jún.- és aug.-ban kedvezően végződő 
harcok folytak ott az oroszok ellen. 

Lipa, város az Egyesült-Államokhoz tartozó 
Luzon szigeten, (1919) 38,000 lak. 

Lipárt, kisk. Vas vm., (1920) 553 lak. 
Lipcse (Lipsa), Máramaros vármegyében 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Lipcse (Leipzig), város Szászországban, (1925) 

679,322 lak. 1915-ben Mockau és Sehönfeld, 1922. 
Grosstocher-Wissdorf, Lentsch, Pannsdorf, Wah-
ren községeket kebelezte be. 

Lipcsemező (Lipecka Poljana), Máramaros 
vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Lipcseutca (TJlica), Zólyom vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Lipeck, város Szovjet-Oroszországban, (1920) 

20,073 lak. 
Lipiany = Héthárs. 
Lipine, község Sziléziában, (1919) 17,059 lak. 

Most Lengyelországhoz tartozik. 
*Lipinski, Bichard, német politikus, szül. Dan-

zigban 1867 febr. 6. Könyvkereskedő Lipcsé
ben. 1919-ben a szász népképviselet tagja, 1920. 
birodalmi gyűlési képviselő lett, független szo
cialista programmal. 1920 nov.-tól 1923 febr.-ig 
szász belügyminiszter volt. Művei: Das Recht 
im gewerblichen Arbeitsverháltnis (1903); Die 
Landgemeindeordnung der Republik Sachsen 
(1919). 

Lipóc (Steinfurt), Vas vm. (Tr. A.) 
*Liposcak (ejtsd: —oscsá—) Antal, horvát tábornok, 

szül. 1863., megh. 1924. A katonai akadémiát 
Bécsújhelyen végezte el, tábornokká 1909. nevez
ték ki. A világháború alatt az orosz harctéren 
tüntette ki magát, 1918. az osztrák-magyar meg
szállás alatt álló Lengyelország kormányzója 
volt. Az összeomlás után hazatért, 1918 dec. 5. 
letartóztatták, mert az önálló Horvátország érde
kében puccsra készült. Több hónapig börtönben 
ült, majd bizonyítékok hijján szabadon bo
csátották. Mint bankhivatalnok élt ezután igen 
szűkös viszonyok között. Zágráb város fényes 
temetést rendezett neki. 

Lipót, 1. L. Szálvátor főherceg (XII. köt.), 
mint tüzérségi főfelügyelő a világháborúban 
1916. vezérezredes lett, 1918 márc. lemondott a 
főfelügyelőségről és visszavonult. 

2. L-, bajor herceg (1. XII. köt.), a világháború
ban mint hadseregparancsnok a lengyelországi 
offenzívát vezette és csapatai élén 1915 júl. ha
vában bevonult Varsóba. 1916-ban Hindenburg 
utóda lett a keleti fronton és porosz tábornaggyá 
nevezték ki. 

8. IV. L., Lippe fejedelme, a forradalomkövet-
keztében 1918 nov. 12. lemondott a trónról. 

Lipót, kisk. Győr, Mosón és Pozsony közig, 
egy. egyes, vm., (1920) 882 lak. 

Lipótfalva (Loipersdorf), Vas vm. (Tr. A.) 
*Lipóth Ferenc, festő és iparművész, szüL 

Szabadszálláson 1886., megh. orosz hadifogság
ban 1919. Az Iparművészeti Iskolának volt nö
vendéke, egy ideig mint tervelő dolgozott Bőth 
Miksa üvegfestő-intézetében, aztán 3 évig Rómá
ban végzett tanulmányokat, 1911. Budapesten 
letelepedve, főképp az általa kialakított colvr-
manwií-technikában készített monumentális ha
tású faldíszeket (Golgotha, Krisztus Pilátus 
előtt, Feleségem, Krisztus). Tempera-képei kö
zül az Ebédhordók c. a sanfranciscói világkiállí
táson ezüstérmet kapott. Művészeti hagyatékát 
1925-ben állították ki barátai a Nemzeti Szalon 
külön tárlatán. 

Lipova = Lippa. 
Lipovec, város Kijev ukrajnai kormányzóság

ban, (1923) 35,900 lak. 
Lipovnok (Lipovník pri Bonej), Nyitra vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Lippa (IApova), Temes vm., (1920) 6566 lak. 

(Tr. R.) 
Lippakékes (Cheches), Temes vm. (Tr. R.) 
Lippakeszi (Ghesint), Temes vm. (Tr. R.) 
Lippe, köztársaság, a Németbirodalom egyik 

szövetséges állama, ter. 1215 km2, (192.0) 165,621 
lak. Fővárosa Detmold 16,148 lak. Alkotmánya 
1920 dec. 21. kelt. Képviselőháza 21, három évre 
választott tagból áll. 

Lippert József, építész, megh. Vorderbruck-
Gutensteinben 1902 aug. 15. 

Lippich Elek (koronghi), író, megh. Merán-
bau 1924 ápr. 11. 

Lippmann, Í.Edmund 0. von, német kémikus, 
a hallei legnagyobb német cukorfinomító igaz
gatója, újabb nagyobb munkái: Abhandlungen 
u. Vortrage z. Gesch. d. Naturwissenschaften 
(1906—13) és Entstehung u. Verbreitung der 
Alchimie, melyért a hallei egyetem tiszteletbeli 
tanárává nevezték ki, a berlini akadémia pedig 
a Leibniz-éremmel tüntette ki. Ezenkívül tudo
mánytörténeti munkáiban bizonyította be nem
csak a középkori latin, hanem a keleti nyelvek
ben való nagy jártasságát is, mellyel a termé
szettudományi anyagot a kultúrtörténetem szá
mára feldolgozta. 

2. L., Gábriel, francia fizikus, megh. Paris
ban 1921 júl. 16. 

Lippó, kisk. Baranya vm., (1920) 909 lak. 
Lippstadt, porosz város az arnsbergi kerület

ben, (1919) 17,920 lak. 
Lipsius, 1. Justus Hermann, német klasszikus 

filológus, megh. Berlinben 1920 szept. 5. 
2. L., Maria (írói álnéven La Mara), né

met zeneesztetikus, megh. 1927 márc. 2. 
*Lipsos (ol. Lipso), az Olaszországhoz tartozó 

Dodekanézosz egyike, ter. 16 km2, (1922) 561 lak. 
Fővárosa Portó Sokoros, kikötő. 

Liptagerge, kisk. Nógrád és Hont közig. egy. 
egyes, vm., (1920) 681 lak. 

Liptai Imre, író, 1919. megvált a Pesti Napló 
szerkesztésétől. Újabb müvei: A jó fiú (Renais-
sance-Szinház); Kegyelmes uram (6 kis vígj., 
1920); A pesti asszony (vígj., Renaissance-Szin-
ház, 1921). Kabarédarabjait nagy sikerrel ját
szották. 



LIpták 

*Lipták Pál, orvos, szül. Felkán 1887 jún. 29. 
1910-ben avatták orvosdoktorrá a budapesti egye
temen. Évekig volt Bókay Árpád és Vámossy 
Zoltán asszisztense, közben Bécsben is dolgozott 
Moeller tanár intézetében. 1922-ben magán
tanárrá habilitálták, mint a budapesti egyetem 
gyógyszerismereti intézetének adjunktusát. Szer
keszti a Magyar Gyógyszerésztudományi Társa
ság Értesítőjét. Számos tudományos közleményt 
írt a pharmakológia köréből. 

Lipthay-család (kisfalydi) (1. XII. köt.), a ne
mesi ágból származó L. Béla es. és kir. kamarás, 
földmívelésügyi miniszteri osztálytanácsos és L. 
Gyula cs. és kir. kamarás, őrnagy, valamint tör
vényes utódaik 1917. a magyar bárói méltóságot 
nyerték. 

Liptó vármegyét (1. XII. köt.) a trianoni béke
szerződés Cseh-Szlovákiának ítélte. 

Liptód, kisk. Baranya vm., (1920) 963 lak. 
Liptószentmiklós (Liptovsky Svaty Miku

lás), Liptó vm., (1919) 3080 lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Liptótepla (Liptovská Tepla), Liptó vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Liptóujvár (Hrádok), Liptó vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Liptovsky Sváty Mikulás = Liptószent

miklós. 
Lisco, Hermann, német jogász, megh. Berlin

ben 1923 nov. 9. 
Lispe, kisk. Zala vm., (1920) 257 lak. 
Lissa (Leszno), város Lengyelországban, (1921) 

16,500 lak. 
*Lissauer, Ernst, német költő, szül. Berlinben 

1882 dec. 10. Különösen lírai költeményei és 
balladái népszerűek: Der Acker( 1907); Der Strom 
(1912); 1813(1913); Der brennende Tag (1916); 
Die ewigen Pflngsten (1919); Der inwendige Weg 
(1920); Flammen und Winde (1922). Egyéb müvei: 
Bach, Idyllen und Mythen (1916); Glória Anton 
firuckners (1921); Bckeroiann (szinj., 1921); Yorck 
(színmű, 1921); Die drei Gesichte (3 egyfelvo
násos, 1921); Von der Sendung des Dichters 
(1922); Festlicher Werktag(1922); Gewalt (kom., 
1924); Glück in Österreich (1925). 

Lissó (Lisov), Hont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Lisszabon (Lisboa), kerület Portugáliában, 

ter 7941 km2, (1920) 933,568 lak. Fővárosa és az 
egész Portugália fővárosa L., (1920) 489.667 lak. 
*L i s t rop l io rus (4Uat),l. Bühatkák.(XVI. köt.) 
Lisza (Lisa), Fogaras vm. (Tr. R.) 
Liszkófalu (Lisková), Liptó vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Lisznyai Damó Kálmán dalköltőről újabban 

megjelent munkák: Alszeghy Zs., Petőfi és az 
ötvenes évek lirája (a Kisf'alúdy-Társ. Évlapjai, 
1914); Pitroff Pál, Az első dekadens impresszio
nista (Élet, 1925). 

Lisznyó (Lisnau), Háromszék vm. (Tr. R.) 
Liszó, kisk. Somogy vm., (1920) 882 lak. 
Liszt, Franz von, némát büntetőjogász, megh. 

Seeheimben 1919 jún. 21. 
Liter, kisk. Veszprém vm., (1920) 541 lak. 
Lithgow, ausztráliai város Új-Dél-Walesben, 

(1919) 10 900 lak. 
Litinye (Lucina), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Litka, kisk. Abaúj-Torna vm., (1920) 223 lak. 
Litke, kisk. Nógrád ós Hont közig. egy. egyes, 

vm., (1920) 959 lak. 

Litvánia 
Litó (L'utov), Trenesón vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

*Litteczky Endre, festő, szül. Szatmárnémeti
ben 1880. Művészeti tanulmányait a Képzőmű
vészeti Főiskolán, Németországban és Nagybá
nyán végezte s utóbb a felsőbányai festőcsoport
nak lett tagja. 1923. gyűjteményes kiállítása volt 
Kolozsvárott, ahol nagyobbára utcarészleteket, 
csendéletképeket állított ki. A grafikát is műveli. 

Little Falls, város New York északamerikai 
államban, (1920) 13.029 lak. 

Littlehampton, város Angolországban, (1910) 
11.286 lak. 

Little Rock, város Arkansas északamerikai 
államban, (1922) 69.266 lak. 

Litva (Litava), Hont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Litvaberzseny (Brezany pri Lietave), Tren-

esén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Litvailló (Ilové), Trenesén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Litvánia (BepublikaLietuva.l.Xll.k.), függet

len köztársaság. Eredetileg Kovno, Grodno, Su-
walkiósVilnai orosz kormányzóságokból alakult 
1918febr.l6.Zeligowskilengyeltábornokazonban 
1920 okt. 9. Vilnát ós Grodnót elfoglalta s a két 
kormányzóságnak túlnyomóan lengyelek lakta 
területét Lengyelország L. tiltakozása ellenére 
1922 ápr. 18. végérvényesen bekebelezte. A L.-ba 
beékelt Memel terület ugyanakkor függetlenség
hez jutott, de 1923. autonóm közigazgatásának 
fenntartásával L.-hoz csatolták. 

Alkotmányát az 1922 aug. 1. hozott törvény 
állapította meg. Eszerint L. demokratikus köz
társaság. A végrehajtó hatalmat a 78 tagú (3 évre 
választott) képviselőház által választott elnök 
gyakorolja, aki kinevezi a minisztereket, kihirdeti 
a törvényeket, határoz háború és béke fölött, a 
képviselőházat feloszlathatja, új választást ren
delhet el s a nem abszolút többséggel hozott tör
vényeket visszautasíthatja. Intézkedései azonban 
csak miniszteri ellenjegyzés mellett érvényesek. 
A miniszterek a képviselőháznak (elnökválasz
táskor a nemzetgyűlésnek) felelősek. A törvény
hozó szerv a képviselőház. Képviselőválasztó 
minden 21. évet betöltött egyén, nemre való tekin
tet nélkül. A törvény nem ismer születéssel járó 
címet és rangot. A törvény megváltoztatása, vagy 
alkotmánymódosítás csak népszavazás útján lehet
séges. Országszínek: sárga, zöld, piros. Címer f 
piros mezőben kivont kardú lovas. 

Földrajzi viszonyok. L. határai E.-on Lett
ország, K.-en Oroszország, D.-en Lengyelország, 
DNy.-on és Ny.-on Poroszország és a Memel-
terület. Miként az egész Balti-vidék, L. földje 
is alföld s legnagyobb tengerszinfeletti magassága 
alig éri el,a 160 m.-t. Földjót a Njemen (Memel) 
folyó egy É.-i nagyobb s D.-i kisebb részre osztja, 
melyeken számos lefolyástalan apró tó terül el. 
Kisebb folyói még a Vilija, Vindava, Neris stb. 
A tenger a Ny.-i szólen a partokat kb. 90 km. hosz-
szúságban mossa. 

Terület, népesség. L. területe a vilnai és grod-
nói területek leszámításával 52,810 km2, (192S> 
2.165,121 lak. Egy kma-re eső népsűrűsége 45. Az 
ország tulajdohképeni fővárosa Vilna, a lengyel 
foglalás óta azonban Kaunas (Kovno) 92,446 lak. 
Vallás szerint a lak.86<>/o-aróm.kat.,zsidó7-6»/o, 

protestáns 4%, orosz-ortodox 2.70/0. Anyanyelv 



Litvftnia — 57a — Lloyd-George 

szerint litván 65»/o, lengyel 8°/o, fehér orosz 9%, 
német 7%-

Közigazgatási szempontból az ország 7 városi 
és 21 vidéki kerületre oszlik. 

Közoktatási intézményei (1924) 2020 elemi, 93 
középiskola 117,564, illetőleg 17,149 tanulóval. 
Egyeteme 1922 óta Kuunasbau (Kovno) van, 25 
tanárral és kb. 800 hallgatóval. 

Gazdasági élet. L. népességének 72<y0-a ős
termelő, 14%-a iparos és kereskedő. Eszerint 
L. agrárállam. Termő területének 50%-a szántó, 
26°/o-a rét és legelő, 17%-a erdő. Pőtermények: 
a rozs, árpa, zab, burgonya, kender ós len. Állat
létszám : Vs millió ló, 1-2 millió szarvasmarha, 
1-5—1*5 millió juh és sertés. Az ipar jelentékte
len. A főbb iparvidékek Lengyelországhoz kerül
tek. Iparágak: malom-, bőr-, serte-, fa-, papír- és 
textilipar. Nagyobb ipartelep 300, kisebb ipar
üzem 1600. 

Külkereskedelem. Forgalma (1023. és 1925.): 
Bevitel: 146-8—2666 millió Utas, kivitel: 
156-6—206'5millió litas volt .(Egylitas=larany 
frank.) Főbb beviteli cikkek: textiláruk, cukor, 
só, mezőgazdasági gépek. A kiviteli cikkek: ga
bona, tojás, kender és len. Vasutak hossza 
1601 km. Postahivatal 142. 

Költségvetése (1920) 257-7 millió litas bevétel 
és 237-7 millió litas kiadás. Államadóság: 2*6 
millió litas belső és 70-3 millió litas külső függő 
adósság. 

Véderő és szervezete. A hadikötelezettség álta
lános 20—40 évig. Szolgálati idő 1 Vs év a gyalog
ságnál, 2 év a többi alakulatnál. Békelétszám 
30,000, tényleg szolgál 19,156 katona és 1834 tiszt. 
Szervezet: 4 gyaloghadosztály 3—3 ezreddel, 5—5 
ütegből álló tábori tüzérséggel, 1 lovashadosztály 
3 ezreddel, 1 nehéz tüzérezred, 1 utász zászlóalj, 
1 villamos, 3 repülő osztag 30 géppel, 1 autó- és 
1 vonatcsapat. 

Története. Területe a világháború alatt né
met megszállás alá került ós fejedelmi trónjára 
1918 júl. 11. Uraeh Vilmos herceget hívták meg. 
A monarchia kérdése azonban a németek vere
sége következtében tárgytalanná lett, mire a 
litvánok a németek elvonulása (1918 dec. 25.) után 
a köztársaságot proklamálták. L. ezután orosz 
tolseviki megszállás alá került, amely alól csak 
1919. szabadult fel. 1920 máj. 15. nemzetgyűlés 
<seimas) ült össze 112 képviselővel, mely jún. 2. 
L.-nak alkotmányt adott. A köztársaság júl. 12. 
Oroszországgal békére lépett és sikerült vele 
állami függetlenségét elismertetnie. Vilnát azon
ban okt. 9. lengyel csapatok szállották meg. Mivel 
azt a Nemzetek Szövetsége Lengyelországnak 
Ítélte oda és 1922 febr. 20. abba kebelezték, L. 
orosz támogatásban kereste az ellensúlyt ós azóta 
oroszbarátpolitikát folytat. 1923-banMemelszabad 
állam megszerzésére törekedett. Memelt 1920 febr. 
15. Odry francia tábornok egy francia zászlóalj 
élén vette birtokba, 1923 jan.-ban azonban a 
franciák ellenállás nélkül átengedték a litvánok
nak ós az új helyzetet febr. 16. a Népszövetség is 
elismerte. 1926 ápr. L. a szovjettel kötött szer
ződést, melyben a felek kölcsönösen szigorú 
semlegességre kötelezték magukat abban az eset
ben, ha bármelyiküknek egy másik állammal 

konfliktusa támadna. Emellett L. 1924 óta vám
unióban van Lett- ós Észtországgal s 1922 óta 
kereskedelmi szerződésben Nagybritanniával, 
1924 óta Német- és Lengyelországgal. A bel
politikát a szejm a keresztény-demokrata és a 
néppárt koalíciójával intézi. Emellett azonban a 
nemzetiségi kisebbség (németek, zsidók, lengye
lek) és a szociáldemokraták is jelentékeny ténye
zők. V. ö. Hertmanivicz, Histor. outlines on L. 
(1921); Harrison, L. pást and present (1922); 
Villichis, Le conflit polono- lithuanien (1921). 

IroAcAom. Sitnation économique et financiere őe la 
Lithnanie 1922, 23, Kannás, 1923—24; Ébret I., Litanen, 
Bern 1919 ; Harrison E. J., Lithnanla. London 1922; Kntter 
0., The New Baltlc States, London 1925. 

Litvaszinye (Sviná a Plebanová Lehofa), 
Trencsén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

*Litvinov, Maxim Maximovics, orosz állam
férfiú, szül. Bielostokban 1876. Fiatalon belépett 
a kievi szociáldemokrata pártba, azonban annak 
elnöke a titkosrendőrség alkalmazottja volt s L.-ot 
a párt tagjaival együtt letartóztatta, de másfél évi 
börtön után sikerült megszöknie. Ettől kezdve 
szocialista újságíró volt külföldön és 1902. a bol
sevikokhoz csatlakozott. Mint a párt központi 
bizottságának tagja, álnév alatt visszatért Szent
pétervárra, ahol az 1905-iki forradalomig dol
gozott. Ekkor Londonba ment, ahol Gorkijjal 
együtt orosznyelvű szocialista lapot szerkesztett. 
Az 1917 nov.-i forradalom után a szovjet lon
doni követe lett. Mint diplomata jelentékenynek 
bizonyult s egyik külügyi népbiztos lett. Ö ve
zette a Balti államokkal a tárgyalást s ő kép
viselte a szovjetet a hágai konferencián. 1925-ben 
a forradalmi katonai tanács tagja és a vörös 
hadsereg vezérkari főnöke lett. 

*Litzmanii, Kari, porosz tábornok, szül. Neu-
globsowban 1850 jan. 22-én. 1902—1905-ig a 
hadiakadémia igazgatója volt. Résztvett az 1914 
nov. 23—24-iki abrzezanyiáttörésben.l915.elfog-
lalta Kovnót. 1917-ben Erdélyben, 1918. Francia
országban harcolt. 1918 aug. nyugalomba vonult 

Livazeni = Livazény. 
Livazény (Livazeni), Hunyad vm., (1920) 4809 

lak. (Tr. R.) 
Liverpool, város Angolországban, (1921) 803,118 

lakossal. 
Liversedge, város Angolországban, Yorkshire-

ban, (1921) 14,752 lak. 
Livóhuta (Livovská Huta), Sáros vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Livonia, 1919. Észtország és Lettország közt 

felosztották. 
Livorno, olasz tartomány Toscana comparti-

mentóban, ter. 343 km2 (1924) 148,592 lak. Fő
városa L. kikötő, (1921) 11,813 lak. 

Ljeszek (Liesek), Árva vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
*Llanos, város Spanyolországban, (1920) 23,350 

lakossal. 
Llanquihue, Chile egyik tartománya, ter. 

90,066 km*, (1920) 137,206 lak. Fővárosa Puerto 
Moertf. 

Lloyd-George (ejted: lajd-dzsordzs), Dávid(1. XII. 
köt.), angol államférfiú. A világháborúban 1915. 
lószerügyi, 1916. Kitchener halála után hadügy
miniszter, majd Asquith lemondása után 1916 
dec.—1922 okt.-ig miniszterelnök volt. Mint há-
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borús miniszterelnök a háború gyors befejezését 
és az entente katonai győzelmét tűzte ki célul. Nagy 
szerepe van a Habsburg és Hohenzollern-dinasz ti ák 
eltávolításában is. A békekötés alkalmával L. 
Clemenceau túlzott követeléseit igyekezett tom
pítani, de eredménytelenüL Általában véve a 
belső és külső megegyezés feltétlen hívének 
bizonyult s ezt kívánta elérni Írországgal, Indiá
val és a többi gyarmatokkal, úgyszintén Szovjet-
Oroszországgal és Németországgal szemben is. 
Lemondása után, mely törökellenes és a francia 
külpolitika szándékaitól eltérő politikája miatt 
következett be, nyíltan ellene fordult a versail-
lesi békének, Clemenceau és Poincaré politiká
jának, valamint az európai diktatúráknak. A bel
politikában 1924 óta mint az agrárreform ós a 
földjáradék- és telekadó propagálója szerepelt. 
Ezáltal előidézte a liberális párt szakadását 
1925. Azóta az elszakadt liberális kisebbség ve
zetője s mintilyen, a munkáspártpolitikáját támo
gatja. L. háborús beszédei megjelentek Through 
terror to triumph címen (1915). V. ö. Harold 
Spender, The prime-minister (1920); Du Parq, 
L. Gr. (angolul, 1915); Vrieslánder- Wittmann, 
L. G. (1922). 
•Lobmayer Géza, sebész, szül. Budapesten 1880 

máj. 16. 1903-ban avatták orvosdoktorrá a buda
pesti egyetemen. Dollinger tanítványa volt, majd 
Winternitz mellett dolgozott, később Kuzmik 
első asszisztense és 4 évig a II. számú sebészeti 
klinika adjunktusa volt. 1914-ben magántanárrá 
habilitálták. 1916-ban a konstantinápolyi ma
gyar Vöröskereszt misszió vezetője és sebésze 
volt. 1918-ban a gróf Apponyi Albert Poliklinika 
igazgató-sebészfőorvosa lett. Főbb munkái: Az 
anatómia alapvonalai (1904); Brauer-féle műtét 
(1912); A tüdő térfogatát megkisebbítő műtétek
ről (1913); A tetanusról (1914); A sebészet tan
könyve (ford. 3 köt. 1914, 2. kiad. 1923); A scor-
but hadsebészeti jelentősége (1916); A golyva 
sebészi kezeléséről (1924); A phrenixus exaire-
sis (1925); A thorakoskopia (1925); A vérátöm
lesztés (1926). Ezenkívül 58 magyar, német, 
francia és olasz sebészi értekezést és cikket írt. 

Lobonya (Lubina), Nyitra vármegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Locarno, város Tessin svájci kantonban, (1920) 
5541 lak. 
*Locarnói egyezmény a neve annak a nemzet

közi szerződésnek, amelyet a Németbirodalom, 
Belgium, Franciaország, Nagybritannia és Olasz
ország 1925 őszén Locarnóban létrehoztak. A 
szerződés lényege az, hogy 1. a szerződő hatal
mak szavatosságot vállaltak a Nómetbirodalom, 
másrészt Franciaország és Belgium egymás-
közötti mai határaiért; 2. egyrészről a Németbiro
dalom, másrészről Franciaország és Belgium egy
mással szemben kötelezték magukat, hogy a 
közöttük felmerülő vitákat békés úton intézik el, 
kivéve, ha jogos védelem esete nem forog fenn, 
vagyis nem az 1. pontban említett határok elleni 
támadásról van szó. Az ilyen támadás esetén, 
amennyiben a Nemzetek Szövetségének tanácsa 
*l, többséggel megállapította, a szerződést szegő 
hatalommal szemben az összes szignatárius hatal
mak közösen tartoznak fellépni. A szerződésnek 
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tehát az a célzata, hogy Franciaország és Bel
gium részére a Németbirodalommal szemben 
megfelelő biztosságot nyújtson, a vele szemben 
való bizalmatlanságot megszüntesse és ezáltal 
megnyissa a lehetőséget a Németbirodalomhoz 
való gazdasági közeledésnek és ebből kifolyólag 
az európai gazdasági viszonyok megerősödésének. 
Csak a jövő fogja megmutatni, hogy a szerződés 
ezt a célját eléri-e. Külön ki kell emelni, hogy 
a szerződésben nincsenek garantálva Lengyel
országnak és Cseh-Szlovákiának határai. Ez a 
német diplomácia sikere, amit hosszas küzdel
mek után sikerült elérnie. Úgyszintén nincs ki
zárva az sem, hogy a Németbirodalom ezzel a 
két országgal szemben háborúval lépjen föl. Ez 
legfeljebb a Nemzetek Szövetsége miatt ütköz
hetnék nehézségbe, valamint azért, mert a Német
birodalom ezekkel az államokkal külön szerző
désben kötelezte magát arra, hogy a vitás jogi 
kérdéseket választott bíróság útján intézi el. 
Más kérdés háborús megoldása nincs kizárva. 
A jogi kérdésekre vonatkozó választott bírósági 
szerződésösszesennégy jött létre a tulajdonképeni 
L. kapcsán, úgymint egyfelől a Németbirodalom, 
másfelől pedig külön-külön Belgium, Francia
ország, Lengyelország és Cseh-Szlovákia között. 
Ezen szerződések értelmében a vitás jogi kérdé
sek vagy esetenkint alakuló választott bíróságok, 
vagy az állandó Nemzetközi Bíróság elé vihetők. 
A L.-ek a Németbirodalomnak a Nemzetek Szö
vetségébe való belépésével léptek hatályba és 
mindaddig érvényben maradnak, amíg bármelyik 
szerződő állam javaslatára a Nemzetek Szövet
ségének tanácsa 2/s többséggel meg nem állapítja, 
hogy a Szövetség külön szerződés hiányában is 
kellő biztonságot nyújt a L. szignatárius hatal
mainak. 

*Locke (ejtsd: íokk), Wüliam John, angol író, 
szül. Georgetownban 1863 márc. 20. Cambridge-
ben tanult és egy ideig középiskolai tanár volt. 
Regényei: At the gate of Samaria (1895); Where 
lőve is (1903); The morals of Marcus Ordeyne 
(1905); The beloved vagabond (1906); Stella 
Maris (1913); The wonderful year(1916); The 
rough road (1918); The House of Balthasar 
(1920); The mountbank (1921), melyek közül töb
bet filmre írt át és színdarabbá dolgozott föl. 

Lockport, város New York északamerikai 
államban, (1920) 21,308 lak. 

Lockyer, Joseph Normann, angol csillagász, 
megh. Saleombe Eegisben 1920 aug. 16. 

Lócs, kisk. Sopron vm., (1920) 522 ak. 
Locsmánd (Lutzmannsburg), Sopron vm., 

(192S) 1235 lak. (Tr. A.) 
Lóczy, 1. Lajos (1. XII. köt.), geológus és geográ

fus, megh. Balatonarácson 1920 máj. 13. A Ba
laton környékének geológiája c. munkája 1917. 
megkapta a Magyar Tud. Akadémia nagydíját. 
1920-han az Akadémia tiszteletbeli tagjául vá
lasztotta. A Magyar Földrajzi Társaság a balaton-
arácsi temetőben díszes síremléket állított emlé
kezetére. Újabb művei: A magyar szent korona 
országainak (öld rajzi, társadalomtudományi, 
közművelődési és közgazdasági leírása (1918, 
megjelent angol és francia nyelven is); halála 
után jelent meg A magyar birodalomPS aszom-
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szédos országok határos területeinek földtani 
térképe (kiegészítette Papp Károly, 1923). 

2. L.Lajos, ifj.,az előbbinek fia, geológus, szül. 
Budapesten 1891 jun. 5. Egyetemi tanulmányait 
Zürichben végezte. 1915—17 atyja vezetése mel
lett a Földtani intézet belső munkatársa volt, 1919 
egyet, magántanár lett. Részt vett a Magyar Kö
zéphegység és a Nyugati Kárpátok geológiai kuta
tásában, 1917—18 a M. Tud. Akadémia balkáni 
expedíciójában és geologiailag térképezte Nyugat-
Szerbiát. 1920 őszén meghívást nyert Hollandi 
Kelet-Indiába s petróleumkutatást végzett, geoló
giai felvételeket készített Szumátra, Jáva stb. 
szigetek teljesen ismeretlen vidékeiről. 1923 az 
újonnan szervezett gazdasággeologiai tanszékre 
r. tanárnak nevezték ki a közgazdaságtudományi 
karon; de még 1923 mint vezető főgeologus expe
díciót vezetett Ecuadorba s elkészítette egyszers
mind annak ismeretlen partvidékei térképét. Fon-
tosabb művei: A Villányi és Báni hegység geo
lógiai viszonyai (1913); A villányi cauotÁen 
ammonitok monográfiája (1915); Az Északnyu
gati Kárpátok (1916); A Balatonfelvidék hegy
szerkezete (1920); Nyugatszerbia geológiai le
írása és térképe (192Í). 

Lodge (ejtsd: íoflzs), 1. Henry Cabot, amerikai 
államférfiú és történetíró (1. XII. köt.), megh. 
1924 nov. 10. 1914-ben a szenátus külügyi bi
zottságának tagja lett. Ellenezte a nők választó
jogát, a mexikói kérdésben pedig 1916. a katonai 
beavatkozás mellett volt. Ellene volt az al
koholtilalomra hozott törvénynek és a mér
sékelt jövedelmi adót sürgette. L. híressé vált 
éles kritikájával, melyet "Wilson elnök háborús 
politikája, kiterjesztett hatalmi köre és a béke
konferencián való kétszínű viselkedése ellen ta
núsított. 1918-ban a szenátusi republikánus párt 
vezetője és a külügyi bizottság elnöke lett s mint 
ilyen a békeszerződést élesen támadta. 

2. L., Olivér Joseph, angol fizikus, a birming
hami egyetem elnöke. Újabb munkái spiritiszta 
tartalmúak s a halál utáni szellemi kapcsolat 
hívőjének mutatkozik bennük: The survival of 
man (1909); Eeason and belief (1911); The war 
and after (1911); Raymond or life and death 
(1916); Christopher: a study in humán perso-
nality (1918); The making of man (1924); Ether 
andreality (1925); Relativity (1925); Talks about 
wireless (1925). 

Lodi, város Olaszországban, (1921) 29,395 
lakossal. 

Lodnó (Lodno), Trencsén vm. (Tr.*Cs.-Szl.) 
Lodormány (Lodroman), Kis-Küküllő vm. 

(Tr. K.) 
Lodz, 1. vajdaság Lengyelországban, területe 

19,034 km2, (1921) 2.256,655 lak. — 2. L., a vajda
ság fővárosa, (1921) 451,813 lak. A világháború
ban 1914 nov.-ben heves harcok folytak körü
lötte. Mackensen 9. német hadserege az oroszok 
jobbszárnyát É.-ról és Ny.-ról körülfogta ugyan, 
de az oroszoknak sikerült a német sereget átka
rolniuk. Nov. 24—25. éjszaka a németek Breziny 
mellett áttörték az orosz vonalat, ennek követ
keztében a németek felülkerekedtek s dec. 6. az 
•oroszok kiürítették L.-ot, amely az összeomlásig 
német megszállás alatt maradt 

London 

Loew Vilmos, 1. Löw. (XX. k.). 
Lóíalu (Kobyle), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Logrono, spanyol tartomány, ter. 5041 km*, 

(1920) 192,940 lak. Fővárosa L., (1920) 26,806 lak. 
Lohse. Oswald, német csillagász, megh. Pots

damban 1915 máj. 14. 
Lohwag Ernesztin, Szablya-Frischaufné, festő, 

1. Szablya-Frischauf Ferenc. 
Loire (ejtsd: íoár), 1. Franciaország egyik dépar-

tementja, ter. 4779 km2, (1921) 637,130 lak. — 2. 
L. (Haute-), Franciaország egyik départementja, 
ter. 5004 km2, (1921) 268,911 lak. — 3. L.-Infé-
rieure, Franciaország egyik départementja, 
ter. 6812 km2, (2921) 649,723 lak. 

Loiret, département Franciaországban, ter. 
6812 km2, (192D 337.224 lak. 

Loir-et-Cher, département Franciaországban, 
ter. 6422 km2, (1921) 251.528 lak. 

Lója, 1. tartomány Ecuador délamerikai köz
társaságban, ter. 9600 km2,135,000 lak. Fővárosa 
L., 15,000 lak. — 2. L., város Spanyolországban, 
(1920) 20,495 lak. 

Lók (Unter-Frauenhaid), Sopron vármegye. 
(Tr. A.) 

Lóka (Louka), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Lokca (Lokca), Árva vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Lokeren, város Belgiumban, (1924) 23,886 

lakossal. 
Lókod (Locodeni), Udvarhely vm., (Tr. R.) 
Lókut, kisk. Veszprém vm., (1920) 1802 lak. 

•Lolland-Falster, országrész Dániában, ter. 
1791 km2, (1921) 128,537 lak. 

Lomány (Loman), Szeben vm. (Tr. R.) 
•Lomas de Zamora, város Argentínában, (1914) 

22,231 lak. 
Lombardia (XII. köt.), olasz országrész, ter. 

23,732 km2, (1924) 5.179,493 lak. Compartimentói: 
Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, 
Milano, Pavia, Soudrio. 

Lombfalva (Limba), Alsó-Fehér vm. (Tr. E. 
Lombos (Lombos), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Lomé, Togo volt német afrikai gyarmat fő

városa, a világháború elején 1914 aug. 8. angol 
csapatok szállták meg. 

Lomna (Lomná), Árva vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Lomna (Lomné), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Lom Palanka, város Bulgáriában, (1920) 13,067 

lakossal. 
Lompérd (Lumperd), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Lomzsa (Lonza), volt orosz-lengyel kormány

zóság. 1918 óta Lengyelországhoz tartozik. Fővá
rosa L., (1921) 22,014 lak. 

Lónapoklostelke (Páglisa), Szolnok-Doboka 
vm. (Tr. R.) 

London, 1. Angolország és Nagybritannia fővá
rosa, (1926) 7.500,000 lak., önálló eounty, 29 város
részre osztva. 

2. L., város Kanada Ontario tartományában, 
(192D 60,960 lak. 
•London, Jack, amerikai író, szül. San-Fran-

ciscóban 1876 jan. 12., megh. Glen Ellenben (Ka
lifornia) 1916 nov. 22. A kaliforniai egyetemen 
tanult, de kalandos természete a tengerre von
zotta. 1904-ben Japánban, 1914. Mexikóban volt 
haditudósító. 1906—1908-ig beutazta yachton az 
egész világot. Főbb munkái: The son of the wolf 
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(1900); The call of the wild (1903); Moon face 
(1906); Martin Edén (1909); South Sea tales 
(1912); The little lady of the híg hpuse (1916). 
Magyar fordításban megjelentek: Ádám előtt 
(ford.SchőnerD., 1918); Áhitehagyott (ford. u.a., 
1921); Tüzes napsugár (ford. Kelen F., 1922); 
A tengeri farkas (ford. Fülöp Sándor, 1922); Az 
éneklő kutya (ford. Harsányt Zs., 1922); Csoda
tevő szerelem (ford. Körmendy V., 1922); Sárga 
sátán (ford. Bartos Zoltán, 1922); Az alaszkai 
Diana (ford. Kelen F., 1922); u. a., (ford. Bartos 
Z., 1924); A barna farkas (f ord.u. a., 1924); A büsz
keség háza (ford. u. a. 1923); A beszélő kutya (ford. 
Harsányt Zsolt, 1923); A Dazzler cirkáló (ford. 
n. a., 1923); Az ember hitvallása (ford. u. a. 1925); 
Északi Odisszeia(ford. Farkas Ákos, 1924); Far
kasvér (ford. Dobosi Pécsi Mária, 1924); Fehérek 
és színesek (1924); A hold völgyében (ford. Bu-
zitska Mária, 1924); Az istenek kacagnak (ford. 
Dobosi Pécsi Mária, 1924); Játék az élettel(1925); 
Kaland (ford. Tersánszky J. Jenő, 1923); Kalan
dok világa (ford. Farkas Ákos, 1924); A kóbor 
csillag (ford. Vécsey Leó, 1924); A lázadók (1924); 
A magas északon (3 köt., ford. Bartos Z., 1924); 
A méhek dala (ford. u. a., 1923); Az óceán meséi 
(ford. Fülöp Zs., 1924); Az országúton (ford. 
Farkas Ákos, 1924); Az ősök istene (ford. Bartos 
Z., 1924); A skarlát (ford. Körmendy Viktor, 
1923); Snark (ford. Vécsey Leó, 1924); A vad
állat (ford. Körmendy V., 1923); Edén Martin ; 
A vadon szava (ford. Bartos Z., 1925); A vaspata 
(ford. Mészáros Z., 1924); A vén kalóz titka (ford. 
Buzitska M., 1924); A nagy ház kis asszonykája 
(ford. Harsányt Zsolt, 1926). V. ö.: J. L. élete 
(ford. Harsányi Zs., 1926.). 

Londonderry, grófság Ulsterben, ter. 2075 
km!, (1921) 99,845 lak., fővárosa L., 40,780 lak. 
•Londoni egyezmény. Amikor a békekötések 

után követett jóvátételi politika és a Ruhr-meg-
szállás csődöt mondott, 1924 nyarán a volt szö
vetségesek és a Németbirodalom Londonban 
értekezletre gyűltek össze Németország gazda
sági helyreállításának és ezzel kapcsolatban 
teljesítőképessége fokozásának megbeszélésére. 
Különös jelentőséget adott az értekezletnek az 
Egyesült-Államok kiküldöttjének megjelenése. 
Az értekezleten létrejött megállapodás eredmé
nyeként a Németbirodalom 800 millió arany-
márka kölcsönt kapott pénzügyi helyzetének 
rendbehozatalára. A Németbirodalom jóvátételi 
fizetései 1926—27. kezdődtek újra, amikor is 
110 millió aranymárkát volt köteles fizetni; ez 
az összeg 1927-ben 500 millióra, 1928-ban 1250 
.millió aranymárkára fog emelkedni, a további 
•részleteket a Németbirodalom gazdasági helyze
téhez képest fogják megállapítani. A Német
birodalom a jóvátételi részletek biztosítására 
zálogul lekötötte a vámjövedelmeket, az ital
mérési jövedék tiszta hozadékát, végül az állam
vasutak bevételeit. 
. *Londoni konferencia, 1. Londoni egyezmény. 
(XX. köt.) 

Long (Ltizany), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
*Long, Walter Hume, viscount, angol állam-

Jérfiú, szül. Bathban 1854 júl. 13. 1880 óta tagja 
volt a parlamentnek. 1895-ben földmívelésügyi 

államtitkár volt, majd résztvett a home rule el
lenes parlamenti küzdelmekben,mint az unionista 
párt egyik vezetőtagja. 1917-ben ő terjesztette be 
a nők választójogáról szóló törvényjavaslatot. 
1921-ben a lordok házának tagja lett. 

Long Beach, kikötőváros Kalifornia észak
amerikai államban, (1922) 65,322 lak. 

Long Eaton, város Derby angol grófságban, 
(1921) 19,503 lak. 

Longodár (Dáisoara), Nagy-Küküllö vm. 
(Tr. R.) 

*Longuet (ejtsd:—gé), Jean, francia szocialista 
politikus, szül. Londonban 1876. Marx unokája. 
Eredetileg ügyvéd, 1914—1919-ig képviselő és 
a Le Populaire szerkesztője volt. A francia szocia
lista párt egyik irányítója. 

Longwy, erődített város Franciaország Meur-
the-et-Moselle départementjában. A világháború
ban az 1914 aug. 23—27-iki csatában a németek 
legyőzvén a francia sereget, aug. 26. elfoglalták. 

Lonka (Bonca), Máramaros vm. (Tr. R.) 
Lonkaialva (Borleasa), Szolnok-Doboka vm. 

(Tr. R.) 
*Lonneker, város Németalföld Overijssel tar

tományában, (1924) 22,331 lak. 
Lons-le-Saunier, város Franciaországban, 

(1921) 13,152 lak. 
Lontó (Lontov), Hont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Lónyabánya (Lovinobana), Nógrád vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Lónyay-család (1. XII. köt.), tagjai közül neveze

tesebbek : 1. L. Albert gróf, lovassági tábornok, a 
volt magyar testőrség kapitánya, megh. Bécsben 
1923 márc. 30. 

2. L. Elemér gróf, Stefánia bslga kir. hercegnő 
férje, 1917. hercegi rangot kapott föméltóságú 
címmel. 

*3. L. Ferenc, miniszteri tanácsos, szül. 1861. Jogi 
tanulmányai végeztével államtudományi doktorrá 
avatták. Állami szolgálatba lépvén, 1900. mint 
osztálytanácsost a borászati osztály vezetésével 
bízták meg, 1907. címzetes, 1908. valóságos mi
niszteri tanácsos lett, 1910. a borászati főosztály 
főnöke s a szőllőfelújítási kölcsönügyi bizott
ság elnöke, egyszersmind borászati kormánybiz
tos. 1918-ban nyugalomba vonult. Ó készítette a 
bortörvény (1908. XLVII. t.-c.) tervezetet; létesí
tette az állami közpincéket, a budafoki pince
mesteri tanfolyamot. 

4. L. Gábor, főrendiházi tag, megh. 1917 
máre. 17. 

Loos, város Franciaországban, (1921) 12,197 lak. 
1915 szept., 1917 jún.—júl. és 1918 ápr. nagy 
csaták színhelye volt. 

Lopér (Lopej), Zólyom vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Lorain, város Ohio északamerikai államban, 

(1920) 37,295 lak. 
Lórántháza, kisk. Szabolcs és Ung közig. egy. 

egyes vm., (1920) 581 lak. 
Lorca, város Spanyolországban, (wao) 74,700 

lakossal. 
Lorentz, Hendrik Antoon, hollandi fizikus, 

újabb munkái: The Einstein theory of relativity 
(1920); Maxwell's electromagnetic theory (1924). 
Előadásai Lessons pn theoretical physics c. je
lentek meg 1925-ig 8 kötetben. 
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*Lorenz, Adolf, osztrák sebésztanár, szül. Vid-
navában 1854 ápr. 21. A bécsi egyetem tanára. 
Jelentékeny munkái közt legfontosabbak: Die 
Lenre vom ererbten Piattfüsse; Über die operatíve 
Orthopádie des Kluinpfusses. Feltalálója a német 
gipszágynak, mely az eddigi módszereket ki
küszöbölte. 

Lorenzelli, Benedetto, bibornok, megh. Fi
renzében 1915 szept. 16. 

*Lorenzo Azértis. 1. Orbók Lóránt. (XX. k.). 
Loreto, perui departamento, ter. 422,903 km2, 

100,596 lak. 
Lorettom (Loretto), Sopron vármegyében. 

(Tr. A.) 
Loretto-magaslat, hegy Arrastól ÉNy.-ra. 

1914 okt. közepén véres harcok színhelye volt. 
1915 mára 3. a németek elfoglalták a francia ál
lásokat. 1915 máj. játszódott le az ú. n. lorettói 
csata, amelyben a franciák némi tért nyertek. 

Lórév, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.,(i920) 
632 lak. 

Lorient, kikötőváros Franciaországban, (1921) 
46,315 lak. 

Lorkovic Iván, horvát politikus, megh. 1926 
febr. 24. A haladó párt beolvadása után a horvát 
önálló párt tagja lett (1905). Még az összeomlás 
előtt kilépett e pártból (1918). Az ideiglenes nem
zeti képviseletben a horvát nemzeti klubhoz csat
lakozott, majd ennek feloszlása után a Horvát 
Egyesülés tagja lett. 1925-ben mint e párt tagja 
jutott Eadic listáján mandátumhoz. Eadic behó-
dolása után ellenzékbe lépett és első elnöke lett 
a horvát föderális pártnak. Főszerkesztője volt a 
zágrábi Hrvat című napilapnak, melyben igen sok 
cikket irt a belgrádi centralizmus ellen. 

Los Andes, tartomány Argentína délamerikai 
köztársaságban, ter. 89,973 km2, (i92i> 3216 la
kossal. 

Los Angeles, 1. kaliforniai város, lakossága 
(i9io) 320,000-ről több mint egy millióra nö
vekedett Hollywood hozzácsatolásával. — 2. L., 
város Chile délamerikai köztársaságban, (1920) 
13,274 lak. 

Losonc (Lucenec), r. t. város, Nógrád vm., 
(1919) 16,467 lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Losoncapátíalva (Apatová), Nógrád vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Losoncnagyfalu (Vel'ká Ves pri Lucenci), 
Nógrád vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Losonctamási (Tomasovce pri Lucenci). 
Nógrád vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

•Losonczi Zoltán, nyelvész, szül. Késmárkon 
1894 okt. 13. Egyetemi tanulmányait Budapesten 
végezte. 1917. a budapesti evang. főgimnázium 
tanára lett. A Magyar NyelvőrbeD, a Nyelvtudo
mányi Közleményekben, a Magyar Nyelvben szá
mos nyelvészeti értekezése jelent meg, melyek 
főkép a magyar hang- és alaktörténet ós a régi 
magyar nyelv különféle kérdéseivel foglalkoz
nak. Nagyobb dolgozatai: Az ö-zés története 
(Nyelvtudományi Közlemények 44—45. kötet 
és külön, 1918); Hangtörténeti alapkérdések 
(Nyelvészeti Füzetek 81. sz.); Régi nyelvünk 
hang- és alaktanából (Magyar Nyelv 21. kötet); 
A magyar tövéghangzók (Nyelvtudományi Közle
mények). 

*Los Santos, departamento Panama köztársaság
ban, ter. Herrera departamentoval együtt 4219 
km2. L. lakossága (1920) 34,638. 

*Losski, Nikoláj Onufrievics, orosz filozófus, 
szül. Kreslavkában 1870. A pétervári egyetem 
tanára volt 1921-ig, amikor kénytelen volt Prá
gába menekülni. L. az intuicionalizmus képvi
selője. Igen jelentékeny munkákat írt oroszul, 
többek közt az akarat szabadságáról stb. Művei: 
Grundlehre der Psychologie vom Standpunkte des 
Voluntarismus (1905); Intuitíve bases of know-
ledge (1919); Handbuch der Logik. (1926). 

*Lósy József, zoológus, megh. Budapesten 1917 
aug. 22. Munkái: A méh és méhtetü együttélése 
(Kisérl. Közi., 1903); Pozitív adatok a fogoly élet
módjához (Aquila, 1902); Elvi szempontok a ma
dárvédelem és rovarirtás megítélésében (u. 0. 
1911); A cserebogár elfajzása (Állattani Közi., 
1907); A mellékagancsok (Természettud. Közi., 
1910); Anthropológia (Stampfel-fóle Tud. Zseb
könyvtár); Állattan (Budapest 1906); Embertan 
(u. o. 1906,2. kiad. 1913). Brehm nagy müvének 
magyar kiadása (Az állatok világa) részére a rova
rokról szóló IX. kötetet 6 dolgozta át (Bpest 1906). 

*Lósy-Schmidt Ede, magyar államvasuti fő
mérnök, szül. Sepsiszentgyörgyön (Háromszék 
vm.) 1879 okt. 27. Tanulmányait a hessen-darm-
stadti műegyetemen végezte, hol két tanszék mel
lett hosszabb ideig tanársegédként működött. 
Egyszersmind filozófiai doktori okleveletszerzett. 
Eésztvett a Handbuch der Architektur szerkesztő 
munkálataiban is. Gyakorlati működését a bo
roszlói Lolat-Eisenbeton A.-G. alkalmazásában 
kezdte meg, hol a krakói cs. és kir. katonai kór
ház vasbetonszerkezeteinek tervezésétéskivitelét 
önállóan vezette. Ez alkalommal egy folytatóla
gos rendszerű, Németországban addig nem alkal
mazott, merész szerkezetű födémszerkezettel kí
sérletezett. 1908-ban a Máv. szolgálatába lépett 
s 1912 óta az igazgatóság hídvizsgáló osztályá
ban működik. Irodalmi munkásságával három 
ízben is pályadíjat nyert. 1918 óta a Magyar Mér
nök és Építész Egylet könyvtárnoka s az általa 
alapított technikatörténeti gyűjteménytár őre. 
A Mórnökegylet Közlönyében a Szakirodalom 
és Közgazdasági irodalom című rovatokat vezeti 
s nyilvántartja a magyar műszaki irodalom fej
lődését, 1926. a Műemlékek orsz. bizottságának 
r. tagjává nevezték ki. Önállóan megjelent tanul
mányai : Lussin szigete és tengeri fürdői (1913); 
Tanulmányút a .Rajnán, Hollandiában, Bel
giumban és az Északi tengeren (1914); A köz
utak porképződésének csökkentése (pályanyertes 
mű, 1916); A magyar technikai tudományos in-
dalom állása az 1919. és 1920. években (1921); 
Az emberiség válsága és a technika (1921); A 
mérnöki rendtartás XVIII. századvégi első 
nyomai Magyarországon (1925); A hortobágyi 
kőhid építése Debrecen város mátai pusztáján 
1827—1833 (1926). Főként a magyar technika 
és a magyar műszaki irodalom történetének te
rületén végez önálló kutatásokat s e tárgykörből 
főleg hazai szaklapokban több tanulmányt tett 
közzé. E Lexikonnak is munkatársa. 

Lot (ejtsd: ló), Franciaország egyik départe-
mentja, ter. 5226 km2, (mi) 176,889 lak. 
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Lota, város Chileben, (1919) 11,807 lak. 
Lot-et-Garonne, dópartement Franciaország

ban, ter. 5355 km*, (1921) 239,972 lak. 
Lothárd, kisk. Baranya vm., (1920) 532 lak. 
Lotharingia, az 1919-iki versaillesi békeszer

ződés alapján ismét Franciaországhoz csatolták. 
Loti, Pierre'(Viaud Julién),tianoia iró.megh. 

Hendayben (Pyrenées) 1923 jún. 10. Müveinek 
njabb magyar fordításai: Izlandi halászok (ford. 
Hegedűs Arthur, 1918); Krizantém asszony (ford. 
Vészi Margit, 1919); Egy spahi története (ford. 
Aranyossy Pál, 1920); A három kasbahi nő (ford. 
Pongrácz Árpád, 1920); Yves testvérem (1920). 

Lótos (Lutise), Trencsén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
*Loucheur (ejtsd: lasor), Louis, francia politikus, 

szül. Eoubaixban 1872. Nagyiparos volt, 1916. ál
lamtitkárahadfelszerelési minisztériumban,1917. 
miniszter, 1919. a francia békedelegáció tagja; 
1921. a felszabadított területek újjáépítése ügyé
nek minisztere lett. Ő vezette Bathenauval a 
jóvátételi tárgyalásokat, 1925 nov.-ben pedig rö
vid ideig pénzügyminiszter volt. 1926 őszén ő 
kezdeményezte a német-francia-belga közös ipari 
trösztök létesítését. L. kiváló mérnök is, aki 
saját tehetségéből küzdötte fel magát Francia
ország egyik leggazdagabb emberévé és egyik 
legszámottevőbb politikusává. 

Loughborough, város Leicester angol gróf
ságban, (1921) 25,874 lak. 

Louisianá, északamerikai állam, 125,625 km8, 
(1920) 1.798,509 lak. Fővárosa New-Orleans. 

Louisville, város Kentucky északamerikai ál
lamban, (1925) 305,935 lak. 

Loulé, város Portugáliában, (1920) 22,480 lak. 
LourenQO Marques, Mozambik portugál kelet

afrikai gyarmat fővárosa és kikötője a Delagoa-
öbölnél, (1920) 13,154 lak. 

Louviére, város Belgiumban, 1. La Louviére-
Louys, Pierre, francia író. megh. Parisban 

1926 jún. 4. Az asszony és a bábu című darabját 
1918. mutatta be a Vígszínház (ford. Heltai Jenő). 
Magyarul újabban megjelent regényei: Aphrodité 
(ford. Kovács Gyula, 1919); A bíbor férfiú (ford. 
Pongrácz Árpád, 1919); Meztelen ország (ford. 
Színi Gyula, 1922). 
*Lovaghy Dénes, festő, szül. Zircen 1887 júl. 

25., megh. Nagyniuzsalyban 1918 aug. 25. Tanul
mányait a Képzőművészeti Főiskolán végezte s 
1913 óta vett részt a budapesti kiállításokon. 
1918-ban Őszidéluián c. festményére megkapta a 
Harkányi-díjat. Főképp Máramarosszigeten mű
ködött, ott arcképeket is festett (Szöllösy Antal 
polgármester; BaloghMihály piisp. helynök stb.) 

Lovas, kisk. Zala vm., (1920) 302 lak. 
Lovasberény, nagyk. Fejér vm., (1920) 3320 

lakossal. 
Lovassy Sándor, zoológus, 1916-tól a keszt

helyi gazdasági akadémia igazgatója, mely állásá
ból történt nyugalombavonulásakor (1921) az 
ország kormányzója a magyar királyi gazdasági 
főtanácsosi címmel tüntette ki. Gazdasági vonat
kozásokkal átszőtt faunisztikai f őmunkáját, Ma
gyarország gerinces állatai és gazdasági vonat
kozásaik címmel a Természettudományi Társulat 
1927. adta ki. Mint a Balatoni Múzeum-Egyesület 
elnöke és ügyvivője, tevékeny részt vett az egye

sület életében s a Keszthelyen épülőben levő Bala
toni Múzeum nagyszabású palotájának megvaló
sulása jó részben az ő agilitásának köszönhető. 

Lovászad (Imising), Vas vm. (Tr. A.) 
Lovászhetény, kisk. Baranya vm., (1920) 468 

lakossal. 
Lovászi, kisk. Zala vm., (1920) 583 lak. 
Lovászpatona, nagyk. Veszprém vm., (1920) 

2273 lak. 
•Lovászy, 1. Károly, író, szül. 1887. 1918-ban 

Vágóhíd c. szatirikus hetilapot indított. Karcolatai 
és humoreszkjei igen kedveltek. Önálló müvei: 
Holnapután kiskedden (a Holnaposokat parodi
záló gúnyverskötet); Lötyög a fejem (1916); 
Gyenge szovjet (1919); A szivem (versek, 1921); 
Középeurópa legerősebb asszonya (reg.); Pesti 
versek; A postagalamb (reg., 1925). 

2. L. Márton, politikus és hírlapíró (lásd 
XIII. köt.). Az októberi forradalomban a Nemzeti 
Tanáes tagja, majd a Károlyi-kormány közokta
tásügyi minisztere volt. Miniszterségéről azon
ban még a Berinkey-kormány megalakulása előtt 
lemondott és többé nem vállalt miniszteri tárcát. 
A proletárdiktatúra kikiáltásakor külföldre ment, 
de a bukás után hazajött és rövid ideig az egyik 
Friedrich-kabinet külügyminisztere volt. Lemon
dása után Bécsbe költözött és Garami Ernővel 
együtt megindította a Jövő c. politikai napilapot. 
1926 márc.-ban tért vissza Magyarországba. Az 
állami rend hatályosabb védelméről szóló törvény 
alapján többrendbeli vádat emeltek ellene. 

Lovcsen-hegy (1. XIII. köt.), osztrák-magyar 
csapatok 1916 jan. 10. elfoglalták. A békekötés
kor Montenegróval együtt a Szerb-Horvát-Szlové,n 
királyság birtokába került. 
•Lövell, város Massachusetts északamerikai 

államban, (1922) 114.423 lak. 
Lovrich. József, orvos, 1922. egyetemi rend

kívüli tanári címet kapott. 
Lovrin (Lovrin), Torontál vm. (Tr. E.) 

*Lowden (ejtsd: lód'n), Frank Orrén, amerikai 
politikus, szül. Sunrise Cityben 1861 jan. 26. 
Egyetemi tanár, majd 1900. kezdve a republikánus 
párt vezetője volt a választásokon. 1906—11.kép
viselő, 1917. Illinois állam kormányzója volt. 
Ellenezte a női választójogot, támogatta az alko
holtilalmat és ellenezte a Népszövetség elisme
rését. 1920-ban Harding megválasztásakor előbb 
ő volt a legkomolyabb jelölt az elnökségre. 

Lowell, város Massachusetts északamerikai 
államban, (1920) 112,759 lak. 

•Lowell (ejtsd: íóeii), 1. Abbot Laicrence, ame
rikai államtudományi író, szül. Bostonban 1856. 
A Harvard-egyetem tanára, majd 1912. elnöke 
lett s mint ilyen, a háború alatt megakadá
lyozta a német tudósok degradálását. Egyik fő
támogatója volt a Népek Ligája elismerésének. 
Főbb munkái: Essays on government (1889); 
Government and parties in Continental Europe 
(2 köt. 1896); Colonial civil service (1900); Pub
lic opinion and popular government (1913); The 
governments of Francé, Italy and Germany 
(1914); Greater european governments (1918). 

*2. L., Percival, előbbinek testvére, amerikai 
asztronómus és utazó, szül. Bostonban 1855 márc. 
13., megh. Arizonában 1916 nov. 12. Tíz évig Ja-
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pánban működött, majd 1894. Plagstaffban (Ari
zona) 2210 m. magasságban obszervatóriumot lé
tesített. Különösen Mars-kutatásai tették híressé. 
Művei: Chosen, the land of the morning calm 
U885); The sóul of the Far East (1886); Oceult 
Japán or the way of the gods (1886). Történelmi 
munkája: The ere of the revolutíon; csillagá
szati főműve: Mars. 

Lowestoft, angol kikötőváros, (1921) 44,326 lak. 
Lowicz, város Lengyelországban, (1921) 15,800 

lakossal. 
*I.oxo<Ioiita (4Uat), az afrikai elefánt (Elephas 

africanus = Loxodonta africana Blbeh.) újabb 
nemi neve. Az afrikai elefántot L. néven már 
Guvier különválasztotta az indiai elefánttól 
(Elephas maximus L. = E. indicus L.), de ezen 
különválasztás teljes jogosultságát csak Soergel 
1913. igazolta be, amennyiben kimutatta, hogy 
az afrikai elefánt a kihalt Stegodon-nem fajaival 
a legközelebbi rokonságban áll. L. még Elefánt. 
(VI. köt.) 

Lozére, département Franciaországban, ter. 
5180 km*, (1921) 108,922 lak. 

Lozornó (Lozorno), Pozsony vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Lozsad (Jeledinti), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Lozsárd (Lujera), Szolnok-Doboka vm. (Tr.R.) 
Löbau város Szászországban, (1919) 12,653 lak. 

*Löbe, Paul, német szociáldemokrata politikus, 
szül. Liegnitzben 1875 dec. 15. Előbb szedő, 1899. 
a boroszlói Volkswacht szerkesztője volt. Mint 
ilyen, pártjának politikai mozgalmaiban és a 
szakszervezeti életben vezetőszerepet vitt. 1905. 
a kormány erős bírálata miatt egy évi fogságra 
Ítélték, 1919-ben nemzetgyűlési képviselő, 1920. 
ós ismét 1925-től kezdve a birodalmi gyűlés el
nökelett. L.amórsékeltszocialistapárt(Mehrheits-
socialisten) tagja, az osztrák csatlakozásnak és a 
páneurópai mozgalomnak híve. 

Lőcs (IMA), Baranya vm. (Tr. SzHSz.) 
Lőcse (Levoca), r. t. város Szepes vm., (1919) 

6022 lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Lőcseszentanna (SpisskáZavada), Szepes vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Lődös (Litzelsdorf), Vas vm. (Tr. A.) 
Lögérpatony (Lögerpatán), Pozsony vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Löherer Andor, közgazdasági író, megh. 1925 

jún. 30. Újabb munkája: A többtermelés nemzeti 
organizációja (1918). 

Lőkös (Lékeska), Gömör és Kishont vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Lőkösfalva (Leucusesti), Krassó-Szörény vm. 
(Tr. R.) 7 : 

Löning, Edgár, német jogász, megh. Halléban 
1919 febr. 19. 

Löns, Hermann, német író, elesett Remis előtt 
Loivre mellett 1914 szept. 27. Művei közül újab
ban magyarul megjelentek : Az ordas (ford. Tu-
róczi J., 1922); A két arc (ford. Várkonyi Titusz, 
1922). 

Lőrenthey Imre, paleontológus, megh. Nyir-
madán 1917 aug. 13. 

Lőrincfalva (Leordeni), Maros-Torda vm. 
(T. R.) 

Lőrinci, kisk. Nógrád és Hont közig. egy. 
egyes, vm, (1920) 4642 lak. 

L O W 

Lőrincréve (Liorinf), Alsó-Fehér vm. (Tr. R.) 
Lőrincvágása (Vavrinec), Sáros vm. (Tr. 

Cs.-SzJ.) 
•Lőrincz Gusztáv (baranyai), festő, szül. Pé

csett 1886 júl. 14. Művészeti tanulmányait a buda
pesti Képzőművészeti Főiskolán és a müncheni 
akadémián végezte. 1922. Münchenben telepedett 
le. Először 1911. állított ki a Nemzeti Szalonban 
grafikai müveket, azután szimbolikus tárgyakat 
dolgozott fel (Beethoven Eroika-i&)s a háborúban 
szerzett benyomásait (Magyar parasztasszony 
elesett fia koporsójánál; Körmenet Lemherg-
ben; Zsidó-temetés Galíciában stb.) Az utóbbia
kat a müncheni Glaspalastban állította ki 1925. 
Szobrászattal és építészettel is foglalkozik. 

Lőrinczy György (1. XIII. köt.), kir. tanácsosi 
címet kapott 1914. A Kisfaludy Társaság 1914. 
rendes, a győri Kisfaludy Irodalmi Kör, a szabolcs
vármegyei Bessenyey Kör, a nagykőrösi Arany 
János Társaság tiszteleti tagjául választotta. 
1924-ben nyugalomba vonult. Mint tanfelügyelő 
kormányzói elismerésben részesült és miniszteri 
tanácsosi rangra emelték. 1927. a Petőfi-társaság 
a Jókai-nagydíjjal tüntette ki. Újabban megjelent 
könyvei: Az özvegy falu (1916); A kék ember és 
egyéb novellák (1918); Az öreg pandúr (W21); 
A Koháry bolondja (1922); Az üveghegy (1922); 
A Pósa-asztal (1922); Kincsekharca; A nagy 
vicispán; A boldogság császárja; Mesék a mese-
királyról (1925); Magyar éjszakák; Az álmodó 
Bükk(i92b). 

Lőte József (ülyefálvi), orvos, egyetemi ta
nár, a menekült kolozsvári egyetemet Szegedre 
követte. Önálló tudományos búvárlatok alapján 
készült számos kisebb-nagyobb terjedelmű érte
kezései elszórva jelentek meg magyar nyelven 
többnyire az Orvosi Hetilapban és az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület Orvosi Értesítőjében, továbbá 
a Purjesz- és a Lechner-Emlékkönyvben. Számos 
dolgozata német nyelven is megjelent a Central-
blatt f. Bakteriologie -c. folyóiratban. 

Lövér (Lueriu), Maros-Torda vm. (Tr. R.) 
Lövéte (Lueta), Udvarhely vm. (Tr. R.) 
Lövő, kisk. Sopron vm., (1920) 1512 lak. 
Lövőpetri, kisk. Szabolcs és Ung közig. egy. 

egyes, vm., (1920) 599 lak. 
Löw, 1. Immánuel, szegedi főrabbi (1. XIII. k.). 

Legjelentősebb alkotása a zsidó növényvilágról 
szóló Die Flóra der Juden (1924) c. 3 hatalmas 
kötetre terjedő botanikai, filológiai és archeológiai 
vonatkozású müve. Tudományos dolgozatait a 
külföldi szaklapokban és gyűjteményes munkák
ban tette közzé. AramáischeFischnamen c. müve 
a Nöldeke Festsehrift-ben jelent meg. Magyar 
nyelvű hitszónoklatai és alkalmi beszédei két 
kötetben jelentek meg. 1927. a hazai zsidó hitköz
ségek képviselői felsőházi tagnak választották. 

*2. L. Vilmos, költő és műfordító, Löw Lipót 
szegedi főrabbi (1. XIII. köt.) fia, szül. Szegeden 
1847., megh. New Yorkban 1922. 1867-ben ván
dorolt ki Amerikába, ahol ügyvédi irodát nyi
tott. Magyar költőkből forditott angol nyelvű 
anthológiája 4 kiadásban jelent meg a következő 
címek alatt : Gems from Petőfi and other Hun
gárián poets (1881); Magyar Songs (1887); Magyar 
Poetry (1899 és 1909). 
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Löwe, Ferdinánd, osztrák karmester, megh. 
Bécsben 1925 jan. 7. 

Löwen (Louvain), város Belgiumban, (1921) 
41,069 iak. A világháborúban augusztusban meg
szállták a németek. Aug. 25., egyidejűleg az ant
werpeni helyőrség kitörésével, polgári egyének
ből alakult csapat megrohanta a visszamaradt 
német helyőrséget. Hosszabb harc keletkezett; 
a harc folyamán a városnak mintegy nyolcad
része leégett. 
*Luarca, város Spanyolországban, (1920) 24,066 

lakossal. 
Lubaczów, galiciai község. L. és Javorov közt 

törte át Mackensen 1915 jún. 12—13-án 50 km. 
szélességben az orosz hadállást. Az oroszok jún. 
14-én 19 hadosztállyal ellentámadást indítottak, 
amely eredménytelen maradt. 

Lubény (Lubeník), Gömör és Kishont vm. 
íTr. Cs.-Szl.) 

Lubica = Leibic. 
Lublin, 1. volt orosz kormányzóság, most 

lengyel vajdaság, ter. 31,160 km2, (1921) 2,090,040 
lak. — 2. L., a vajdaság fővárosa, (1921) 99,917 
lakossal. 

Lublókorompa (Krempach pH L'úbovné), 
Szepes vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Lublóváralja (Podsádek a L'vboviansky zá-
moh), Szepes vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Lubóc (L'ubovec), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Luboka (Hlboké), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Lubotény (L'ubotiha), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Luca (Luta), Fogaras vm. (Tr. R.) 
Lucatő (Lucatín), Zólyom vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Lucca, 1. Olaszország egyik tartománya, Tos

cana compartimentóban, ter. 1991 km2, (1921) 
399,465 lak. — 2. L., a tartomány fővárosa, 
(W2i) 78,475 lak. 

Lucena, város Cordobában, (1920) 23,050 lak. 
Lueenec = Losonc. 

*Lucema, Kamilla, horvát írónő, szül. Rivá-
ban 1868. Egyetemi tanulmányait Bécsben vé
gezte Jagié tanítványaként. Mint középiskolai 
tanárnő több helyen tanított. írt verseket, regé
nyeket és néhány irodalomtörténeti tanulmányt. 
Legnagyobb érdemeket a horvát irodalom és nép
költészet német nyelvű ismertetésével és sikerült 
uémet műfordításaival szerzett. 

Luciáivá, kisk. Nógrád és Hont közig. egy. 
egyes, vm., (1920) 822 iak. 
*Iaiciiia (áUat), 1. Calliphora. (XX. köt.) 
Luck, lengyel város Volhiniában, (1921) 21,160 

lak. A világháború kezdetén Dubnóval és Rovnó-
val a volhiniai várháromszöget alkotta az orosz 
felvonulás biztosítására. 1915 aug. 31. Puhallo 
osztrák-magyar hadserege elfoglalta. 1916 jún. 
14-én Brusszilov orosz offenzívája a 4. osztrák
magyar hadsereget 25 km.-re szorította vissza 
L.-tól, de két nap múlva német segítséggel az 
offenzívát megállították. 
*Lucka, Emd, német költő és filozófus, szül. 

Bécsben 1877 máj. 11. írt elbeszéléseket, regé-
nyeket.szinmüveket. Müvei: Sternenmáehte (költ., 
1903); Gaia (eposz, 1903); Ottó Weininger (1905); 
Beethoven (dráma, 1906); Tod und Lében (reg.); 
Die Phantasie; Isolde Weisshand (reg., 60. kiad. 
1912); Das Unwiderrufliche; Bine Jungfrau 

(reg.); Adrián und Erika (reg.); "Winland (nov.); 
Bueh der Liebe; Die drei Stufen der Erotik; Das 
brennende Jahr (1915); Grenzen der Seele; Das 
Brausen der Berge (reg.); Heiligenrast (reg.); 
Der Weltkreis (nov.); Ehegeschichten ; Thule; 
Die Verzauberten (szinj.); Die Mutter (dráma); 
Fredegund (reg.); Dostojewski (1924); Die stei-
nernen Masken (1924); Urgut der Menschheit 
(1924); Am Sternbrunnen (reg., 1925); Torque-
mada (1926). 

Luckenwalde, város Poroszországban, (1935) 
24,882 lak. 
*Luckhaub Gtyvda, matematikus, szül. Temes-

kúton 1881 ápr. 12. Tanulmányai végeztével a 
kereskedelmi akadémia tanára lett, majd az 
egyetem közgazdaságtudományi kara magán
tanárráhabilitálta. Aquadratikus és Hermite-féle 
alakokra vonatkozó értekezései megjelentek 1Q13. 
a Math. ós Phys. Lapokban, 1915. a Monatshefte 
für Math. und Physik-ben (Bécs), értekezései a 
politikai számtan köréből pedig a Keresk. Szak
oktatásban 1923—24, 1925—26 (Budapest). 

Lucknow, város Brit-Előindia Egyesült-Pro
vinciájában, (1921) 240,566 lak. 

Lucsivna (Lucivna), Szepes vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Lucska (Jjucka pri Boénave), Gömör és Kis

hont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Lucski (Lúöky), Liptó vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Ludad, kisk. Vas vm., (1920) 326 lak. 

*liúd-alsikú.a,k(Anseriformes, állat), a. m. JRéce-
alakúak (1. XVI. köt). 

Ludány, kisk. Nógrád és Hont közig. egy. 
egyes, vm., (1920) 1065 lak. 

Ludas, nagyk. Heves vm., (1920) 1080 lak. 
Ludendorff, 1. Erich, porosz tábornok, a 

világháborúban a mozgósításkor a 2. német had
sereg főszállásmestere, 1916. főszállásmester ós 
Hindenburg segédje lett. Ettől fogva főképen 
az ő kezében összpontosult a hadvezetés, de 
kétségkívül erős egyéniségével nagy befolyást 
gyakorolt a politikára is, így Bethmann-Holl-
weg és Kühlmann lemondását ő mozdította elő. 
1918 okt. 26. lemondott, mert a háború folyta
tását erőszakolta. Ezután Bajorországba költö
zött. Mint katonai tanácsadó, résztvett a Kapp-
pucsban, amiért egy időre Svédországba menekült. 
Visszatérve 1924-ben megválasztották birodalmi 
gyűlési képviselőnek német nemzeti program
mal, de az üléseken nem szerepelt. Munkái: Meine 
Kriegserinnerungen (1919); Pranzösisehe Fál-
schung meiner Denkschrif t von 1912 (1919); Ent-
gegnung auf das amtliche Weissbuch (1919); 
Urkunden der Obersten Heeresleitung 1916—18 
(1921); Kriegftihrung und Politik (1922). Hadveze
tése és önigazolása mellett írt müvei élénk kriti
kát váltottak ki. V. ö.: Belbrück, L., Tirpitz, Pal-
kenhayn (1920); u. a., L.'s Selbsportrats (1922). 

*2. L., Hans, német csillagász, L. Erich tábor
nok öccse, szül. Thunowban 1873 máj. 26. Előbb a 
hamburgi csillagászati intézetben működött, 1921. 
a potsdami csillagvizsgáló igazgatója lett. Átdol
gozta Newcomb-Engelmann népszerű csillagá
szattanát. 

Ludesd (Ludesti), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Ludhiana, váfos Brit-Indiában, (1921) 51,880 

lakossal. 

37* 
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Ludisor (Ludisor), Fogaras vm. (Tr. R.) 
Ludosul de Muras = Marosludas. 
Ludovika-akadémia (1. XIII. köt.), a honvéd-

tisztképzésnek az 1922.X. t.-c. szerint egyedüli fő
iskolája. A többi katonai nevelő- és képzőintézetet 
a békeszerződés III. cikkére tekintettel, az 1921. 
XLIV. ésl922.IV.t.-c.-ek a katonatisztek és köz
tisztviselők gyermekeinek nevelőintézetévé ala
kítják át és a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
rendelkezésére bocsátják. A ludovikások részvéte
lével 1919 jún. 24. kísérlet történt a bolsevizmus 
fegyveres letörésére; a ludovikások parancsnokuk 
vezetésével megszállták a józsefvárosi telefon
központot, dea vöröshadsereg túlsúlyának engedni 
voltak kénytelenek; az elesettek emlékét a L. 
kertjében emlékmű jelzi; az elfogottakat az en-
tente-missziók közbenjárása mentette meg a ha
láltól. 

Ludvég (Logig), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Ludvigh Gyula, főrendiházi tag, a m. kir. 

államvasutak volt elnökigazgatója, öngyilkos 
lett Budapesten 1919 jan. 6. 

Lúdvik Endre, orvos, megh. Budapesten 1916 
júl. 10. 

*Ludwig, Emü, német író, szül. Boroszlóban 
1883 jan. 25. Cohn Ferdinánd boroszlói egyetemi 
szemésztanár fia. Számos regényt, drámát és 
tudományos munkát í r t : Napóleon (41. kiadás 
1925); Goethe (10. kiad. 1924); Wilhelm der 
Zweite (75. kiad. 1925); Bismarck. Triologie: 
I. Volk und Krone. II. Die Bntlassung. III. Genie 
und Charakter (35. kiad 1923); Trilogie der Re-
naissance(1904): Atlanta—Ariadné (1911); Man
fréd und Heléna (1911); Wagner oder die Entznu-
berten (1913); Die Reise nach Afrika (1913); 
Friedrich von Preussen (1914); Der Künstler. 
Essays (1914); Diana (1918); Meeresstille und 
glückliche Fahrt (1920); Am Mittelmeer (1923); 
vom unbekannten Goethe (10. kiadás 1923); 
Rembrandts Schicksal (11. kiad. 1923). Azonkívül 
lefordította Shakespeare szonettjeit: Shakes-
peares Sonetten (1923). Magyarul megjelent: Na
póleon (ford. Turóczi József, 1925). 

Ludwigsburg, város Württembergben, (1925) 
27,690 lak. 

Ludwigshaf en. (am Rhein), bajor város Pf alz-
ban, (1925) 104,870 lak. 

Luerssen, Ghristian, német botanikus, megh. 
Königsbergben 1916 júl. 3. 

Lugano, város Tessin svájci kantonban, (1923) 
14,500 lak. 

Luganszk, város Donec ukrajnai kormányzó
ságban, (1923) 55,528 lak. 

Lugau, város Szászországban, (1925) 10,615 
lakossal. 

Lugo, 1. tartomány Spanyolországban, ter. 
9881 km*, (1920) 474,866 lak. — 2. L., a tarto
mány fővárosa, (1920) 34,895 lak. — 3. L., vá
ros Olaszországban, (1921) 29,850 lak. 

Lugoj = Lúgos. 
Lúgos (Lugoj), r. t. város Krassó-Szörény vm., 

(1920) 20,036 lak. (Tr. R.) 
Lugosegres (Hezeris). Krassó-Szörény vm. 

(Tr. R.) 
Lugoshely (Lugojel), Krassó-Szörény vm. 

(Tr. R.) 

Lugoskisfalu (Satu mic), Krassó-Szörény vm. 
^Tr. R.) 

Lúgozó (Luguzáu), Arad vm. (Tr. R.) 
Lujza Marta Amália, Fülöp szász-kóborg-

gothai herceg elvált felesége, megh. Wiesbaden-
ban 1924 márc. 1. 

Luka, kisk. Zemplén vm., (1920) 1329 lak. 
•Lukachich Géza (somorjai) báró, tábornok, 

szül. Kassán 1865 márc. 29. A bécsi hadapród
iskola elvégzése után 1887 máj. 1. lett hadnagy, 
1893. a hadiiskolát végezte ós ez évben a vezér
karhoz osztották be. Mint fiatal tiszt, majd vezér
kari százados és törzstiszt a 62., 58., 111. az 52. 
közös gyalogezredekben szolgált, a vezérkarban 
14 éven át teljesített szolgálatot, 1911—14-ig a 
cs. és kir. 38. (régi Mollináry) ezred parancsnoka 
volt, amely ezreddel a háborúba is vonult, 1915. 
vezérőrnagy, 1918 elején pedig altábornaggyá 
lépett elő. A háború alatt Szerbiában a Jagodnjai 
magaslat elfoglalásánál, majd Razana mellett 
tüntette ki magát. Az olasz háború elején egy 
maroknyi csapattal (15,000 emberrel és kevés 
ágyúval) tartotta a doberdói fensíkot 6 héten át 
az olaszok sokszoros túlereje ellen. 1917-Len 
visszavette az olaszoktól a Monté San Gábrielé 
hegyet és azt tartotta a 12. Isonzo-csata kezde
téig, ezáltal hadseregünk nagy győzelmének az 
alapját teremtette meg. Vitéz és bátor magatar
tásáért a legmagasabb kitüntetésekben részesült, 
a legelső Mária Terézia rend-vitézek között sze
repelt. 1918 okt. 26. kinevezték budapesti kato
nai parancsnokká, de már későn, mert 4 nap 
alatt, a forradalom kitöréséig már nem volt ideje 
a teljesen megromlott fegyelmet helyreállítani. 
1919 jan. havában nyugdíjba ment. Munkái: A 
Doberdó védelme az első Isonzó-csatában (1918). 
Ugyané munkát részletesebben kiadta a Hadtör
ténelmi Levéltár 1925. és 1926. 

Lukács, 1. György, politikus, mint a József 
kir. herceg orsz. szanatórium-egyesület elnöke, 
tüdőbeteg-szanatóriumokat és tüdőbeteg gondozó 
intézeteket létesített. A szegedi egyetem tb. orvos-
doktorrá avatta. Elnöke az Orsz. magyar képző
művészeti társulatnak, a Szabad Lyceumnak, a 
békeegyesületnek. Sűrűn vett részt az interpar
lamentáris értekezleteken és a népszövetségi 
ligák uniója gyűlésein, amelyeken főleg kisebb
ségi és lefegyverezési kérdésekben képviselte a 
magyarság érdekeit. 1915-ben orsz. had- és nép
egészségügyi, 1926. nemzetközi embervédelmi ki
állítást rendezett. 1917-ben vezette a nemi beteg
ségek leküzdésére tartott orsz. ankét tanácskozá
sait. 1923-ban az erdélyi optánsok birtokfosztási 
ügyében a népszövetség tanácsa előtt képviselte 
Magyarországot. Főbb művei: A municipium teg
nap, ma és holnap; Az egyházpolitikáról; Az 
áltami anyakönyvekről; A francia közigazgatás 
szervezete; Az Egyesült Államok alkotmányá
ról ; Az agrárszocializmusról. Számos tanul
mánya jelent meg bel- és külföldi folyóiratokban. 

2. L. György (1. XIII. köt.),'író, a tanácsköz
társaság idején közoktatásügyi népbiztosholyettes 
volt és erős agitációt fejtett ki a proletárdik
tatúra érdekében. Ennek megszűnésekor Bécsha 
menekült. Újabb nagyobb munkája : Theorie des 
Romans. 
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3. L László, volt miniszterelnököt 1927. a 
kormányzó felsőházi taggá nevezte ki. 

i. L. (Lucaciu) László, laefalusi gör. k. pap, 
román politikus, megh. 1922 nov. 28. 
*5. L. Pál, színész, szül. Budapesten 1894-ben. 

Kereskedelmi iskolát végzett. 1916 febr. Kassán 
lépett fel először Bánk Bánban, 1918. a Vígszín
ház szerződtette. Első felesége Lendvay Lola 
(szül. 1891.) színésznő volt, akitől elvált. 1926. 
házasságot kötött Thea Worth-taX, Legnagyobb 
sikere Csehov Ivanov c. darabjában volt. 

Lukácsfa (Lukacovci), Vas vm. (Tr. SzHSz.) 
Lukácsfalva (Lukino Selo), Torontál vm. 

(Tr. SzHSz.) 
Lukácsháza, kisk. Vas vm., (1920) 226 lak. 
Lukácsi (Lukacovcenad Ol'kou) Zemplén vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Lukácskő (Lucaref), Temes vm. (Tr. R.) 
Lukafalva (Luca), Maros-Torda vm. (Tr. E.) 
Lukailencíalva (Illeni), Maros-Torda vm. 

(Tr. R.) 
Lukanénye (Lúka ílanince), Hont vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Lukáts Adolf, büntetőjogász, megh. Buda

pesten 1924 máj. 20. 
Lukcsics József, egyetemi tanár, történetíró, 

1922. veszprémi kanonok és egyházmegyei fő-
tanfelügyelő lett, 1926. elnyerte a kapornaki apáti 
címet. 

Lukiaich Imre, történetíró (1. XIII. köt.). 1918. 
a pozsonyi egyetemre nevezték ki, 1920—21. 
ngyanez egyetem rektora, 1925 óta tisztelet
beli nyilvános rendes tanára. 1923-ban az Orsz. 
Levéltár, 1924. az Orsz. Széchenyi Könyvtár igaz
gatója. 1919-ben az Akadémia levelező tagjának, 
majd a Szent István Akadémia rendes tagjának 
választotta. A Magy. Tört. Társulat főtitkára. 
Főbb müvei: Erdély területi változásai (Buda
pest, 1918); A szatmári béke története és okirat
iára (u. o. 1925); Auer János Ferdinánd naplója 
1664 (u. o. 1923). Újabban Rákóczi-kori tanul
mányokkal foglalkozik. Szerkesztette a Klebels-
berg Emlékkönyvet (Budapest, 1925); a Mohácsi 
Emlékkönyvet (u. o. 1926) és a Nagyenyedi Albu
mot (u. o. 1926). E Lexikonnak is munkatársa. 

Lukó (Lukov), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Lukóca (Lükavi *a), Zólyom vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Lukova (Luková), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Luleá, város Svédországban, (1924) 10,915 lak. 
Lummer, Ottó, német fizikus újabb munkája: 

Verflüssigung der Kohlé (1914). 
Lumnitzer József, sebészorvos, megh. Buda

pesten 1921 máj. 26. 
*Lunacsarszkij, Anaioli Vaszilyev, orosz po

litikus, szül. a kievi kormányzóságban jómódú 
szülőktől 1866. Mint menekült ólt Parisban és 
Olaszországban, résztvett az 1905. orosz forra
dalomban, de újra menekülni volt kénytelen. A 
háború alatt élénk háborúellenes propagandát 
fejtett ki Svájcban. 1917-ben visszatért Orosz
országba és közoktatásügyi népbiztos lett. E minő
ségben a népnevelés és a szinházkultúra érde
kében fejtett ki munkásságot. Ó maga 14 darabot 
írt, mely 2 kötetben jelent meg s némelyiket 
külföldön is előadták. Kiterjedt filozófiai és poli
tikai irodalmi munkássága van. 

Lund, város Svédországban, Malmöhus lanben 
(1924) 23,760 lak. 

Lund, Troels Frederik, dán történetíró, megh. 
1921. Újabb művei: De tre Nordiske Brödrefolk 
(1906); Nye Tanker; det XVI. Aarhundrede 
(1909); Tider og Tanker (1911—12). 

Lundenburg (csehül Bfeclava), város Morva
országban, (192D 12,499 lak. 

Lunóville, város Franciaországban, (mi) 24,366 
lakossal. 

Lung-csou, város Kínában, Kvang-Szü tarto
mányban, (1920) 13,000 lak. 

Lunge, Georg, német kémikus, megh. Zürich
ben 1923 jan. 3. 

Lunka (Lunca), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Lunkány (Luncani), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Lunksora (Luncsoara), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Lunois, Alexandre, francia festő és kőrajzoló, 

megh. Parisban 1916 szept. 2. 
Lupeni ==» Lupóny. 
Lupény (Lupeni), Hunyad vm., (1920) 13,752 

lak. (Tr. R.) 
*Lupkovi hágó, a Keleti Beszkidekben, 1914— 

1915 telén nagy csaták folytak birtokáért. 1915 
ápr. az oroszok nagy veszteségeik ellenére is újabb 
és újabb támadásokra indultak. 1915 máj. vég
leges visszavonulásra kényszerültek. 

Lupsa (Lupsa), Pogaras vm. (Tr. R.) 
*Lupu, Nicofa, román politikus, szül. Arturá-

ban 1876 nov. 8. Körorvos volt s 1905 óta vesz 
részt a politikai életben, mint a demokrata, paraszt
párt szervezője. Nagy része volt az 1907-iki pa
rasztlázadásban s annak elsimításában. 1919. 
a Vajda-kormány belügyminisztere lett. A háború 
alatt az entente-államokban és Amerikában járt 
propagandaúton. 

Luqué, város Paraguayban, (1919) 15,000 lak. 
Luschan, Félix von, német antropológus, 

megh. Berlinben 1924 febr. 7. Újabb munkái: 
Anthropological view of race (1911), melyet a lon
doni kongresszuson adott elő s amelyben az egész 
race-teóriát elveti. Továbbá: Early inhabitants 
of Western Asia (1911); Völker, Rassen, Sprachen 
(1922). 

*Lusitania, a Cunard-Line nagy, 31,000 tonnás 
gőzhajója, amely a világháború elején angol 
segédcirkálókónt szolgált. Német figyelmeztetés 
ellenére 1915 máj. 1. utasokon kívül lőszerrel 
megrakodva indult el New Yorkból, 1915 máj. 7. 
Írország D.-i partján egy német tengeralattjáró 
elsülyesztette, 1134 személy áldozatul esett. 

Lussin sziget 1919 óta Olaszországhoz tar
tozik. 

•Luther, Hans, német államférfiú, szül. Berlin
ben 1879 márc. 10. Tanulmányait a genfi és több 
német egyetemen végezte, aztán közigazgatási 
hivatalnok, 1918. esseni főpolgármester volt. 
1922-ben birodalmi népjóléti, majd földmívelés-
ügyi, 1923. pénzügyminiszter, 1925 jan. birodalmi 
kancellár lett. 1926 tavaszán a jelentéktelen 
zászló8zínkórdés miatt kénytelen volt lemondani, 
miután nagy érdemeket szerzett úgy a szanálás, 
mint a külügyi politika terén. A locarnói béke
politika jórészben L. érdeme. Lemondása után 
1926.délamerikai felolvasó és propagandaútra 
indult 
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Lutilla (Lutila), Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Laton, város Angolországban, (1921) 57,077 lak. 

*Lutter János, jogi író, szül. Budapesten 1884 
febr. 10. Tanulmányait Budapesten végezvén, 
1913. egri, 1914. nagyváradi jogakadémiai tanár 
lett, 1916. egyetemi magántanár, 1917. Nagy
váradon rendes tanár. Főbb művei: Az egyházi 
büntetőjog története és jelenlegi állásai. (Buda
pest 1913); A desponsatio, mint házasságkötés 
(u. 0. 1916); A szent koronával való koronázás 
alkotmányjogi jelentősége (Nagyvárad 1917); 
A kánonjogi kódex létrejötte (Budapest 1918). 
Cikkei és tanulmányai különböző szakfolyóira
tokban jelentek meg. 

Lutteroth, Ascan, német festő, megh. Ham
burgban 1923 febr. 2. , 

Lutzmannsburg — Locsmánd. 
*Lux, 1. Elek, szobrász, szül. Szepesváralján 

1884 dec. 18. Tanulmányait az Iparművészeti 
Iskolán kezdte, Münchenben és Brüsszelben foly
tatta s 1912 óta Budapesten működik. Leginkább 
kisebbméretű női aktokkal tűnt fel (Táncosnő, 
Fésülködés stb.). Két női mellszobra és a Tán
cosnő c. műve a Szépművészeti Múzeumba ke
rült. 1922-ben ő nyerte el a Szinyei-jutalmat. 
Az Iparművészeti Iskola tanára és tagja a 
Szinyei-Merse Pál Társaságnak. 
*2. L. Kálmán, építész, szül. Bikáson (Zólyom 

vm.) 1880 febr. 14. Tanulmányait a budapesti 
műegyetemen végezte, amelynek magántanára 
lett. Számos hazai műemléket állított helyre 
Kolozsvárott, Lőcsén, Visegrádon, Tordán, Zó
lyomban, Selmecbányán stb. Tudományos érte
kezéseket írt a Selmecbányái Ó-várról, az óbudai 
prépostságról, a kecskeméti nagytemplomról, a 
visegrádi várról. Fő művei: A budai várpalota 
Mátyás király korában, (Berzeviczy Albert elő
szavával, 1920—22). Építészi alkotásai közül 
kiemelkednek a gellérthegyi sziklatemplom és 
a lillafüredi nagyszálló. 
! 3. L. lerka, Írónő, újabb müvei: Budapest 
(3. kiad. 1918); Novellák (1919); Eletre-halálra. 
Kolumbus (két regény, 1921); Kelet és nyugat 
(novella, 1921'. 

Luxemburg, 1. nagyhercegség (1. XIII. k.), ter. 
2586 km», (1922) 260,767 lak. Fővárosa L., (1920) 
46,000 lak. Alkotmánya 1868. való, melyet 
utoljára 1919májusban változtattak meg. Eszerint 
L. örökös monarchia, melyben a végrehajtó 
hatalmat a korona gyakorolja. Ez nevezi ki a 
15 tagú államtanácsot, rqely a képviselőháztól 
kapott törvényeket visszautasíthatja s egyszers
mind a legfőbb közigazgatási bíróság hatás
körét látja el. A képviselőház 47, mindkét nem
beli, 25 éven felüli, 6 évre az általános, egyenlő, 
titkos, közvetlen szavazás útján választott tag
ból áll. — L. történetében a világháború kitö
rése fontos változásokat eredményezett. A há
ború első napján német csapatok szállották meg, 
miáltal Belgiumon kívül L. semlegességét is meg
sértették és a nagyhercegséget a háború befeje
zésóig megszállva tartották. A háború végével L. 
nemzetközi viszonyai azonban nem nyertek vég
leges rendezést, mert Németországhoz azelőtt 
szoros kapcsolatok fűzték, amelyek megszakadtak 
ugyan, de mások nem pótolták. Nagyjából Bel

giumhoz került közelebb, a viszony azonban 
semmiféle tekintetben sem öltött végleges jelle
get és nem nyert nemzetközi szentesítést. 1919 
máj. 23. új alkotmánylevelet kapott. Vilmos nagy
herceg leánya, Mária Adelheid 1912—1919-ig 
uralkodott. A trónon nővére, Sarolta nagyher
cegnő (szül. 1896 jan. 23.) követte, kinek férjétói, 
Félix bourbon-parmai hercegtől 1921. született 
János herceg, a trónörökös. 

2. L., tartomány Belgiumban, ter. 4418 km*, 
(1924) 221,327 lak. Fővárosa Arel (Arlon). 

"Luxemburg, Rosa, német szocialista agitátor 
és nemzetgazdász, szül. Zamoscban (Orosz-Len
gyelország) 1870 dec. 25., meggyilkolták Berlin
ben 1919 jan. 16. Egyetemi tanulmányai és a 
filozófiai doktorátus elnyerése után a szocialista 
párt szélsőbal frakciójában tevékenykedett. 1898. 
a Sáchsische Arbeiterzeitung szerkesztője és a 
Leipziger Zeitung főmunkatársa volt. 1905-ben 
jésztvett az orosz-lengyel forradalmi mozgal
makban, amiért letartóztatták. 1914-ben háború
ellenes agitációja miatt fogságra ítélték. Boroszló
ban tartották fogva az egész háború alatt. 1918 
nov.-ben szabadult. Liebknechttel együtt a Rote 
Fahne-t szerkesztette és a Spartakus-mozgalmat 
vezette, de letartóztatása alkalmával a kormány
csapatok meggyilkolták és holttestét a csator
nába dobták. Fő tudományos munkája az Akkn-
mulation des Kapitals (1913). L. Június álnév 
alatt írta a következő munkákat: Die Krise der 
Socialdemokratie (1919); Briefe aus demGefáng-
nis (1920); Einführung in die Nationalökonomie 
(1925). 

Luzern, 1. kanton Svájcban, ter. 1492 km!, 
(1920) 177,100 lak. — 2. L., a kanton fővárosa, 
(1924) 44.381 lak. 

Luzsány (Luzanka), Sáros vármegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Lúzsna (Lúzna), Liptó vm. (Tr. Cs.-Szl) 
Lúzsok, kisk. Baranya vármegyében, (1920) 

310 lak. 
Luzzatti, Luigi, (l.Xm.köt.) olasz államférfiú. 

A világháború alatt erősen exponálta magát régi 
entente-barátsága és az olasz beavatkozás mel
lett. Jóllehet miniszteri tárcát nem vállalt, min
den fontosabb pénzügyi kérdésben az ö tanácsát 
kérték ki a kormányok. 1920-banNitti kormányá
ban ismét elvállalta a pénzügyi tárcát. 1921 óta 
szenátor. Nemzetgazdaságtani müveiben a sza
badkereskedelem híve és az állami beavatkozás 
ellensége. 

Lübeck, 1. szabad állam, a Német Birodalom 
egyik szövetséges állama, ter. 298 km2, (1925) 
127,971 lak. Alkotmánya 1925 ápr. 4. kelt. 
A legfőbb hatalom birtokosa a nép, mely jogát 
a 80 tagból álló tanács (Bürgerschaft) és ennek 
tagjai közül választott 12 szenátor útján gya
korolja. — 2. L., a hasonló nevű szabadállam 
fővárosa, (1925) 120,788 lakossal.— 3. L., olden-
burgi országrész, ter. 541 km2, (1920) 47,617 la
kossal. 

Lüdenscheid, város Poroszországban az arns-
bergi kerületben, (1925) 32,687 lak. 

•Lüders, Heinrich, német szanszkritista, szül. 
Lübeckben 1869 jan 25. Könyvtárnok volt az 
Indián Instituteban Oxfordban, 1903. Rostockban 
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lett egyetemi tanár, 1908. Kiéiben, 1909. Berlin
ben. Müvei: Wiirfelspiel im altén Indien (1907); 
Bruch8tticke buddhistischer Dramen (1911). 

Luki (Iteu), Bihar vm. (Tr. E.) 
Lükigergelyfalu (Lúky Gergelová), Nyitra 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Lüle (Lula), Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Lüneburg, 1. közigazgatási kerület Hannover-

ban, 11,343 kmJ, (1925) 597,124 lak. — 2. L., a 
kerület fővárosa, (1925) 29,000 lak. 

Lünen, porosz város az arnsbergi kerületben, 
(1925) 123,835 lak. 

Lütgendortmund, porosz város, (1919) 15,729 

Lüttioh (Liége),í. belga tartomány, ter. 2895 
•"m5, (1924) 882,770 lak. — 2. L., a tartomány fő-
árosa, (1924) 167,400 lak., külvárosaival 234,584 
ak. A világháború elején 1914 ang. 7. Ludendorff 
andára megszállta a várost és a fellegvárat, 
e az erődöket csak a nehéz mozsarak (itt sze-
-peltek a híressé vált 42-esek l̂ segítségével tud

ták elfoglalni. 
Lüttringhausen, város Poroszország düssel

dorfi kerületében, (1919) 12,499 lak. 
*Lüttwitz, Walter, német gyalogsági tábornok, 
~ül. Bodlaudban (Szilézia) 1859 febr. 2. A világ
borúban hadtestparancsnok volt, 1920 márc. 13. 

vezetője volt a Kapp-puecsot támogató csapat
nak, ezután külföldre menekült. 
*Lwovr,GeorgijJevgenevicsJierceg,oTosz&]la,m-

"érfiú, szül. Alexinben (Tula) 1861., megh. Páris
in 1925 márc. 7. Előbb a zemsztvók önkormány
ztáért küzdött és a kadet-párt egyik vezető 

ja volt a dumában. Eésztvett a cár detroni-
zálásában és 1917. a polgári-liberális forradalmi 
ormány miniszterelnöke \ olt, de a radikálisok 
őtörésekormégu. a. óv júl. visszalépett, abolse-
"-•mus alatt pedig előbb Sziblriába, Japánba, 
ajd Parisba költözött, ahol tevékeny részt vett 
bolsevikellenes mozgalmakban, anélkül, hogy 

liberalizmusát megtagadta volna. 
*LyaIl (ejtsd: üjeii), Charles James, sir, angol 

orientalista, szül. London Marchban 1845 márc. 9., 
megh. Londonban 1920 szept. 2. Oxfordban tanult, 
azután indiai államszolgálatbalépett,1898—1910. 

az indiai állrmtitkárságnál működött Londonban. 
Müvei : Arabic Diwans (1913); Translations of 
ancient arabic poetry (1885); The ancient arabic 
poems (1894). 

Lyauc (Leauf), Hunyad vm. (R.) 
Lyautey, Louis Hubert (1. XIII. köt.), francia 

tábornok, 1916 dec.-től 1917 márc.-ig hadügy
miniszter, azután ismét marokkói főkormányzó 
volt. 1921. marsallnak nevezték ki. A riff-kabilok 
legyőzése és Marokkó pacifikálása az ő érdeme. 

Lyck, porosz város, (1919) 13,663 lak. A világ
háborúban, az ú. n. mazuri csatában nagy har
cok folytak körülötte 1915 febr. 4—22. Az orosz 
megszállás alá került L.-et febr. 14. a németek 
rohammal visszafoglalták. 

*Lyde, (ejtsd: íájd), Lionel, angol geográfus, szül. 
1863. A londoni egyetem tanára. Művei: Man in 
many lands és Man and his markets. A béke
kötések alkalmával cikkeivel a magyar ügy mel
lett szállt síkra. 

Lydekker (ejtsd: iáj—), Richárd, angol termé
szettudós, megh. Harpendenbenl915 ápr.16. Újabb 
művei: Catalogues of the f ossil mammals, repülés 
and birds in the Brit. Museum (10 köt. 1891); A 
manualof paleontology(2 köt.1889); Phasesof ani
mál life (1892); The royal natural history (8 köt. 
1893—96); The great and small game of India, 
Birma and Tibet (1900). 

Lyka Károly, művészeti író, 1920. Szinyei 
Merse Pálnak, a Képzőművészeti Főiskola igaz
gatójának halála után megbízást kapott a Fő
iskola igazgatására s az intézet átreformálására, 
amelynek 1921—22. rektora volt. 1927. a Képző
művészeti Főiskola felsőházi taggá választotta. 
Újabb müvei: A táblabíróvilág művészete (4 köt., 
Budapest 1922); Madarász Viktor élete és művei 
(u. o. ó. n.); Michael v. Munkácsy (Wien 1926). 
A Kisfaludy-Társaság 1924. tagjául választotta. 

Lynchburg, város Virginia északamerikai 
államban, (1920) 29,956 lak. 

Lynn, város Massachusetts északamerikai 
államban, (1922) 101,673 lak. 

Lyon. Rhone francia département fővárosa, 
(1921) 561,592 lak. 

Lytham, angol város, (1921) 10,830 lak. 

M. 
Maartens, Maarten, hollandi angol regényíró, 

megh. Utrecht mellett 1915 aug.-ban. 
Maastricht, németalföldi város, (1920) 54,012 

lakossal. 
•MacAdoo (ejtsd: mekedt), Wüliam Gibbs, ame

rikai államférfiú, szül. Mariettában (Georgia), 
1863 okt. 31. 1902. a Hudson-alagutat New York 
és Hoboken közt ő építtette. 1912-ben a demokrata 
választók bizottságainak elnöke volt s mint ilyen, 
Wilson megválasztását elősegítette. 1913—18. 
pénzügyi államtitkár volt. 1915-ben a pánameri
kai pénzügyi kongresszust hívta össze. A háború 

alatt eleinte teljesen a semlegesség híve volt, de 
az Egyesült-Államoknak a háborúba való belépé
sekor egy év alatt 16 milliárd dollár hadikölcsönt 
teremtett elő. Híve volt a Népszövetségnek, a női 
választójognak és a szesztilalom enyhítésének. 
1919-ben a vasutak főigazgatója lett. M. veje Wil
son volt elnöknek. 1920 ós 1925. a demokraták 
egyik elnökjelöltje volt. 

Macaulay, Thomas Babington, angol történet
író, újabban magyarul megjelent müve: Irodalmi 
és történelmi tanulmányok (I—IV., ford. Salgó 
Ernő és Szász Károly, 1923). 
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Macclesíield, város Angolországban, (1921) 
33,846 lak. 

*Mao Cormiek, Vance Griswell, amerikai poli
tikus, szül. Harrisburgban 1872 jún. 19. Mint a 
demokrata párt választási elnöke, Wilson meg
választásáért küzdött; 1917. a háborús kereske-
delemligy főfelügyelője, a békekötéskor pedig 
Wilson tanácsadója volt. 

Mac Donald (ejtsd: mekdoneid), James Ramsay, 
angol államférfiú (1. XIII. köt.). 1906 óta képviselő 
és a Labour Party parlamenti vezetője volt. 
1923-ban oly nagy többséget nyert pártja, hogy 
1924. miniszterelnöknek neve'zték ki. M. nagy 
érdeme a londoni entente-konferencia össze
hívása, a Ruhr-vidék megszállási idejének meg
rövidítése, az angol—német kereskedelmi szer
ződés kötése, a genfi jegyzőkönyv s a döntőbíró
ságok elismertetése. Elismervén az orosz szovjet
kormányt, a liberálisokkal is szembekerült s a 
választásokon az ú. n. Zinovjev-levél úgy ellene 
hangolta a választókat, hogy kormánya meg
bukott, de ő továbbra is a munkáspárt vezetője 
maradt. A glasgo wi és edinburghi egyetemek jogi 
doktorátussal tüntették ki. M. szocializmusa nem 
azonos a közkeletű marxizmussal, hanem a való 
élethez és a fennálló intézményekhez alkalmaz
kodik. Művei: Socialism and society (1905); 
Socialism and government (1909); The awakening 
of India (1911); The socialist movement (1911); 
Syndicalism (1912); The social unrest (1913); 
National defence (1917); Parliament andrevolu-
tion (1919); Parliament and democracy (1919); 
The government of India (1919); Policy for the 
Labour Party (1920); Socialism, critical and eon-
struetive (1921). Ezenkívül van egy útleírása is : 
Wanderings aud excursions (1925). Magyarul 
megjelent művei: A szocialista mozgalom (ford. 
Tonelli Sándor, 1924); Szocializmus és társada
lom (ford. Peterdi István, 1925). A M.-ról szóló 
munkák közül legjobb J. Bardoux-é (franc. 1924), 
azonkívül: Glasgoio, M. as diplomatist (1924); 
Tracey (1924); Hamilton (1923). 

Macea = Mácsa. 
Macedónia (Macedónia), Torontál vm. (Tr. R.) 

•Macedonschi, Alexandru, román költő, szül. 
1854., megh. 1920.1872-től kezdve számos kötetet 
adott ki. Decemberi éj e. költeménye a román 
irodalom egyik legkiválóbb terméke. 

Maceió, Alagőas brazíliai állam fővárosa, (1920) 
74,166 lak. 

Macerata, 1. olasz tartomány, ter. 2773 km2, 
(1924) 280,070 lak.— 2. M., a tartomány fővárosa, 
(1921) 24,366 lak. 

Macesd (Máfesti), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Mach, Ernst, osztrák fizikus és filozófus, megh. 

Haarban, München mellett 1916 febr. 19. 
*Machacs Kala (régebben Petrovszk), Dagesz-

tán autonóm tanácsköztársaság fővárosa Transz-
kaukáziában, (1923) 24,000 lak. 
*Mácnal, Jan, cseh irodalomtörténész, a prágai 

egyetem tanára, szül. 1855. Fő művei: A szláv 
mitológia (1891); A szláv hősi eposz (1893); 
Liturgikus eredetű ó-cseh drámai alkotások (1908); 
A cseh dráma története (1917); A XIX. sz. cseh 
irodalma; Szláv irodalmak(I. kiad. 1922, II. kiad. 
1925). 

Macháza (Macháza), Pozsony vm. (Tr.Cs.-Szl. 
Mao Keesport, város Pennsylvania északame

rikai államban, (1920) 45,975 lak. 
Mac Eenna, Reginaid, angol államférfiú, 1923. 

pénzügyminiszter volt Baldwin kormányában, 
azután a Midland Bank elnöke lett. 

Mackensen, August von, porosz tábornagy 
(XIII. k.), 1915 őszén ő volt a Szerbia elleni győz
tes offenzíva fővezére, 1916. a Románia ellen 
operáló szövetséges hadsereg, majd a megszálló 
sereg főparancsnoka. Az összeomlás után Romá
niából hazatérő M.-t a Károlyi-kormány Budapes
ten feltartóztatta, majd kiadta az ententenak, 
amely Szalonikiban internálta. Innen csak 1919 
dec.-ben térhetett vissza Németországba. 

•Mackenzie, Compton, angol író, szül. West 
Hartlepoolban 1883 jan. 17. Első sikereit Poems 
(1907) c. verskötetével és The passionate eloge-
ment (1911) c. regényével aratta. Színes és folyé
kony stílus, érdekes meseszövés és mély érzésvilág 
jellemzik. Egyéb művei: Kensington rhymes 
(1912); Carnival (1912); Guy and Pauline (1915); 
SylviaScarlett(1918); Sinister street;The altar 
steps (1922); The parson's progress (1923); The 
heavenly ladder (1924); Coral(1925); Fairygold 
(1926). 

•Macleod (ejtsd: mekiaad), John James Richárd, 
amerikai flziológus, szül. Dunkeldben (Skócia) 
1876 szept. 6. Előbb Clevelandban, majd Torontó
ban (Kanada) lett egyetemi tanár. 1923-ban Ban-
tinggal megkapta az orvosi Nobel-díjat az insu-
linra vonatkozó kutatásaiért. Főbb művei: Prac-
tical physiology (1903); Diabotes, its physiological 
pathology (1913); Fundamentals of physiology 
(1916); Physiology and bioehemistry in modern 
medicine (1922). 

Macon, város Georgia északamerikai állam
ban, (1920) 52,995 lak. 

Mácon, város Franciaországban, (1921) 18,207 
lakossal. 

Maconka, kisk. Heves vm., (1920) 741 lak. 
Macquarie-szigetek, 1. Tasmania (XVIII. k.). 
Mácsa (Macea), Arad vm., (1920) 3966 lak. 

(Tr. R.) 
Macskainező (Masca), Szolnok-Doboka vm. 

(Tr. R.) 
Mácsó (Maceu), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Macsola (Mocola), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Mácsova (Maciova), Krassó-Szörény vm.(Tr.R.) 
Maczki Valér, ciszt. tanár, bölcseleti író, megh. 

Egerben 1921 dec. 7. 
Mád, nagyk. Zemplén vm., (1920) 3622 lak. 
Máda (Mada), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Madách Imre, Mózes című tragédiáját 1925. 

mutatta be a Nemzeti Színház. Újabb bibliográ
fiája : Tolnai V., M. forrásaihoz (ír., 1917); Csá
szár Elemér, Shakespeare és a magyar költészet 
(1917); Karinthy Frigyes, M. (Nyugat, 1923); 
Révay József, Az ember tragédiája álommoti-
vumának őse (u. o., 1923); Babits Mihály, Előszó 
egy új M.-kiadáshoz (u. o., 1923); Schöpflin Ala
dár, Az ember tragédiájának lírája (u. 0., 1923); 
Moór Gyula, Az ember tragédiája jogbölcseleti 
megvilágításban (Napkelet, 1923); Prohászka 
Ottokár, Az ember tragédiája és a pesszimizmus 
(Kath. Szemle, 1923); Pauler Ákos, M. (Napkelet, 
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1923); Baross Gyula, M. nyomai szépirodalmunk
ban (Budapesti Szemle, 1923); Berzeviczy Albert, 
M. (u. o., 1923); Császár Elemér, M. és Az ember 
tragédiája (u. o., 1923); Voinovich Géza, M. mü
vének magyarsága (u. o., 1923); Brisits Frigyes, 
M. világfelfogása és a XIX. sz. (Élet, 1923); Né-
gyesy László, Egyetemesség, magyarosság és 
egyéniség Az ember tragédiájában (Budapesti 
Szemle, 1924); Szász Károly, M. és a reformáció 
(Prot. Szemle, 1925). 

Madácsi (Madacka), Nógrád vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Madagaszkár (Madagascar), sziget, francia 

gyarmat, ter. 627,327 km*, (192D 3.382,161 lak. 
Fővárosa Tananarivo. 
*Madai Gyula, tanár, író, szül. Hajdúhadházán 

1881 jún. 7. Középiskolai tanulmányait elvégez
vén, a budapesti egyetemen tanári, majd doktori 
oklevelet szerzett. Egy évet európai tanulmány
úton töltött, majd tanár lett a budapesti ref. fő
gimnáziumban. Tevékeny részt vett a középisko
lai tanárság társadalmi életének irányításában s 
az Országos Középiskolai Tanáregyesület elnöke 
lett. A második nemzetgyűlésen a hajdúnánási 
kerület képviselőjévé választotta. Irodalomtörté
neti és nyelvészeti tanulmányokon kívül írt po
litikai cikkeket, tanulmányokat és költői műve
ket. Egy költeményét a Magyar Tud. Akadémia 
a Bulyovszky-dijjal jutalmazta. Munkái: A haj
dúk beszéde (Budapest 1909); A költői nyelv és 
Csokonai (u. o. 1910); Egy év külföldön (u. 0. 
1913); Ember szól a tűzből (Hadi napló, u. 0. 
1917); Gondolatokszárnyán{versQk, u.o. 1922); 
Magyar feltámadás (politikai és közgazdasági 
elmefuttatások, u. o. 1926). 

Madár (Madár), Komárom vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Madarak (Aves, 1. XIII. köt.), rendszertani be

osztásuk az újabb anatómiai, őslénytani és szár
mazástani kutatások alapján a részletekben sok
ban előrehaladt és módosult. Napjainkban az 
alábbi felosztásnak van a legtöbb híve a tudo
mányban : 

I. divízió: Lapos mellüek (Ratitae). 
1. rend: Lapos mellű madarak (Ratites). Al

rendjeik : a) Strucok (StrutMones); b) Nanduk 
(Rheae); c) Kazuárok (Casuarii); d) Moák 
(Binornithes) ; e) Madagaszkári strucok (Aepy-
ornithes); f) Kivik (Apteryges). 

II. divízió : Tarajos mellüek (Carinatae). 
2. rend: Buváraíakúak (Golymbiformes). 
3. « Pinguinalakúak (Sphenisciformes). 
4. « Viharmadarak (Procellariiformes). 
5. « Gólyaalakúak (Giconiiformes), négy 

alrenddel: a) Evezőlábúak (Steganopodes = ré
gibb néven: Pelacaniformes); b) Gémek (Ar-
deae); c) Igazi gólyák (Giconiae): d) Flamingók 
(Fhoenicopteri). 

6. rend: Rócealakúak (Anseriformes). 
7. « Ragadozó madarak vagy Sólyomala-

kúak (Fálconiformes), két alrenddel: a^Üjvilági 
keselyükfCathartae); b) Nappali ragadozók vagy 
Karvalyok (Accipitres) [főbb családjaik : Lábas-
keselyü-félék (Serpentariidae), Keselyű-félék 
(Yulturidae), Sólyom-félék (Falconidae), Ha
lászsas-félék (Pandionidae)]. 

8. rend: Tinámu-alakúak (Tinamiformes). 
9. « Tyúkszeiű madarak (Galliformes). 

10. rend: Daru-alakúak (Gruiformes). 
11. « Lile-alakúak (Charadriiformes), 

négy alrenddel: a) Sárfutók (Limicolae); b) 
Sirályok (Lari); c) Pusztai tyúkok (Pterocli-
dae); d) Galambok (Columbae). 

12. rend: Kakuk-alakúak (Guculiformes), 
két alrenddel: a) Kakukok (Guculi) és b) Papa-
gályok (Psittaci). 

13. rend: Szalakóta-alakúak(Goraciiformes). 
14. « Verébalkatúak (Passeriformes) v. 

régibb néven: Éneklő madarak (OscinesJ, két 
alrenddel: a) Rikácsolok (Anisomyodi); b) Ének
lők tágabb értelemben (Diacromyodi). Utóbbia
kat két csoportba osztják: a) Aléneklőmadarak 
(Suboscines) és b) Igaziéneklőmadarak (Os-
cines). 

Madaras, nagyk. Bács-Bodrog vm., (1920) 4252 
lakossal. 

Madarasalja ( Klak), Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
*Madarassy László (mező madár asi), etnográ

fus, szül. Kecskeméten 1880. Budapesten végezte 
az egyetemet, ahol bölcsészetdoktori oklevelet 
nyert. 1904-ben a Magyar Nemzeti Múzeum szol
gálatába lépett, amelynek igazgató-őrévé emel
kedett. A Néprajzi tárban a mezőgazdálkodás-ős-
foglalkozás csoportok vezetője. A Magyar Nép
rajzi Társaság főtitkára. Főbb munkái: Nomád 
pásztorkodás a kecskeméti pusztaságon (Buda
pest 1912); Vésett pásztortülkök (u. o. 1925). 
1923—25. szerkesztője volt a Népéletnek. 

Madarassy Beck Miksa báró, megh. 1924 
niárc. 10. 

Madarász (Madaras), Bihar vm. (Tr. R.) 
Madarász Viktor, festő, meghalt Budapesten 

1917 jan. 10. Művészeti hagyatékából 1918. ki
állítást rendezett a Képzőművészeti Társulat. 
V. ö. Lyka K., M. élete és művei (Budapest, é. n.). 

•Madár-rühatkák (Gnemidoptes, áiiat), 1. Rüh-
atkák. (XVI. köt.) 

Madarsák (Mádrigesti), Arad vm. (Tr. R.) 
*Máday, 1. István, lélektani író, szül. 1879. 

Jogi és orvosi tanulmányokat végzett; 1921 óta 
a debreceni idegklinikán működik. Gyógypeda-
dógiai, gyermek- és állatpszichológiai kérdések
kel foglalkozik. Fő művei: Psychologie des Pfer-
des; Gibt es denkende Tiere ? stb. 

2. M. Izidor, gazdasági író, megh. Budapesten 
1925 ápr. 3. 

Madéíalva (Siculeni), Csík vm. (Tr. R.) 
Madeira, szigetcsoport, portugál gyarmat, ter. 

815 km2, (1920) 179,002 lak. Fővárosa Funchal. 
Itt halt meg IV. Károly király. 

Madelung, Aage, svéd születésű dán író, a 
Hadinaplóm, A Kárpátokon innen és túl c. 
harctéri könyveiben maradandó emléket állított 
a magyar katona vitézségének. 1915-ben a Petőfi-
társaság külső tagja lett. Magyarul megjelent 
művei: Hadinaplóm. Emlékek és jegyzetek a 
Kárpátokból és Galíciából (ford. ifj. Bókay Já
nos, 1915); A szív (ford. Benedek Marcell, 1915); 
A megbélyegzettek (ford. ifj. Bókay J., 1916); 
A Kárpátokon innen ós túl (ford. u. a., 1917); 
Hajsza emberre és vadra (ford. u. a., 1916); 
Mensch Péter cirkusza (ford. u. a., 1919). 

Mader Raoul, zeneszerző, 1916. a bécsi Volks-
oper, 1921. három évre a budapesti Operaház 
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igazgatója lett. Mályvácska királykisasszony c. 
hallétjét (Kéméndy Jenövei) 1921. mutatta be az 
Opera. 

Madison, Wisconsin északamerikai állam fő
városa, (1920) 38,378 lak. 

Madiun, város Holland-Keletindiában, Jáva
sziget K.-i részén, (1920) 31,593 lak. 

Madocsa, nagyk. Tolna vm., (1920) 2327 lak. 
Madrasz, (Madras), 1. Brit^Előindia egyik tar

tománya, ter. 368,438 kin*, (1921) 42.318,985 lak. 
Fővárosa M. kikötő, 526,913 lak. — 2. M., hű
béres állam brit védnökség alatt, ter. 27,702 km4, 
(1925) 5.460,312 lak. Három részből áll, ú. m.: 
Kocsin, Travankore és a kisebb államok. 

Madre de Diós, perui departamento,ter. 152,402 
km2, 16,000 lak. 

Madrid, 1. spanyol tartomány, ter. 8002 km2, 
(1920) 1.067,637 lak. — 2. M., M. tartomány és 
Spanyolország fővárosa, (1923) 813,991 lak. 

Madura, 1. holland-keletindiai sziget, 5413 km2, 
(1920) 1.738,926 lak. — 2. M., város, a brit-indiai 
Madras kormányzóságban, (1921) 138,894 lak. 

•Madzsar, 1. Gusztáv, irodalomtörténész, szül. 
Szatmárnémetin 1864. A makói főgimnázium 
igazgatója volt, majd budapestvidéki tankerületi 
kir. főigazgató lett. 1910-ben megindította az 
Irodalmi Segédkönyvek c. vállalatot. Önálló 
müvei: Elbeszélések; Nevelőien (reg.); A ma
gyar népköltés versalakjai ; Páivárinta: Finn 
elbeszélések (ford.); A kiválasztott (ford. orosz
ból) ; Legjobb otthon (if j. reg.); Jókai: Népvilág 
(magyarázatos kiadás, 1911). 

2. M. Imre (1. XIII. köt.), történetíró és közép
iskolai igazgató; 1924. az Orsz. Tankönyvbizott
ság ügyvezető-alelnökévé nevezték ki. 1913. a 
Magyar Tört. Társulat igazgatója, 1925. a Ma
gyar Tud. Akad. levelező tagja lett. Történetírói 
munkássága részint történetelméleti, részint for
ráskritikai kérdésekre vonatkozik. 

3. M. József, orvos, szociológiai és természet
tudományi író, szül. 1876. A budapesti városi 
könyvtárnak volt igazgatója, a forradalmi kor
mánynak pedig államtitkára. Értekezései a hazai 
és külföldi lapokban jelentek meg. Magyarra for
dította Darwin több művét. Ónálló munkái: 
A meddő Budapest; A szoptatódajkakérdés; 
Az ember származása; Darwinizmus és La-
marckizmus; Embei-i és állati társadalmak. 

Maebasi, japáni város, (1920) 62,325 lak. 
Maeterlinck, Maurice, balga-francia író, 1914. 

a francia akadémia tagja lett. Újabb művei: Les 
débris de la guerre (1916); Les sentiers dans la 
Montagne (1919); Le miracle de S.-Antoine 
(1919); Le bourgmestre de Stilmonde (1920). Mü
veinek újabb magyar fordításai: Egy kis kutya 
halálára (ford. Lányi Sarolta, 1919); A halál 
(ford. Fehér Sándor, 1919); Az eltemetett temp
lom (ford. Zolnai Béla, 1920); A vakok (ford. 
Marquis Géza, 1921); A nagy titok (ford. Éőzsa 
Géza, 1922); Tintagiles halála (ford. Keleti 
Arthur 1923); Az életnek kettős kertje (ford. 
Kari Lajos, 1923); A bölcseség és a végzet (ford. 
u. a., 1924). 
*Maffi, Pietro, bíbornok, szül. Corteolonában 

1858 okt. 15. Pisai érsek és kiváló csillagász. 1907 
óta bíbornok, 1914. és 1922. pápajelölt volt. 

Mág (Mag), Szeben vm. (Tr. R.) 
Magailanes (ejtsd: mágejjánesz), chilei territó

rium, ter. 169,251 km2, (1920) 28,960 lak., 
•Magánalkalmazottak nyugdíja, 1. Átértéke

lés (XIX. k.) és Nyugdijátértékelés. 
Magánegyesség, 1. Gsödönkivüli kényszer-

egyesség (XX. k.). 
Magángazdaságtan, lásd Üzemgazdaságfan. 

(XVHI. köt.). 
Ma.g&njogTá.Ta,,l Magyar Jogi Szemle(X.X.k.). 
Magáré (Magáréi), Nagy-Küküllő vm. (Tr. E.) 
Magas (Vysoké), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Magasfok, kisk. Vas vm., (1920) 113 lak. 
Magashegy (Neudaubtrg), Vas vm. (Tr. A.) 
Magasi (ílorenice), Trencsén vármegyében. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Magaslak (Vysoká pri Pukanci), Hont vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Magasmajtény (Hontianske Hrusovo), Hont 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Magasmart (Brehy), Bars vármegyében. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Magasrév (Vysoká nad Uhom), Ung vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Magdaléna, eolombiai departamento, területe 

56,710 km2, (1918) 211,395 lak. 
Magdeburg, 1. közigazgatási kerület Porosz

országban, (1919) 1.245,508 Ifik. — 2. M., a kerü
let fővárosa, (1919) 286,041 lak. 
*Mageheng, Kedu rezidencia fővárosa Jáva-

szisret belső részén, Holland-Keletindiában, (1920) 
36,213 lak. 

Maglóca, kisk. Sopron vármegyében, (1920) 327 
lakossal. 

Maglód, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 
(1920) 3808 lak. 
*Magnússon, Gudmundur, izlandi író (igazi 

nevén Jón Trausti), szül. 1873., megh. 1918. 
Realisztikus novelláinkívül főművei: Hallá (reg., 
1906); Kunyhó a fensikon (regényciklus: A gyer
mek, A rókavadász, A rejtek, Szigorú tél); Skap-
táraldi-mondák (tört. regényciklus, 1912). 

Kágocs, nagyk. Baranya vm., (1920) 3616 lak. 
Mágocsy-Dietz Sándor, botanikus, a Termé

szettudományi Társaság alelnöke, a Gyógysze
résztudományi Társaság elnöke, újabb művei: 
Adatok a Balaton és környéke flórájának is
mertetéséhez (Botanikai Közlemények, 1917-18); 
Hazslinszky Frigyes hagyatékából (Bot. Közi. 
1915—26); A lomblevélek alkalmazkodása (Ma
tematikai és Természettudományi Értesítő, 1917); 
A növénytan múltja, jelene és jövője hazánkban 
(A természettud. kongresszus munkálatai 1926); 
Dr. Liebermann Leó endéke (Kísérleti Közlem. 
1926). Revideálta gróf Széchenyi-Wolkenstein 
Brnőné: A törpe gyümölcsfák ültetése és gon
dozása (1922) c. művét és Hans Mollischnak 
Növényélettan (1926) fordítását. 

Magosfalu (Mbgosesti), Szatmár vármegyé
ben. (Tr. R.) 

Magosliget, kisk. Szatmár, Ugocsa és Bereg 
közig. egy. egyes, vm., (1920) 302 lak. 

Magura (Magura), Beszterce-Naszód vmegye. 
(Tr. R.) 

Magura (Magura), Fogaras vármegyében. 
(Tr. R.) 
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Magura (Magura-Déva), Hnnyad vármegyé

ben. (Tr. R.) 
Magureny (Magureni), Hunyad vármegyé

ben. (Tr. R.) 
Magy, kisk. Szabolcs és Ung közig. egy. egyes, 

vm., (1920) 634 lak. 
*Magyar, 1. Bálint, szaniszlói plébános, szül. 

Pátyodon, Szatmár vm. 1886. Előbb esztétikai 
tanulmányokkal foglalkozott, újabban lirai köl
teményeket ír. Francia költőkből fordított ma
gyarra. Munkái: Francia költök (műfordítások, 
Szatmár 1911); Kincses éjszakák (versek, Buda
p e s t i t ) ; Bíboros hajnal (írj versek, u. o. 1914); 
Fehér köntös a vérmezőn (Ungvár 1915); Kato
nák (versek a háborús időkből, Budapest 1917). 
1916—21-ig szerkesztette az Ungvárott meg
jelenő Határszéli Újságot. 
*2. M. Klek, hírlapíró, szül. Budapesten 1875 

aug. 14. Jogi tanulmányokat folytatott, de már 
18 éves korától kezdve njságíróskodott. 1901-ben 
belső munkatársa lett a Magyarország c. napi
lapnak, amelynek 1917. felelős szerkesztője lett. 
Sok politikai, esztétikai, várostörténeti és sport
cikket és tanulmányt írt napilapokba és folyó
iratokba. Önálló műve: Pesti históriák (1920). 

3. M. Lajos, hírlapíró, szül. a somogymegyei 
Istvándiban 1891 nov. 25. Az októberi forrada
lomban a Nemzeti Tanács tagja, a Világ, később 
a Népszava munkatársa volt. A proletárdikta
túra alatt a sajtódirektórium tagja. 192 )-bana 
bíróság izgatás címén 10 évi börtönre ítélte, a 
fogolycsereakció során azonban Oroszországba 
került. Müvei: Gyehennákon (1917); A magyar 
forradalom (1918). 

Magyarád (Máderat), Arad vm. (Tr. R.) 
Magyaralmás, nagyk. Fejér vm., (1920) 1185 

lakossal. 
Magyarandrásfalva (Andreeni), Udvarhely 

vm. (Tr. R.) 
Magyarapáca (Apátija), Temes vármegyében. 

(Tr. R.) 
Magyaratád kisk. Somogy vármegyében, 

(1920) 1037 lak. 
Magyarbagó (Bagáu), Alsó-Fehér vármegyé

ben. (Tr. R.) 
Magyarbaksa (Bocsifa), Szilágy vármegyé

ben. (Tr. R.) 
Magyarbánhegyes, nagyk. Csanád, Arad és 

Torontál közig egy. egyes, vármegyében, (1920) 
3906 lak. 

Magyarbamag, kisk. Veszprém vm., (1920) 
199 lak. 

Magyarbece (Befa), Alsó-Fehér vm. (Tr. R.) 
Magyarbél (Mad'arsky Bel), Pozsony vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Magyarbenye (Bita), Kis-Küküllő vm. (Tr. R.) 
Magyarberéte (Bretea), Szolnok-Doboka vm. 

(Tr. R.) 
Macyerberkesz (Bérchez), Szatmár vmegye. 

(Tr. E") 
Magyarbikal (Bicalat), Kolozs vármegyében. 

(Tr. R.) 
Magyarbodza (Búzául), Háromszék vm. (1290) 

5333 lak. (Tr. R.) 
• Magyarbóly, kisk. Baranya vm., (1920) 1321 

lakossal. 

Magyar érdemjelek 

Magyarborzás (Bozies), Szolnok-Doboka vm. 
(Tr. R.) 

Magyarbőd (Bidovce), Abaúj-Torna vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Magyar brettye (Bretea ungureascá), Hunyad 
vm. (Tr. R.) 

MagyarbükkBs (Bichis), Alsó-Fehér vmegye. 
(Tr. R.) 

*Magyar Cobden Szövetség, Cobden tanításai
nak megvalósítására az Omke támogatásával 
1921. alakult gazdasági-egyesület, az angol 
Cobden-Club mintájára. Jelmondata: Bókét és 
kultúrát terjeszt a szabadkereskedelem. Felol
vasások, közgazdasági szemináriumok tartásá
val, a Cobden-könyvtár kiadásával törekszik 
programmja népszerűsítésére. Megszervezte a 
Budapesten tartott nemzetközi szabadkereske
delmi kongresszust és a fogyasztók kongresz-
szusát. Elnöke: Halasi Fischer Ödön. 

Magyarcsaholy (Cehalul unguresc), Szilágy 
vm. (Tr. R.) 

Magyarcsanád, nagyk. Csanád, Arad és To
rontál közig. egy. egj^es. vármegyében, (1920) 
2981 lakossal. 

Magyarcséke (Ceica), Bihar vm., (1920) 1809 
lak. (Tr. R.) 

Magyarcserged (Cergául maré), Alsó-Fehér 
vm. (Tr. R.) 

Magyarcsernye (Nova Crnja), Torontál vm. 
(Tr. SzHSz.) 

Magyarcsesztve (Cesteiül unguresc), Alsó-
Fehér vm. (Tr. R.) 

Magyardécse (Dicea), Szolnok-Doboka vm. 
(Tr. R.) 

Magyardellő (Deleid unguresc), Torda-Ara
nyos vm. (Tr. R.) 

Magyarderzse (Dárja), Szolnok-Doboka vm. 
(Tr. R.) 

Magyardiószeg (Madiarsh) Dióseg), Pozsony 
vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Magyardombegyház, kisk. Csanád, Arad és 
Torontál közig. egy. egyes, vármegyében, (1920) 
680 lakossal. 

Magyaregregy, kisk. Baranya vm., (1920) 1220 
lakossal. 

Magyaregres, kisk. Somogy vármegyében, 
(1920) 771 lak. 
*Magyar érdemjelek és díszjelvények. 1. Ma

gyar érdemkereszt és érdemérem. Alapította 
Horthy Miklós, Magyarország kormányzója, 1922 
jún. 14., a haza szolgálatában szerzett különös 
érdemek jutalmazására. Alapszabályokat nyert 
1923 jún. 19. Az érdemkeresztnek nagykeresztjo 
és öt osztálya van. Jelvénye egyenlőszárú, sötét
zöld szegélyű f ehérzománcos kereszt, középpajzsa 
kerek, előlapján babérkoszorúval övezett vörös 
mezőben zöld hármas halmon nyugvó nyitott 
aranykoronából kinövő arany kettős kereszt, hát
lapján «Si Deus pro nobis, quis contra nos, 1922» 
felirat. A nagykereszt szalagja vörös-fehér-zöld
fehér-vörös csíkú, a többieké sötétzöld. A nagy
kereszt és I. osztály csillogó, nyolcágú, ezüstö
zött, rajta az aranysugarakkal körülvett érdem
kereszt. Viselése a többi rendjelekéhez hasonló. 
AzV. osztály jelvénye tompa ezüstszínű, zománc 
nélkül. Az érdeméremnek hat válfaja van, mely 
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teljesen a régi katonai Signum laudis mintájára 
készült. — 2. Katonai szolgálati jel a régi ka
tonai szolgálati jel pótlására. Alapíttatott 1923 
máre. 29. A legénység részére szolgáló jelvény 
a régi katonai jelvénynek megfelelő, a tisztek 
részére szolgáló három osztállyal bír, homályos 
bronzszínű íémkereszt, szalagja piros, fehér ós 
zöld szegélyezésekkel. A III. osztály közepót a 
magyar szt. korona fényes bronzú címere fedi, 
a II. osztályét a magyar kis címer, cser- és olaj
ággal övezve, az I. osztályét az aranyozott kis 
címer, melyet két angyal tart össze. —Díszérem 
35 évi hü szolgálatért. Alapította Horthy Miklós 
kormányzó 1923 márc. 29. Jelvénye homályos 
barnaszínű érem, rajta a szt. korona dombor
művű mása «35 évi hű szolgálatért» felirattal. Az 
éremből bronzszerű fémkereszt ágazik ki, közei
ben cserfalevéllel. Szalagja a katonai szolgálati 
jelvény szalagjával azonos. V. ö. Gyalokay Jenő, 
Az új magyar érdemjelek és díszjelvények (Turul, 
1925. évfolyam). 

Magyarfalu (Tjhorská Ves), Liptó vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Magyarfalu (Uhorská Ves u Moravy), Po
zsony vm. (Tr. Cs -Szl.) 

Magyarfelek (Feleag), Udvarhely vármegyé
ben. (Tr. R.) 

Magyarfenes (Vlaha), Kolozs vármegyében. 
(Tr. R.) 

Magyarfodorháza (Fodora ung.), Kolozs vm. 
(Tr.R.) 

Magyarforró (Faráu), Alsó Fehér vmegye. 
(Tr. R.) 

Magyarföld, kisk. Zala vármegyében, (1920) 
149 lakossal. 

Magyarfráta (Frata), község Kolozs várme
gyében. (Tr. R.) 

Magyarfülpös (Filpisul maré), Maros-Torda 
vm. (Tr. R.) 

Magyargéc, kisk. Nógrád és Hont közig. egy. 
egyes, vm., (1920) 642 lak. 

Magyaxgencs, kisk. Vas vármegyében, (1920) 
1460 lak. 

Magyargorbó (Gárbüu), Kolozs vármegyé
ben. (Tr. R.) 

Magyargor oszló (Gurusiáid ung.), Szilágy vm. 
(Tr. R.) 

Magyargurab (Nemecky Grob), Pozsony vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Magyargyepes (Calea maré), Bihar vmegye. 
(Tr. R.) 

Magyargyerőmonostor (Manasturul ung.), 
Kolozs vm. (Tr. R.) 
*Magyar Ház. Bécsben a Bankgasséban előbb a 

magyar udvari kancellária, 1867-től a király 
személye körüli minisztérium, 1920 óta pedig a 
bécsi magyar követség székháza. A magyar állam 
tulajdona, amelyet a XVIII. sz. közepén a magyar 
ós erdélyi rendek által összeadott pénzen vásá
rolt meg. 

Magyarhegymeg (Uliorské Záhorany), Gömör 
és Kishont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Magyarherepe (Herepea), Alsó-Fehér vmegye. 
Tr. R.) 

Magyar hermány (Herculian), Udvarhely vm. 
(Tr. R.) 

Magyarhertelend, kisk. Baranya vm., (1920) 
592 lak. 

Magyarhidegkút ( Vidacutul sacuesc), Udvar
hely vm. (Tr. R.) 
*Magyar Hiszekegy, Papp- Váry Elemérné köl

teménye, amely néhány sorban a legtömörebben 
fejezte ki az összeomlás után a magyarság bá
natát és reményét. Megzenésítésére 1921. pályá
zatot tűztek ki, amelyet Szabados Béla nyertmeg. 
Ezt ismerték el később hivatalosan is. Nemzeti 
énekké vált és az egyházakban is éneklik ünne
pélyes istentiszteletek után. 

Magyarhomorog, nagyk. Bihar vm., (1920) 1631 
lakossal. 

Magyarigen (Ighiu), Alsó-Fehér vm., (1920) 
1603 lak. (Tr. R.) ' 

Magyar irodalom (1. XIII. k.). Azok a hatalmas 
rázkódások, melyek nemzetünket a világháború 
kitörése óta érték, a szörnyű katasztrófa nyomán 
járó forradalmak, a gazdasági helyzet teljes le
romlása és országunk területének megcsonkítása 
irodalmunkra is nagymértékben visszahatottak: 
fejlődésót megakasztották, addigi sodrából kite
rítették. Legújabb irodalmunk 1914 óta lénye
gesen változott, — de ez nem jelent minden irány
ban értékcsökkenést. A veszteségekért talált kár
pótlást : nemcsak új eszmékkel és érzésekkel 
telt el, hanem új tárgyakkal és indítékokkal is 
gazdagodott s új irányokban új törekvések indul
tak meg. Kivált költészetünk színezete és han
gulata változott meg, a nemzet sorsának for
dulatai szerint módosult szelleme és tartalma. 
De még a tudományos irodalom is megérezte az 
idők járását. 

Ezek a változások leghívebben a kor lírájában 
tükröződnek. Költőink a világháború idején, noha 
nem ismerték félre a ránk kényszeritett nagy 
küzdelem védekező jellegét, mégis érezték, hogy 
nemzetünk léte függ kimenetelétől. Ezért nem
zeti érzésű költőink hazaüas verseikben lelke
sítették, buzdították, bátorították a nemzetet, 
eleinte a meggyőződés erejével jósolva fegyve
reinknek a diadalt, később, mikor a viszonyok 
ellenségeink javára alakultak, inkább csak köte
lességből, hogy tartsák a lelket a már-már ki
merülő nemzetben. Az így kifejlett háborús köl
tészet terjedelemben jelentékeny. A halrakelt 
sereg s az itthon szenvedő nép körében százával, 
ezrével termettek katonanóták és harcidalok, 
ismert nevű költőink jó része is a nagy küzdelem 
szolgálatába állította lantját s egész serege tá
madt az új költőknek, akikből a háború kicsalta 
a költői szikrát. B költészet belső értéke azonban 
nincs arányban gazdagságával. A legjobbak 
(Varglia Gyula, Kozma Andor, Szabolcsim Mi
hály, Sajó Sándor) hazafias verseiben művészi 
módon szólal meg szívük nemes érzése, a bizalom, 
majd az aggodalom, de általán a nagy, nehéz 
idők szelleme nem ihlette költőinket méltó dalra. 
A világháborúnak nem volt Fetőfi-je. Az egyetlen 
erősebb egyéniség azok között, akiket a háború 
dalra tüzelt, a Przemysl eleste után orosz fog
ságba került s ott meghalt Gyóni Géza. Katona
dalai, harci riadói, a gyávaságot ós bujkálást os
torozó versei szokatlan hévvel és merész lendü
lettel szólaltatják meg lüktető érzéseit. Fiatalabb 
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költőinknek Ady Endre vezérlete alatt a Nyugat 
köré csoportosuló nagy része csak az összeomlás 
után szólalt meg — fejük, a modernek legnagyobb 
költője, Ady, csakhamar, még 1919 elején kidőlt 
közülük. A vörös uralom alatt ők is, mint a többi 
költő, kénytelenek voltak elhallgatni. 

Az újabban megindult alkotmányos és nem
zeti életre már előre rávetette sötét árnyékát 
Trianon s az ország kétharmad részének lesza-
kítása a nemzet testéről megteremtette az irre-
denta-költészet-et. Művelői jobbára azok, akik 
korábban háborús verseket irtak, kívtilök Jakab 
Ödön, Szathmáry István, Lendvai István. B köl
tészet gazdagságban vetekszik amazzal, értékben 
meghaladja — nagyon mélyről tört föl a fájda
lom s őszinte, tiszta csengésű hangokban hir
dette a magyar bánatot, a magyar keserűsé
get. Ennek az érzésnek legtömörebb kifejezője 
Papp-Váry Elemérné Magyar Hiszekegy-e s QZ 
a szerencsés ihletben fogant négy sor megzené
sítve nemzeti fohászunkká lett. Az irredenta 
szellemnek leghatalmasabb és legművészibb tol
mácsa pedig az erdélyi Végvári költészete. A 
nemzeti szellemben dolgozó vagy legalább a régi 
nyomokon járó újabb költők sorából valók: Móra 
Ferenc, Havas István, Madai Gyula, Farkas 
Imre, Forbáth Sándor. 

Költőink másik része a «nyugatos» írók, 
Ady halála után legtehetségesebb Írójuk Babits 
Mihály vezérlete alatt, erős szellemi kapcsolat
ban, a l'art pour l'art elvet a francia parnas-
sien-ek értelmében szélsőségesen fogják fel s 
nemcsak a gyakorlati élet nagy problémáit és 
föladatait küszöbölik ki költészetükből mint 
versihletet, hanem mélyebb, erősebb érzések 
helyett inkább csak hangulatokat érzékítenek 
meg költészetükben, vagy épen a hideg gon
dolati elemet. Bizonyos személytelenségre, sőt 
tárgytalanságra törekedve, némileg elhajol
nak mesterük irányától, Ady lobogó, szenvedé
lyes hevü költészetétől. Költészetük formai_felé-
vel azonban szorosan hozzákapcsolódnak. Ők is 
elsősorban merész szimbolikával, az előadás mű
vészetével, ragyogó képekkel, szokatlan jelzők
kel és összetételekkel, nyelvük zenéjével akarnak 
költői hatást kelteni. (Az ujabbak közül: Tóth 
Árpád, Gellért Oszkájr, Juhász Gyula.) Kivált 
stílus terén gyűrűzik messze és mélyen Ady ha
tása s nemcsak követőinek költészetében. A fia
talabb írói nemzedéknek még olyan tagjai is 
hatása alá kerültek, akik érzésvilágban és föl
fogásban mereven szemben állnak irányával. 
(Sík Sándor, Harsányi Lajo3.) E törekvések két
ségtelen eredménye, hogy a Petőfi-Arany köl
tészetével uralkodóvá lett költói dikció mellett 
egy másik van kialakulóban: nem meleg és köz
vetlen, mint amaz, hanem hideg és elvont, nem 
szemléletes, hanem csillogó, a választékosságot 
a természetesség föláldozásával keresi, tudatosan 
nem akar a gondolathoz simulni, hanem azt 
kényszeríti bele a szavaknak gondosan kidol
gozott vértjébe. Ma még korai volna Ítélni erről 
a költői nyelvről, de kétségtelennek látszik egy
felől, hogy ez a stilus egészen újszerű és tág teret 
enged a költő egyéniségének, másfelől az, hogy 
a modern stílusú líra nem mindig tudja elke

rülni a homályt és a képzavart. A modern 
Ura mai vezető egyéniségei jórészt az első nem
zedékből kerültek ki, erősebb egyéniség azóta 
csak az elszakított magyar területeken emelke
dett ki soraikból. Kivált Erdélyben. Ott azóta, 
hogy román uralom alá került, valami csodá
latos módon kivirágzott az irodalom és föllendült 
az irodalmi élet. Egész sora támadt az új írók
nak. Nevek kerülnek forgalomba, amelyeket az
előtt sohasem hallottunk s olyan gazdag irodalmi 
terméssel szolgált a Királyhágón túli magyarság, 
amilyenre vidéken eddig nem volt példa. Erdély 
újra olyan központi helyzetet teremtett magának 
az irodalom terén, mint egykor a vallásháborúk 
korában. Mint minden zsendülő irodalom, az er
délyi is kiforratlan, komoly törekvések mellett 
hiú kísérletezések melegágya; a fejlődés vonala 
ingadozó, s költészetük talán nem elég joggal 
hangsúlyozza a külön erdélyi magyar irodalmi
ságot, de kétségkívül termelt nagy értékeket, 
így a líra terén Eeményik Sándort és Áprily 
Lajost. Mindketten a forma és a kifejezés mű
vészei, amannak lírája mélységével és eszmei 
tartalmával, emezó a hangulatok finom érezteté
sével is megkapó. Föltűnő s ez jellemző jófor
mán az egész erdélyi lírára, hogy a nemzeti ér
zésre nem találnak hangot vagy ha ritkán meg
szólaltatják, erős hangfogóval dolgozuak. A Fel
vidék magyar lírája kevésbbé gazdag, legerősebb 
hangú képviselője az Ady nyomán járó Mécs 
László. A Délvidék lírája jelentéktelen. 

A verses epika nem tudta visszaszerezni a már 
korábban elvesztett talaját. Csak három irány
ban észlelhetünk mozgalmat. A Byron-féle ver
ses regény egyszerűbb formájában Bárd Miklós 
után Vietorisz József tett kísérletet (Senki Pál); 
a régi eposzt próbálta modernebbé tenni Kozma 
Andor (Túrán, Honfoglalás); Vargha Gyula 
pedig a régi vitézi éneket s a balladát újította 
meg, de tudatosan eltérve az eddigi mintáktól 
(Arany). 

Annál élénkebb a mozgalom a prózai epika, a 
regény és novella terén. Míg külföldön a rogény 
hanyatlásáról vagy épen haláláról beszélnek, 
nálunk új renaissance-a kezdődött s alig múlik 
el hót, hogy ne jelennék meg egy-két regény. 
S a termés változatos is. A történeti regény, 
melyet a háború előtt jóformán csak a legnagyob
bak műveltek, újra divatba jött, jórészt a nagy 
politikai izgalmak és katasztrófák hatása alatt: 
a jelen elől a múlt ragyogó képeihez menekül a 
képzelet, búfelejtésül vagy vigasztalásul. Tető
pontját e faj Herczeg Ferenc kis regényében érte 
el, Az élet kapujá-b&n, mely a múlt képében 
szintén a jelenről szól. De gyarapodott számban 
a társadalmi és lélektani regény is. Az előbbiek 
eleinte, a háború alatt, jobbára a háborús idők
nek rajzából fejlesztették a eselekvényt, de kor
rajzi jelentőségűvé egyik sem emelkedett; a há
ború hatását a lelkekre legjobban ugyancsak 
Herczeg festette Az arany hegedű c. regényé
ben, noha az érdek ott is inkább a lélektani rajz 
felé irányul. Később inkább a háború előtt' kor
hoz fordultak íróink anyagért. A romantikus és 
realisztikus regények mellett nagy keleté van a 
fantasztikus és naturalisztikus regényeknek is. 
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A gyorsan élő és mohón élvező kor inkább a 
regények kisebb típusának kedvez, de épen a leg
újabb időben mintha némi változás volna érez
hető s Íróink mind sűrűbben tesznek kísérletet 
a regény régi fajával, a többkötetes, hosszú 
lélekzetű regénnyel. A közönség érdeklődése 
óletrekeltette a háború alatt szünetelő gyűj
teményes vállalatokat, mind azokat, amelyek a 
hazai és külföldi regényirodalom újabb jelen
ségeit közlik, mind a világirodalom kiváló re
gényeit jó fordításokban tolmácsoló Klasszikus 
regénytár-sX. Megindult azonkívül a múlt század 
nagy elbeszélőinek gyűjteményes kiadása is 
(Jókai, Mikszáth, Herczeg). 

A regény régi kipróbált mesterei mellé a há
ború első évei óta nagy számmal csatlakoznak 
új, nem is mindig ílatal tehetségek. Jóformán 
egyszerre tűnt föl az újabb magyar regényiro
dalom két legnépszerűbb müvelője, Csathó Kál
mán és Surányi Miklós, amaz inkább a közel
múlt gentry-világát rajzolja, emezt a történelem 
eseményei vonzzák; még később lépett föl fabu
láival és novelláival Bartóki/ József, egyike a 
jelen legizmosabb tehetségű novellistáinak. 
A régebben dolgozó írók közül ekkor irta meg 
legnagyobb regényét Tormay Cecil, ekkor adta 
munkássága javát komoly regényeiben Kosz
tolányi Dezső s a víg nemben Karinthy Frigyes. 
Erdős Renée is ezóta lett valójában lírikusból a 
legolvasottabb magyar regényíróvá, de ebben 
nemcsak lélekábrázoló művészetének, hanem érzé
kien színezett fantáziájának is része van. A vörös 
uralom idején jelent meg Szabó Dezső Elsodort 
falu című nagyhatású regénye, amely őt egy 
időre a figyelemre legméltóbb regényírók közé 
emelte. A naturalizmus, amely az Elsodort falu 
egyik-másik lapján a francia túlzókéra emlékez
tet, Móricz Zsigmond újabb műveiben ós követői 
(Tersánszky J. Jenő, Földi Mihály, Kodolányi 
János) regényeiben folytatódott, nem egyszer 
olyan nyerseséggel, amely már messze kívül kerül 
a művészet határán. "Vannak a regényirodalom 
terén más irányú komoly törekvések is, így a 
korán elhunyt Török Gyula, Komáromi János, 
Ferenczi Sári regényei s a legfiatalabb írói nem
zedék egypár regénye biztató Ígéretek a jövőre, 
de természetesen még nagyobb számban terem
nek afféle szórakoztató, könnyű olvasmányok, a 
kevósbbé kényes ízlésű közönség számára, regé
nyek, amelyek megjelennek, olvasókra is talál
nak, de aztán gyorsan eltűnnek a megérdemelt 
feledésbe. Mint e kor regényirodalmára jellemző 
vonást, megemlítok még hármat. Az egyik, hogy 
tucatszámra vannak íróink, akik minden évben 
megírnak egy-két regényt — ez magyarázza el
sősorban a regényirodalom számbeli föllen
dülését. A másik a nő-regényíróknak nemcsak 
nagy száma, hanem relatív kiválósága. Jobb 
regényíróink tekintélyes része nők közül kerül 
ki a ezen a téren ők ma már méltó versenytársai 
a férfiaknak. A harmadik az az örvendetes jelen
ség, hogy a külföldön annyira elterjedt selejtes 
irodalom nálunk nem tud gyökeret verni. A de
tektív- és rablóregények szerencsére ritkák 
nálunk s a nőlrók kedvelt műfaja, a limonádé 
regény szintén. Általában megnyugvással álla

píthatjuk meg, hogy regény- és novellairodal
munk átlagos színvonala nem marad el a nyu
gaté mögött. 

Az elszakított országrészek között a regény és 
novella terén szintén Erdélyt illeti az első hely 
8 annál inkább, mert az erdélyi szépprózai al
kotásokban megtaláljuk a lírájukból hiányzó 
nemzeti szellemet. A mai Erdély társadalmi éle
téből vett regény ritkább, elbeszélőik inkább 
lélektani föladatokat oldanak meg, de azonkívül 
nagy kedvvel művelik, egyrészt a történeti 
regényt és novellát, — ezekben mindig sajátos 
erdélyi kérdésekkel foglalkoznak — másrészt az 
erdélyi, kivált székely paraszt életét és lelkivilá
gát rajzolják, itt is, ott is kiélezve a magyar 
vonásokat. A sajátosan erdélyi tárgykörben Qyal-
lay Domokos és Makkay Sándor adják a leg
értékesebbet, három jelentékeny nőlrójuk, P. Gu-
lácsy Irén, Berde Mária és Szabó Mária inkább 
az emberi élet egyetemes vonásai iránt érdek
lődnek. A Felvidék elbeszélői közül kiválik erős 
magyar érzésével, fantáziájával és Unom tollá
val Jankovich Marcell. A Délvidék szépprózája 
jelentéktelen. 

A háború a dráma fejlődésére sem emelőleg, sem 
gátlólag nem hatott. Készült egy pár, jobbára 
kisebb terjedelmű ünnepi játék és alkalmi darab, 
de igazi háborús drámánk nincs. A forradalmak 
megbénították drámaíróink munkásságát s a 
színházak a régi műsort pörgették vagy férc
müvekkel kísérleteztek. A nemzeti fölbuzdulás 
1919 nyarán s az ország megcsonkítása a szín
pad irodalmában is a történeti dráma föllendí
tésére vezetett. Herczeg Ferenc szívbe markoló 
Fekete lovas-a nyitotta meg sorukat: a 48-as 
mozgalmat ábrázolta, de mindenki a jelen vi
szonyaira értette. Pékár Gyula Dawíow-jába is 
belemagyarázott a közönség utalásokat a közel
múlt komunnizmusára. 

A nagy, de szomorú idők két új drámaírói 
tehetséget vetettek föl, Voinovich Gézát és Har-
sányi Kálmánt. Mindketten a történeti dráma 
terén keresték a sikert, amaz a Mohács-&val 
emez az Ellák-kai; lemondva az alkalomszerű
ségben rejlő hatásról, a művészet tiszta eszkö
zeivel dolgoztak és diadalmaskodtak. E faj leg
mélyebb és leghatásosabb terméke Herczeg 
Ferenc Széchenyi-drámája, A híd. A történeti 
dráma mellett föllendült a társadalmi dráma és 
vígjáték is, szintén új erők müveivel. Zilahy 
Lajos Süt a nap c. drámája mint első próbálja 
meg a társadalmi szabályok megváltozott rendjét 
komoly drámai cselekvény alapjává tenni, Csathó 
Kálmán pedig víg életképeiben a háború előtti 
társadalom rajzát adja. Ennek a kornak legki
tűnőbb krónikását, Mikszáth Kálmánt is szín
padra vitték ügyes színházi írók s a regényeiből 
készített drámák (Vén gazember, Noszty fiú) 
rendkívüli tetszésre találtak. Régibb, nagysikerű 
drámaíróink közül azok, akik nem a magyarság 
életét és a nemzet múltjának fordulatait aknáz
ták ki drámáikban, a világháború izgalmaiban 
s a nemzeti fölbuzdulás első idejében nem jutot
tak szóhoz. Később azonban újra megjelentek a 
közönség szórakoztatására szánt drámáikkal s 
nagy színházi rutinjuk, ötletességük nem egy 
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darabjnkat sikerre vitte. B régi munkásokhoz 
(Molnár Ferenc, Lengyel Menyhért, Móricz 
Zsigmond, Szomory Dezső, Drégely Gábor) 
újak is csatlakoztak, jobbára kísérletezők; tar
tósabb hatást csak Szenes Béla és Fodor László 
vígjátékai értek el, kevésbbé művészetükkel, 
mint inkább azáltal, hogy hozzáalkalmazkodtak 
a színház törzsközönségének lelkialkatához és 
Ízléséhez. A dráma terén észlelhető mozgalmak 
közöl figyelemreméltó még a népszínmű meg
erősödése. Nem a régi Szigligeti-féle énekes, tán
cos népszinmü újult föl, hanem annak a nép-
vlgjátékhoz közeledő faja, amely Gárdonyi 
Bor-ához csatlakozva, a paraszt-társadalom moz
galmait értékesíti menten minden népszínműi 
sallangtól (Bibó Lajos, A juss). 

A magyar drámairodalom az elszakított ország
részeken valójában még meg sem indult. Pró
bálkozások is csak Erdélyben történtek, de sem 
költői, sem színpadi siker nem járt nyomukban. 

Irodalmunk fejlődését, amint e rövid vázlat 
igazolja, a nemzetünk életét megrázó fordulatok 
és katasztrófák nem bénították meg s a két for
radalom idejét nem számítva, virágzott költé
szetünk minden ága. A könyv és a színpad meg 
tudott küzdeni a háború s a nemzeti katasztrófa 
okozta gazdasági leromlásunkkal is, pénzünk 
elértéktelenedésével és az ország elszegényedé
sével, így a háború megindulása óta eltelt decen-
nium irodalma sem gazdagságban, sem értékben 
nem marad el a korábbi évtizedekétől. 

A súlyos időket jobban megszenvedte irodalmi 
életünk, mint maga az irodalom. A háború alatt 
irodalmi életünk szervei összezsugorodtak vagy 
épen megszűntek működni s a forradalmak meg 
a «béke» még bénítóbban hatott reájuk. Újság
jaink és folyóirataink kénytelenek voltak terje
delmüket korlátozni s ezt elsősorban a szépiro
dalmi rósz sínylette meg. Az irodalmi társulatok 
munkássága, anyagi erejük megfogyatkozása 
következtében, fölolvasó ülések tartásában merült 
ki, minden nagyobb vállalkozásnak útját szegték 
a változott viszonyok. De az élet azért nem szü
netelt s egy-egy nevezetesebb alkalom megmu
tatta, hogy az erők, lefojtva és rejtve is, működ
nek. Kivált a nemzeti és a világirodalom nagy
jainak százados évfordulói adtak alkalmat a szel
lemi megmozdulásra. Emezek sorából Sliake-
speare és Moliére, amazok közül Arany, Tompa, 
Jókai és Petőfi ünneplése vált jelentőssé, első
sorban Petőfi születésének centenáriuma, amely 
az ország határán túl az egész művelt világon 
visszhangra talált s Trianon után az első alkalom 
volt, hogy a külföld figyelme reánk terelődjék. 
Sőt Petőfi költészetének értéke, nevének varázsa 
még ellenségeink rosszindulatán is rést ütött 
s a párisi Sorbonne is megünnepelte a legnagyobb 
magyar lírikust. Ma már irodalmi társaságaink 
régi aktivitásuk jórészét visszaszerezték, csak a 
forradalom viharában megszületett Vörösmarty-
ítkadémia kap nehezen lábra. A gazdasági éle
tünkben dúló viharoktól megtépázott folyóira
taink is mindjobban megerősödnek, noha az el
szakított magyarsághoz alig tudván eljutni, na
gyon sinylik közönségük kétharmad részének 
-elvesztését. Lényeges eltolódás ezen a téren nincs. I 

Megszűnt az évtizedes múltú, nagyjelentőségű 
Vasárnapi Újság s azok a szépirodalmi folyó
iratok, melyek az új korszak hajnalán gomba
módra elszaporodtak(köztüka jobbsorsra érdemes 
Magyar Múzsa). Egy új folyóiratunk mutatko
zik életképesnek: a konzervatív köröknek a 
Nyugat-tál szemben megindított szépirodalmi és 
kritikai lapja, a Napkelet. Az elszakított ország
részek közül az erdélyi irodalmi élet föllendü
lését már említettük. Ott is egész sora indult meg 
és szűnt meg az irodalmi folyóiratoknak, de csak 
egy tudott megmaradni, a céltudatosan, nem
zeti szellemben szerkesztett, kitűnő Pásztortűz. 
A színházi életben sem állott be lényeges vál
tozás, csak az elszakított részeken, ahol a szín
társulatok csak nehezen vagy épen nem tudnak 
megküzdeni az új uralom ellenséges viselkedé
sével. Fővárosunk színházi életében a legjelen
tékenyebb esemény, hogy a Nemzeti Színház egy 
Kamara-Szinházat szerzett maga mellé s a magyar 
és klasszikns drámákat megtartva maga számára, 
külföldi darabjait meg a bizalmasabb miliőt kö
vetelő magyar drámákat a Kamara-Szinházban 
játssza. 

Irodalmi életünk ma már annyira megerősö
dött, hogy mozgalmasságban éa gazdagságban 
alig marad el a háború előtti mögött, egyik
másik vonatkozásban meg éppen élénkebb és 
pezsgőbb. Csüggedésre nincs ok. író és közönség 
egymásra talált, amazok dolgoznak, buzgalommal, 
jórészük komoly becsvággyal, emez megszerette 
a könyvet s mikor a pénznek kevés volt az értéke, 
megszokta vásárlását is, úgy hogy a magyar 
könyv kelendősége ellen ma sem lehet panasz. 
Van mód ós alkalom magyar költői munkákat 
kinyomatni s ha a sok könyv még nem is bizto
sitéka az egészséges, eleven irodalmi életnek, de 
egyik legfontosabb föltótele. 

Nem adhatunk ilyen kedvező képet tudomá
nyos irodalmunk fejlődéséről. A tudomány virág
zásához, amint egy XVIII. sz.-i tudósunk (Ver
seghy) megállapította, két követelmény elenged
hetetlen : a gazdagság és a lélek nyugalma, s 
épen ez a kettő veszett el számunkra már a 
háború alatt. Mikor a nemzet léte forgott kockán, 
alig volt meg tudósainkban a lelki erő arra, hogy 
elvont tudományos kérdésekkel foglalkozzanak 
s a nemzet elszegényedése még fokozódott az 
elvesztett háború után. A könyvek előállítása 
hihetetlen mértékben megdrágult: a kiadók nem 
merték vállalni a kockázatot, a magyar tudo
mányos élet centrális szerve, a Magyar Tud. 
Akadémia pedig vagyona teljes elértéktelenedése 
következtében nem tudta hivatását a könyv
kiadás terén csak megközelítően is teljesíteni, 
úgy meg épen nem, amint szerette volna. Fokozta 
a bajt, hogy a tudományos társaságok még nehe
zebb helyzetbe kerültek s így folyóirataik, a 
megszervezett tudományos munka másik hatal
mas tényezője, pár ívnyire szorultak össze vagy 
épen szüneteltek. Kivált az új fölnövekvő tudós 
nemzedék, a kezdők sínylették meg ezeket a 
viszonyokat, mert nem találtak módot dolgozataik 
megjelentetésére s ez kedvüket szegte. Ezen amely 
ponton szerencsére túljutottunk. A társadalom 
és a kormány áldozatkészsége lehetővé tette a 
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tudományos munka új megindítását s az nem
csak fokozott szorgalommal folyik tovább, ha
nem — bár egyik-másik téren s egyik-másik 
tekintetben még vannak bajok — intenzitásban 
és mélvségben meghaladja a háború előtti mér
tékét, örvendetes jelenségeket is tapasztalhatunk 
a magyar tudományosság terén. Az olvasók kö
rében határozottan fokozódik az érzék a tudo
mány problémái és eredményei iránt, a tudomány 
művelői pedig a XIX. sz. nagyjelentőségű részlet
munkája után fölemelkednek az összefoglalás 
nagyobbszabású munkájához vagy egy-egy tudo
mánynak filozófiai megvilágításához. Ma már 
nagy számmal jelenhetnek meg tudományos 
könyvek s el is tudnak terjedni a közönség kö
rében. Sőt már nemcsak egyes külön megjelenő 
munkák terjesztik a magyar tudományosságot, 
hanem egész hada indult meg a tudományos 
gyűjteményeknek, melyek a tudomány külön
böző ágait iparkodnak népszerűbb formában a 
nagyközönség kincsévé tenni. A Magyar Tud. 
Akadémia megalapításának százéves fordulója, 
meg igen jó alkalom volt arra, hogy tudósaink 
beszámoljanak a magyar tudomány utolsó (való
jában : első) századának eredményeiről. 

Legnehezebb helyzetben a természettudomá
nyok vannak, melyek művelése és eredményeik
nek közlése nagy anyagi megfeszítést követel. 
Sokkal kedvezőbb a szellemi tudományok sorsa. 
Az irodalomtörténet terén nemcsak mélyreható 
monográfiák (Horváth János, Petőfi, Papp 
Ferenc, Kemény Zsigmond, Zsigmond Ferenc, 
Jókai) tanulmánykötetek (Beöthy Zsolté, Ba
bits Mihályé és Schöpflin Aladáré) és kritikák 
gyűjteményei (Ambrus Zoltán) jelentek meg, 
hanem nagyméretű vagy magasabb szempontú 
összefoglalások is, mind irodalmunk egész fejlő
déséről (Pintér Jenőé) vagy egy szakaszáról (Al-
szeghy Zsolté a XIX. sz. magyar irodalmáról), 
mind egy-egy műfaj életéről (Császár Eleméré a 
regényről és a kritikáról, Szinnyei Ferencé a 
regény és novellairodalomról). Ezenkívül egy új 
vállalat, az Irodalomtörténeti Füzetelt, kisebb, 
2—4 íves dolgozatokban tájékoztatja a közön
séget a tudomány haladásáról. Még nagyobb jelen
tőségűek a történettudomány eredményei. Nem
zetünk életének sorsát ketten is megrajzolták a 
külföld számára (Szekfü Gyula és Domanovszky 
Sándor), hatalmas monográfiák iparkodnak meg
világítani egy-egy fontos történeti kérdést, így 
Hóman Bálint dolgozatai a magyar krónikák és 
a magyar húnmondák problémáját s a Magyar 
Történelmi Társulat buzgólkodásából egy több 
nagy kötetre tervezett munka indult meg a tör
ténettudomány egész diseiplináját földolgozva. 
Ugyancsak e társulat indította meg Fontes címen 
a török-magyar háborúk korszakának, valamint 
a XIX. sz. történetének forráskiadását és Szé
chenyi összes műveinek kritikai kiadását. A Ma
gyar Tud. Akadémia, a Tisza-bizottság támoga
tásával, Tisza István gróf műveinek és kéz
iratainak közlesét kezdte meg. Naplók és emlék
iratok, beszédek és levelek látnak így napvilágot, 
köztük Apponyi Albert grófé s József kir. her
ceg nagyszabású könyve, A világMború, amint 
én Ikttam, megbecsülhetetlen kincsei a magyar 

történetírásnak. A nyelvtudomány terén a Magyar 
Tud. Akadémia megindította a Magyar nyelv
tudomány kézikönyvét, amelynek eddig meg
jelent füzetei sok mélyreható eredményükkel új, 
biztosabb alapra állítják a magyar nyelvtudo
mányt s folytatta a háború előtt megkezdett 
nagyszabású Etimológiai szótárt (Gombocz Zol
tán és Melich János szerkesztésében). A bölcse
let terén legnagyobb jelentőségű Pauler Ákos
nak németül is megjelent Logiká-ja, a tudomány
nak egészen új fölfogással készült konstrukciója 
s ugyancsak az ő Bevezetése a filozófiába, vala
mint Nagy József filozófia története. A szak
tudományok és a filozófia határmesgyéjén jár
nak az egyes tudományágak elméleti megalapo
zására törekvő dolgozatok: Tolnai Vilmos az 
irodalomtörténetet, Császár Elemér az irodalmi 
kritikát, Komis Gyula a történettudományt nézi 
az elmélet magaslatáról. Kitűnő alapvetés mind 
a tudomány iránt érdeklődőknek, mind az azzal 
foglalkozóknak az ő Bevezetés a tudományos 
gondolkodásba c. könyve. 

Költészet és tudomány terén, irodalmunknak 
ebben a két felében, minden elfogultság nélkül 
mondhatjuk, termelt már a magyar szellem 
az utolsó évtized alatt annyit, amennyi tőle e 
mostoha időkben telik. Nincs jogunk elbizakodni, 
de szégyenkezni sincs okunk s a jelen biztató 
Ígéret a jövőre. 

Magyarizsép (Uhorsky Zipov), Zemplén vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Magyarjakabfalva (Jakuboviany), Sáros vm. 
(Tr. Cs.-Sz!.) 

Magyar Jogi Szemle, a jog minden ágára ki
terjedő havi folyóirat, amely Angyal Pál szer
kesztésében, a magyar jogélet kiválóságaiból 
alakult szerkesztőbizottság közreműködésével 
1920 jan. 1. indu.lt meg. A folyóirat elsősorban 
magasabb tudományos színvonalon álló tanul
mányok közlésére hivatott, kisebb közlemények 
c. rovatában pedig a belföldi és a külföldi jogélet 
aktuális eseményeivel és a jogirodalom újabb 
termékeivel foglalkozik. A joggyakorlatot a 
folyóirat melléklapján dolgozzák fel, afontosabb 
határozatokat megbeszélésekkel kísérve. A mel
léklapok a következők: Magánjog Tára (szer
kesztik : Staud Lajos, ny. kir. kúriai tanácselnök 
és Bogsch Árpád ügyvéd), Polgári Törvényke
zési Jog Tára (szerkesztik: Antalfy Mihály kir. 
Ítélőtáblai bíró és Fabinyi Tihamér ügyvéd), 
Hiteljog Tára (szerkeszti- Schuster Rudolf, a 
szabadalmi felsőbíróság elnöke), Büntetőjog Tára 
(szerkesztik: Degré Miklós, a budapesti Ítélő
tábla elnöke és Zehery Lajos egyet, magántanár, 
miniszteri titkár), Pénzügyi és Közigazgatási 
Jog Tára (szerkesztik: Vargha Imre államtitkár 
és Szent-Pály Sándor, közigazgatási bíró), végül 
az 1926. évben megindult Vegyes Döntőbírósági 
Határozatok Tára (szerkeszti: Geöcze Bertalan). 

Magyarkalyán (Cálean), Kolozs vm. (Tr. E.) 
Magyarkanizsa (Stara Kanjiza), r. t. város. 

Bács-Bodrog vm., (1921) 18,060 lak. (Tr. SzHSz.) 
Magyarkapronca (Pokrivnica, Koprivnica), 

Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Magyarkapud (Cápud), Alsó-Fehér vmegye.. 

(Tr. R.) 
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Magyarkapus (Cdpusul maré), Rolozs vm. 
(Tr. R.) 

Magyarkéc (Chef), Bihar vm, {Tr. R.) 
Magyarkecel (Öáfülul unguresc), Szilágy vm. 

(Tr. R.) 
Magyarkékes {Unguras), Szatmár vmegye. 

(Tr. R.) 
Magyarkelecsény (Uzhorodské KV ahány), 

Ung vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Magyarkér, kisk. Tolna vm., (1920) 283 lak. 
Magyar keresztes, kisk. Vas vm., (1920) 314 lak. 
Magyarkeresztúr, kisk. Sopron vm., (1920) 1093 

lakossal. 
Magyarkeszi, nagyk. Tolaavm., (1920) 2068 lak. 
Magyarkimle, kisk. Győr, Mosón és Pozsony 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 771 lak. 
Magyarkirályfalva (Craifalau), Kis-Küküllő 

vm. (Tr. R.) 
Magyarkiskapus (Ccípusul mic), Kolozs vm. 

(Tr. R.) 
Magyarkomját (Kumnijaca), Ugocsa vmegye. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Magyarköblös (Gublesul ung.), Szolnok-Doboka 

vm. (Tr. R.) 
*Magyar Könyvviteli Folyóirat, 1908 óta meg

jelenő havi szaklap. Kereskedelemtechnikai, szám-
vireli, organizációs és revizori kérdésekkel fog
lalkozik. 

Magyarkrucsó (Krucov pri Vranove), Zem
plén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Magyarlad, kisk. Somogy vm., (1920) 283 lak. 
Magyarlak, kisk. Vas vm., (1920) 608 lak. 
Magyarlapád (Lopadea ung.), Alsó-Fehér vm. 

(Tr. R.) 
Magyarlápos (Lápusid ung.), Szolnok-Doboka 

vm., (1920) 237-í lak. (Tr. R.) 
Magyarléta (Lita ungureasca), Torda Aranyos 

vm. (Tr. R.) 
Magyarlóna (Lona), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Magyarlukaía, kisk. Somogy vármegyében, 

(1920) 405 lak. 
Magyarmacskás (Macieasid ung.), Kolozs vm. 

(Tr. R.) 
Magyarmajdány (Majdan), Torontál vmegye. 

(Tr. SzHSz.) 
Magyarmecske, kisk. Baranya vm., (1920) 526 

lakossal. 
Magyarmedves (Medves), Temes vm. (Tr. R.) 
Magyarmocsár (Mociar), Ung vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Magyar művészet (1. XIII. köt). A M. folyama

tos fejlődósét megakasztotta a világháború. Az 
építészet és iparművészet tétlenségre volt kár
hoztatva, nem volt sem megrendelő, sem anyag, 
sem munkás. Az építészet hadicélokat szolgáló 
munkákra szorítkozott, amelyeknek ideiglenes és 
rögtönzött volta nem adott módot művészeti meg
oldásokra. A világháború folyamán nálunk is ki
alakult a hadigazdagok kategóriája, amely sza
porán költötte ugyan a pénzt új lakásberende
zésekre, de ez nem vált az. iparművészet javára, 
mert túlnyomórészt bárok- és rokokóbutorokután-
zására vezetett. A festők jó része különféle hadi
szállásokra volt beosztva, mint harctéri festő. 
Nagyszámú vázlatot (köztük igen becseseket 
is, mint pl. Mednyánszky, Vaszary munkái) ké

szítettek ott s ezeket kiállították a monarchia és 
a semleges külföld fővárosaiban. A mű tárlatok 
csaknem teljesen szüneteltek, mert az e célra 
szolgáló helyiségeket hadi kórházakká alakították 
át. Ugyanígy jártak a képzőművészeti és ipar
művészeti iskolák, legalább részben. 

Hasonlóképpen megakadt a rendes művészi 
munka a kommün rövid tartama alatt. A szélső
ségesebb elemeket izgató plakátok rajzolásával 
bízták meg, a szobrászokat és építészeket máj. 
l-re részben óriási méretű, de csak gipszből, vá
szonból s egyéb ideiglenes anyagból készült díszí
tések, Lenin s a bolsevizmus többi előkészítőjét 
dicsőítő szobrok s allegorikus művek készítésére ' 
kényszerltették, amelyek azonban rövidesen eL' 
tűntek. 

A proletárdiktatúra bukása után két irányban 
kellett a M. szerveződésének megindulnia. Az 
egyik célul tűzte a művészeti kiállítások rendsze
resítését. Legnagyobb ily szervezetünk, a Képző
művészeti Társulat, válságos helyzetbe jutott, 
mert nagy országrészek elkapcsolása miatt el
vesztette tagjainak jelentékeny részét. Feladatát 
a valutakonjunktura idején részben kisebb kiállí
tási vállalkozások vették át, amelyek az ifjabb 
nemzedék munkáit vitték a nyilvánosság elé. E 
vállalkozások azonban sokáig nem birták magu
kat fenntartani s ezzel az ifjabb müvésznemzedék 
válságos anyagi helyzetbe jutott. Maga a Képző
művészeti Főiskola is szinte elárvult, jelentékeny 
súlyú művésztanárai egymásután meghaltak, a 
szűk állami dotáció révén is csaknem megakadt 
a tanítás lehetősége. Ezeken a bajokon tőle tel
hetőn igyekezett segíteni az újonnan alakult 
Szinyei-Merse Pál Társaság, amely társadalmi 
úton jelentékeny összegeket teremtett elő az ifjú
ság támogatására, a feltűnőbb tehetségeknek kül
földi tanulmányúthoz való segítésére. Hézagot 
pótolt a társaság által megindított új művészeti 
lap, a Magyar Művészet is, amely a világháború 
folyamán megszűnt Művészet-et pótolta. A Tár
saság egyúttal nagysikerű kiállításokat rendezett 
Londonban és Brüsszelben. 

A j övő művészetének érdekét szolgálta a Képző
művészeti Főiskola teljes átszervezése, amelynek 
révén kitűnő új mestereket kapott a főiskola. 
Csakhamar érezhetővé lett a rég pihenő grafikai 
osztály újjászervezésének hatása is, amelynek 
tagjai Olgyai Viktor vezetése mellett újszerű és 
értékes magyar grafika kialakulásához járultak 
hozzá, főképp a rézkarc terén s már e rövid idő 
alatt is sok külföldi központon számottevő sikert 
értek el. Ugyancsak az újjáalakított Képzőművé
szeti Főiskola teremtette meg az állandó (mis
kolci, kecskeméti) és vándor-müvésztelepek egész 
sorát, kapcsolatba hozva az ifjabb művésznem
zedéket a magyar városok közönségével. 

Az újjászerveződés céljait szolgálta továbbá 
néhány új művészegyesület megalakulása, ame
lyek közül fontosabbak a Benczúr-Társaság és 
a Képzőművészek Új Egyesülete. 

A nehéz gazdasági helyzetet nagyon megsíny
lette a szobrászat, ennek mesterei jóformán csak 
a különféle községek által megrendelt Hősök 
emlékművei révén jutottak némi feladathoz. A 
legnehezebb sors azonban az iparművészet tecli-
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nikáira várt, amelynek egyes ágai évek óta szinte 
szünetelnek. 
*Magyar Művészet, évenkint tíz számban meg

jelenő képzőművészeti képes folyóirat, amelyet 
a Szinyei-Merse Pál Társaság megbízásából dr. 
Majovszky Pál szerkesztésében 1925. indított 
meg az Athenaeum r.-t. 

Magyarnádalja, kisk. Vas vm., (1920) 214 lak. 
Magyarnádas (Nádaséi), Kolozs vm. (Tr. E.) 
Magyarnándor, kisk? Nógrád és Hont közig, 

egy. egyes vm., (1920) 872 lak. 
Magyarnemegye (Nimigea ung.), Beszterce-

Naszód vm. (Tr. R.) 
•Magyar Nemzeti Bank. Az 1924. V. t.-c. értel

mében Magyarország egyetlen jegykibocsátó 
bankja, amely az állami jegykibftcsátás s ezzel 
kapcsolatban a bel- és külkereskedelembe való 
minden mesterséges beavatkozás megszüntetésé
nek, valamint a háború és az utána következő 
fejlemények által megbontott gazdasági és társa
dalmi rend teljes helyreállításának érdekében 
létesült. A M. részvénytársasági formában alakult, 
feladata, hogy alapszabályai keretében Magyar
ország területén a pénzforgalmat szabályozza, a 
fizetések kiegyenlítését megkönnyítse és a rendel
kezésre álló tőkék hasznosításáról gondoskodjék, 
mindenekelőtt pedig az, hogy a készfizetéseket 
(bankjegyeknek ércre való beváltását), aranynak 
és értékálló valutára szóló követeléseknek (devi
záknak) gyűjtése által, előkészítse és a készfize
tések törvényszerű megkezdése után fenntartásu
kat biztosítsa. A részvénytőke 30 millió arany
korona, amely 300,000 darab, egyenkint 100 
aranykorona névértékű részvényre oszlik. A M. 
szervei a közgyűlés, a legfőbb intézőtestület a 
főtanács és az üzletvezetőség. A főtanács a bank 
törvényes képviselője, képviseli a bankot bíróságok 
ós más hatóságok előtt, valamint harmadik 
személyekkel szemben, vezeti és ellenőrzi a bank 
vagyonának kezelését és annak összes ügyleteit. 
A főtanács elnökét a pénzügyminiszter előterjesz
tésére az államfő nevezi ki, működésének tar
tama öt év, de ismét kinevezhető. A főtanácsnak 
13 tagja van. A főtanácshoz tartozó ügyekben, 
ha halaszthatatlan intézkedés szükséges, a végre
hajtóbizottság határoz (1925. XXXII. t.-c), amely 
az elnökből, a főtanács két alelnökéből és 
három főtanácsosból áll. Az Uzletvezetőség élén 
a vezérigazgatóval a végrehajtási szolgálatot 
végzi. A jegybank politikai irányítására vonat
kozó javaslatok előkészítése a vezérigazgató 
egyik legfőbb feladata. A M. viszonyát az állam
kormányhoz az alapszabályok 45—51. cikkei 
szabályozzák és részben hatósági, részben üzleti 
természetűek. A kormány őrködik, hogy a bank 
a törvényeknek és alapszabályoknak megfelelően 
járjon el és evégből apénzügyminiszter előterjesz
tésére az államfő kormánybiztost és egy helyette
sét rendeli ki. A M. működésének fontos bizto
sítéka viszont, hogy az állam, a törvényhatóságok 
és a községek, a bank pénzeszközeit sem közvet
lenül, sem közvetve nem vehetik igénybe anélkül, 
hogy az ellenértéket valutákban vagy devizák
ban ne szolgáltatnák. Az állam a M. szabadalmá
nak tartama alatt, tehát egyelőre 1943. dec. 31-éig, 
papírpénzt nem adhat ki ós köteles tartóz

kodni minden olyan intézkedéstől, amely a pénz 
értékének állandóságát veszélyezteti. Az állam 
e kötelezettségének megsértése esetében a fő
tanács vagy egyes tagja panasszal élhet a m. kir. 
közigazgatási bíróság előtt. Az üzleti természetű 
rendelkezések az állami pénzforgalomnak a lehe
tőségig a jegybanknál összpontosítását célozzák. 
A M. üzletei ugyanazok, mint aminőket jegy
bankok általában folytatni szoktak, a lombard
üzletből azonban a részvények teljesen ki vannak 
zárva. A rendes évi közgyűlést minden évben 
ápr. hó végéig Budapestre kell összehívni. Az 
összehívás a főtanács feladata. A közgyűlés vá
lasztja a főtanács 13 tagját is. Az évi tiszta jöve
delemből 5°/o az alkalmazottak nyugdíjalapjába, 
10% pedig a tartalékalapba helyezendő. Mihelyt 
a tartalékalap a részvénytőke 20%-át eléri, java
dalmazása 5%-ra száll alá, ha pedig az 50°/o-át 
érte el, javadalmazása megszűnik. A tiszta nye
reség fennmaradó részéből 2/8-ad rész az államot 
illeti és Vs-Etd rész fordítandó osztalékra. Ha az 
osztalék a 10%-ot eléri, a tiszta nyereség mara
dékának s/t-ed része illeti az államot és csak 
V4-ed része számíttatik az osztalékhoz. A M. ré
széről kiadott bankjegyek szövege kizárólag a 
pengőösszeget, a kibocsátás keltót és a M. cég
szerű aláírását tartalmazza. A M. flókintézeteket 
és mellékhelyeket tart fenn. A bankjegyforgalom 
a M. működésének megkezdése után forgalomban 
maradt államjegyeket (1. Államjegy) is számí
tásba véve az 1927. évi jan. hó 31. napján 
435.101,498 pengőt tett ki, amiből a pengőórtékre 
szóló jegyekre 256.655,490 P esett. Ezzel szem
ben a bank aranykészlete 168.872,527-59 P, a 
deviza ós valutakészlet 103.353,698-04 P, ezUst-
érték 828,669-88 P, végül a váltópénz készlet 
1.867,357-07 P volt. Leszámítolt váltók, közrak
tári zálogjegyek, értékpapírok, kézizálogra adott 
kölcsönök, az állam adóssága, épületek és fel
szerelések és egyéb követelések hozzászámítá-
sával az említett időpontban a M. összes köve
telése 872.031,123-90 P-t tett ki. A banktól meg
állapított váltóleszámítolási kamatláb, amelynek 
megváltoztatása a főtanács hatáskörébe tartozik, 
ezidőszerint 6°/0. 
*Magyar Nemzeti Szövetség. A proletárdik

tatúra bukása után b&róPerényi Zsigmond v. b. t.t. 
volt belügyminiszter kezdeményezésére és hívó 
szavára, alig egy-két heti előzetes országos 
szervezés után 1919 szept. 7. alakult meg. 
Alakuló közgyűlésén elnökévé báró Perényit 
választotta meg, aki ekkor már 40,000 beje
lentett tagról számolt be. 1926-ban tagjai
nak létszáma a 100,000-et meghaladja. A szö
vetség megalakulásakor, a közelmúlt tanulsá
gain okulva, felvette a harcot a nemzetietlen-
seggel és a közömbösséggel szemben. Programm-
jának főbb pontjai megalakulásától kezdve: a 
jövő magyarságának nemzeti alapon való meg
teremtése, lelki integritásának helyreállítása, 
külföldön pedig a magyar nemzet múltjának, 
kultúrájának és törekvéseinek megismertetése 
voltak, melyeket fokozott mértékben egészített 
ki a legszívósabb küzdelem a trianoni szerződés 
revíziója érdekében. A szövetség 1921 júl. 20. 
fuzionált a Területvédő Ligával s azóta még fo-
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kozottabb energiával, de változatlan programmal 
halad kitűzött célja felé. Működését a külföldi, 
a belföldi propaganda-osztályban, a szociális, 
irodalmi, könyvterjesztő és a sajtóosztályban 
folytatja. Magyar és idegen nyelveken megjelent 
kiadványainak, propagandairatainak, térképei
nek, zeneműveinek, levelezőlapjainak stb. száma 
több százat halad meg. Jelenleg mintegy száz 
vidéki köre van az ország minden városában és 
nagyobb községében. 

Magyaró (Alunis), Maros-Torda vm. (Tr. R.) 
Magyarókereke "(Muerdu), Kolozs vmegye. 

fTr. R.) 
Magyarország (1. XVIII. köt.). E cikk tartalma: 

I. Magyarország fekvése, határai, területe 595. 
old., IÍ. Népesség 595. old., III. Őstermelés, bányá
szat 600. old., IV. Pénzügyek 601. old., V. Ipar 
604. old., VI., Kereskedelem és bankok 605. old., 
VII. Közlekedés 609. old., VIII. Posta, távíró, 
távbeszélő 609. old., IX. Közoktatás 610. old., X. 
Alkotmány és közigazgatás 611. old., XI. Köz
igazgatási beosztás 613. old., XII. Véderő 613. 
old., XIII. M. története 614. old. 

I. M. fekvése, határai , t e rü le te . 
Fekvése, alakja. A trianoni szerződés által 

megcsonkított M. az é. sz. 45° 48' ós 48° 31' (a régi 
anyaország 45° 29' és 47° 37 */,' közt) és a Green
wichiéi számított k. h. 16H' és 22° 58'közt (a 
légi ország 16° és 26° 30' közt) fekszik. Legésza
kibb pontja Abaúj-Torna vm. Hollóháza községé
től ÉK.-re van, legkeletibb pontja Szatmár, Bereg 
•ésügocsa egyesített vármegyék Garbolc községé
től K.-re, legdélibb pontja Baranya vm. Kásád 
községétől D.-re, legnyugatibb pontja Vas vm. 
Felsőszölnök községétől Ny.-ra van. Kiterjedése a 
legnyugatibb és legkeletibb pontja közt mintegy 
470 km. (azelőtt 800 km.), legnagyobb szélessége 
É.—D.-i irányban (a délkörök irányában) mintegy 
255 km. (azelőtt 590 km.). Az ország régi szim
metrikus alakját az új határok folytán teljesen 
elveszítette. 

Határai a trianoni szerződés folytán teljesen 
megváltoztak; az új határok mindenütt a régi 
országhatárokon belül maradnak, úgy hogy a 
régi határokból nem maradt meg semmi. Az 
új országhatár Pozsonyon alul Horvátjárfalutól 
kezdve a Nagy-Dunát követi Szobig, innen az 
Ipoly mentét É.-felé szegé! yzi Tésáig, innen (rész
ben még az Ipoly folyását követve) K. felé csap 
Balassagyarmaton át Széesényhalásziig, itt É.-
nak fordul Ipolytarnócig, maid DK.-i és K. irány
ban Zabarig halad. Innen BK.-i lefutással De-
renkig tart, majd K.-i vonulással Sátoralja
újhelyig s onnan kis részben a Tisza É. felé ka
nyarodását követve.DKfelé fordul; Beregszászon 
alul D.-i irányban Szatmárnémeti felé tart, de ezt 
kikerülve, Nagygéctől kezdve az Bcsedi-lápon 
keresztül DNy.-i irányban Nagyléta, Geszt, 
Gyulavári, Elek és Battonya irányában Nagy
laknak tart. Innen kis darabon a Maros medrét 
követve, Kiszombornál Ny. felé fordul s Szeged
től D.-re Gyálán át_Ny.-i irányban Szabadka irá
nyában fut, de ezt É. felől elkerülve Katymár és 
Hercegszántó irányában a Duna felé tart. Ezt 
Kölkeden alul átvágja és zeg-zugos vonulattal a 

Drávának tart, melyet Alsószentmárton határá
ban ér el. Most a Drávát, majd a Murát kiséri 
ÉNy. felé Csernecig s innen túlnyomóan ÉNy.-i 
irányban hegyen-völgyön keresztül a vasmegyei 
Pelsőszölnökig fut, ahol hirtelenül ÉK.-nek ka
nyarodik s Rábafüzes, Szentpóterfa, Pornóapáti 
és Bucsu érintésével E.-nak tart. Kőszeg határát 
körülkerítve, átlép Sopron vm. területére, ahol 
Sopronkövesd, Nagycenk ós Harka elkerülésével 
az 1921-iki népszavazás területét (Sopron városát 
és szomszédos községeit) kikanyarítva, Pertő
rákosnál K.-i irányban átvágja a Pertőt és Han
ságot és Mosonszentjánostól E. felé irányuló zeg
zugos lefutással Horvátjárfalunál ismét eléri a 
Dunát. 

Ezen új országhatárnak csak kis része (a Duna, 
Ipoly, Dráva és Mura vonala) természetes határ; 
az Alföldön keresztül húzott országhatár teljesen 
nélkülözi a természetes jelleget és stratégiailag 
megvédhetetlen. Az országhatár azon szakaszai 
is, melyek hegyes vidéket szelnek, önkényesen 
vannak meghúzva, a természeti és a közlekedési 
viszonyokra való minden tekintet és józan Ítélet 
nélkül. Az új országhatár összes hossza mintegy 
1700 km. Horvátjárfalutól Beregszászon alulig 
Cseh-Szlovákiával, onnan Kübekházáig Romá
niával, onnan Pelsőszölnökig Jugoszláviával, 
ezentúl Horvátjárfaluig Burgenlanddal közös 
Csonka-Magyarország határa. 

Területe. AvilágháborúelőttiMagyar birodalom 
területe 325,411 km2 volt (ebből az anyaország 
282,870 km*); a trianoni szerződés 232,578 km2-T; 
szakított el s csak 92,833 km2 területet hagyott 
meg a mai M.-nak. A Szt. István korona országai
nak tehát csak 28-5°/0-a maradt meg, 71-5°/0-a 
idegen fennhatóság alá került. Az elszakított 
területből jutott Cseh-Szlovákiának 62,937 km2. 
Romániának 101,197 km2, Jugoszláviának 63,497 
km2 (ebből Horvát-Szlavonország 42,541 km2), 
Ausztriának 4926 km2 és Olaszországnak 21 km2. 
Eszerint Románia az ország 31'20/o-at kapta. 
Cseh-Szlovákia és Jugoszlávia 19'3, ill. 19-5°/0-át 
és Ausztria l'5°/0-át. 

II. N é p e s s é g . 
Nagymagyarország népességének megoszlása 

az utódállamok között. Az 1910. ovi népszámlálás 
szerint a Szent István korona országainak népes
sége 20.886,487 lélek volt; ebből a trianoni szer
ződés szerint 

a mai Magyarország népessége .. . ... 7.515,886 
az elszakított területek népessége 13.370,801 

a régi népességnek tehát csak 36%-a maradt 
meg, 64°/0-a az utódállamok fennhatósága alá 
korült, még pedig: 
a Cseh-Szlovák köztársasághoz ... 3.575,685 lélek = 17'l"/0 
Romániához 5.265,444 í = 85"2>>/'o 
Jugoszláviához (SzHSz. államhoz) 4.121,167 <t = i9-8l>/í, 
Ausztriához ... ... __ _ 358,499 « = l-7°/0 
Olaszországhoz (Finme) 49,606 « = 0-2°/6 

Az ország szétdarabolása folytán Csonka-
Magyarország népsűrűsége (1 km2 re számítva) 
82-4-re emelkedett (a régi 64-2-hez képest), mivel 
az idegen fennhatóság alá került országrészek, 
kivált a Felvidék és Erdély egy része, jóval gyé
rebben voltak népesítve, mint a megmaradt ré-

88* 
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szék. Az elszakított országrészekbea ugyanis 
1 kinkre átlag csak 571 lélek esik, még pedig: 

a Cseh-Szlovák köztársaságnak ítélt részben 56*7 
a Romániának ítélt részben _ 51*2 
a Jugoszláviának itélt részben _. 64-9 
az Ausztriának itélt részben ... ._ 72'8 

A ország szétdarabolása, melyet a nemzetiségi 
elvre való hivatkozással hajtottak végre, a való
ságban minden nemzetiségi szempontot lábbal ta
posott és közel negyedfél millió, túlnyomó részt 
összefüggő tömegekben lakó magyarajkú lakos
ságot csatolt idegen államokhoz. Á Magyar biro
dalomnak (i9io) 10.050,576 magyarajkú lakossá
gából 6.626,697 (vagyis 65-9%) maradt magyar 
fennhatóság alatt, ellenben nem kevesebb, mint 
3424,878 lélek került idegen uralom alá,mégpedig: 

Cseh-Szlovákiához ... 1.084,843 = 10-80/0 
Romániához 1.701.851 = 16-9°/0 
Jugoszláviához 563,545 = 5-6% 
Ansztriánoz 64,610 = 0-7°/0 
Olaszországhoz _ 6,483 = 0"1°/|, 

A németségből, mely az egész Magyar biroda
lomban 2,087,435 lélekre rúgott, a csonka ország
ban 538,662 (26-5%) maradt, az elszakított 
1.498,773 lélekből (78-5%) Cseh-Szlovákiához ke
rült 266,047, Romániához 559,824, Jugoszláviá
hoz 438,189, Ausztriához 232,398 és Olaszország
hoz 2315. A régebben 1.967,970 lélekre rúgó tót 
elemnek több mint 9/10 része (1.801,900 fö, azaz 
91-0%) szakíttatott el, miből Cseh-Szlovákia 
1.702,064, Románia 30,932, Jugoszlávia. 67,877, 
Ausztria 835 és Olaszország 191 fővel gyarapo
dott. A románság 2.949,032 főnyi tömege majd
nem a maga egészében román uralom alá került, 
a csonka országban csak 48,951 lélek maradt. 
Ugyanígy a ruténség is (472,587 fő) teljesen 
cseh-szlovák uralom alá, a horvátok (1.833,162) 
és szerbek (1.106,471) 41,807, ületve 22,243 lélek 
kivételével jugoszláv, illetve román fennhatóság 
alá kerültek, közülök 47,061 horvát az Ausztriá
nak és 12,926 az Olaszországnak megitélt terü
letre, 54,874 román pedig Jugoszláviára esik. 
Ennek folytán Magyarország népességének nép
rajzi összetétele teljesen megváltozott; a Szent 
István korona országaiban 48'1% magyar mellett 
9'8»/o német, 9 1 % tót, 14-1% román, 2-3°/0 rutén, 
8-8°/0 horvát, 5-8% szerb és 2-2% egyéb nemze
tiségű lakos élt. Ezzel szemben Csonka-Magyar
ország népességében (az 1910-iki népszámlálás 
szerint) a magyarság most 88-4°/0-ra rúg s mel
lette van 7'3°/o német, 21°/0 tót, 0-4% román, 
0-6°/o horvát, 0-3% szerb és ,0-9°/0 egyéb nem
zetiségű. A Cseh-Szlovákián'ak odaítélt terü
leten él 30-3% magyar, 7-4% német, 47-6% tót' 
és 12-2% rutén; a Románia fennhatósága alá ke
rült országrészben a magyarság 32-5%-ot *esz> a 

német elem 106o/o, a román 53-2%. Jugoszlávia 
népnyereségéből 13-7% magyar, 10-6% német, 
41"9% horvát és 25-0% szerb. Az Ausztriához 
csatolt Burgenlandban 18-1% a magyar elem, 
64-8% német és 1 8 1 % horvát; végül Fiúméban 
18-0% magyar és 4-7% német mellett 26"0% 
horvát és 54'8% olasz él. Az elszakított ország
részek népessége eszerint annyira kevert, hogy 
semmiképpen sem igazolja azt a nemzetiségi 
elvet, mely a szétdarabolásra ürügyül szolgált. 

A Szt.István korona országainak népességéből: 

Nagy-
Magyar

országban' 
volt 

Ebből 

Cionkn M„- ! idegen uralom 
S! sror.*ág.! alá került 
t,™ maradi I ö s s z e s e n 

1 
10.050,675 6.723,196 
2.037,43S! 554,237 
1.967,970' 

magyar 
német 
tót ... 
tornán I 2.949,032: 
rntén ií 472.587J 
horvát ..: ... ... ... j! 1.833Í162; 
szerb ... I 1.106,471 
egyéb ; 469,255; 

165,237 
28,205 
1,133 

41,974 
26,163 
66,528 

3.327,379 
1.483,198 
1.802,733 
2.920,530 
471,054 

1.791,188 
1.080,308 
402,726 

°/o 
33-1 
728 
91-6 
99 0 
997 
97-7 
97-6 
85-8 

Az eldarabolás folytán a népesség magyar 
nyelvismeretének aránya is lényegesen megvál
tozott. Míg Nagy-M.-on a népességnek 67-4°/0-» 
beszélte a magyar nyelvet, addig a csonka or
szágban 96'8% magyarul tudó van. Az idegen 
uralom alá került népasségből pedig magyarul 
beszél Cseh-Szlovákiában 43-0, Romániában 43'5, 
Jugoszláviában 21-0, Ausztriában 361 ós Olasz
országban 21-6%, átlagban 3 6 1 % . Hasonló vál
tozásokat mutat a népességnek vallás szerinti 
megoszlása is. A Szent István korona országai
nak népességéből ' 

Nagy-
Magyar

országban 
volt 

római katolikus 
görög katolikus 
református 
ág. evangélikus 
görög keleti 
unitárius 
izraelita ... 
egyéb vallású ... 

Ebből 

10.888,138 
2.025,508 
2.021,3291 
1.340,143 
2.987,163 

74,296 
932,458 
17.452J 

Csonka-Ma. 
gyarowzag-
ban maradt 

idegen uralom 
alá került 

összesen 

4.778,421 
165.238; 

1.632,2731 
485,036 
61.468 
5.0991 

471,355! 
8,0811 

6.109,717 
1.860,270 

989,056 
855,107 

2.925,695 
69,196 

461,103 
9,371 

% 
57-0 
91-8 
S7-7 
63-8 
97-9 
93-1 
49'6 
53'7 

Az elszakított róm. katolikusok közül legtöbb 
esik Jugoszláviára (2.698,753), Cseh-Szlovákiára 
(2.153,149) ós Romániára (1.007.603); agör.katoli-
kusokzöme(1.233,749) Románia fennhatósága alá 
került; a kálvinisták közül 719,162 Romániában 
él, 228,184 Cseh-Szlovákiában; az ág. evangéliku
sok Cseh-Szlovákiába (396,504) és Romániába 
(262,732) kerültek legnagyobb számmal. A görög
keleti elem majdnem kizárólag Romániábakebelez-
tetett be, ügyszintén az unitáriusok is. Az izraeli
ták zömét Cseh-Szlovákia (232,738) és Románia 
(178,871) kapta meg. Magyarország népességé
nek felekezeti megoszlása ebből kifolyólag mélyre
ható módosításokat szenvedett; a róm. kat. elem 
aránya 52-1%-ról 629%-ra, a reformátusoké 
12-6-ról 21-3-ra, a zsidóké 4-5-ről 6-2-re emelke
dett. Minden egyéb felekezet aránya a csonka or
szágban kisebb, mint volt Nagy-Magyarország
ban; még pedig csökkent a görög-katolikusok 
aránya 9-7%-ról 21°/0-ra, a gör. keletieké 14'3-ról 
1'0-re, az unitáriusoké 0'3-ról 01-re. Az ág. evan
gélikusok aránya (6-3%) változatlan maradt. 

Az ország megcsonkítása túlnyomó részben oly 
részeket szakított el, melyeknek műveltségi foka 
a magyarságénál alacsonyabb volt; ennélfogva a 
megmaradt országban az írni-olvasni tudók aránya 
a régi ország 68'3%-áról 80-3%-ra emelkedett* 
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míg az elszakított részekben ez az arány kisebb; 
ú. m. a cseh-szlovák területen 67-8, a román te
rületen 51-5 és a jugoszláv területen 58-6°/0. 
Csakis az Ausztriának és Olaszországnak oda
ítélt területen volt az írni-olvasni tudók aránya 
nagyobb, ú. m. 85-4 és 83-2%. A mai Magyar
országon összesen 5.123,709 egyén tud írni és 
olvasni. 

A népességnek foglalkozás szerinti megoszlása 
is tetemesen módosult az ország megcsonkítása 
fp] ytán. A Szent István korona országainak népes
sége foglalkozások szerint ekként oszlott meg: 

, Nagy- j; 
Mag-var- ,i c . 0 „ k . . u . . 

o r szágban 
' vo l t ;.<?"°™"r | ban maradt 

Ebből 

idegen u r a l o m 
a í á k e r ü l t 

I összesen % 
Őstermelés jlS.465,653] 4.250,172 9.209,481 
Bányászat 
Ipar 
Kereskedelem 
Közlekedés .-
Közszolg. és szabad 

foglalkozások • -
Napszámosok részi . 

nélkül I 
Házi cselédek . . . . . . 
•Egyéb fogla lkozásúak 

314,7141 86,980 
1.861,135! 1.630,158 

722,352^ 350,294! 
630,02^: 807,466 

137,734 
1.830,977 

372,058 
322,563 

686,641|| 303,445 383,196 

501.37ÖÍ 178,015; 323,355 
431,146! 214,979i 216,167 
873,447! 379,462 493.965 

68-4 
59-4 
54"5 
51-2 
51-2 

55-7 

64-5 
50-1 
56-5 

Ezek szerint az ország az egyes foglalkozási 
ágak közül aránylag az őstermelésből" veszített 
legtöbbet (68'9°/0), többet mint a népesség átlagá
ban, míg a kereskedelmi és közlekedési népes
ségnek csak fele, az iparosoknak és a közszolgá
lati népességnek 55—56°/0-a került idegen uralom 
alá. A népességnek foglalkozás szerinti össze
tétele eszerint a mai Magyarországban a régi 
Magyar-birodalomhoz képest a következőképen 
változott: az őstermelés aránya 64-5°/'0-ról 55-8-ra 
csökkent; minden egyéb foglalkozású csoportnál 
emelkedés mutatkozik, még pedig a bányászat
nál 1-0-ról 1-2-i-e, az iparnál 16-1-ről 20-2-re, a 
kereskedelemnél 3'5-röl 4'6-ra, a közlekedésnél 
S'0-ról 4-1-re, a közszolgálati ágaknál és szabad 
foglalkozásoknál 3'3-ról 40-ra, a házicselédek
nél 20-ról 28-ra és az egyéb foglalkozásúaknál 
4-2-ről 50-ra. 

Csonka-Magyarország népessége 1920-ban. 
A trianoni szerződés által megállapított ország
határokon belül 1910-ben 7.606,971, 1920-ban 
7.980,143 lélek élt; a tíz évi szaporulat tehát 
373,172 fő volt, vagyis 4-9°/o- Ez a népesség ország
részek szerint ekként oszlik meg: 

Duna Jobbpar t ja . . . 
Dana ba lpa r t j a 
Duna-Tisza köze 
Tisza Jobbpar t ja 
Tisza ba lpa r t j a 
Tisza-Maros szöge 

1910 

2.450,859 
247,333 

3.064,458 
549,452 

1.135,975 
158,894 

1920 

2.506,487' 
261,556 

3.285,851 
572,032 

1.186.77S 
167.439 

Szaporu la t 

j szesen ] 

55,628! 
14,2231 

221,3931 
22,580: 
50,803! 

S.545: 

% 
2-3 
5-3 
7-2 
4 1 
4-5 
5 4 

>Qasae«en 7.606,971| 7.930,143: 373,172| 4-9 

A szaporalat általában mérsékelt volt, a vár
megyék közül legerősebb volt Pest-Pilis-Solt-
Kiskun (12-8°/„) és Komáromban (8-0°/0); a váro
sok közül Győrött (12\9°/3i, Debrecenben (ll-8°/0), 

Magyarország 

Miskolcon (10-7°/0) és a politikai helyzeténél fogva 
gyorsan fellendült Komárom-Üjvárosban (69-3°/0), 
a r. t. városok közül Kispesten (69'0°/0), Rákos
palotán (43-20/0), Magyaróvári (34-7%),' Pesterzsé
beten (30-9°/0), Kaposvárt (22-7%) és Zalaegersze
gen (22-1%). 

Népsűrűség és a népesség tömörülése. A csonka 
ország népsiírűsége (82-4) Nagy-M.-énál (64'2) 
jóval nagyobb. A sűrűség minden országrészben 
fokozódott, az egyes vármegyék közül különösen 
Pestben (85 5-ről 96-5-re), Csanádban (829-ről 
88-4-re) és Komáromban (67'6-ról 73'0-ra). A vár
megyék közül Esztergom a legsűrűbben lakott 
(104'9). A népsűrűség egyébként az ország külön
böző részeiben nagyjából ugyanazt a képet mu
tatja, mint 1910-ben. Az országrészek népsűrű
sége volt (1 km2-re számítva): 

1910 1920 
Duna Jobbpar t ja 67-6 69-1 
D u n a ba lpa r t j a . . . 72-4 76-5 
Duna-Tisza köze 112-2 120-3 
Tisza jobbpar t j a 69-9 72-7 
Tisza ba lpa r t j a . . . 70-7 73-9 
Tisza-Maros szöge . . . . . . 79-5 83-8 

Magya ro r szág 82-4 85-9 

A törvényhatósági városok népsűrűsége — te
rületük aránylagos csekély voltánál fogva — 
természetszerűleg sokkal nagyobb; maximumát 
most is Budapesten éri el, ahol 1 km»-ré 4788 
lélek jut; utána legsűrűbben ól a lakosság a kö
vetkező városokban: Miskolc 1075, Győr 927, 
Komárom-Újváros 745, Pécs 670, Székesfehér
vár 326, Sopron 271, Baja 223, Szeged 1^6 és 
Debrecen 108. 

Nemi, családi és korviszonyok. A világháború 
katonai áldozatainak nagy száma miatt az or
szág nőtöbblete nagy mórtékben emelkedett; volt 
ugyanis az ország mai területén 

Férü No 
|; 1000 férfira 
i e s e t t nö 

1910-ben . . . 
1920-ban . . . 

3.789,868 
3.870,904 

3.817.103 
4.109,239 !| 

1,007 
1,062 

A tíz évi szaporulat tehát a nőknél 292,136 
volt (vagyis 7-7°/„), a férfiaknál ellenben csak 
81,036 (2-1%). A nőtöbblet eszerint az utolsó év
tizedben 27,000-ről 238,000-re szökött fel. A nő-
többlet növekedése különösen a városokban jelen
tékeny, első sorban Budapesten, ahol a nők száma 
10 év alatt 50,989-cel emelkedett, míg a férfiaké 
2314-gyel csökkent, úgy hogy az 1000 férfira eső 
arányszám 1030-ról 1154-re ugrott fel s ma itt 
66,416-tal több nő él mint férfi (1910-ben csak 
13,163-mal több). A vármegyék közt a legnagyobb 
nőtöbblet ma is a kivándorló megyékben van, 
így Zemplénben (1098), Abaúj-Tornában, Borsod
ban és Hevesben. — A népesség korviszonyai az 
utolsó évtizedben erős változásokat szenvedtek, 
egyrészt a hadköteles korban álló férfiak nagy 
tömegének pusztulása által, másrészt annak foly
tán, hogy a háború alatt a születéseknek nagy 
része, körülbelül fele, kimaradt, miből kifolyólag 
azok a korcsoportok, amelyekbe ezeknek az évek
nek megfogyatkozott szülöttei tartoznak, sokkal 
kisebb számmal vannak a népességben képviselve, 
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mint 10 évvel ezelőtt. A népességnek főbb kor
csoportok szerinti megoszlása a következő volt 

0—15 é v e s . . . . . . 
15—40 « 
40—60 « . . . . . . 
60 éven felüli 
I smere t l en korú 

1910-ben 1920-ban 

szám szer in t % - b a n ijszám szerint % - b a n 

2.643,745 
2.936,618 
1.419,100 

607,005 
443 

34-8 » 2.443,555 
3 8 6 
18-6 

8-0 
0-0 

3.291,554 
1.525,200 

715,990 
3,844 

7.606,971 ] 100-0 j 7.980,143 

30-6 
4 1 3 
19-1 
9-0 
0 0 

100-0 

Különösen csökkent az 5 éven aluli gyermekek 
száma (971,373-ról 662,943-ra, vagyis 12-8%-ról 
8'3%-ra), továbbá a férfiaknál a hadkötelezett
ség alá eső korcsoportoké. A városok és a vi
dék lakosságának kormegoszlása között most is 
jelentékeny különbség van; a produktív korúak 
most is jóval erösebben vannak képviselve a vá
rosokban mint a vidéken, de a fiatalságnak a vá
rosokba való özönlése némileg alábbhagyott. A 
12—19 évesek aránya ugyanis a városokban csök
kent, a vidéken ellenben erősen emelkedett s a 
20—40 év közöttiek aránya is nagyobb mérték
ben növekedett a megyékben, mint a városokban. 
— A népesség családi állapotának képe a kor
megoszlás változásaival függ össze. Megoszlása 
a következő volt: 

Nőtlen, ba jadon 
Házas .. . 
Özvegy 
Tőrvényesen elv. 

1910-ben 1920-ban 

•szám szer in t % - b a n szám szer in t | ° 

4.073,577 
3.064,946 

449.64Í 
18,804 

%-ban 

53-5 
40-3 

5-9 
0-3 

4.153,764 I 52-1 
8.235,886 I 40"5 

561,368 7-0 
29,125 | 0-4 

A városokban a házasok száma jóval kevesebb. 
mint a vidéken; amott a házasok aránya csak 
38-7, a megyékben ellenben 41-0°/0. 

Nemzetiségek. A trianoni béke azáltal, hogy 
hazánknak nagyrészt idegenajkú népességtől la
kott részeit elszakította, Magyarországot»/, 0 rész
ben tiszta nemzeti állammá változtatta 4t. A ma
gyarság a mai országhatárokon belül a népes
ségnek 89"6°/0-át teszi ki, szemben a magyar elem
nek a régi anyaországban bírt 54-5%-nyi arányá
val. Csonka-Magyarország népességének anya
nyelv szerinti megoszlása az utolsó két népszám
lálás szerint a következő volt: 

| A népesség abszo lú t 
száma 

1910 

m a g y a r . . . ' 6.723,195 
n é m e t . . . f 554,237 
tó t 165,237 
román . . . 28,502 
r n t é n . . . 1,133 
ho rvá t . . . 41.974 
szerb 1 26,163 
egyéb _. | 66,529 

1920 

7.147,053 
551,^11 
141,852 

23,760 
1,500 

36.858 
17,131 
60,748 

Szaporodás 
111. fogyás (—) 
1910—1920-ig 

423,857 
— 3,026 
— 23.355 
— 4,742 

367 
— 5.110 
— 9,0:2 
— 5,781 

-Százalékos 
a r á n y 

Í1910 

88-4 
7-3 
2-1 
0-4 
o-o 
0-6 
0-3 
0 9 

1920 

89-6 
6-9 
1-8 
0-3 
0 0 
0-5 
0-2 
0-7 

Ezek szerint a csonka országban a magyarság 
az egyedüli népfaj, mely most is növekszik s ez
zel is igazolja azt a folyamatot, mely a magyar
ságnak a többi nemzetiségekkel szemben való 

erősebb gyarapodása tekintetében a múltban is 
állandó volt. Az országban képviselt többi nem
zetiségek száma •— az egyetlen rutént kivéve — 
mindenütt fogyást tüntet fel. 

A földrajzi eloszlás tekintetében természetesei 
ma is a két Alföld ós a Dunántúl mutatja a ma
gyarságnak tiszta, más nemzetiségekkel nem ke
vert, egységes képét. Ez az Alföld vármegyéiben 
ós az Ung, Bereg, Gömör és Pozsony vármegyék
ből megmaradt töredékekben, úgyszintén a Du
nántúl egyes vármegyéiben (Győr, Zala, Somogy 
és Vas) a 90%-ot meghaladja; Veszprémben, Sop-
ronbau, Fejérben, Komáromban, Pestmegyében> 
Csanád, Békés és Hont vármegyékben 80 és 90% 
közt; Békésben, Torontálban, Esztergomban és 
Tolnában 70—80°/0 között mozog; legkisebb 
Bács-Bodrogban (61-7%), Baranyában (54'9), Mo-
sonban (53"5%) éa a csonka Aradban (41-5%). A 
törvényhatósági városok közül Kecskemét, Deb
recen, Hódmezővásárhely (99%-kal) szinmagya-
rok, a többiekben is 90%-ot halad meg a magyar
ság (Budapesten 902%), csak Pécsett száll le 
85-5 és Baján 81-0°/o-ra, Sopron pedig (48'7%-nyi 
aránnyal) az egyetlen törvényhatósági város, 
melyben a magyarság csak relativ többségben 
van. 

A németség ma csak a csonka Mosón várme
gyében (40-1%), továbbá Baranya (87-4%), a. 
csonka Arad (S4'8%), továbbá Tolna (2846%) és 
Bács-Bodrog (28-l%) vármegyékben ól nagyobb-
számmal, részben összefüggő tömegekben, részint 
kisebb nyelvszigetekben; ilyenek Esztergom, 
Hont, Komárom, Fejér és Veszprém vármegyék
ben (ahol 11—15%-át teszi ki az összlakosság
nak) vannak. A tót elem csakis Békés vármegyé
ben alkot számottevő töredéket (16-9%); Pest
megyében, bár az itt élő tótok száma 27,699, 
arányuk alig haladja meg a 2°/0-ot. Teljesen 
jelentéktelen a románság, melyből csak Békés, 
Bihar, Csanád ós Arad vármegyékben él pár ezer 
lélek. A horvátok csak a Dunántúl nyugati és déli 
vármegyéiben képezneknagyobbnyelvszige teker, 
a szerbek csak pár faluban élnek kis számban. 
Baranya, Pest, Csanád és csonka Torontál vár
megyékben. A ruténség csak Zemplén vármegye 
egyetlen községében (Komlóska) maradt meg, 
elenyésző töredékben Budapesten és Szabolcs vár
megyében is. 

A 60,748 egyéb nemzetiségű lakos között van 
22,399 bunyeváe és sokác (Bács-Bodrog és Ba
ranya vármegyében), 7451 lengyel (Budapesten 
és a bányavidékeken), 6966 cigány és 6087 vend 
(leginkább a Dunántúl, utóbbiak Vas vármegyé
ben), 6573 cseh-morva, 4007 orosz (főleg itt
maradt hadifoglyok), 1585 olasz, 1277 bolgár, 
886 francia, 602 angol és 333 török, utóbbi nem
zetiségek túlnyomó részben Budapesten. 

A magyar nyelv ismerete az utolsó évtizedben 
újból tetemesen terjedt; a túlnyomóan niásajkú 
népességtől lakott területek elszakítása folytán 
a magyar nyelvtudás aránya, mely 1910-ben az 
anyaországban 64-7%-ra rúgott, a csonka ország
ban 96'8-ra (sőt a törvényhatósági városokban 
98'2-re) emelkedett, azoknak a száma tehát, kik 
a mai Magyarországban magyarul nem beszél
nek, elenyészően csekély (257,702 lélek, vagyis 
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3"2°/o)- A magyar nyelvet nem beszélők aránya 
legnagyobb Mosón (22-7%), Baranya (22'7), Arad 
(18-7) és Bács-Bodrog vármegyében (16-1%). 
A magyar nyelv Ismeretének egyébként a mai 
Magyarországon sokkal kisebb jelentősége van, 
mint a háború előtti Magyarországon, mivel a 
magyarság ma majdnem 9/10 részét teszi a lakos
ságnak s igy a nyelvi érintkezés lehetősége 
már is biztosítva van: a kis számban élő nem
zetiségek pedig fokozottan vannak a magyar 
nyelv használatára s igy megtanulására is utalva. 
A magyar nyelvismeret állapota az ország mos
tani határain belül a következő volt Í 

Hitfelekezetek. A mai Magyarország lakossága 
vallási tekintetben egységesebb képet mutat, mint 
a háború előtti ország területe, de egyes feleke
zet (mint a gör.-katolikusok és görög-keletiek) 
majdnem egész tömegének elszakítása folytán a 
felekezeteknek egymáshoz való viszonya és súlya 
lényegesen megváltozott. A felekezeteknek a mai 
területen való megosziása a következő: 

Tisza bal- és jobbpartján, továbbá Jász-Nagykun-
Szolnok, Komárom és Fejér vármegyében legszá-
mosabbak (maximumuk 78*9 és 74-60/o"kal Bihar
ban és Hajdúban), az ág. evangélikusok Békés
ben (34-47„), Aradon (lfrO'/o), Győrben (13-1%), 
Sopronban (12-4°/o) és Vasban (12-l°/0), a városok 
közül Sopronban (27-5°/0). Végül a zsidóság leg-
számosabbBudapesten(23-20/0),Miskolcon(19-8°/0), 
Győrött (11-8%), a vármegyék közül Zemplén
ben (10-9%). 

Műveltségi állapot. A békekötés előtti Magyar-
ország(az anyaország) össznépességének 58"2°/oa> 
a 6 évnél idősebb népességnek 68-7°/0-a tudott 

1910. írni és olvasni. Minthogy 
a trianoni szerződés az ország
nak azt a (ÉK.-i és K.-i) részét 
is elszakította, melyekben a 
népességnek műveltségi álla
pota az országos átlagnál jóval 
alacsonyabb volt, amai Magyar
országban az olvasni-Írni tudó 
népesség aránya jóval kedve
zőbb, mint volt a régi ország
ban. Jelenleg az ország összes 
népességének 76'4%"a» a 6 év

nél idősebb nópességaek pedig 84-8°/0-a tud írni-
olvasni. A viszonyok tüzetesebb képe az alábbi 
felsorolásból látható: 

Az utolsó évtizedben a fejlődés menete az 
volt, hogy a római és görög katolikusok, vala
mint az unitáriusok szaporodtak a legerősebben, 
míg a görög keletiek jelentékenyen megfogytak. 
A római katolikusok ma az össznépességnek már 
közel 3/3 részét teszik ki, a reformátusok aránya 
pedig Ví-nél magasabbra rúg. 

A földrajzi eloszlás tekintetében azt látjuk, 
hogy a katolikus elem az ország K.-i részén levő 
törvényhatóságokban néhol jelentéktelen kisebb
séggé zsugorodik össze (Bihar vármegye 7-2%, 
Bereg, Hajdú, Szatmárban), az egész Tisza bal
parti országrészben csak 20-9% az arányuk, 
Abaúj-Torna, Ung, Zemplén, Békés és Szabolcs 
vármegyében sincs meg az abszolút többsége, 
míg a többi törvényhatóságban a katolikus elem 
túlsúlyban van. A görög katolikusok aránya esak 
Abaúj-Torna, Zemplén, Szabolcs és Szatmár vár
megyében haladja meg a 10°/0-ot, a gör. keletiek 
csak a csonka Torontálban. A reformátusok a 

Az olvasni-írni tudók aránya te
kintetében az ország egyes részei 
között ma nincsenek oly nagy kü
lönbségek, mint voltak Nagy-Ma
gyarországon belül. A vármegyék 
között (a G éven felüli népességet 
tekintve) a szélsőségeket Sopron 
(91-9) és Szabolcs (71-0°/0) mutatja; 
Sopron vármegyéhez legközelebb 

állnak Mosón, Vas, Komárom és Győr vármegyék, 
88°/0-ot meghaladó aránnyal. A törvényhatósági 
városok élén most is Sopron halad 96 '1% írni-
olvasni tudóval, utána következik Budapest (9-4-7), 
Győr (93-41, Székesfehérvár (93-1), Komárom-
Újváros (9Í-5) és Miskolc (9G"9); 8ő70-on felül 
van még Pécs, Debrecen és Szeged. Az írni-
olvasni tudók aránya legkisebb a törvényható
sági városok között Kecskeméten (77'2), a me
gyék közt Szatmárban (73-9°/0). Ez az arány az 
összes törvényhatósági városok átlagában 91-6 
(1910-ben 889), a vármeayékben 83-1 (1910-ben 
78-2"/0). 

A magasabb műveltségi fokokat a következő 
számok ielzik a 6.098,557 írni-olvasni tudó közül: 

1810-ben 
1920-bnn... 
Szaporodás, ill. 

fogyás (—): 
abszolút számban 
%-ban 

Magyar 
anya

nyelvű 

6.723,196 
7,147,053 

423,857 
6-3 

Nem magyar 
anyanyelvű 

magyarul 
tud 

533,746 
575,560 

41,814 
7-8 

magyarul 
nem tud 

350,029 
257,530 

— 92,501 
— 26-5 

A magyarul tudók száma 

abszolút 

7.256,942 
7,722,613 

465,671 
6 4 

az összes 
a nem 

mafynr 
ajkú 

népességnek %-a 

95 4 
96-8 

60-4 
69-1 

1910 
írni-olvasni tudott 5.193,480 
i™,- „!„.,„„. ( 6 éven aluli 1.143.642 
'™'-° ™™í { 6 éven felüli 1.269,849 
nem tudott ^ e g y ü t t S-íislíBl 

1920 
6.098,557 

790,871 
1.090,719-
1.881,590-

Százalékokban: 
írni-olvasni tudott az 

össznépességéből 
a 6 éven felüliek közül 

1910 

68-3 
80-3 

1920 

76-4 
84-8 

római katolikus 
görög katolikus 
református .- — 
ág. evangélikus. 
görög keleti... 
unitárius 
izraelita . . . 
egyéb vallású 

1910-ben 

4.778,421 
165,238 

1.632,273 
485,036 

61,468 
5,099 

471,355 
8,081 

1920-ban 

Szaporodás, ill. 
fogyás (—) 

abszolút 
számukban 

5.096,729; 318.308 
175,247! 10,009 

1.610,144' 37,871 
497,0121 11,976 
50,990' - 10,478 

6,224-; 1,125 
473,310 1,955 

10,487 2,403 

%-ban 

6-7 
6-1 
2-3 
2-5 

— 17-0 
22-1 

0-4 
29-8 

Az egyes 

aránya 

1910 
1 

62-8 
2-2 

21-4 
6-4 
0-8 
0-1 
0-2 
o-i 

%-ban 

1920 

63-9 
2 2 

21-0 
6-2 
Cli 
O'I 
5-9 
o-i 

az elemi iskola 4 osztályát 
* « « ti 

a közéi-iskola 4 
« « 6 
« « 8 

c 

« 
« « 

Té gesste ... 
d 
ff 

« 
« 

4.961,740 
3.075,708 

640 02 » 
281,994 
209,826 

73,475 



M a g y a r o r s z á g — 600 — M a g y a r o r s z á g 

Hivatás és foglalkozás. A mai Magyarország 
népességének foglalkozási főosztályok szerint 
való megoszlása (keresőket és eltartottakat 
egybefoglalva) a következő: 

A trianoni szerződés előtti Magyarország őster
melő népességének több mint kétharmada, ipar-
forgalmi népességének több mint fele veszett el 
az ország szétdarabolása következtében. Mai te
rületünkön az őstermelők a népességnek több 
mint felét, az iparral foglalkozók közel %-ét te
szik ; kereskedelem és hitel, valamint a közszol
gálati ágak és szabad foglalkozások a népesség
nek ötödfél százalékát foglalkoztatják. Ezek ácso-
portok keresők és eltartottak szerint (1920-ban) 
ekként oszolnak meg: 

Kereső Eltartott 
Őstermelő ... 2.126,689 2.322,416 
Bányászat és kohászat — 40,098 77,246 
Ipar - ... 679,657 842,652 
Kereskedelem és hitel — 183,786 223,284 
Közlekedés .. 117,607 238,519 
Közszolg. és szab. foglalk. 167,730 204,435 
Véderő _ 88,139 36,461 
Napszámosok részi, nélkül 50,118 47,351 
Nyugdíjas, járadékos, tőkés 98,954 97,871 
Egvéb és ismeretlen.. . ... 44,094 117,625 
Házi cselédek 155,892 19,569 

Összesen 3.752,714 4.227,429 

A foglalkozások megoszlása tekintetében nagy 
különbség van a városok és a vidék között. A tör
vényhatósági városok átlagában a népességnek 
csak 12'3%-a tartozik az őstermeléshez (legke
vesebb Budapesten 1-3, Győrött 4-2, Miskolcon 
5-1 és Pécsett 5'7%), a vármegyékben 66-2°/0. 
de az alföldiekben a népesség % részénél több is 
(legtöbb Bács-Bodrogban 82'2, legkevesebb Pest
megyében 39-2%). A bányászattal foglalkozók 
aránya a nagyobb szén telepeket magukban fog
laló vármegyékben (Esztergom, Komárom, Nóg
rád, Borsod, Baranya) legmagasabb. Az ipar a 
vármegyék közül Pestben (24-9%^, Mosonban és 
Hontban (20—21%) foglalkoztat legtöbb embert, 
a városok közül Győrött a lakosságnak 44-4%-a, 
Budapesten 39-5, Miskolcon 385, Baján 36-0, 
Pécsett 35-5 és Székesfehérvárt 30-8% él iparból; 
legkisebb az iparos népesség aránya Kecskemé
ten (14-7) és Hódmezővásárhelyt (16'5%). A ke
reskedelmi népesség ugyanezen városokban a leg
számosabb (Budapesten 18-1, Miskolcon H'2%), 
a vármegyék közül csak Zemplénben tesz ki 
5-3%-ot, Vas, Gömör, Szabolcs, Békés és Csanád-

ban 3 és 4% közt ingadozik, az ország egyéb me
gyéiben 1—2%-ot is alig halad meg; hasonló
képen a közlekedés, mely a legmagasabb százalé
kos arányt Komárom-Újvárosban (24-4%) ós Mis-

kolcon (11-2) éri el, Budapesten 7-9% • itt 
és Pest vármegyében a közlekedési né
pesség a legnagyobb számmal (egyenként 
73.000 lélek) található. A közszolgálat és 
szabadfoglalkozásúak a kultúrközpontok-
ban, vagyis a városokban helyezkednek el 
a legnagyobb arányban s térfoglalásuk a 
város szellemi és kulturális fejlődésének 
legfőbb kifejezője. Legnagyobb arányban 
vannak e foglalkozásúak Budapesten (13'0), 
Sopronban (12-6) és Győrött (10-1), továbbá 
Székesfehérvárt, Debrecenben ós Pécsett; 
a vármegyékben az értelmiségiek aránya 
2—3% közt ingadozik, csak Ung vár
megyében emelkedik 6%-ra, a vármegye 
egész tisztviselői karának s néhány más 

hatóságnak a csupán két kis községből álló 
vármegyei területre szorulása folytán. A va
gyonukból élő népesség (nyugdijasok, tőké
sek ós járadékosok) csak a városokban szere
pelnek számottevő arányban (5—6%); a házi. 
cselédek aránya, mely egyébként 1910 óta az 
ország valamennyi törvényhatóságában csök
kent, Budapest után (5-8%, de 1910. 8 2%) 
Győrött, Sopronban, Miskolcon és Debrecenben 
(3—4%) a legmagasabb. 

III. ő s t e r m e l é s , bányászat . 
Csonka-M. területének művelési ágak szerint 

való megoszlása lényegesen különbözik egész 
M.-étól. A területből ugyanis hektárokban 

szám- 0, 
szerint '° 

szántóföld 5.578,250 60"14 
kert... ._. ... 99,372 1-07 
rét . . . _ _ 665,959 7-18 
szőllő ... _. 218,194 2-36 
legelő ... ._ 1.012,280 10-91 
erdő _ 1.098,486 11-84 
nádas _. ... 28,103 0-30 
nem termő terület .. ... ... ... 575,214 6-20 

Összes terület 9.275,858 ÍOO'OO 

Csonka-M.-on e szerint a szántóföld aránylag 
jóval nagyobb, mint egész M.-on, ahol az csak 
45-5% volt. Ezzel szemben az erdőterület 25'8%-ról 
11-8%-ra szállt le, minthogy erdőinknek alia 
több, mint egy hetedrésze maradt meg. A réginél 
(1-1%) viszont jóval magasabb arányban szerepel 
(2-4%) a szőllőterület. 

A mai terület terméseredményeiről a következő 
táblázat tájékoztat, csak a főbb terményeket véve 
(1925): 

Őstermelés 
B á n y á s z a t és kohásza t 
Ipa r 
K e r e s k e d e l e m és h i te l . . . 
Közlekedés 
Közszolg. és szabad fogla lk . 
Véderő 
Napszámosok részi , n é l k ü l . . . 
Nyugd í j a s , j á r a d é k o s , t ő k é s . . . 
Egyéb és i smere t l en 

Összesen . . . . . . 

1910-ben 

I abszolú t 
szám 

J 4.256,172 
I 88,980 
il 1.530.158 

350,294 
I 307,406 
J 303,445 

63,164 
178,013 

| 145,510 
I 170,788 
] 214,979 

j 7.606,971 

/o 

56-0 
l - l 

20-1 
4-6 | 
4-1 i 
4-0 
0-8 i 
2-4 
1-9 
2-2 
2-8 j 

100-0 j 

1920-ban 

abszolút 
szám 111 124,600 
97,469 

196,825 
161,719 
175,461 

7.9S0..143 

% 

55-8 
1-5 

19-1 
5-1 
4 '4 
4*7 
1-6 
1-2 
2-4 
2-0 
2-2 

íoo-o 

T e r m é n y 

b ú z a _ | 
r czs 
á r p a 

b u r g o n y a 
cukor répa . . . 
t a k a r m á n y r é p a \ 

L e a r a t o t t i 
t e r ü l e t k a t . 
ho ldakban > 

2.477,748 1 
1.195,384' 

716.680 
504,280 

1.871,777-
463,006 
114,512 | 
181,009! 

A t e r m é s 
menny i sége 

19.506.881 
8.261,662 
5.536,820 
3.705,9311 

22.404,749 j 
23.574,9201 
15.274,108 
26.403,520 

Átlag
termés 

kat. hol-
dar.kint 

7-9 
6-9 
7-7 
7-4 

12-0 
50-7 

133-3 
145-9 
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A mai területen eszerint a szántóföld nagyobb 
kiterjedése folytán aránylag több különösen a 
rozstermés, de több a búza- és az árpatermés is. 
A termésátlagok azonban, bár az újabb időben 
javultak, még alig érik el a háború előtti átlagokat. 

A szöllöterület Csonka-M.-on aránylag jóval 
nagyobb, mint egész M.-on volt, ennélfogva a 
musttermés is jelentékenyebb tényezője a mező
gazdasági termelésnek. Az utolsó három év átla
gában a musttermés 3.148,073 hl.-t tett, ami a 
385,139 kat. holdnyi szőllőterületreelosztva, 82 
átlagtermést jelent kat. holdankint. Ez a meny-
nyiség majdnem annyit tesz, mint amennyit az 
«gész anyaország a háború előtt termelt. Igaz, 
hogy akkor az átlagtermés mindössze 50 volt 
kat. holdankint. Ez az aránylag nagy borterme
lés jelentékeny jövedelmet biztosítana Csonka-
M.-nak, ha a külföldi értékesítési lehetőségek nem 
romlanának évről-évre. Míg a háborúelőtti évek
ben bortermésünknek 20—25°/0-a került külföldre, 
az utolsó 3 évben ez a % csak 3-2-et tett. 

Állattenyésztés. Csonka-M. állatlétszámáról 
teljesen pontos és megbízható adatok nincsenek. 
Csupán az ú. n. tavaszi haszonállat összeírások 
nyújtanak némi tájékoztatást. Ennek az össze
írásnak az eredménye 1926. a következő: 

Szarvasmarha .. ... 1.847,449 
LÓ - ... - - SS4.746 
Sertés - 2.619,369 
i-ah - - 1.801,066 

A mai Csonka-M.-on az egész M. állatállomá
nyához viszonyítva a lovakból és különösen a 
sertésekből maradt meg aránylag nagyobb szá
zalék. A mai területen azonban valamennyi állat
nemből kevesebb van, mint a háború előtt volt, 
bár a háború utáni években, kisebb visszaeséseket 
nem tekintve, ezen a téren javulás mutatkozik. 

Bányászat- A mai M. széntermelése a háború 
előtti termelés színvonalán mozog. Szénterme
lésünk 1913-ban 7-1, 1926-ban 66 millió tonnára 
rúgott. A szénbányákban foglalkoztatott munká
sok száma 35,000 körül ingadozik. Vasércterme
lésünk a mai M. területén 1913-ban 4 millió, 
1925-ben pedig 700,000 q vasérc volt. Egyetlenegy 
vasércbánya maradt a mai területünkön (Ruda-
bánya^. Sóbányáinkat teljesen elvesztettük. 

IV. P é n z ü g y e k . 
A háború és az azt követő események M. pénz

ügyeiben zavaros állapotokat teremtettek. Az 
államadóságoknak a háború alatt mintegy hat
szorosára megnövekedett összege pillanatnyilag 
teljes egészében Csonka-M.-ot terhelte. A háború 
likvidálása az államkincstár számára fokozott ter
heket jelentett és ezzel szemben az adóbevétel le
apadt. A magyar korona, amelynek értékállandó
sága már a háború második esztendejében meg
ingott, 1919 óta belső értékben egyre rohamo
sabban csökkent. Éppen ez értékcsökkenés ered
ménye volt az államháztartásban mutatkozó 
deficit: a korona belső értékének csökkenésével 
emelkedtek az árak, az állami kiadásokat tehát 
mpi értékben kellett teljesíteni, míg ezzel szem
ben a régebben kivetett adók névértékben papir-
koronában, tehát egyre csökkenő aranyértékben 
folytak be. 

A kincstár az államháztartási hiányok fedezé
sére a bankjegykibocsátás eszközéhez nyúlt és 
azok a kezdetleges rendszabályok, amelyeket 
az 1921. esztendőt megelőzőleg az állami pénz
ügyek egyensúlyának helyreállítása végett lép
tettek életbe (bankjegylebólyegzós alkalmával 
50°/0-os kényszerkölcsön, az egyenes adók kul
csainak felemelése, de az adótételeknek válto
zatlanul papirkoronában történő fenntartása stb.), 
nem bizonyultak alkalmasaknak az egyensúly 
helyreállítására. 

Az 1921. esztendőben új szanálási periódus 
veszi kezdetét. Hegedűs Lóránt pénzügyminisz
ter pénzügyi programmot dolgozott ki az állam
háztartási egyensúly helyreállítására. Prog-
rammja kettős: részben az államháztartási egyen
súly, részben a magyar pénzértéknek helyreállí
tására irányult. 

Az államháztartás egyensúlyát a fogyasztási 
adók tételeinek növelésével és az állami kiadá
sok redukciójával igyekezett helyreállítani. Egy
idejűleg vagyonváltságnak elnevezett egyszeri 
nagy vagyonadót kívánt kivetni abból a cél
ból, hogy annak a kincstár számára mutatkozó 
eredményeivel az államadósságokat csökkentse. 
Az államháztartási egyensúly helyreállítása után 
stabilizálni kívánta a magyar pénz belső értékét 
0"5 svájci frankos paritáson. A stabilizációnak 
ez a mértéke átmenetileg a pénzegység belső 
értékének fokozását jelentette volna. 

Adóprogrammjának végrehajtását a fogyasz
tási adók tételeinek emelésével és új fogyasztási 
adókbeve zetésével kezdte. Felemelte a borter-
melési és a szeszadó tóteleit (1921. VI. és VIII. t.-c), 
valamint a fegyveradót és a vadászati adót (1921. 
X. t.-c). Életbelóptette a sör után fizetendő kincs
tári árrészesedést (1921. IX. t.-c), a gyujtószer-
adót (1921. XI. t.-c). Hadiváltságot kivánt szedni 
a háborúban részt nem vett hadköteles férfiaktól 
(1921. XIII. t.-c). Életbeléptette a szénjogi tér
illetéket (1921. XVII. t.-c), a szivarkahüvely- és 
szivarkapapiradót (1921. XIX. t.-c), a házbérek 
20°/0-át kitevő kincstári házhaszonrészesedést 
(1921. XXIII. t.-c). Felemelte a szeszadót (1921. 
XLI. t.-c). A Hegedűs Lóránt pénzügyminiszter 
által életbeléptetett fogyasztási adó jellegű adók 
közül a legnevezetesebb az 1921. XXXIX. t.-c-kel 
életbeléptetett őrlési és cukorrépaforgalmi, állat
forgalmi és általános forgalmi adó. Az általános 
forgalmiadó 1921 szept. 1-én l i/3

0/0os adókulcs
csal lépett életbe. Az adó kulcsát 1922 márc. 1-én 
3%-ra emelték, majd 1925 aug. 1-én 2°/„-ra szál
lították le. 

Ugyanakkor megvalósította.a vagyonváltság-
törvényeket. Az általa követett rendszer eltért 
a külföldi egyszeri nagy vagyonadók rendszeré
től. Amíg ugyanis ezen utóbbiak személyi adók
ként, progresszív kulcsok mellett léptek életbe, 
addig a M.-i egyszeri nagy vagyonadó tárgyi 
alapon, kevés kivétellel állandó adókulccsal való
sult meg. 

A vagyonváltság-törvények közül első az 1921. 
XV. t.-c. Ez a törvény a részvénytársaságok ós 
szövetkezetek tiszta vagyona után 15°/o, a kül
földi értékpapírok és pénznemek után 20%, a 
belföldi betétek, folyószámlakövetelések ós a ter-
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mészéiben, elkülönítve őrzött készpénzletétek 
után 5—20°/0 között mozgó vagyonváltságot 
követel. 

Az 1921. XLV. t.-c. átlagban 15»/0 vagyon
váltságot vet ki az ingatlanok, a felszerelési 
tárgyak, a kereskedelmi árúraktárak, az ipari 
üzemek és egyéb jószágok után. 

Mindezen adópolitikai intézkedések alapján 
terjesztette be Hegedűs Lóránt az 1920—21. évi 
állami költségvetést, amely az 1921. XXIII. t.-e.-
ben oikkelyeztetett be. Ez a költségvetés a kö
vetkező számadatokat tünteti fel: 

Rendes kiadás... ... .. .- 8,434.588,516 K 
Átmeneti kiadás ... ._ 10,773.048,099 « 
Beruházások 1,003.112,000 <r 

Összesen 20,210.748,615 K 
Bevételek ... ... ... 10,520.555,804 « 
Költségvetési hiány 9,690.192,811 K 

A hiány fedezésére a pénzügyminiszter meg
felelő hitelműveletek lebonyolítására kapott fel
hatalmazást. 

A fenti költségvetés 05 svájci frankos korona
bázison épült fel. Ehhez képest az alábbi össze
hasonlítások megkönnyítésére annak tételeit 
pengőre átszámítva, a következő eredményekhez 
jutunk: 

összes kiadás _ 126.310,000 P 
Összes bevétel ... ... ... 65.750,000 « 
Költségvetési hiány 60.560,000 P 

Közvetlenül a pénzegység belső értékének 
megszilárdítására, illetőleg emelésére vonatkozó 
intézkedések közül leglényegesebb az 1921. XIV. 
t.-e., amely az állami jegyintézetet állítja fel. 
A jegyintézet által saját törvénj^szerű üzletei
nek lebonyolítása céljából kibocsátható állam
jegyek összegét a törvény 2. • §-a 2,000.000,000 
koronában kontingentálta. 

A fenti rendszabályok hatása alatt pénzünk 
értéke átmeneti (1921 máre.—júl.) emelkedést 
mutatott. Az átmeneti emelkedés után bekövet
kező értékcsökkenés egyfelől, a vagyonváltsá-
gok eredetileg kontemplált mértékének a nem
zetgyűlésben történt lefaragása másfelől és vé
gül a papirkoronában kifejezett adótartozások 
elértéktelenedése következtében a szanálási pro-
gramm eredménnyel nem járt. A korona belső 
értéke ismét rohamosan csökkent (egy arany
korona értéke átlagban 1921 júl.-ban 53 papír
korona, 1921 dec.-ben 132 papírkorona, 1922 
júl.-ban 276 papírkorona, 1922 dec.-ben 449 pa
pírkorona). Ez előzmények után Kállay Tibor 
pénzügyminiszter új szanálási progTammot dol
gozott ki. Terve az egyenesadók hozadékának 
emelése, a kiadások csökkentése és az állam
háztartás egyensúlyának helyreállításáig beálló 
költségvetési hiányoknak külföldi kölcsönből tör
ténő fedezése. Ezzel az államháztartás egyen
súlyának helyreállítására irányuló politikával 
párhuzamosan stabilizálni kívánta a magyar ko
rona belső értékét. 

Mindenekelőtt az egyenesadó-törvények új ala
pokra való fektetéséhez látott. Az 1922. XXI. 
t.-c.-kel újra szabályozta a földadót és ezzel lé

nyegesen emelte a földadó terheit. Amíg ugyanis 
eddig a földadó kivetése kizárólag névértékben 
a kataszteri jövedelmen nyugodott, addig az új 
törvény a kataszteri tiszta jövedelem alapján 
kiszámított földadót búzaértékben fejezte ki, egy 
adókoronát 5 kg. búzával véve egyenlőnek. Ez
által az értékben egyre csökkenő papírkorona 
helyett értékben állandóbb értékmérőben fejezte 
ki a földadót. Az 1922. XXII. t.-c. a házadót újra 
szabályozta és egyidejűleg bevezette a fényűzési 
lakásadót. Az 1922. XXIII. t.-c. újra szabályozta 
és jövedelmében a községeknek engedte át az 
általános kereseti adót. Az 1922. XXIV. t.-c. a 
nyilvános számadásra kötelezett vállalatok ke
reseti adója helyett a társulati adót léptette 
életbe, újra szabályozta a közadók kezelését az 
1923. VII. t.-c.-kel. A háború és az azt követő 
események következtében óriási hátralékokkal 
küzdő adóadminisztráeió tehermentesítésére és 
az adókivetés gyorsaságának fokozására az 1923. 
XXXIII. t.-c.-kel úgy intézkedett, hogy a jöve
delem- és vagyonadónak az 1922 és 1923-ra tör
ténő kivetése emiarad és ahelyett az 1922-re be
fizetendő az 1921-iki jövedelem- és vagyonadó 
ötszöröse, 1923-ra pedig az 1921-iki jövedelem-
és vagyonadó húszszorosa. Az adóbefizetés gyor
sítására ugyanez a törvény havi 10°/„-os ké
sedelmi kamatot léptetett életbe. Időközben a 
népszövetséggel folytatott tárgyalások alap
ján Magyarország 250.000,000 aranykorona kül
földi kölcsönhöz jutott az államháztartási egyen
súly helyreállításának biztosítására. A kölcsön
nyújtással kapcsolatos határozmányokat és áltar 
Iában az egész úgynevezett szanálási időszak 
programmját az 1924. IV. t.-c. szabályozta. A tör
vény mindenekelőtt tartalmazza az úgynevezett 
genfi jegyzőkönyveket. Ezek a jegyzőkönyvek a 
250.000,000 aranykoronás kölcsön biztosítására 
elsőrendű zálogul kötik le a vámjövedék, a cukor
adó és a dohányjövedék nyers bevételét, vala
mint a sójövedék tiszta jövedelmét. A szanálási 
programm ellenőrzésére a népszövetség Magyar
országra főbiztost nevezett ki. A törvény utasí
tásokat tartalmaz az állami kiadások apasztá-
sára s különösen a köztisztviselők létszámának 
csökkentésére. Eszerint 1926 jún. 30-ig a tiszt
viselők létszáma fokozatosan 15,000 fővel apasz
tandó. A bevételek fokozása céljából a földadót 
a kataszteri tiszta jövedelem 25°/0-ára emelik. 
A jövedelemadó maximális kulcsát 40°/0-ban álla
pítják meg. Újra szabályozzák az illetékeket. 
Egyes adókat illetékekké alakítanak át és főleg 
valamennyi közszolgáltatás aranykoronaérték-
ben állapíttatik meg. 

A szanálási programmhoz aranykoronás költ
ségvetést mellékeltek, amely szerint az állami ki
adások és bevételek mindenkor egy egész évre 
átszámítva, a következőképen alakulnak: 

I Bevétel I! Kiadás ij Hiány || 
Időszak f millió [ millió | millió Fölösleg 

1 a. K 1 a. K | a. K | 

165-6! 
287-6 
266-7 
351-0 I 
369-9 
400-0 | 

341-2 1 
372-6 ! 
415-7 
4 1 1 4 . 
409-5 
887-01 

175-6 ! 
85-0 i| 

115-0 |j 
60-4 
39-6 

— 1 

— — — — 13 0 
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A szanálási törvényben felhatalmazást kapott 
a pénzügyi kormány arra, hogy az államháztar

egyensúlyának helyreállításához szükséges 
-tézkedéseket rendeleti úton tehesse meg, mégis 

oly módon, hogy ezeket a rendeleteket a nemzet
gyűlés által kiküldött 33 tagú bizottságnak be
mutatni tartozik. B felhatalmazás alapján a 
pénzügyi kormány összesen 52 rendeletet bocsá
tott ki. 

A szanálási programm megkezdése alkalmával 
a népszövetségi kölcsönön kivül az államkincstár 
az adózóktól állami kölcsönt (kényszerkölcsönt) 
vett, amelynek beszedését utólag törvényesítette 
(1924. VI.t.-c). A kölcsön összege az 1923-iki jöve
delemadó takarékkoronában kifejezett összegének 
hatszorosa és a vagyonadó takarékkoronában ki
fejezett összegének kilencszerese volt. 

Az 1924. V. t.-c. alapján felállították 30 millió 
aranykorona alaptőkével a Magyar Nemzeti 
Bankot, amelynek immár kizárólagos joga van 
bankjegyek forgalomba hozatalára. 

Végül az 1925. XXXV. t.-c.-kel megállapították 
az új magyar pénzegységet, & pengőt, olymódon, 
hogy egy pengő' 12,500 papirkoronával egyenlő. 

A szanálási programm végrehajtása során az 
1926. IV. t.-e.-kel eltörölték a kincstári ház-
haszonrészesedést, az 1925. XLVIII. t.-c.-kel be
vezették a rokkantellátási adót. 

A szanálási programm végrehajtása során be
álló eredmények eltértek az 1924. IV. t.-c.-ben 
foglalt költségvetésektől. A szanálási programúi
ban foglalt számadatoktól már önmagukban az 
egyes esztendőkre megállapított költségvetések 
is eltértek. 

Az állami adóbevételek a mindenkori költség
vetések szerint, a dohány- ós sójövedék nettó 
eredményének felhasználásával, az állami üze
mek nélkül a következőképpen alakultak : 

Költség-
vetési év 

1923—24. ... 
1924—25. . . . 
1925—26. . . . 
1926-27. ... 

Költség
vetés szerint 

Szanálási 
programm 

szerint 

Pengőben 

240.633.880 
409.343,120 
565.384,000 
559.063,279 

341.156,000 
418.064.000 
464.000,000 

«í3 

IHli lifi 
=2 9 g-3 i ^ i S I G 

+ 412 
+ 27-6 
— 1 1 

4-16-6 
4-26-0 
-r-17-0 

A ténylegesen befolyó jövedelmek azonban az 
esztendőről esztendőre előirányozott költségve
tési bevételeket is lényegesen meghaladták. 
A tényleges bruttóbevételek a népszövetségi fő
biztos mindenkori havi jelentései szerint, arany
koronára átszámítva, a következőképen ala
kultak : 

A fenti adatok azonban az állami jövedékek 
bruttóösszegeit tartalmazzák. Az állami jöve

dékek nettóösszegeinek figyelembevételével, ösz-
szehasonlítva a tényleges bevételeket a költség
vetési előirányzattal, a következő eredményekre 
jutunk: 

Ha ezeket az eredményeket a szanálási prog
ramúiban előirányzott aranykorona összegekkel 
hasonlítjuk össze, a következő eredményekre 
jutunk: 

A tényleges bevételek tehát az 1924—1925. 
költségvetési esztendőben 70"3°/0-kal, az 1925— 
26. költségvetési esztendőben 87-l0/0-kal haladták 
meg a szanálási programmot. 

Az adózókra tehát a szanálási programm végre
hajtása az adóteher fokozatos emelkedésével járt. 
Ha a fejenkénti adóterheket vizsgáljuk a vár
megyei és községi adók figyelembevétele nél
kül, félévi időszakok szerint, de mindenkor egy 
egész évre átszámítva az eredményeket, a szám
adatok a következők: 

A fejenkénti adóteher tehát az 1924—1925. 
esztendő első félévével szemben az 1926. esztendő 
első félévéig, két esztendő alatt 26 aranykoroná
ról 92.2 aranykoronára, vagyis több minta három
szorosára emelkedett. 

Az adóterheknek az előirányozottakon felüii 
növekedésével előállott az a helyzet, hogy amíg 
a szanálási programm két és fél éven keresztül 
költségvetési hiánnyal számolt, addig már a 
szanálási időszak alatt is jelentékeny összegű 
költségvetési felesleg merült fel. A ténylegesen 
mutatkozó költségvetési feleslegek a következők: 

Időszak Aranykorona 
1924 H. félévi 63 m i l U o 
1925 1. o / 
1925 H. « \ 62 I 
1926 i. < ; 
1926 H. « — .- — 68-3 <s 

Összesen: 193-3 millió 

Az államháztartás viszonyainak alakulása után 
a kormány adóleszállitásokat kivan életbelép
tetni : csökkenteni kívánja a házadó kulcsát, a 
földadó tételeit, valamint mérsékelni kívánja az 
illetékek egyes csoportjait is. A költségvetési 
feleslegeket pedig, továbbá a népszövetségi 
kölcsön fennmaradó részét beruházásokra for
dítják. 

Időszak 

1924—25 
1925—26 

Tényleges 
bevétel 

a. K 

500.800,000 
674.200,000 

Költségvetési | 
előirányzat i 

a. K 

352.220,000 |! 
487.400,000 |! 

Többlet 

-1-42-2 
+ 3s-a 

Időszak 

1924—25 .. . 
1925-26 — 

Tényleges 1 Szanálási 
bevétel i előirányzat 

a. K a. K 

500.800,000 Ii 294.100,000 
674.200,000 1 360.450,000 

A tényleges bevétel 
meghaladja a 

szanálási program 
mot %-kal 

+ 70-3 
4- 87-1 

1924 I. 
192Í II. 
1925 I. 
1925 11. 
1926 1. 

Időszak 

félév _ 
« ... ... 

a -. 

Adóteher fejen-
kint egész évra 

átszámítva 
' 26-0 

60-4 
... 73-4 

.. 89-4 
92-2 

Időszak 

1924 n. félév 
1S25 I. a 
1S3Ö II. ( 
1926 I. « 

Lekötött 
bevétel 

a. K 
106.800,000 

! 118.600,000 
133.700,000 

* 144.600,000 

Le nem kö
tött bevétel 

a. K 
134.400.000 
176.600,000 
224.100,000 
224.400,000 

Összes 
bevétel 

a. K 
242.200,000 
294.200,000 
357.800,000 

l 369.000,000 
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V . I p a r . 
A világháború befejezése után a trianoni béke

szerződés által megcsonkított M. ipara egészen új 
helyzetbe került. A világháború előtt M. iparának 
az egész osztrák-magyar közös vámterület szol
gált fogyasztópiacul. Az iparok egy része tehát 
ennek következtében a nagy vámterület fogyasz
tópiacához mérte a termelést (vasipar, gépipar, 
malomipar, söripar, szeszgyártás, cementgyártás 
stb.). Ezek az iparágak a fogyasztóterület nagy 
megkisebbedése következtében üzemüket csak 
kis részben tudják foglalkoztatni. Egyes ipar
ágak kifejlődésére azonban (különösen a textil
ipar) a közös vámterület a világháború előtt bé-
nítólag hatott, mert a közös vámterülethez tar
tozó cseh és osztrák textilipar olyan erős ver
senyt jelentett, hogy magyar textilgyár csak igen 
•erős állami szubvenciókkal tudott alakulni. 
A magyar textilipar főleg az olcsó munka
bérrel rendelkező hegyi vidékeket kereste fel, 
ezeket pedig a trianoni békében elszakították 
tőlünk. Az iparok egy része tehát a megmaradt 
területen nem volt annyira kifejlődve (főleg 
textilipar, konfekciós iparok), hogy a megmaradt 
terület fogyasztását fedezni tudta volna. Ezeknek 
az iparoknak a fejlődésére különösen alkalmas 
idő volt a világháború befejezését követő hat 
•esztendő. Az önáüó vámterületté lett mai M. 
megalkotta a saját testére szabott új.vámtarifá-
ját és ezt 1924 második felében fokozatosan 
életbe is léptette. Az új vámtarifa életbelépteté
séig teljesen kötött volt a forgalom. Az egyes 
iparcikkek behozatala részben tilalom alá esett, 
részben pedig behozatali engedélyhez volt kötve. 

Az egész magyar gyáripart a mai M. területén 
1913-ban 2080, 1925-ben 3043 gyár képviselte, 
vagyis a gyáripari statisztika 1913-ban 2080, 
1925-ben 3043 üzemről állította össze a gyár
ipar termelésének összegét. Figyelembe veendő 
azonban, hogy 1913. a mai M. területén 137, 
1925-ben pedig 505 malom szerepel a gyáripari 
statisztikában, mivel az 1913-as adatokban 
csak a kereskedelmi malmok, az 1925-ös gyár
ipari statisztikában már minden olyan malom 
(a vámőrlőmalom is) szerepel, amely a gyár mór
tékét megüti. A gyárak száma az utolsó hat év
ben különösen a textiliparban emelkedett, még 
pedig 1913. a fonó- és szövőiparcsoportban 125 
gyár szerepel, 1925. pedig már 228 gyár. Az egész 
gyáriparban foglalkoztatott munkások száma 
1913-ban 219.000, 1925-ben pedig 203.000 volt. 
A gyáriparban termelt iparcikkek értéli e 1913-ban 
1642,1925-ben 1698 millió aranykoronára rúgott. 

Különösen két igen jelentős iparág helyzete 
változott meg az új határok következtében: a 
malomiparé és a textiliparé. A magyar malom
ipar, de főleg a budapesti mammutmalmok az 
egész Monarchia lisztszükségletének a fedezésére 
rendezkedtek be. A közös vámterületen ugyanis 
a budapesti nagy malmok igen kedvező földrajzi 
helyzetben voltak. A kivitelre kerülő búzát liszt
alakban a finomság szerint a vámterület egyes 
vidékei között megosztották. Csehországba és 
Ausztriába főleg a fehér liszt, a vámterület sze
gényebb vidékeire pedig a barna liszt került. A z 
új határok következtében a magyar malomipar, 

főleg a budapesti malmok igen kedvezőtlen 
viszonyok közé kerültek. A fogyasztópiac 80°/0-at 
nagyrészt elvesztették.mert a közös vámterületen 
megalakult új államok erős lisztvámokkal vették 
magukat körül, úgy hogy a magyar malmok őrlő
képességüknek csak 200/o-at tudják kihasználni. 

A malomiparral szemben a textilipar igen erős 
fejlődési lehetőséget talált a mai területen. A 
textilipar erős fejlődését mutatja, hogy míg a 
termelés 1913-ban 82 millió, 1925-ben már 216 
millió aranykoronára rúgott. A textilipar fejlő
désére legjellemzőbb a textilipari gépek szaporo
dása. A pamutfonó orsók száma 1921-től 1924-ig 
33,000-ről 93,000-re emelkedett. A pamutszövet
szövőszékek száma 4100-ról 8200-ra emelkedett. 
A cérnaorsók száma pedig 2800-ról 13,000-re nö
vekedett. A textilipari gépek száma azóta is foly
ton emelkedik, A vasgyártás visszafejlődésére 
jellemző, hogy 1913-ban a mai M. területén 1-9, 
1925-ben pedig 0-9 millió q nyersvasat termeltek. 
Az acéltermelés pedig 4'4 millió q-ról 2-3 millió 
q-ra csökkent. 

A világháború után a mai Magyarország önálló 
vámterület lett, tehát iparának fejlesztésére a leg
hatásosabb iparfejlesztő módszer, a vámmal való 
védelem állott rendelkezésére. A közös vámterület 
idejében használt pénz- és gépsegélyadományozó 
iparfejlesztő módszer tehát szükségtelenné vált. 

Az 1924 közepén megindult szanálás az iparra 
erős visszahatást gyakorolt; a fogyasztóképes-
sóg csökkenése a gyáripar foglalkoztatását ki
sebbítette, vagyis növelte a munkanélküliek szá
mát. Ezért a kormány az 1925—1926-iki, az 
1926—1927-iki és az 1927—28-iki költségveté
sekben tekintélyes összegeket vett fel beruházási 
célokra, vagyis az ipar támogatására. Különösen 
a vasipar érezte a beruházások kedvező hatását. 

A kormány megváltoztatta az 1884. évi ipar
törvényt és megalkotta az 1922. XII. t.-c.-ket. 
melyet új ipartörvénynek neveznek (életbe lépett 
1923 júl. 1.). Az új ipartörvény különösen a kis
ipar érdekeit szolgálja, a kózmüiparosok mégis 
arra törekszenek, hogy erdekeiket önállóan védjék 
meg és ezért kézmüveskamara felállítására tö
rekszenek. 

Magyarország gyáripara 1925-ben. 
Gyárak száma, munkáslétszám, termelés értéke. 

Vas- és fémipar. 
Vas- és acé lgyár t á s . . . 

Kovácsolt á r u k s tb . g y á r t . 
Drótköté l s tb . g y á r t á s a . . . 
Zománcedények g y á r t á s a . . . 
Kések, ol lók g y á r t á s a 
Épüle t - és mö laka tos ság . . . 
Vas- és rézbútorok gyá r t á sa 
Nemes és nem nemes fémek

ből f é lgyá r tmányok . . . . . . 
Arany- ós ezüs t á ruk 
Rézmüves lpar _. . . . 
FémSntészet 
Csil lár- és l ámpaárú 
Bádogos- és szerelőipar . . . 
Fémárúk stb. gyá r t á sa 

Összesen . 

Ipar
te lepek 
száma 

7 
17 
39 
13 

s; 5 
52 
13 

7 
18 
4 

17 
15 
23 
29 

264 

f 
Munkás-, 
létszám i 

12,108 :| 
1,488 
6,711 
1,360j 
1,542 

808 
2,479 

396 \ 

512 1 
400 1] 
75 

463 
987 

1,382 
1,706 ,| 

31,817 J 

Termelés 
ér téke mill. 

a. K-ban 

793 
5'7 

31-5 
11-j 
6'7 
0'3 
8 5 
i '4 

6-6 
2-2 
0-3 
2-4 
3-8 
5-7 
5-2 

1717 
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V I . K e r e s k e d e l e m é s b a n k o k . 
Midőnakereskedelein és a bankok a békegazdál

kodás helyreállításához hozzáfogtak, első sorban 
a békediktátum, az infláció és a kényszergazdál
kodás okozta nehézségekkel kellett megküzdeniük.. 

1924 első felében érte el a koronarornlás mély
pontját. Ez az elértéktelenedósi folyamat azonban 
nem volt egyenletes, mint pl. Ausztriában, ha
nem fluktuáló és az így beálló fluktuációk hatása 
alatt egész gazdasági életünkön, de ezen felül 
egész társadalmunkon a legnagyobb fokú speku
latív hajlam vett erőt, aminek kihatásait mind 
a bankok, mind a kereskedelem alaposan meg
érezték. 

Az államháztartásnak 1924 második felében 
megkezdett szanálása feltartóztatta az infláció 
további kifejlődését és a kötött gazdálkodás majd
nem összes maradványait fokozatosan megszün
tette. Az e nyomokon meginduló gazdasági élet
nek a kormány 1925-ben még széleskörű köz
munkák kiírása által is nyomatékot adott. De a 
magyar magángazdaság mégis 1925 végén élte 
legsúlyosabb óráit. A munkanélküliek száma hír-

Gépgyártás. 
Kazán-, gép- és ha jógyár t . 
Mérleggyártás 
Elektrotechn. c ikkek g y á r t . 
Sangszeripar -
Ór»-, műszer-, t a n s z e r g y á r t . 

Összesen . . . 

Közhasználata elektromos 
áramfejlesztő telepek 
Kő-, agyag- és üvegipar. 

Mészégetés - . . . 
Cement-, tűzá l ló és hövédő 

anyaggyár t á s 
Aszbesztpalagyártás . . . . . . 
Müköipar, c e m e n t á r ú k s t b . 
Kőbányák 
Kőmegmunkáló-telepek — 
Téglagyártás 
Kályhagyártás 

Egyét a g y a g á r u k g y á r t á s a 
Üveganyagolvasztás 
Üvegcsiszolás, köszörülés — 

Összesen ... 
Fa- és csont-ipar. 

Fűrésztelepek 
Donga, f aedénygyár tás . . . 
Parket ta , f u rné rgyá r t á s . . . 
Egvéo f aá ruk g y á r t á s a — 
Asztalosipar 
Faredőnvgyártás 
Esztergályosipar 

Aranyozok, k é p k e r e t kész i t . 
faszéi-számok, faeszkőzők. . . 
Jsont, g y ö n g y h á z á r ú k s t b . 
Jyermekjátékszer fából — 

Vádszövetek, szalniafonatok, 
kosárkötés 

Kocsigyártás, bogná r ipa r — 

Összesen . . . 
Bőr-, sörte-, tollípar stb. 

iórdíszmü-, bőrönd-, sz í j 
gyár tó s tb 

Tiaszosvászon . . . 
Sörte-, szőr- to l l ípar 
inggyan taá rú 

Összesen 

Fonó- és szövőipar. 

íenderipar 

Selyemipar . . . . . . . . . . . i 
i za laggyár tás } 
iötő- és kö t szövőá ra 1 
5 aszományáruk . . . 
l ímzés- és c s i p k e g y á r t á s . . . 
kikészítötelepek 

Összesen . . . 
Ruházati ipar. 

izabóipar. . 
zűcs ipar . 
ehémemfi-, á g y n e m ü g y á r t . 
) iva tá rúe ikkek , e sé rnyö-

gyár t á s 
Ceztyü, kö t sze rész ipa r 
. a lapgyár tás 
íüv i rág , d í s z to l l gyá r t á s — 
ifircipógyártás 

Összesen 

Ipar-
; te lepek 

szama 

115 
6 

28 
6 

27 

j 181 

159 

16 

9 
5 

38 
71 
16 

287 
5 
3 

19 
7 
» 

478 

: 127 
9 
4 
5 

110 
2 

19 
7 
9 
2 
8 
i 
i 

9 
20 

339 

42 

12 
2 

22 
3 

81 

55 
9 

23 
4 

30 
9 
8 

45 
10 

8 
32 

228 

14 
8 

22 

5 
8 

10 
6 

25 

98 

\ Í „ „ I . - . ; J Termelés 

!Íéts^~é r t ék?mi11-

21,697 
322 

8,690 
95 

739 

31,543 

5.525 

588 

1,564 
288 

1,503 
4,077 

269 
: 11,960 

70 
51 

1,472 
1,418 

84 

23,354 

3,825 
221 
436 
113 

3,757 
26 

514 
155 
227 
171 
273 

82 
137 

200 
657 

10,794 

2,850 

349 
289 

1,292 
1,079 

5,659 

8.711 
1,567 
2,492 
2,135 
4,737 
2.7S8 

737 
5,652 

482 
376 

2,671 

32,348 

857 
293 
958 

88 
225 
630 
118 

2.212 

5,881 

a . K-ban 

98-3 
1-0 

31-4 
0-2 
1'6 

132 6 

45-8 

S-4 

11-5 
3-0 
3-2 
8-7 
1 1 

22'5 
0-5 
0-8 
3-3 
4-6 
0-8 

62-9 

24-3 
1 
1-6 
0-2 

10-6 
0 2 
1-3 
0-7 
0-5 
0-6 
0-8 
0 1 
0 3 

0-5 
1-7 

45-2 

4 1 0 

2 4 
2-4 
3-9 
7-7 

57-5 

66-5 
7-0 

14-5 
1 5 0 
33-0 
16-1 

4-2 
21-3 

2-3 
0-9 

34-1 

215-5 

7-4 
2 .1 
7-6 

0-9 
1-9 
3-4 
0-3 

12-7 

36-6 

Papirosipar. . . . . . . 

Élelmezési és élvezeti cikkek 
gyártása. 

Malomipar 
Füszerőr lés . . . 
Sü tő ipa r 
C n k o r g y á r t á s 
Cnkorka - és c soko ladégyá r t . 
Pó tkávé- , növényi konzerv-

ós e r ő t a k a r m á n y g v á r t á s 
Sza lámi , h ú s k o n z e r v s tb . _. 
T e j t e r m é k e k g y á r t á s a . . . 
D o h á n y g y á r t á s . . . . . . 
Sör- és m a l á t a g v á r t á s 
Szeszgyár tás -
E c e t g y á r t á s 
Cognac-, l ikőr- , pá l inka - és 

r u m g y á r t á s - . . . 
Pezsgőgyá r t á s - . . . 
Ásványv ízk iaknázás , sz ik-

Kőzbasznála t i v í zmüvek . . . 
J é g g y á r t á s 

Összesen . . . 
Vegyészeti ipar. 

Kőolajfinomítás 
G á z g y á r t á s . . . . . ._ 
B r i k e t t g y á r t á s . . . . . . . . . 
K e m é n y í t ő g y á r t á s . . . . . . 
ö y u f a g y á r t á s 
Enyv- , a l b u m i n g y á r t á s 
Zsíros n ö v é n y o l a j g v á r t á s . . . 
Gyer tya- , szappan- , i l la tszer

g y á r t á s 
Kocsikenőcs- , bőrkenöcs-

Fes ték- , l akk - , t i n t a - é s I rón-
g y á r t á s . . . . . . . . 

Csontszén-, m ü t r á g y a g y á r t . 
Aszfalt- é s k á t r á u y i p a r . . . 
Vegyészet i s ze rek g y á r t á s a 
Egvéb vegyésze t i c i k k e k 

g y á r t á s a . . . . . ._ 

Összesen . . . 

Sokszorosító és műipar _. 

Végösszeg . . 

! Ipar-
í t e lepek 
: s zama 

56 

505 
12 
31 
13 
43 

26 
39 
28 
11 
13 
15 
10 

35 
6 

20 
15 
32 

854 

7 
12 

8 
13 

8 
4 

15 

40 

18 

20 
6 
9 

SO 

i 2 i 

202 

103 

3,043 

. Munkás-
; 

i 2,327 

9,805 
71 

700 

Terme lés 
é r t é k e ral ik 

a. K-ban 

n-a 

440-7 
0-7 
7-4 

10,263 i 78-5 
3.149 I 17-6 

791 
1,838 

677 
4.984 
2,801 

902 

7 0 
38-8 
23-7 
S7 6 
33-2 
1 6 7 

39 j 0-9 

622 
136 

401 
1 0 2 9 

171 

38,379 

418 
1,677 

105 
576 
718 
317 
256 

1.235! 

4 3 2 | 

298 
585 
315 

1,161 

455 

8,548 

6,834 

202,709 

16-7 
0-8 

2-9 
9-a 
1-6. 

785-2 

1 1 1 
22-7 

1-3 
4-5. 
3-2; 
2-3 
4-5-

13-7 

5-8 

6-3 
6-2 
3-0. 

13-2 

4-1 

tei •* 
31-8 

1,698-2; 
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telén megnövekedett, a fizetésképtelenségek egé
szen ismeretlen mértékben elszaporodtak és egyes 
nagyobb vállalatok bukása nyomán az egész gaz
dasági életen pánikszerű ijedelem vett erőt. Az 
1926. év nagy része ebben a súlyos válságban 
telt el és csak az év vége felé mutatkoztak a vál-
jság enyhülésének előjelei. 

Külkereskedelmünk alakulása magán hordta 
ra fentebb vázolt események bélyegét. Külkeres
kedelmi forgalmunk az 1920—1925. években a 
következőképen alakult: 

E v 

1920 
1921 
1 9 2 2 . . 
1923 . . . . . . . . . 
1924 
1925 
1926 

Behoza
tal 

K i v i t e l [Behozatali 
többlet 

A behoza
tal emelke

dése 

A klritel 

számokban 

millió aranykoronákban 
: 417-3 

520-5 
539-4 
423-0 
702-8 
739-7 
820-7 

iliiiii 

253-0 
266-8 
209-3 

84-9 
127-8 

39-6 
71-0 

100 
125 
129 
101 
168 
177 
196 

100 
155 
201 
206 
350 
426 
456 

Eme számadatoknak alakulása mindazonáltal 
elég kedvező képet nyújt egyrészt azért, mert a 
forgalomnak méretei jelentékenyen megnöve
kedtek, kivitelünk az 1920. évinek többszörösét 
érte el, másrészt pedig, mert külkereskedelmi 
mérlegünk passzivitása az egész idő alatt sem 
volt nyomasztó. Hogy 1926. újra jelentékenyen 
emelkedett a behozatali többlet, az azokra a nagy
arányú hitel-tranzakciókra vezethető vissza, ame
lyek következtében a hazánkba beáramló külföldi 
tőke nagyrészt áruimport formájában lépte át az 
ország határát, A kereskedelmi mérleg passzivi
tásának némi emelkedése már azért sem mond
ható kedvezőtlennek, mert az a belföldi fogyasztó
képesség emelkedésére vall. 

Behozatalunkban nagy szerepet foglalnak el 
azok a cikkek, melyek azelőtt Nagy-M. területé
ről származván, belföldi forgalomnak számítot
tak, mlg most Romániából, Cseh-Szlovákiából 
származó importként jönnek tekintetbe. 

Kivitelünk természetesen legnagyobbrészt mező
gazdasági cikkekből áll, de sajnos, pl. gabonafe
leslegünk őrlemény formájában egyre csökkenő 
arányban hagyja el az ország határát és így mal
maink exporttevékenysége egyre csökken. 

Mint a fentebbi számadatokból kitűnik, külke
reskedelmünk az 1922. és 1923. években nem 
emelkedett abban a mértékben, mint a többi év 
alatt, sőt behozatalunk 1923. jóval az előző évi 
alatt maradt. 

Ennek magyarázata a külforgalmi korlátozások
ban található. A külföldi fizető eszközök forgal
mának ellenőrzésére és lebonyolítására hivatott 
Deviza-Központ ugyanis egyre kisebb mértékben 
volt kép9S a kereskedelem által támasztott igé
nyeknek eleget tenni. Hasonlóképen valutánk vé
delmét voltak hivatottak szolgálni azok a behoza
tali korlátozások, amelyek az 1923. évben az im
portot alig elképzelhető mennyiségre szorították 
le. Ennek a reakciója 1924 második felében kö
vetkezett be, amikor a behozatali tilalmak foko
zatos megszüntetése mellett, az autonóm vámtari
fának magas vámtételei dacára, behozatalunk hir
telen megnövekedett. Az új vámtarifa vámvédelmi 

rendszere természetesen nagy mértékben befolyá
solja behozatalunk alakulását. 

Az 1925. és 1926. években már számos keres
kedelmi szerződóst kötöttünk (így Lengyel-, Spa
nyol-, Görög-, Franciaországgal, Néinet-Ausz-
triával. az Egyesült-Államokkal, Nagy-Britan
niával stb.). Legfontosabb külkereskedelmi egyez
ményeink azonban éppen a bennünket környező 
államokkal még mindig tisztázatlanok. 

Míg a gazdasági élet többi ágai az évekig tartó 
depresszió után a fellendülés jeleit kezdik mu
tatni, addig a belkereskedelem nehéz helyzeté
nek magyarázata abban található, hogy az or
szág területének kétharmad részét elvesztettük és 
a megcsonkítottterületen élő polgárság fogyasztó
képessége és vásárló ereje meggyengült, amely 
körülmények a kereskedők létszámának jelenté
keny csökkentését tette volna indokolttá. De nem 
ez tőrtént. Míg pl. a háború előtt 9500 keres
kedő cég működött Budapest területén, addig a 
budapesti kereskedők száma 1924-ben inearhaladta 
a 18,000-t. 

Ez a fejlődés az inflációs évek árúhiányában 
és a deflációs időszak alatt állástalanná vált 
tisztviselők elhelyezkedési nehézségeiben találja 
magyarázatát. A forgalom csökkenését megvilá
gítja pl. az is, hogy a budapesti raktárházak for
galma visszafejlődött, amint ez a következő szá
mokból kitűnik: 

Nem kétséges azonban, hogy azoknak a fizetés
képtelenségeknek, melyek 1924-től kezdve oly 
nagy arányban következtek be, szintén az emlí
tett körülmények adják magyarázatát. 

A forgalom emelése érdekében az elmúlt idő 
alatt számos kísérlet történt. Újabban a részlet
fizetési üzlet erősebb felkarolásával igyekszenek 
a közönség vásárlókedvét fokozni és teherbírá
sával inkább arányban álló kisebb részfizeté
sek révén fogyasztó készségét növelni. Továbbá 
kísérletek történtek, hogy M. megfelelő politikai 
és gazdaságpolitikai intézkedések folytán el
nyerje az őt földrajzi fekvésénél fogva meg
illető tranzité-kereskedelmi szerepét a nyugati 
és a balkáni államok között. Hasonló célt szolgál 
az az iparkodás, hogy M. tengerhez jusson sza
bad tengeri kikötő szerzése által. 

Míg a kereskedelem helyzetének kialakulására 
elsősorban M. területi megcsonkításának volt ki
hatása, addig a bankok elsősorban a pénzérték le
romlásának, az inflációnak hatása alatt állottak. 
Az infláció tudvalevőleg elsősorban és közvetle
nül a készpénz és követelések formájában létező 
tőkéket támadja meg és az adósnak kedvez a hi
telező terhére. A pénzintézetek, mint a gazdasági 

1913 
1924 

Év Beraktározások 
3.030,000 q 

973,000 q 

Kiraktározások 
3.265,000 q 
1.135,000 q 

Il
ii 

i 
! 

i 
i 

Év Kényszer-
egyezségek 

37 
190 

2009 
1794 

CsMök 
Fizetéskép
telenségek 

összesen 

17 1 54 
66 ( 262 

385 j 2394 
708 I 2502 
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élet mobil tőkéinek gyűjtői és elosztói ugyan el
vileg ugyanoly mértékben adósok, mint hitelezők, 
mégis aktiv üzleteiknek, tehát a kihitelezéseknek 
alapját azok az üzletek teszik, amelyeket saját 
tőkéikkel bonyolítanak le. 

Bankjaink számára az infláció kétségtelenül 
nagyobb veszélyt jelentett, mint akár a kereske
delem számára, amelyet a kényszergazdálkodás 
intézkedései ugyan az utánpótlási ár alapján való 
kalkulációban megakadályoztak, amely azonban 
árukészletét, mint dologi értékekot, mindig a ke
sében tarthatta; vagy akár az ipar számára, mely 
mindvégig megőrizte, sőt sok esetben ki is ter
jeszthette a vállalati vagyont; vagy mint külö
nösen a mezőgazdaság számára, mely ingatlan 
vagyonát nemcsak megőrizhette, hanem háború
előtti terheitől mentesíthette is. Az infláció rom
bolóhatása akkor derültki,amidőnamérlegvalódi-
ság helyreállításáról szóló pénzügyminiszteri ren
delet értelmében 1926 folyamán a részvénytársa
ságok pengőmérlegei elkészültek. A következő 
számok kellőképen illusztrálják a helyzetet: 

Alaptőke Tartalék Sajáttőke 
es-yfitt 

millió aranykoronákban 

69 budapesti intézet ... 
530 vidéki intézet 

1926 
62 bndapesti intézet ... 

538 vidéki intézet. . . ... 

653-4 
284-1 
937-5 

141-2 
41-9 

444-7 
124-4 

569-1 

93-4 
19-8 

1098-1 
418-5 

1506-0 

234-6 
61-7 

Az 1918 és 1925 között lebonyolított számos 
tőkeemelés alkalmával befizetett új tőkék figye
lembe vételével az 1925. évi tőkék a budapesti 
pénzintézeteknél csak mintegy 25%-át tették ki 
a háborúelőtti alap- és tartaléktőkéknek. Ez az 
arányszám nagyjában egyezik a német bankok 
által kimutatott átmentési arányszámokkal. A vi
déki intézetek azonban alaptőkéiknek alig 14%-át, 
tartaléktőkéiknek 16%-át tudták az infláción át
menteni. 

Az infláció azonban még egy másik téren, ta
lán még veszedelmesebb oldalon is megtámadta 
pénzintézeteinket, még pedig a betétüzlet terén. 
A saját tőkék felhasználása csak alapjául szol
gál a banküzletnek: annak lényegét azonban a 
bankra bízott, ú. n. idegen tőkék forgalma teszi. 
Ezek azonban az infláció veszélyétől elriasztva, 
majd pedig azért, mert a betevőinek nagy részét 
tevő középosztály rászorult korábbi megtakarí
tásainak kivevésére, katasztrofális mértékben 
csökkentek. 

A magyar pénzintézeteknél kezelt idegen tőkék • 
1.000,000 arany
koronára átszá

mítva az évi 
átlagáríolyam 

alapján 
6,256 8256 

23,620 2590 
86.347 765 
54,797 645 

112,838 404 
1.315,000 640 
8.232.000 558 

15.776.000 1080 

F.v 
1.000,000 papir-

koron&kban 

1913 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 

Csak 1924 második felében — amikor a pénz
érték az államháztartás során stabilizáltnak volt 
tekinthető — indult meg újra némi lendülettel a 
betétgyűjtés, aminek méreteiről a postatakarék
pénztári és a 13 legnagyobb budapesti pénzintézet 
betéteiről rendszeresen gyűjtött adatok adnak 
kellő képet: 

1.000,000 arany-
Postatakarékpénztári 1.000,000 papir- mítva az évi " 

betítek koronában átIa;rárfolyam 
alapján 

1923 vésrén 104,000 51 
1924 « 1.S84.000 128 
1925 « - 1.331,000 92 
1926 í 1.282,000 88 

13 legnagyobb 
budapesti pénzintézet 

betétei 
1923 vég/én ... 421,000 205 
1924 « 3.454,000 234 
1925 9 5.179.000 357 
1926 « 7.907,000 545 

A kamatláb alakulása élesen visszatükrözi az 
infláció következtében a hitelviszonyokban ke
letkezett zilált helyzotet. A pénz értékromlásának 
legszomorúbb napjaiban a normális hitelezés tel
jesen megszűnt. A hitelnyújtó minden hitelezési 
műveletnél tőkéjének jelentős csökkenését koc
káztatta és ezért a normális kamatot sokszorosan 
meghaladó veszély-prémiumot szedett. A tőzsdei 
halasztási üzletből kifejlődött ú. n. kosztüzlet 
hosszú ideig fennmaradt még a pénzérték stabilizá
lása után is és a tőzsdéről a gazdasági élet egyéb 
területeire is átcsapott. Ebben az üzletágban heti 
2 — 4% kamat normális jelenség volt. Csak 
1925-től kezdődőleg indult meg igen rohamosati 
a kamatláb hanyatlása, elsősorban a nyugati 
pénzpiacok nagy pénzbőségének hatása alatt. 

A Jegyintézet, illetve 1924 júniusától kezdve 
a Magyar Nemzeti Bank nem tartott lépést a 
kamatláb ilyen alakulásával. Ezzel szemben 
azonban kontingentálta a magángazdaság szá
mára nyújtandó hiteleket és így természetesen 
exisztenciát biztosított a bankok számára, me
lyek az így szerzett hiteleket ügyfeleikre girál-
ták. Betétüzlet híján ós a tőzsdei konjunktúrák be-
alkonyulása után a bankoknak a normális üzleti 
élet megindulásáig tényleg nagyrészt ezen a so
vány kenyéren kellett magukat fenntartaniuk. 

Ezt megelőzően azonban az 1920—1923. évek
ben az egész társadalmon erőt vett a romló koro
nától való menekülés kapcsán fejlődött spekulatív 
hajlam, amely fellendítette a tőzsdei és a deviza
üzletet és ezzel némileg kárpótolta a bankokat a 
hosszú időre elvesztett tulajdonképeni banküzle
tért. Ugyancsak üzletkörükbe vonták a bankok az 
áruüzletet, főként az importüzletet, amelyet a 
devizaforgalom kötöttsége, meg külföldi kapcsola
taik miatt ők tudtak legkönnyebben lebonyolítani. 

A bankok mobilitásának kérdése ebben az idő
ben teljesen háttérbe szorult. A rentabilitás fon
tos problémáját is elfátyolozta az infláció ós az 
általa mindig újra teremtett különböző rendkívüli 
kereseti lehetőség. Csak így következhetett be a 
bankok ós banküzletek nagymértékű elszaporo
dása ebben a bankok számára oly kritikus idő
ben. Budapesten 80—40 új részvénybank alakult, 
egyike-másika a nagybankokéra emlékeztető üz-
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leti módszerrel. Bankár és tőzsdeügynöki cégek 
pedig oly nagy számban alakultak, hogy a tör
vény hozás ismételten szükségesnek találta a ren
deleti úton való beavatkozást. Ellentétben azon
ban a kereskedők számának szaporodásával ezen 
a téren a létszámfelettiség a tőzsdei üzlet vissza
fejlődésével párhuzamosan önmagától megszűnt. 
Míg Budapesten 1913-ban 69 rószvénybank mű
ködött, addig az időközben közel 1004g felsza
porodott létszám 1925-ig újra 62-re csökkent. 
1913-ban 530 rt.-bank volt, míg 1926. a Pénz
intézeti Központ 538-at tart nyilván. 

Érdekes, hogy milyen domináló szerepet visz
nek a budapesti intézetek egész bankszerveze
tünkben. 1925-ben a 62 budapesti intézet saját 
tőkéje 234-8 millió aranykoronát tett ki az 538 
vidéki intézet 61-5 milliójával, vagyis 79-2%-ot, 
ezek 20-8°/0-ával szemben. Az aktiv üzletben ki
helyezett tőkék pedig a budapesti és vidéki bankok 
közt 75-2% és 24-8°/0 arányban oszlanak meg. 

Még érdekesebb képet kapunk akkor, ha az 
egyik oldalon a 10 legnagyobb intézet saját tőké
jét állítjuk szembe a másik oldalon a többi 590 
intézet saját tőkéjével. A saját tőke tekintetében 
legnagyobb 10 bank az összes bankok létszámá
ban 1-5%-ot képvisel; 184'9 millió aranykoronát 
tevő saját tőkéjük viszont 62-4°/o-ot, a többi 590 
intézet 111-4 millió .aranykoronára rúgó saját 
tőkéjével szemben. Átlag 10 bank saját tőkéje 
185 millió aranykoronát, a többieké pedig átla
gosan nem egészen 200 ezer aranykoronát tesz. 
Kiviláglik ebből a budapesti nagybankoknak a 
háború után is megtartott, sőt fokozott jelentősé;je 
egész hitelszervezetünkben. 

Az 1913. évi és a mérlegvalódiság helyreállí
tása után készült 1925. évi egyesített bankmér
legek adatai a következők: 

A saját tőkék és az idegen pénzek, nevezetesen 
a betétek apadásával már foglalkoztunk; jellemző 
adat az értékpapírtárca 80—85°/0-os értékcsök
kenése, szemben az ingatlanvagyonnak csak a 
felére történt csökkenésével; míg az ingatlan
vagyon 1913. a saját tőkének nem egészen 
12%-át tette, addig 1925. meghaladja annak 
28%-at, stb. Leginkább az a körülmény érdemel 
figyelmet, hogy a hosszúlejáratú hitel mily mér
tékben tűnt el a mérlegekből. 1913-ban az összes 
aktiv üzlet 41'2%-ával volt egyenlő a jelzálogi-
lag biztosított hitelek összege, melynek nagy ré
sze — amint az a passzív tótelek közt szereplfr 
kötvénykibocsátások összegéből látható—hosszú
lejáratú hitelnek tekinthető. Emellett a váltó
üzletben kihelyezett tőkék csak 21-1%-ot, a folyó
számlahitelek pedig 21-5%-ot tettek ki. 1925-ben 
viszont a jelzálogilag biztosított hitelek összege
egészen elenyésző, az egész aktiv üzletnek csu
pán 0"3%"át éri el; ezzel szemben a kihitel íze
sek majdnem kizárólag váltók ellen (40-1%) é& 
folyószámlahitelek formájában (41-l°/0) történtek. 
Már az 1926. Uzletévben lassanként eltolódik ez a 
kép a hosszúlejáratú hitelek javára. 

A másik szembeötlő és fontos változás a 
háború előtti állapottal szemben a saját és idegen 
tőkék egymáshoz való viszonyának eltolódásában 
rejlik. 1913-ban 8256 millió aranykorona idegen 
tőke 1503 millió saját tőkével állt szemben; 
1925. viszont 1088 millió aranykorona összegű 
idegen pénz 296 millió saját tőkére volt rábízva. 
Az arányszám békében tehát 18"2°/0 volt, most 
pedig 27-2°/o. Már a békebeli arányszámot is vi
szonylag elég magasnak tekinthetjük; annak 
27-2°/0-ra való felnövekedése azonban kétségtele
nül csak átmeneti jelenségnek tekinthető és csak 
addig fogja ezt a magas szintet megtartani, amíg 

A Pénzintézeti Központ kö te lékébe t a r t o z ó in téze tek egyes í te t t mérlegadatai.*) 
Aktívak millió aranykoronában: 

Évben 

2933 
69 budapes t i in téze t __. 

530 v idék i d 

599 Összesen: 

1926 
62 budapest i in téze t 

538 v idék i « 

600 Összesen: 

Készpénz 
és 

hasonlók 

114-6 
49-4 

164-0 

52-2 
15-0 

67-2 

Ér t ék 
papírok 

620-8 
1S0-3 

801-1 

74-2 
12-1 

86-3 

Vál tók 

1,003-5 
1,060-2 

2,063-7 

332-4 
223-7 

556-1 

Adósok 

1,809-5 
292-2 

2 ,1017 

5 1 3 4 
56-3 

569-7 

Je lzá logos 
k ö v e t e 

lések 

3,327-0 
702-0 

4 ,0290 

4-5 
0 7 

5-2 

I n g a t l a n 
v a g y o n 

107-4 
67-4 

174-8 

54-2 
30-5 

84-7 

Egyéb 
a k t í v á k 

409-3 
18-9 

428-2 

10-7 
5 0 

15-7 

Veszte
ség 

0-2 

0-2 

— 

Aktívák 
összesen 

7,392-1 
2,370-6 

9,762-7 

1,041-6 
343-3 

1,384-9 

Passzívák. 

Évben 

191S 

530 v idék i < 

599 Összesen : 

1925 
62 budapes t i i n t éze t 

538 v idék i fi _. j 

600 Összesen: | 

A lap töke 

653-4 
284-1 

937-2 

141-2 
41-9 

183-1 

T a r t a l é k 
töke 

444-7 
124-4 

569-1 

93-4 
19-8 

113-2 

Be té t ek 

1,602-1 
1,477-3 

3,079-4 

324-0 
160-6 

484-6 

Visz-
leszáni í -
tolások 

70-9 
371-5 

442'4 

20-0 
86-5 

106-5 

Hitelezők 

9 6 4 3 
48-6 

1,012-9 

426-1 
19-0 

445-1 

Saját kibo 
ceMéBÚ 

kötvények 

3,451-1 

3,451-1 

0-3 

0-3 

Egyéb 
passzí 

vák 

108-7 
24-0 

132-7 

21-7 
8-1 

29-8 

Nyere
ség 

96-9 
40-7 

137-6 

14-9 
7-4 

22-3 

PflSSBi-
vák 

összesen 

7,392-1 
2,370-6 

9,762-7 

1,041-6 
343S 

1,384-9 

*) A Pénzintézeti Központ 1926. évi 3. számú jelentéséből. 
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a betétüzlet gazdasági életünk további javulása 
során régi méreteit újra el nem éri. 

Az 1926. tizletév jelentős lépéssel vitte tovább 
hiteléletünket a gyógyulás útján. A külföld 
bizalma egyre fokozódik irányunkban és ez bő
séges tőkebeáramlásban nyer kifejezést. Váro
saink és vármegyéink tekintélyes kölcsönöket 
vettek fel az évtizedek óta végrehajtatlanul ma
radt beruházások megvalósítására. Mezőgazda
ságunk is hozzájutott azokhoz a külföldi tőkék
hez, melyek legsürgősebb szükségletén tülsegí-
tették. Mindezen kölcsönműveletek egyrészt bank
jaink közreműködésével jöttek létre, másrészt 
azonban bankjaink üzletmenetére igen fellendítő 
hatással voltak. 

VII. Közlekedés . 
Vasutak. A távolsági forgalmat lebonyolító 

vasútvállalatok vonalainak építési hossza 8498 
km.-t tett ki (1924). A vonalhálózatból a m. kir. 
államvasutak tulajdonában 2027 km. állott. A 
magán vasutak vonalainak összes hossza 5471 km. 
volt, melyből 4091 km. az államvasút, 1380 km. 
pedig az egyes magánvasutak kezelésében állott; 
7118 km.-en tehát, vagyis az ország vonalhálózatá
nak 83"8»/o-án a m. kir. államvasutak bonyolították 
le a forgalmat. A magánvasutak 5471 km.-t kitevő 
vonalhosszából 776 km. volt fővasút, a többi a kü
lönféle helyiérdekű vasutak között oszlott meg. 

A községek és városok helyi forgalmának le
bonyolítására az 1925. év végén 260 km.-es közúti 
vasúti hálózat szolgált. 

Vízi utak. M. hajózható vlziutainak hossza az 
1925. év végén 1699 km. volt, melyből 1629 km. 
hosszú útvonalon gőzerejü hajók is közlekedhet
tek. Az egész vízi úthálózatból 1840 km. hosszú
ságban mindkét, 359 km. hosszúságban pedig a 
folyóknak csak egyik partja állott magyar fenn
hatóság alatt. Ezeken az útvonalakon a hazai hajó
zási vállalatok 48 kerekes és 48 csavaros gép
erejű hajó segítségével, valamint 240 vasuszály
hajóval bonyolították le a forgalmat. 

Légi utak- M.-on az 1925. évben a budapest— 
bécsi és a budapest—belgrádi útvonalon közle
kedtek a repülőgépek menetrendszerűen. Az előbbi 
hossza 227 km.-t, az utóbbié 328 km.-t tesz ki. 

VIII. Posta , távíró, távbeszélő . 
A magyar postaintézmény (1. Posta és Posta

forgalom, XV. köt.) az 1918-iki forradalom, a 
proletárdiktatúra és a román megszállás alatt 
teljesen leromlott, értékes műszaki berendezései 
tönkre mentek, távíró- és telefonvezetékeinek 
nagyrésze elpusztult. Az ország területének meg
csonkítása következtében csak 2392 postahivatal, 
1402 távíróhivatal és 57,988 telefonállomásunk 
maradt meg és azok sem voltak üzemképes állapot

ban. 1920 nov. havában kezdetét vette a magyar 
posta, távíró és távbeszélő üzemképességének 
helyreállítási munkája és a változott viszonyok
nak megfelelő újjászervezése. Ez a nehéz feladat 
már befejezést nyert, sőt a légiposta és rádió-hír
mondó megszervezésével a posta üzletköre is 
bővült és felvirágzása biztosítva van. 

A magyar kir. posta néven szereplő három 
intézmény jelenlegi szervezete, berendezése ós 
működésének eredménye az 1925. évi adatok 
szerint a következő: A vezetés a kereskedelem
ügyi minisztériumhoz tartozó m. kir. postavezér
igazgatóság kezében van, melynek élén állam
titkári hatáskörrel a postavezérigazgató áll, aki 
közvetlenül a kereskedelmi miniszternek van alá
rendelve. A kerületi igazgatást a m. kir. posta
vezérigazgatóság üzemi osztályai és a 4 vidéki 
(debreceni, szegedi, pécsi, soproni) m. kir. posta
igazgatóság gyakorolja. A kezelési szolgálatot 
a m. kir. postahivatalok végzik. Postai szolgá
latra van 2574 postahivatal, ezek közt 269 mozgó-
és kalauzpostahivatal, 521 postaügynökség, 1774 
postatakarékpénztári közvetítő szolgálattal meg
bízott postahivatal és 29 csapadékméréssel meg
bízott postahivatal. Van ezenfelül 3859 érték-, 
eikkárusltás és 5810 levélgyüjtőszekrény. A posta
vonatok és járatok száma 6457, köztük 163 faluzó 
levélhordó járat, amelyek 277 községet érintenek. 
A postai szállítási utak hossza 60,181 km., az évi 
üzleti km.-szám pedig 33 millió. 

A távirószolgálatot 2113 táviróhivatal látja el, 
köztük 863 vasúti állomás; a távíróvonalak 
hossza 9253 km., a huzalok hossza pedig 82,880 
km. A telefonszolgálatot ellátja 1113 távbeszélő
hivatal és58,651 távbeszélő főállomás, 19,010km. 
vonalhossz és 388,251 km. huzalhossz mellett. 

A m. kir. postán szállított összes küldemények 
száma 353-4 millió darab, ezek összértéke 2839 
millió P, összsúlya pedig 97 millió kg. E külde
mények közt volt 245-98 millió levélpostai külde
mény, 85-5 millió hirlap, 7-5 millió utalvány 522 
millió P értékben, 0-06 millió postai megbízás 
1-36 millió P értékben, 2-6 millió utánvétel 
57-8 P értékben, 0-96 millió értéklevél és 10-8 
millió csomag. Ezenfelül a postahivatalok 2094 
millió P erejéig 1P3 millió postatakarékpénztári 
és csekk be- és kifizetést közvetítettek. A táv
iratok darabszáma 4-9 millió volt. Az egész 
posta, távíró és telefonszolgálatot 18,412 főből 
álló személyzet látja el. 

A m. kir. posta tagja a nemzetközi postai és 
nemzetközi távirdai egyesületnek. Bevétele az 
1924/25-iki költségvetési évben 76.801,760 P, 
kiadása pedig 62.847,360 P, Felesleg tehát 
13.954,400 P volt, melyet azonban teljes i 
ben hasznos beruházásókra fordítottak. 

P o s t a - és táviróhivatalök. 

Év 

Í921 — 
i?22 
Í923 — 
1924 ... 
1925 ... 

Terület 
km^re III! 

Lakosság 

7.840,000 
7.840,000 
7.840,000 
8.209,137 
8.868,270 

Posta Távírda 

hivatalok száma Illll 

2,085 
2,099 
2.125 
2,120 
2,113 

1 postahivatal 
esik 

lakosra kms-re 

36-4 
37-2 
37-3 
37-9 
36-1 

1 távíró hivatal J 100,000 lakosra 
esik esik 

lakosra 

3,760 
3,749 
3,699 
3,836 
3,960 

km*-re | SOSM 

43-7 
43-4 
43 
43.4 
44 

31-8 
31-1 
31-1 
31-2 
307 

bivivó-
hira ta l 

26-5 
26-7 
271 
25-8 
25-2 

1000 km»-re 
esik 

P08t»-
hivfttal 

27-3 
26-8 
26-7 
27-6 
27-7 

távtró-
hivntjU 

22-8 
23 
23-3 
22-8 
227 

Rémi Nagy Lexikona. XX, köL 39 
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Az 1925. évi postaforgalom. 

levél 

140.560,056 

P o s t a k ü 

levelezö-lap 

42.926,944 

d e m é n y e 

n y o m t a t v á n y , 
h í r lap , á rú 

m i n t a 

143.052,520 

k (feladott , é rkeze t t és á tmenő) 

u t a l v á n y 

10.094,314 

csomag 

10.820,212 

é r ték levé l 

i 
.... _ 

969,220 i, 

összes 

darab=z.-ima 

353.423,266 

Részle tesen: 

Év 

1921 

1922 

1923 

1924 

1925 

Le
ve

le
zé

s, 
ny

om
ta

tv
., 

ár
um

in
ta

 
m

ill
ió

 
dr

b. 

215-8 

208-2 

206-8 

202-9 

245-9 

li 
1 s 

27-5 

26-5 

26-4 

24-7 

29-4 

Afi rí 
la

ko
sr

a 
Os

sz
 

le
vé

lp
 

m
ill

ió
 

Cs
őm

 
m

ill
ió

 

1 1 
86-4 UH 302-2 5-3 1 68-311 8-7 276-5 

70-4 8-9J 277-2 

7 6 

6--

6 8 - - 8-- | 270-9 j 8-4 

85-5 10-2ÍJ 331-4 10-8 

| S tél 3 j 

£45 5 Ö | ^ S 

0-8 59-2 

l - l 61-2 

0-7 44-4 

0-9 70-3 

0-9 1 97-5 

Összes é r t é k 
mil l ió korona 

csőm. 6*5 
p lev . 37- -

csom. 7*8 
p lev . 42-3 

csőm. 137,922-9 
p lev . 470,280-2 

osom. 5.534,327-5 
p lev . 13.906,806-1 

plev. 17.603,975-6 

P o s t a u t a l v á n y , u t ánvé t e l ek és postai 
megbízások pénzösszege 

n t a l v á n y , 
n t á n v é t e l m e g b í z á s összesen 

mi l l i ó korona 

5,836-5 

14,538--

180,239-1 

4.113,5521 

7.248,088-8 

4- -

3.9 

38-5 

9 , 3 1 2 -

17,426-4 

5 ,8405 

14,541-9 

180,277-6 

4.122,8641 

7.265,515-2 

esik egy 
lakosra 

744-9 

1,854-8 

22,962-7 

502,228-6 

868,221-8 

IX. Közoktatás . 
M. megcsonkítása következtében a legnagyobb 

változás a főiskolákat érintette. Nevezetesen a 
csehek megszüntették a pozsonyi Erzsébet-, a 
románok a kolozsvári Ferenc József-egyetemet. 
Ezek ideiglenesen Budapesten találtak menedé
ket, míg a kolozsvári 1921. Szegeden, a pozsonyi 
pedig 1922. Pécsett kapott elhelyezést. A pozso
nyi evang. teológiai főiskola, mint a pozsonyi 
egyetem egyik fakultása, Sopronban talált elhe
lyezésre, egyidejűleg azonban a soproni evang. 
teológiai főiskola megszűnt. A budapesti tudo
mányegyetem mellett felállították a közgazda
ságtudományi kart. Az új egyetemek szüksé
gessé tették egy róm. kat. és egy ref. jogakadémia 
megszüntetését, illetőleg ezek beolvadtak az 
egyetemekbe. A mai M. területén tehát van 4 
tudományegyetem, 1925-ben 547 tanerővel, 8544 
tanulóval; 1 közgazdasági fakultás 32 tanerővel, 
1353 tanulóval; 1 műegyetem 123 tanerővel, 
2213 tanulóval; ezenkívül 1—1 róm. kat., ref. és 
evang. jogakadémia, összesen 36 tanerővel, 859 
tanulóval. A Selmecbányái bányászati és erdé
szeti főiskola szintén Sopronban talált menedéket 
8 folytatja működését. 

A hittudományi főiskolák száma is változott 
az ország megcsonkítása következtében. Róm. kat. 
hittudományi főiskola van 1925 ben 12, ref. 3, 
izr. 1, az evang. főiskola megszűnt, illetőleg a 
pécsi egyetem fakultásává alakult át. Egyéb (ál
latorvosi, művészeti, gazdasági) főiskolák száma 
8, tanerőjük 134, hallgatójuk 1985. 

A középiskolák száma a megmaradt magyar 
területen alig változott, ellenben belső szerveze
tük változott meg az 1924-1925. tanévtől. A 
gimnáziumok egy része a törvényes rendelkezés
hez képest reálgimnáziummá alakult át és csak 
kisebb része maradt meg humanisztikus gimná
ziumnak, így a gimnáziumok száma 97-ről 27-re 
apadt, 70 reálgimnáziummá alakult, ezekhez járul 
az újonnan alakult gödöllői premontrei reálgim

názium. A reáliskolák az 1920—1921. tanév óta 
a katonai hadapród- és nevelőintézetekből átala
kult reáliskolai nevelőintézetekkel szaporodtak. 
1925-ben tehát a középiskolák száma: 27 gimná
zium, 71 reálgimnázium, 22 reáliskola és 32 leány
középiskola. Az összes tanulók száma 60,842, 
ebből a leányközépiskolák tanulóinak száma 
10,410. 

Polgári fiúiskola van 147, leányiskola 209; a 
polgári fiúiskolák tanulóinak száma (1925) 42,202, 
a leányoké 47,544. A polgári iskolák számában 
nagy gyarapodás állt elő a közönség követelte 
új iskolák felállítása által. Amíg a világháború 
előtt a mai M. területén 240 polgári iskola műkö
dött, 1925. már 356-ra emelkedett számuk. 

Tanítóképzőintézetek. A kópzőintézetek szer
vezetében lényeges változás állt be, mert öt év
folyamúvá fejlesztették. A képzőintézetok száma 
50, még pedig 19 tanító-, 24 tanítónőképző, 3 
óvónőképzőintézet, amelyekhez 4 polgári iskolai 
tanárnőképzőintézet járul. Ez intézetekben 574 
tanerő működött, a tanulók száma 4591; még 
pedig tanító 1976, tanítónő 2381, óvó 145, polgári 
iskolai tanárnőjelölt 89. 

Az elemi iskolák szaporításában az 1926. esz
tendő annyiban mutat jelentős haladást, hogy 
gróf Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi 
miniszter a tanyai iskolák nagyobb számának 
alapításával az Alföld nagy területeinek iskola
hiányát szünteti meg, ami által az általános köz
művelődés színvonala jelentékenyen emelkedik. 

Az elemi mindennapi iskolák száma 1925-ben 
6374, az általános ismétlőiskoláké 4504, a gazda
sági népiskoláké 1008. Ezekben a tanítók száma 
16,671, a tanulók száma 978,461. Iparosinasiskola 
345, ellenben kereskedő inasiskola csak 34. Az 
inasiskolák növendékeinek száma 70,964. Rendes 
kisdedóvó csak 848 volt, nyári menedékház 154. 
Noha még számos község híjával van kisdedóvó
nak, örvendetes, hogy a gondozott gyermekek 
száma jelentékenyen növekedett, még pedig az 
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1920-1921.év62,672 számával szemben 1925-ben 
. 107,362-re. 

X. Alkotmány és közigazgatás. 
A magyar alkotmány alkalmazásának folyto

nosságát az 1918 okt. 31. lejátszódott úgyneve
zett őszirózsás forradalom szakította meg. A 
világháborúban jelentékenyen megfogyatkozott, 
a háború szerencsétlen befejezése folytán lelki
leg meghasonlott, területileg megcsonkított és 
•gazdaságilag tönkrement magyar nemzet nem 
tudott ellenállani annak a jó béke hazug ígéreté
vel előálló destruktív törekvésnek, amely az 
országot a nemzet lelkétől idegen forradalom 
ingoványos talajára juttatta és amely nemzetiet
len irányával, a hadsereg szétzüllesztésóvel, a 
jogrend megbontásával még irtóztatóan megsok
szorozta a háború hosszú tartamának és szeren
csétlen kimenetelének úgyis eléggé végzetes 
következményeit. 

A forradalom főcsapásait épp nemzeti egyéni
ségünk legkifejezőbb mesterművóre: az ezeréves 
alkotmányra mérte. Az 1917. II. t.-c. értelmé
ben megkoronázott IV. Károly király a forra
dalmi események hatása alatt az 1918 nov. 13. 
Bckartsauban kelt nyilatkozatában az állam
ügyek vitelében való részvételről lemondott, az 
1910 jún. 21-ére összehívott országgyűlés kép
viselőd áza pedig az 1918 nov. 16. tartott ülésében 
kimondotta feloszlását és főrendiháza berekosz-

' tette tanácskozásait. Az államhatalom teljesen 
•egy forradalmi csoport kezébe került, amely az 
új helyzet jogi alapjait az 1918 nov. 16. ú. n. 
nóphatározatban és az ennek alapján rendeleti 
úton kibocsátott ú. n. néptörvényekben kívánta 
megállapítani. A néphatározat szerint M. nép
köztársaság, élén a Károlyi Mihály elnöklete 
alatt álló népkormánnyal, majd Károlyi Mihály-
lyal mint népköztársasági elnökkel. 

Amiképen kétségtelen, hogy az önkényesen 
összeállított nemzeti tanács és az úgynevezett 
népkormány nem képviselte a nemzet igazi aka
ratát, ép annyira — vagy még sokkal inkább — 
'bizonyos, hogy a proletárdiktatúra korszakában 
a legterrorisztikusabb módon megválasztott ka
tona-, munkás- és földmívestanácsok sem tekint
hetők a nemzet képviseletének s így sem a nép-, 
sem a tanácsköztársaság jogszabályai érvénye
seknek nem tekinthetők. 

A tanácsköztársaság bukásával a magyar al
kotmány folytonossága nem volt egyszerűen 
helyreállítható. Az államhatalom egyik főténye-
zője: a király állandóan az ország területén kívül 
tartózkodott és az államfői teendőknek átvétele 
részéről az entente nyilvánvaló álláspontja folytán 
akadályokba ütközött; a nádori állás betöltését 
elhalasztó 1867. VII. t.-c. következtében pedig 
nem volt a magyar alkotmánynak olyan műkö
désben levő intézménye, amely a király műkö
désének megszűnéséből előálló hézagot átmeneti
leg betölthette volna. Az államhatalom másik 
tényezője, az országgyűlés tekintetében szintén, 
nehézségekbe ütközött a szigorú jogfolytonosság
hoz visszatérni. Ügy az 1918. törvénytelenül fel
oszlott országgyűlés újabb összehívása, mint pedig 
a hatályban levő jogszabályok alapján újabb I 
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országgyűlés összehívása az ország megcsonkí
tására és a nemzet alkotmányos felfogásában 
jelentkező átalakulásra való tekintettel teljesen 
célszerűtlennek mutatkozott, az entente pedig a 
békekötés előfeltételéül az általános választójog 
alapján nemzetgyűlés összehívását sürgette. 

Az ország ügyeit ebben az időszakban (1919 
aug.—1920 febr.) intéző ideiglenes kormányok 
(a Frisdrich- és Huszár-kormány) közjogi viszo
nyaink e bizonytalanságában elvileg a jogfoly
tonosság alapján állottak és a történeti magyar 
alkotmánnyal a kapcsolatot általában helyre
állították ugyan, a jogfolytonossághoz való teljes 
visszatérést azonban csakis alkotmányos intéz
ményeinknek a változott viszonyokhoz mért, a 
bel- és külpolitikai helyzettel számoló, korszerű 
reformjával tartották lehetségesnek. B reformo
kat volt hivatva megalkotni, a függőben levő 
közjogi kérdéseket megoldani és a békét meg
kötni az 1920 febr. 16. Budapesten egybegyűlt 
nemzetgyűlés. 

Az 1920. I. t.-c. bevezető része szerint «az 
állami főhatalom gyakorlása az alkotmány ren
des formái közt lehetetlenné válta ; ideiglene
sen rendezni kellett tehát az államhatalom 
alkotmányos gyakorlását addig az időpontig, 
amíg alkotmányunk alapintézményei a változott 
viszonyokhoz képest újjáalkotva ismét felvehetik 
működésüket. Közjogi viszonyainkban ezzel a 
rendezéssel ideiglenes állapot (provizórium) ál
lott be, amely provizórium alaptörvénye az 
1920. I. t.-c. 

Az 1920.1. t.-c. nem ad M.-nak új alkotmányt. 
Az az alkotmányozási láz, mely a háború befe
jezése után Burópaszerte lenyűgözte a kedélyeket 
s az államok jelentékeny részében új írott alkot
mány kidolgozására vezetett, nálunk nem tudott 
erőre kapni. Mi legalább attól a megpróbáltatástól 
megkímélve maradtunk, hogy ősi alkotmányun
kat magunk dobjuk félre. A nemzetgyűlés nem 
tekinthette feladatának, hogy mint «eonstituante» 
M. részére új alkotmányt állapítson meg; ellenke
zőleg az őei alkotmányossághoz való visszatérést 
tűzte ki feladatául és csakis e feladat megvaló-
sithatása érdekében keltett életre bizonyos át
meneti, kisegítő intézményeket. 

A közjogi provizórium az 1920. évi nemzet
gyűlés két évben megállapított működési idejét 
túlélte, mert ez a nemzetgyűlés a bel- és külpoliti
kai viszonyok alakulása folytán sem a király-
kórüéstnemtudtamegoldani.sem az országgyűlés 
reformját (főrendiház, választói jog) nem alkotta 
meg. Ez volt az oka, hogy 1922 jún.-ban ország
gyűlés helyett ismét nemzetgyűlésnek kellett 
összejönnie, amely jogilag teljesen az első nemzet
gyűlés folytatása. 

M. ennek folytán abba a sajátos közjogi hely
zetbe került, hogy bár történeti alkotmánya 
a maga százados intézményeivel (királyság, 
országgyűlés) általában érvényben maradt, ennek 
az alkotmánynak tételei ideiglenesen csak rész
ben voltak és vannak alkalmazásban, másik 
részüket pedig a jogfolytonosság erőszakos meg
szakítása folytán átmenetileg bizonyos ideiglenes 
berendezések (kormányzó, nemzetgyűlés) helyet
tesitették és helyettesítik. Ezek az ideiglenes be-

S9» 
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rendezések azonban a magyar alkotmány folyto
nossága szempontjából tulajdonképen csak epizód-
jellegüek, amelyeknek a történelmi fontosságon 
túlmenő jelentőségót csak aktualitásuk adott, 
ezek azonban a történeti alkotmányt általában 
nem módosítják és a provizórium megszűn
tével ismét ép úgy elvesztik jogi jelentőségü
ket, mint a régebbi hasonló berendezések (Hu
nyadi kormányzósága, a hét főkapitány intéz
ménye, stb.). 

Határozott lépés történt az ősi alkotmány folyto
nosságának helyreállítása érdekében, mikor a 
kormány 1925 máro. 6. napján a nemzetgyűlés 
elé terjesztette az országgyűlési képviselők vá
lasztásáról és az országgyűlés felsőházáról szóló 
törvényjavaslatokat. A javaslatok közül az ország
gyűlési képviselők választásáról szóló, mint 
1925. XXVI. t.-c, az országgyűlés felsőházáról 
szóló pedig mint 1926. XXII. t.-c. törvényerőre 
emelkedett. Az országgyűlés felélesztésével a 
rendkívüli körülmények között átmeneti célra 
szervezett nemzetgyűlési intézmény betöltötte 
legfontosabb hivatását és így 1926 november
ben véglegesen megszűnt; a kormányzóság intéz
ménye azonban a királykórdés megoldásáig tovább 
is hatályban marad. A királyi szék betöltéséig az 
országgyűlés a nemzetgyűlés hatáskörét fogja 
gyakorolni, egyébként azonban mindenben a régi 
országgyűlés folytatása lesz. A magyar alkot
irány egyes intézményeit 1. Kormányzó, Nemzet
gyűlés, Országgyűlés, Felsőház, Képviselővá
lasztás. 

Közigazgatás. A törvényhatósági jogfejlődést 
újabban a törvényhatóság szervezeti reformját 
megelőző átmeneti állapot bizonytalansága jel
lemzi. 

A megcsonkított törvényhatóságok területi 
rendezésére az 1923. XXXV. t.-c. tett elhatározó 
lépést. (L. Csonka-törvényhatóságok.) 

Az 1915. VI. t.-c. 2. és 3. §-a kimondotta, hogy 
a törvényhatósági bizottsági tagválasztásokat, 
továbbá a rendezett tanácsú városok képviselő
testületi tagjainak a választását — amennyiben 
azoknak a háború folyamán kellene megtörtén
niük — nem lehet megtartani a békekötés napját 
követő három hónap letelte előtt; ez új válasz
tásokig a bizottsági, illetve képviselőtestületi 
tagoknak időközben lejáró megbízása meghosz-
szabbodik. A minden óv végével tartandó időközi 
Választásokat (1886. XXI. t.-c. 33. §.) azonban a 
törvény szerint az 1914. évi képviselőválasztói 
névjegyzék alapján meg kell tartani és így a meg
választott tagok megbízatása addig tart, amíg 
tartott volna, ha a rendes időben választották 
volna meg őket. Az 1923. II. t. c. 20. §-a, továbbá 
az 1923. IV. t.-o. 9. §-a értelmében a törvényható
sági bizottsági, továbbá a rendezett tanácsú váro
sok képviselőtestületi tagjainak választását — 
tekintettel a közigazgatásnak küszöbön álló újjá
szervezésére — a törvényhozás további intézkedé
séig, de legfeljebb az 1923. év végóignem lehet meg 
tartani; e határidőig a választott bizottsági tagok
nak időközben lejárt vagy lejáró megbízása meg
hosszabbodik. B törvény szerint tehát már pót
választásnak sincs helye. A vidéki törvényható
ságok bizottsági tagjainak az 1923 dec. 31. meg

hosszabbított megbízását a 204/1924. M. B. sz. 
rendelet az önkormányzati működés folytonos
ságának biztosítása céljából továbbra is hatályban 
tartja. A vidéki törvényhatósági bizottságok újjá
szervezésére vonatkozólag előterjesztett javas
latok eddig nem kerültek tárgyalásra; így ma is 
az 1910. és 1913. évi általános és az 1922. tartott 
pótválasztásokon választott bizottsági tagok mű
ködnek. 

Amíg a vidéki törvényhatóságokban a háború 
előtt választott törvényhatósági bizottságok foly
tatták működésüket, addig Budapesten a háború 
előtt választott törvényhatósági bizottság műkö
dése a törvényhozás utólagos felmentése mel
lett 1919. évi aug. 6-ig szünetelt és az 1920. IX. 
t.-c. értelmében az új törvényhatósági bizottság 
megalakulásával végleg meg is szűnt. Az új 
törvényhatósági bizottság megalakulásáig e ható
ság jogkörének mikénti gyakorlása tekintetében 
az átmeneti rendelkezéseket az 1920. VIII. t.-c. tar
talmazza, ezek azonban a székesfővárosi törvény
hatósági bizottságnak az 1920. IX. t.-c. értelmé
ben való újjáalakulásával hatályukat vesztették. 
Az 1920. IX. t.-c. szerint a székesfőváros köz
igazgatásánakvégleges szabályozásáig a törvény
hatósági bizottságot nem az 1872. XXXVI. t.-c, 
hanem ezen törvény szerint kell újjáalakítani. 
Az 1920. IX. t.-c. alapján alakított törvényható
sági közigazgatási bizottság megbízása az 1923. 
év végével járt le. Minthogy eddig az időpontig 
az újjászervezésről szóló törvény nem volt meg
alkotható, a minisztérium a beállott kényszer
helyzetben az önkormányzati működés folytonos
ságának biztosítása érdekében az 1920. IX. t.-c. 
23. §-ának szellemében úgy rendelkezett, hogy a 
törvényhatósági bizottság hatáskörébe tartozó 
halaszthatatlan ügyek ellátását a kormánybiztos 
vezetése alatt álló tanács hatáskörébe utalta, a 
közigazgatási bizottság és kerületi választmányok 
működési idejét pedig meghosszabította (204/1924. 
M. B.). B rendelkezést az 1924. XXVI. t.-c. jóvá
hagy ta,az 1920. IX. t.-c.-et hatályon kívül helyezte, 
egyúttal gondoskodott a székesfővárosi törvény
hatósági bizottság újjászervezéséről. (L. a rész
leteket Budapest címszó alatt.) 

A közigazgatási és egyéb bizottságok, választ
mányok és küldöttségek a vidéki törvényható
ságokban a háború alatt és után is szabályszerűen 
folytatták működésüket és újjá is alakultak; 
Budapesten működésük egy ideig szünetelt, azu
tán átmenetileg módosult szervezettel folytatták 
működésüket (1920. VIII. t.-c), végre a törvény
hatósági bizottság újjáalakulásával nagyjában 
az eredeti jogszabályok alapján (1872. XXXVI. 
stb.t.-c.)ezek isújjáalakultak(1920. IX. t-c. 14. §.r 
1924. XXVI. t.-c. 18. §.). 

A háború előtt választott vármegyei tisztvise
lők megbízását az 1916. XXX. t.-c. hosszabbította 
meg a békekötést követő naptári •'v (1922) végóig r 
az időközi választásokat azonban ez idő alatt is 
megejtették. A vármegyei választott tisztviselők 
megbízását tovább meghosszabbítja a törvény
hozás újabb intézkedéséig, illetőleg a közigazga
tási reform életbeléptéig az 1923. II. t.-c. 19. §-a; 
eszerint azonban az üresedésben levő vagy meg
üresedő vármegyei tisztviselői állások betöltésére 



Magyarország — 613 — M a g y a r o r s z á g 

nézve az 1920. XI. t.-e. 2. §-át kell alkalmazni, 
vagyis ezeket az állásokat csakis kivételesen a 
m. kir. minisztérium esetről-esetre adott enge
délyével szabad betölteni. 

A törvényhatósági joggal felruházott, valamint 
a rendezett tanácsú városok választott tisztvise
lőinek mandátumát az 1920. VII. t.-e. mindaddig 
hatályban tartja, amíg új törvény alapján meg
alkotandó törvényhatósági bizottság, illetve kép
viselőtestület általános tisztújítást nem tart; az 
időközben mesüresedő állásokat helyettesítés út
ján kell betölteni. Az 1921. XXXIV. t.-c. 6. §-a 
azonban felhatalmazza a minisztériumot, hogy a 
törvényhatósági és rendezett tanácsú városokban 
megüresedett és időközben megüresedő, szabály-
rendeletileg szervezett állások betöltését enge
délyezhesse azzal a megszorítással, hogy az így 
megválasztott tisztviselők megbízatása az álta
lános tisztújításig tart. A székesfővárosban az 
1920. és 1926. években általános tisztújítás volt. 
A törvényhatóságok háztartására 1. Törvény
hatóság. 

XI. Közigazgatási beosztás . 

Abauj-Torna vm 
Bács-Bodrog vm -

Baja t. J. város ~. 
Baranya vm _. 

Pécs t . ) . város 
Békés vm _ — 
Bihar vm _. _ 
Borsod, Gömör és Kishont k. e. e. vm. 

Miskolc t . ) . város 
Csanád, Arad és Torontál k. e. e. vm. 
•Csongrád vm ._ _. 

Hódmezővásárhely t . j . város 
Szeged t. J. város 

flejér vm — 
Székesfehérvár t. J. város ... _ 

Győr, Mosón és Pozsony k. e. e. vm. 
Győr t . j . város 

Hajdú vm... _ 
Debrecen t. J. város ._ ... 

Bevés vm.._ — — — ... 
Jász-Nagykan-Szolnok vm ... 
Komárom és Esztergom k. e. e. vm. 
Nógrád és Hont k. e. e. vm 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. _. 

Budapest székesfőváros . . . 
Kecskemét t. J. város 

Somogy vm. — — ._ _ 
Sopron vm — 

Sopron t. }. város 
Szabolcs és Dng k. e. e. vm 
Szatmár, Ugocsa és Bereg k. e. e. vm. 
Tolna vm -
Vas vm . . 
Veszprém vm _ — — — 
Zala vm. ._ 
Zemplén vm - — — — 

138 
25 
1 

324 
1 

29 
61 

198 
1 

41 
18 
1 
1 

102 
1 

110 
1 

20 
1 

115 
53 
69 

158 
232 

1 
1 

315 
126 

1 
135 
115 
122 
289 
180 
401 

76 

85,817 
95,852 
19,371 

240,043 
47,556 

311,109 
161,481 
266,661 
56,982 

167,439 
142,352 
60,922 

119,109 
223,198 
39,109 

144,195 
50,036 

168,320 
103,186 
297,590 
387,225 
166,728 
206,722 

1.161,325 
928,996 
73,109 

368.486 
139,110 
35,248 

339,618 
130,701 
263,112 
268,014 
232,654 
347,123 
136,159 

XII. V é d e r ő . 
M. jelenlegi védőrendszere: Önkéntes belépé

sen alapuló zsoldos rendszer. 
Az önként jelentkező 12 évre szóló kötelezvényt 

ir alá, melyből 6 évet tényleges szolgálatban 
köteles eltölteni. 

Béke- és hadiállománya •• egyformán 35,000 
ember. 

A gyalogság áll: 14 gyalogezredből és 7 kerék
páros zászlóaljból, összesen 49 zászlóaljjal és 196 
géppuskával. 

A lovasság állománya: 4 huszárezred és 7 ön
álló huszárszázad ; összesen 23 lovasszázad. 

A tüzérség tagozása: 7 tüzérosztály és 4 (2 tá
bori ágyús, 1 tábori tarackos és 1 hegyi ágyús) ön
álló üteg; összesen 36 tábori ágyú, 32 hegyi ágyú 
és 32 tábori tarack, azaz együttvéve 100 löveg. 

Tankok és légi járóművek: nincsenek. 

Tagozás és békeelhelyezés: 
1. honv. vegyes dandárparancsnokság Buda

pesten : 1. honv. gyal. ezred I—III. zlj. Budapest; 
2. honv. gyal. ezred I. zlj. Szolnok, ezredtörzs éa 
II—III. zlj. Budapest; 1. honv. kerékp. zlj. Vác; 
1. honv. vegyes ddr. huszárszázad Cegléd; 1. honv. 
vegyes ddr. tüzérosztály (1—3. iiteg) Budapest; 
1. honv. vegyes ddr. híradószázad Budapest; 1. 
honv. vegyes ddr. autóosztag Budapest; 1. honv. 
vegyes ddr. vonatosztag Budapest. 

ü- honv. vegyes dandárparancsnokság Székes
fehérvár: 3. honv. gyal. ezred I. zlj. Tata, ezred
törzs és II. zlj. Székesfehérvár, III. zlj. Komárom ; 
4. honv. gyal. ezred ezredtörzs és I—II. zlj. Győr, 
III. zlj. Veszprém; 2. honv. kerékp. zlj. Hajmás
kér ; 2. honv. vegyes ddr. huszárszázad Pápa; 
2. honv. vegyes ddr. tüzérosztály, osztálytörzs és 
1—2. üteg Győrszabadhegy, 3. üteg Komárom; 
2. honv. vegyes ddr. aknavetőszázad Komárom; 
2. honv. vegyes ddr. híradószázad Székesfehér
vár; 2. honv. vegyes ddr. autóosztag Székes
fehérvár ; 2. honv. vegyes ddr. vonatosztag Szé
kesfehérvár. 

3. honv. vegyes dandárparancsnokság Szom
bathely: 5. honv. gyal. ezred, ezredtörzs és I. zlj. 
Sopron, II. zlj. Szombathely. III. zlj. Kőszeg; 6. 
honv. gyal. ezred, ezredtörzs és I. és ín . zlj. Nagy
kanizsa, II. zlj. Körmend; 3. honv. kerékp. zlj. 
Esztergom; 3. honv. vegyes ddr. huszárszázad 
Keszthely; 3. honv. vegyes ddr. tüzérosztály, 
osztálytörzs és 1—2. üteg Sopron, 3. üteg Szom
bathely; 3. honv. vegyes ddr. akna vetőszázad 
Szombathely; 3. honv. vegyes ddr. híradószázad 
Szombathely; 3. honv. vegyes ddr. autóosztag 
Szombathely; 3. honv. vegyes ddr. vonatosztag 
Szombathely. 

4. honv. vegyes dandárparancsnokság Pécs: 
7. honv. gyal. ezred, ezredtörzs és I. és III. zlj. 
Kaposvár, II. zlj. Baja; 8. honv. gyal. ezred I—III. 
zlj. Pécs; 4. honv. kerékp. zlj. Kenyérmező; 4. 
honv. vegyes ddr. huszárszázad Pécs; 4. honv. 
vegyes ddr. tüzérosztály, osztálytörzs és 1—2. 
üteg Pécs, 3. üteg Tolna; 4. honv. vegyes ddr. 
aknavetőszázad Tolna; 4. honv. vegyes ddr. hír
adószázad Pécs; 4. honv. vegyes ddr. autóosztag 
Pécs; 4. honv. vegyes ddr. vonatosztag Pécs. 

5. honv. vegyes dandárparancsnokság Szeged: 
9. honv. gyal. ezred, ezredtörzs és I. zlj. Szeged, 
II. zlj. Kecskemét, III. zlj. Kiskunfélegyháza; 10. 
honv. gyal. ezred, ezredtörzs és I. zlj. Békéscsaba, 
II. zlj. Szeged, III. zlj. Gyula; 5. honv. kerékp. 
zlj. Jászberény; 5. honv. vegyes ddr. huszárszá
zad Szeged; 5. honv. vegyes ddr. tüzérosztály 
1—2. üteg Szeged, osztálytörzs és 3. üteg Kecs
kemét ; -5. honv. vegyes ddr. aknavetőszázad 
Kecskemét; 5. honv. vegyes ddr. híradószázad 
Szeged; 5. honv. vegyes ddr. autóosztag Szeged; 
5. honv. vegyes ddr. vonatosztag Szeged. 
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6'. honv. vegyes dandárparancsnokság Deb
recen: 11. honv. gyal. ezred, ezredtörzs és I. és 
III. zlj. Debrecen, II. zlj. Berettyóújfalu; 12. honv. 
gyal. ezred I. zlj. Debrecen, ezredtörzs és II. zlj. 
Nyíregyháza, III. zlj. Nyírbátor; 6. honv. kerékp. 
zlj. Balassagyarmat; 6. honv. vegyes ddr. huszár
század Debrecen; 6. honv. vegyes ddr. tüzérosz
tály 1—2. üteg Nyíregyháza, osztálytörzs és 3. 
üteg Debrecen ; 6. honv. vegyes ddr. aknavető
század Debrecen; 6. honv. vegyes ddr. híradó
század Debrecen; 6. honv. vegyes ddr. autóosztag 
Debrecen; 6. honv. vegyes ddr. vonatosztag 
Debrecen. 

7. honv. vegyes dandár parancsnokság Mis
kolc: 13. honv. gyal. ezred, ezredtörzs és I—II. 
zlj. Miskolc, III. zlj. Sátoraljaújhely; 14. honv. 
gyal. ezred, ezredtörzs és I. és III. zlj. Eger, II. 
zlj. Gyöngyös; 7. honv. kerékp. zlj. Salgótarján; 
7. honv. vegyes ddr. huszárszázad Miskolc; 7. 
honv. vegyes ddr. tüzérosztály 1—3. üteg Mis
kolc ; 7. honv. vegyes ddr. aknavetőszázad Mis
kolc ; 7. honv. vegyes ddr. híradószázad Miskolc; 
7. honv. vegyes ddr. autóosztag Miskolc; 7. honv. 
vegyes ddr. vonatosztag Miskolc. 

Önálló alakulatok. 
Lovasság: 1. honv. huszárezred I. osztály 

Budapest, II. osztály Kecskemét; 2. honv. huszár
ezred I. osztály Székesfehérvár, II. osztály Ko
márom ; 3. honv. huszárezred I. osztály Sopron, 
II. osztály Tolna; 4. honv. huszárezred I. és II. 
osztály Nyíregyháza. 

Tüzérség: 1. honv. önálló tüzérüteg Hajmás
kér ; 2. honv. önálló tüzérüteg Budapest; 3. honv. 
önálló tüzérüteg Hajmáskér; 4. honv. önálló 
tüzérüteg Budapest. 

Műszaki csapatok: 1. honv. utász zlj. Buda
pest ; 2. honv. utász zlj. Győr; 3. honv. utász zlj. 
Szeged. 

Honvéd hatóságok és intézetek: Honvédelmi 
minisztérium Budapest; honvédfőparancsnokság 
Budapest; honvéd városparancsnokság Buda
pest ; honvéd csapatgyakorlótérparancsnokság 
Várpalota; honvéd táborparancsnokság Hajmás
kér ; honvéd táborparancsnokság Inota; honvéd 
Ludovika Akadémia Budapest; honvéd altiszt
képző- és nevelőintézet Jutás; folyamőrségpa
rancsnokság Budapest. 

XIII. Magyarország tö r t éne te . 
I. Magyarország mögött a világháború kitöré

sekor egy félszázados békés fejlődés korszaka 
állott, melynek mérlege az országra nagyjában 
kedvező volt és a következményekből itólve, csu
pán néhány vonatkozásban (a nemzetiségi kérdés, 
a magyar faj erős vérvesztése kivándorlás és 
betegségek folytán, a szociális és birtokpolitika, 
valamint a telepítés hiánya, a külpolitikai tájé
kozódás visszafejlődése és a külpolitikai érzék 
elsorvadása) mutatott olyan pontokat, melyek 
külső erőknek a vesztett háború befejezésekor a 
beavatkozás és a felosztás munkáját megkönnyí
tették. 

Formailag a politikai helyzet semmi gyenge
séget sem árult el. Az államgépezet zavartalanul 
működött, a kormány hatalmas többsége élén az 

országban hatalommal, a közös viszonylatokban 
régóta nem érzett súllyal rendelkezett; a kor
mány élén Tisza István gróf miniszterelnök ál
lott. A nemzet szabad politikai fejlődését ellen
súlyozó erők, melyek a háborút megelőző évtized
ben a trónörökösben vélték felismerni hivatott 
vezéröket, Ferenc Ferdinánd halála után szem
mel láthatólag összeomlottak és az általuk kidol
gozott manifesztum, mely a még életben levő-
agg uralkodót elparentálta és a Habsburg-biro
dalom szorosabb egységét tűzte ki a trónra lépő 
császár programmjául, történelmi érdekességgé
lett. Tisza István 1915. újévi beszédében hiva
talosan is megállapította, hogy az osztrák centra
lizmust megszűntnek lehet tekinteni. 

Az általános figyelem akkor már valóban el
fordult a monarchia belső viszályaitól 03 ama 
vihar felé terelődött, melynek távoli vülámai már 
évek óta egyre közelebb érték Magyarország ha
tárait. Tisza működésének utolsó korszakát 
figyelve, nem nehéz megállapítanunk, hogy 1911 
óta állandóan a nemzetiségi kérdéstől nyújtott 
problémákkal foglalkozott. A marokkói fran
cia előnyomulás hatásaként ugyanis az olasz és 
orosz kormányok Törökország ellen léptek ak
cióba, igényeiknek kielégítése pedig csupán az 
európai státuszkvó megbontása árán volt elér
hető, ami az annyi támadási felületet mutató Ausz
tria-Magyarországot súlyos veszedelmekbe sodor
hatta. Míg a vezérkar figyelme a régi osztrák ha
gyományok alapján Itália felé fordult, addig-
Tisza István a cári Oroszországban ismerte fel 
a monarchia ellen törő veszélyt. A máramarosi 
nagyorosz izgatás pöre és Szerbia hadbavonu
lása Oroszország oldalán 1912., Romániáé 1913.,. 
a debreceni orosz-román merénylet 1914. arra 
birták a miniszterelnököt, hogy régi programmja 
megvalósításával a nemzetiségeknek a nemzettel 
való szorosabb egybekapcsolásával nézzen eléje a 
támadásnak. Megindokolta ezt a közös kormány
zat magatartása is, mely a monarchia megtáma
dásának eshetőségeit Romániának nyújtandó en
gedményekkel akarta csökkenteni. Gzernin Otto
kár gróf bukaresti követről azt tartották, hogy-
az erdélyi kérdésben a magyarral ellentétes állás
pontot foglalt el. Amíg ő semmiféle nemzeti 
szemponttól nem érezte kötve magát és versenyre
akart kelni azokkal az Ígéretekkel, amelyeket 
Oroszország Szerbiának és Romániának tett,. 
addig Tisza csupán a magyar állam egységének 
biztosítása mellett volt hajlandó engedményeket 
tenni és azokkal is a magyar államhoz akarta 
közelebb hozni a nemzetiségeket, hogy az orosz, 
támadással szemben való védekezést megköny-
nyítse. Ó a bukaresti követség javaslatait csu
pán figyelmeztetés gyanánt fogadta el, mert 
nagyon jól tudta, hogy nemcsak az orosz-román 
elszakltási, hanem a Gzernin gróftól képviselt 
federativ törekvésekkel szemben is védekeznie 
kell M. érdekében. 

Az orosz veszedelmet nagyban megnövelte azr 
hogy Ausztria M.-nál sokkal több támadási 
felületet mutatott, mert nemzetiségeinek a nem
zeti jelleget nélkülöző kormányzat mellett az 
államegység gondolatától merőben eltérő politi
kai fejlődésük és törekvéseik voltak. Az 1906. 
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választási törvény alapján megválasztott 1907. 
parlamentben a németek erős kisebbségbe szo
rultak, mi által parlamentáris fogalmak szerint 
a kormányzatnak is le kellett volna tennie német 
karakterét. Mivel azonban ez Ausztria és a dua
lizmus feloszlásával volt egyenlő, az egymást 
váltogató kormányok az alkotmánylevél hírhedt 
XIV. §-ában megadott korlátlan hatalommal kor
mányoztak. Ausztria tehát a többség politikai 
érvényesülésétől visszatért az abszolutizmushoz. 
A világháború kitörésekor a birodalmi gyűlés 
már fél év óta nem ülésezett és a nemzetiségek 
elszakadási törekvései következtében nem is hív
hatták össze, mi által a magyar parlament és a 
magyar kormány jelentősége még jobban kidom
borodott, Tisza István alakja pedig oly éles meg
világításba került, hogy az ellenséges propaganda 
csakhamar ő ellene irányította támadásainak 
pergőtüzet és benne kereste a háború okát, amit 
a napfényre került titkos okiratok később fénye
sen megcáfoltak. 

A magyarországi pártellentétek a háború kez
detén az ellenségnek semmi támadási lehetőséget 
sem nyújtottak. A függetlenségi párta szervez
kedés munkájával volt elfoglalva; ezért utazott 
Amerikába Károlyi Mihály gróf, kit hazaérke
zése után 1914 máj. 28. az elhalt Kossuth Fe
renc helyébe pártelnöknek, jún. 22. pedig Kos
suth ceglédi kerületében képviselővé választot
tak. A választás után Károlyi gróf ismét Ame: 
rikába utazott, honnan csak szept. 30., sok vi
szontagság után tudott visszaérkezni. 

Aniíg távol volt, addig az orosz támadás fel
hői a monarchiát már elborították. A cári Orosz
ország e támadást a napfényre került akták ta
núsága szerint akként vezette be, hogy: 1. elő
segítette a szarajevói merénylet végrehajtását 
és ezzel a monarchiának rögtöni elégtéte lre szó-
litó ultimátumát provokálta; 2. hogy a s zerb vá
lasz megadását megelőző napon haderejét a mo
narchia ellen mozgósította, mi által egy hozzá 
nem tartozó kérdésben állást foglalt; 3. hogy 
ugyanakkor Romániát is csatlakozásra kénysze-
rltette és szerb-román szövetségeseinek a mon
archia szerb-román területeit Ígérte oda, mi 
sem háború, sem pedig a monarchia veresége és 
felosztása nélkül nem volt elképzelhető, már pe
dig ez utóbbiak csupán Oroszország katonai be
avatkozása és győzelme útján voltak lehetsé
gesek ; 4. hogy Oroszország a hadüzenetek után 
haderejének túlnyomó részével a monarchia lik
vidálására indult. 

Az események tehát Tisza István aggodalmát 
igazolták, de igazolta Franciaországnak az a 
politikai eljárása is, hogy az ellene vonuló né
met haderőt Oroszország támadásával akarta 
megállásra bírni és ennek ellenében Oroszország
nak a keleten szabad kezet adott. Az a 25 ezer 
darab titkos okirat, mely a háború előzményeire 
vonatkozólag eddig napvilágot látott, egyetlen 
egy olyan darabot sem tartalmaz, mely M. bű
nösségét engedné sejteni. A magyar kormány és 
Tisza István bűnösségót olyan emberek hirdet
ték, akik a M. területéből megnövelt államok 
kormányainak tagjai voltak, vagy azokká lettek, 
vagy azoknak szolgálatában állottak. 

II. A magyar közvélemény a háborús helyze
tet komolyan fogta fel és pártkülönbség nélkül 
a kormány mögé sorakozott. Júl. 24., a belgrádi 
jegyzék átadása után, az egész ellenzék hazafias 
kötelességének teljesítéséről biztosította Tisza 
Istvánt, kinek erős kezében a felelősségteljes 
és gondterhes idők politikájának gyeplője nyu
godott. Az ellenzéki pártok szónoka Andrássy 
Gyula gróf volt. Júl. 28. az országgyűlést királyi 
kézirattal elnapolták. 

Károly trónörökösnek és nejének aug. 2. bu
dapesti látogatása egy szebb jövő reményeinek 
lángját gyújtotta fel a szivekben és ezzel az ak
korddal vették kezdetöket azok a nehéz évek és 
hónapok, melyek a magyar nemzet elé a létkiiz-
delem nagy harcát hengerítették. 

A háborúnak (1. Világháború, XIX. köt.) és az
zal együtt a háborúba sodródott M.-nak politiká
ját a hadüzenetektől kezdve az orosz támadás 
szabta meg, mellyel szemben Conrad báró vezér
kari főnök csakhamar arra a védekezésre szorult, 
melyet Tisza már júl.-ban előre látott és alapul 
venni javasolt. A magyar kormány a háború ki
törése után kötelességszerűen magáévá tette 
ugyan a hadvezetőség rendelkezéseit, midőn 
azonban a Szerbia ellen küldött jelentékeny had
erőt kihasználatlanul kellett észak felé irányí
tania, ami a Balkán-félszigeten oly erővel ingatta 
meg a monarchia erejébe vetett bizalmat, hogy 
Románia Lemberg eleste után Erdély átengedé
sét követelte, ami Czernin gróf bukaresti követ 
szerint még mindig kevesebbet jelentett, mintha 
Oroszország oldalán háborúba lépne, T'isza az 
1879. szövetségi szerződés alapján Németország
hoz folyamodott. Berchtold gróf közös külügy
miniszter útján arra kérte a német kancelláriát, 
hogy Bukarestben, hol addig a dinasztikus kap
csolatok miatt minden kérdésben Romániának 
kedveztek, energikusan foglaljon állást, a maga 
részéről viszont késznek nyilatkozott, hogy a M.-i 
románok vezető embereivel szintén tárgyalásba 
bocsátkozik. Szept. 9-én valóban több olyan en
gedményt helyezett kilátásba, ami a nemzetiségi 
törvény szellemében — mely csak általános jel
legű' jogokat engedményezett — annak konkrét 
gyakorlati alkalmazását jelentette, 12-én pedig 
Tschirschky bécsi német nagykövetet kereste fel, 
ki Németország katonai beavatkozását a had
vezetőségtől meg nem erősített kárpáti arcvonal
ban M. javára kilátásba helyezte. 

Tisza tehát ezzel a német fedezettel háta mö
gött válaszolt Bukarest azon követelésére, mely-
lyel az Erdély államjogi különállásának gondo
latát Czernin gróf követ útján felvetette, a lem-
bergi csata után pedig haderejét az erdélyi ha
tárok felé tolta előre. Tisza szerint az erdélyi 
kérdés nem román kérdés volt, mert Erdély lakos
ságának kisebbik fele nem volt román és mert a 
románok jelentékeny része nem Erdélyben lakott. 

Jagow német külügyi államtitkár szept. 15. a 
német segítséget az orosz támadás előtt álló M. 
részére a német kormány részéről is megígérte, 
kikötötte azonban, hogy a monarehia még áldo
zatok árán is igyekezzék Románia jóindulatát 
megszerezni. Mikor ezek után Ludendorff tá
bornok szept. 18. a neusandeci főhadiszállásra 
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érkezett, a legfőbb rendelkezés a háborúpolitikai 
ügyekben a főhadiszállásról Berchtold ós Tisza 
grófok kezeibe került. A háború tehát csak most 
alakultát azzá a védelmi háborúvá, melyet Tisza 
M. szempontjából egyedül követhetőnek és köve
tendőnek látott és melyet Conrad báró első tá
madásai oly kedvezőtlenül befolyásoltak. 

Hogy a közbelépésnek legfőbb ideje volt, azt 
mi sem mutatta inkább, mint hogy szept. 25. az 
orosz hadsereg elővédéi már M. földjére léptek, 
26. pedig váratlanul Románia fegyveres beavat
kozásának veszélye merült fel, mire Tisza 
Berchtold útján Romániát, mely Erdély katonai 
megszállását kérte, hogy az a monarchia gyen
gesége következtében orosz kézbe ne kerüljön, 
a lépés következményeire figyelmeztette. Bra
tianu miniszterelnöknek biztos tudomása volt 
arról, hogy a hadvezetőség Erdély védelméről 
nem gondoskodott, Tisza István azonban ennek 
tudatában is a fegyveres ellenállást jelölte meg 
az esetleges bevonulásra nyújtandó válasz gya
nánt. Ugyanazon a napon Gzernin grófot a M.-i 
román nemzetiségre vonatkozó pontos adatokkal 
látta el és megígérte, hogy egyes kérdésekben 
konkrét engedményeket fog tenni a románoknak. 

Bár Károly román király az erdélyi kérdésben 
megindult eszmecserét nem folytatta, Tisza be
váltotta igéretót, állandó érintkezésben maradt 
a M.-i román vezető emberekkel és kilátásba he
lyezte nekik az általa megigért adminisztratív 
engedmények közzétételét, amit egyedül az gá
tolt meg, hogy a román kormány szept. végén 
ismét Erdély megszállásának gondolatát vetette 
fel. Ugyanazon a napon, amikor ezt Tisza okt. 1. 
visszautasította, Bratianu román miniszterelnök 
Oroszországgal Erdély fejében titkos szövetségre 
lépett és később a párisi békekonferencián ettől 
a naptól számította magát a szövetséges és tár
sult hatalmak szövetségéhez. 

Tisza e kritikus helyzet kulcsát nem Buka
restben, hanem az orosz betörésben látta és ezért 
okt. 2. a hadseregfőparancsnokságot egy kate
gorikus táviratban az oroszok gyors kiverésére 
és Erdély katonai megerősítésére szólította, egy
ben távirati választ kért a megtett intézkedések
ről. A helyzet valóban súlyossá lett. Popovid 
Aurél román író, ki valamikor az osztrák centra
lista és federálista körökkel állott szoros össze
köttetésben, a lembergi csata után Berchtold út
ján Tiszához fordult az erdélyi kérdésben, most 
pedig a katonai helyzet súlyos voltát kihaszná
landó, a német külügyi hivatal előtt úgy tüntette 
fel a dolgot, hogy Románia szövetségi kötelezett
ségei teljesítésének útjában a magyar kormány 
makacssága áll. A német kormány okt. 4 valóban 
Erdély részére román miniszter kinevezését kérte 
Tiszától, ki a német katonai segítséget igénybe 
venni kénytelen volt, okt. 6. azonban Tisza e 
követelést elutasította. Okt. 10-én a németbarát 
Károly román király meghalt, mire Gzernin gróf 
új engedményeket követelt, Tisza István azon
ban kijelentette, hogy a szept. 9. engedmények
nél többet nem tehet. Ez engedményekben a nép
iskolai törvény módosítását, a hatóságok előtt 
a román nyelv használatát és a választási tör
vény módosítását Ígérte meg. 

Hindenburg nov. 13. táviratban sürgette meg 
az engedményeket, mire Tisza István a szept. 9. 
engedményeket véglegeseknek nyilvánítva, kije
lentette, hogy Románia beavatkozása tisztán az 
orosz harctér eseményeitől függ. További félre
értések elkerülése végett a német főhadiszállásra 
utazott és maga oszlatta el a félreértést. 

Ettől kezdve a figyelem az orosz harcokra irá
nyult, a dec.-i szerbiai balsiker azonban az ellen
séges propaganda tükrében ismét aktuálissá tette 
az «osztrák kérdést». Ezúttal Olaszország lépett 
fel követelésekkel, mire az osztrák Berchtold gróf 
1915 jan. 13. a magyar Burián István bárónak 
adta át helyét, ki Tiszának egyébként is bizal
masa volt. Ha hozzátesszük, hogy a parlament a 
képviselői mandátumokat a békekötésig meg
hosszabbította, úgy Tisza helyzetét M.-on és a 
monarchiában igen erősnek kell nyilvánítanunk. 
Most azonban az olasz támadás súlya is vállaira 
nehezedett, úgy hogy Tisza elhatározásától az 
egész háború sorsa függött. 

Olaszország háborúba lépésétől ugyanis a nyu
gati hatalmak a monarchia összeomlását ós a há
ború gyors befejezését remélték. Mindenütt felké
szültek a nagy eseményre, midőn az olasz és orosz 
hadseregek a Duna vonalán találkozni fognak és 
a neoszláv körök megbízásából ekkor nyújtotta 
át Masaryk Tamás prágai menekült professzor 
a szláv érdekek szolgálatában Seton- Watson út
ján Glerk György angol külügyi osztályfőnök
nek azt az emlékiratot, melyben Olaszország lon
doni szerződésével egy időbon a szláv igényeket 
is körvonalazta. Ez a két okirat világosan mutatta, 
milyen helyzetbe került volna M., ha ellenségei 
1915. áprilisban a háborút diadallal fejezték 
volna be. Olaszország a Dráva felé nyomult előre, 
Oroszország határai a Magyar-Alföldön, Debre
cen fölött futottak volna el. Északon csatlakozott 
volna hozzá Csehország, melynek részére Masa
ryk orosz nagyherceget kért királyul, délen pedig 
az Oroszországtól támogatott Szerbia és Romá
nia, melyeknek trónörökösei orosz nagyherceg
nőket vettek volna feleségül. Oroszország tehát 
Prágán, Bukaresten és Belgrádon áthaladva, 
elérte volna az Adriai-tengert és vasgyűrűvel 
fogta volna körül M.-ot, mely elsorvadásra lett 
volna kárhoztatva. 

Ezt a nagy tragédiát hiúsította meg tehát a 
politikának és a hadvezetőségnek az az együtt
működése, mely 1915. májusban az isonzói kapu 
eltorlaszolásával egyidöben a gorlicei kaput meg
nyitotta. Míg az olasz hadsereg a 11 isonzói csa
tában morzsolódott, addig az oroszok döntő vere
séget szenvedve távolodtak el a Kárpátoktól. 
Bratianu részére ugyan kilátásba helyezték a 
máramarossziget—szatmár—nagyvárad—arad-
temesvári vonalat, de bár elhatározását az olasz 
hatalom döntésétől tette függővé, a gorlicei át
törés után visszavonult. 

Május 26. az országgyűlést királyi kézirattal 
elnapolták, midőn pedig nov. 30. újból összeült, 
csakhamar tanuja lett annak, hogy az orosz 
hatalom és keleti szövetségesei ellen a védekezés 
teljes sikerrel járt. Az orosz hadsereg döntő 
vereséget szenvedett és új támadástól nem kellett 
tartani. Szerbia és Montenegró megszállás alá 
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kerültek, királyaik elmenekültek. Románia mély 
hallgatásba burkolózott. A győztes hadak É.-on 
Oroszország belső részeiben, D.-en SzaloniM 
felé hadakoztak. 

Magyarország szempontjából a háború bef éje-
lettnek volt tekinthető és annak tartotta Tisza 
István is, ki 1915 őszi előterjesztéseiben az elért 
sikerek alapján biztosítható béke megkötésére 
törekedett. 

III. M. szempontjából nem volt előnyös, hogy a 
háború tovább folyt ós hogy a keleti fronton el
ért nagy katonai sikereket a központi hatalmak 
sem katonai, sem pedig politikai tekintetben 
nem használták ki. Katonailag azért nem, mert 
az egész keleti frontot nemcsak fenntartani, de 
gyengítve kellett fenntartani; politikailag pedig 
azért nem, mert a megvert Oroszországot nem 
tudták különbékére kényszeríteni. 

Ennek a mulasztásnak lett az eredménye az, 
hogy amíg a frontcsapatokat a keleti frontról a 
nyugatira szállították, addig a nyugati hatalmak 
eaját hadseregeik tehermentesítése érdekében a 
támadás súlyát ismét a keleti frontra helyez
ték át. 

Amíg Falkenhayn tábornok Verdimnél, Con-
rad báró pedig Asiagónál keresték egy korai ós 
meddő áttörés lehetőségeit, addig 1916 nyarán 
az egész keleti front lángbaborult. 

A támadás célpontjául ezúttal a neoszláv 
politikusok (Miljukov) és nyugati ügynöksé
geik és irodáik (párisi és londoni ügynök 
ségek) sürgetésére a haldokló Ferenc József 
birodalmát szemelték ki, vagyis Oroszország
nak és keleti szövetségeseinek biztosították 
ama tervek végrehajtását, melyekről 1914. 
még nem akartak hallani. Amíg a magyar kato
nák az olasz fronton véreztek, addig az oroszok
nak 1916 jún.-ban Lucknál sikerült az osztrák
magyar frontot áttörni. Ugyanakkor az egész 
balkáni front megmozdult és Szalonikiból, me
lyet a központi hatalmak megszállni elmulasz
tottak, Sarrail francia tábornok tekintélyes had
erővel nyomult észak felé, melyhez nyugaton 
egy olasz hadsereg csatlakozott. M.-ra nézve 
azonban az volt a legfontosabb, hogy Románia 
1915. igényelt határait az 1916 aug. 17. bukaresti 
titkos szerződésben tálcán kapta meg és az orosz 
támadástól fedezve, oro3z katonai felügyelet 
alatt, mohón vetette magát Erdélyre, melyet a 
hadvezetőség ezúttal is fedezetlenül hagyott. 

A magyar kormány vállaira tehát súlyos ter
hek nehezedtek, mert a háború elért nagy dia
dalai megnyugvás helyett olyan ellenséges tá
madást hoztak, melyet a mulasztások katasztró
fává fejleszthettek. Tisza vállain azok a terhek, 
melyeket az önvédelem diadalai levettek, a há
ború folytatása és szerencsétlen fordulatai kö
vetkeztében megsokszorosodva kerültek vissza. 
1915 júniusban, Gorlice után, még könnyen uta
síthatta el az ellenzéknek azt a követelését, hogy 
koncentrációs kormány alakuljon és hogy az el
lenzék ezáltal a felelősségben is, de más minisz
terelnök alatt a közeledő sikerekben is osztoz
hassak, az 1916 jún. 1. összeült parlament azon
ban az ellenséges haderők felvonulását szemlélve, 
mellyel szemben Tisza is tanácstalannak lát

szott, mert azt rajta kívül álló körülmények tet
ték lehetővé, erős nyugtalanságot árult el. Az 
1916 elején létrejött pártközi béke felbomlott és 
júl. 4. Andrássy Gyula gróf az ellenzék nevében 
a kormánytól rendszeres tájékoztatást követelt, 
mire az ellenzéki pártok bizalmi tanácsot alakí
tottak, melyben az egyes ellenzéki pártok vezető
emberei foglaltak helyet. Az új alakulás szem-
melláthatólag ellenzéki koncentrációnak tűnt 
fel, holott a lelkekben rejlő nyugtalanság jele 
volt. Három nappal azután az egész koncentráció 
felbomlott, mert az ellenzék radikális tagjai 
Andrássy veje, Károlyi Mihály gróf vezetése 
alatt, a német szövetség alapján álló független
ségi pártból kiváltak és a harc idején hadat üzen
tek a közös ellenség ellen harcoló szövetséges
nek. Bármilyen súlyos volt is ez elhatározás, a 
külső körülmények mindenesetre megadták mentő 
körülményeit, mert a központi hatalmak a keleti 
hadmüveletek befejezése után a helyes tájékozást 
elveszítették, e körülmények azonban csak meg
indokolják, de nem mentik azt, hogy ez az elha
tározás a legsúlyosabb időpontban történt. Ká
rolyi új pártot alakított és míg a mérsékeltek 
Apponyi gróf elnöklete alatt újra szervezkedtek, 
addig az új párt Károlyi vezetése alatt az álta
lános választójog eszméjét választotta jelszóul, 
hogy megnyerje magának a tömeget, illetőleg, 
hogy a tömeget a német szövetségtől elvonja, 
ami minden emberi számítás szerint sem jelentett 
mást, mint a veszedelem idején a közös front 
megbontását. Mivel Tisza Istvánról közismert 
volt, hogy az általános választójogot elvi alapon 
ellenezte, a támadás voltaképen ellene volt in
tézve ; Tisza ezáltal a radikális ellenzék kis cso
portján kívül szembekerült az általános választó
jog népszerű eszméjével is és ezzel az ellenséges 
propaganda oly támadási felületre talált, melyet 
a végletekig kihasználni törekedett. Annál in
kább, mert a gyönge monarchiának az erős Né
metországtól való elválasztása ós könnyű le
fegyverzése volt az ellenség célja és programmja 
is, és ez a cél és programm a támadás tetőpontján 
M.-on visszhangra talált. Szeptember 5. Andrássy 
a külügyi vezetés felelősségét keresve, a delegá
ciók egybehivását követelte : azokét a delegáció-
két.melyek megtartásához hiányzott — Ausztria. 
A politikai helyzet ugyanis 1914 óta M. előnyére 
tolódott el, ami a háború elmultával Ausztria és 
M. államjogi kapcsolatának a kiegyezés alapján 
új elrendezését vonta volna maga után ; a dele
gációk összehívása tehát egy elmúltnak tekintett 
állapot és gyakorlat visszaállítását jelentette, 
ami különben Ausztria elszakadni kész nemzeti
ségeinek képviselete részéről nemcsak Károlyi 
Mihály németellenes frontját erősítette volnameg, 
de a védelem közös frontját megbontva, éppen a 
támadás tetőpontján, katasztrófát idézett volna 
elő. Tisza nehéz helyzetben volt, mert az ellen
séges támadás pergőtüzében kellett állást fog
lalnia egyrészt az általános választójoggal és az 
általa fedett demokratikus államrenddel, más
részt pedig a kiegyezést alkotó törvények gya
korlati alkalmazásával szemben. Midőn parla
menti többsége élén szept. 21. a javaslatot elve
tette, az ellenséges propagandát maga szerelte 
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fel azzal a támadó fegyverrel, mely öt a béke és 
haladás, a demokrácia és parlamentarizmus elvi 
ellenségének tüntette feL Az elutasítás jutott 
osztályrészéül Apponyi közvetítő javaslatának 
is, mellyel az osztrák birodalmi gyűlés egybe-
hívását, annak hiányában pedig, delegációk hiá
nyában, a közös külügyminiszternek a magyar 
parlament elé vonását javasolta. Mivel ez a ja
vaslat a kiegyezést M. előnyére változtatta volna 
meg, Tisza látszólag a revízió gondolatával is 
szembe került. A mérkőzés után még jobban ra
gaszkodott a hatalomhoz és a trónra lépő Károly 
király koronázására többsége élén, József főher
ceg ellenében, magát választatta meg nádor
helyettesnek. 

A dec. 30. végbement budavári koronázás a 
háború ellenére is szokatlan távlatait mutatta 
be a magyar királyság kilencszázr.dos hagyomá
nyainak. A hódolatból Horvátország és a nemze
tiségek sem hiányoztak. A történelmi M. apoteó
zisa pillanatában az ellenség már elhagyta M. 
területét és a nemzet új bizalommal tekintett a 
jövő elé. 

Csak a beavatottak tudták azonban, hogy Fe
renc Józsefnek nov. 21-én elkövetkezett halála 
egyben egy régi korszaknak lezárását jelentette. 
Tisza bizalmasát, Burián grófot, a Bukarestből 
visszaérkezett Gzernin gróf, Ferenc Ferdinánd 
egykori bizalmasa és a nemzetiségi problémák 
megoldásának kérdésében Tisza elvi ellenfele vál
totta fel. Az ő kezébe került tehát az ellenzék 
vezéreinek emlékirata is, melyben azok koncen
trációs kabinet alakítását javasolták ós az ő útján 
jelentek meg (köztük márc. 22-én Károlyi 
Mihály gróf) a bádeni főhadiszálláson tartózkodó 
Károly király előtt. A monarchia sorsának inté
zése tehát Gzernin gróf kezébe ment át. 

Tisza, többségének erejében bízva, ezzel a 
kombinációval szemben is kész volt felvenni a 
harcot és 1917 ápr. 12.,az országgyűlést bizony
talan időre elnapolta. Ápr. 28. azonban már ki
rályi kézirat irta elő a többség élén álló kor
mánynak a választójog kiterjesztését. Károlyi 
Mihály máj. 8. barátaival együtt az általános 
választójog alapján álló demokrata-blokkhoz 
csatlakozott és ezáltal lefelé a szocialistákkal, 
kik ápr. 9. Budapesten titkos kongresszust tar
tottak, máj. 1. az általános választójog mellett 
tüntettek, 2-án pedig 1 órás sztrájkot rendeztek, 
felfelé pedig Gzernin gróffal találta meg a kap
csolatot, kinek politikája iránt pártja bizalmát 
fejezte ki. Tisza István a királyi leiratra támasz
kodó ellenzékkel szemben most már magáévá 
tette a koncentráció gondolatát, a kormányába 
meghívott alkotmánypárti képviselők azonban 
nem csatlakoztak, mire érezve azt, hogy a kom
binációk viharában többsége élén is gyönge ma
rad, a Gyöngyösre utazó Károly király vasúti 
kocsijában lefolyt kihallgatás után, máj. 23. 
beadta lemondását. 

Az új kormány az uralkodóval a választójogi 
reform megalkotását magában foglaló egyez
mény alapján az alkotmánypárthoz tartozó Ester
házy Móric gróf vezetése alatt a kisebbségi pártok 
soraiból alakult meg. Miniszterelnök: Esterházy 
Móric gróf; király személye körüli miniszter: 

Batthyány Tivadar gróf (aug. 18. óta tárcanél-
küli miniszter, helyét Zichy Aladár gróf foglalta 
el); belügyminiszter: Ugrón Gábor; igazságügy-
miniszter : Grecsák Károly; vallás- ós közokta
tásügyi miniszter: Apponyi Albert gróf; föld-
mi velésügyi miniszter: Mezössy Béla ; keres
kedelmi miniszter : Serényi Béla gróf; pénzügy
miniszter: Gratz Gusztáv. A honvédelmi tár
cát Szurmay Sándor altábornagy megtartotta. 
Tárcanélküli miniszterek: Zichy Aladár gróf 
horvát miniszter, aug. 18. utóda Unkelheuser 
Károly; Földes Béla egyetemi tanár az átmeneti 
gazdaság ügyeinek intézésére; Vázsonyi Vilmos 
a választójog kidolgozására, és aug. 18. óta 
Batthyány Tivadar gróf. Itt kell megemlítenünk, 
hogy a kormány jún. 19. Wickenburg István gróf 
fiumei kormányzó helyére júl. 7. Jekelfalussy 
Zoltánt, 24. pedig Horvátország élére Mihalovics 
Antal bánt állította. Személyi változásnak volt 
tekinthető Beöthy Pál képviselőházi elnök le
mondása is. Helyébe júl. 3. a munkapárti Szász 
Károlyt választották (Tóth Jánossal szemben, 
188:138 szavazattal). Károlyi Mihály gróf, ki 
jún. 6. óta egy radikálisokból, demokratákból és-
szocialistákból álló választójogi blokk élén állott, 
a király személye körüli miniszter akart lenni, 
hogy Gzernin gróffal közvetlen kapcsolatot léte
sítsen, a további agitáció érdekében azonban 
Budapesten maradt ós helyét Batthyány Tivadar 
gróf foglalta el. A választójogi törvényjavas
latot, melynek érdekében Esterházy-mik jún. 21. 
a parlamentben elmondott programmbeszéde sze
rint a kormány még a parlament feloszlatásától 
és a háborús választástól sem riadt vissza, Vá
zsonyi Vilmos igazságügyminiszter volt kidol
gozandó. Bár Tisza többségét a nehéz időkre való 
tekintettel a kisebbségi kormánynak rendelke
zésére bocsátotta, jún. 27. az utcai tömeg már a 
munkapárt helyiségét támadta meg, ami az addig 
szilárdan álló belső front bomlásának első meg
nyilatkozása volt. 

Esterházy gróf idegei lassanként felmondották 
a szolgálatót és helyét aug. 20. Wekerle Sándor
nak engedte át, kit a többség változatlan bizal
máról biztosított. A kabinet személyi változásait 
már említettük. Hadik János gróf belépésével 
a tárcanélküli miniszterek száma ötre szapo
rodott. 

Wekerle kormánya dec. 21. végre beterjesz
tette a több mint ezer oldalas választójogi tör
vényjavaslatot, melyben a 24 éves korhatáron 
kívül a Károly-csapatkereszttel biró kiskorúak
nak is választójogot adott, a választók számát 
pedig 1-8 millióról 3'8 millióra emelte fel. Tisza 
István a javaslattal szemben erős ellenállást fej
tett ki, mire Wekerle januárban új kormánypár
tot alakított, melyhez febr. 1. Andrássy gróf al
kotmány- és Apponyi gróf függetlenségi cso
portja, 4. pedig a néppárt és a Vázsonyi vezetése 
alatt álló demokrata párt is — pártszervezeteik 
fenntartása mellett — csatlakoztak. így alakult 
meg a 48-as alkotmánypárt, mely elnökeivó 
Andrássy és Apponyi grófokat választotta. Ká
rolyi Mihály grófot, ki az alakuláshoz nem csat
lakozott, unokatlvére, Károlyi Imre gróf jan. 20. 
nyilt levélben támadta meg. 
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A demokrata párt belépése folytán a választó

jogi blokk is kettészakadt és febr. 9. megszűnt. 
Jan. 25. óta Wekerle második kormánya in

tézte az államügyeket, melyben a belügyi tárcát 
Tóth János, az igazságügyit Vázsonyi, a föld-
mlvelésügyit Serényi gróf, a kereskedelmit Szte-
rényi József báró, a pénzügyit Popovics Sándor 
kapták meg. A táreanélküU miniszterek száma 
Esterházy Móric gróffal és Windischgraetz La
jos herceggel szaporodott, az utóbbi csakhamar 
az újonnan szervezett közélelmezési miniszté
rium vezetését vette át. 

A lemondott Ugrón Gábor márc. 13. Erdély 
királyi biztosa lett. 

Mikor Károly király ápr. 15. váratlanul Buda
pestre érkezett, senki sem tudta még, hogy Czer
nin gróf békekisérlete kudarcot szenvedvén, a 
király ismét M.-tól várta, hogy a politikának 
irányt adjon. A sors iróniájaként Czernin éppen 
Budapesten adta át lemondását és szemtanuja 
volt annak, hogy helyét Burián gróf foglalta el. 
Tisza bizalmasának hivatalba lépésekor a We-
kerle-kormány Andrássy javaslatára még aznap 
lemondott, Szterényi báró kabinetalakítási kísér
lete után azonban máj. 5. új kinevezést kapott. 
A beállott fordulattal számolva, Wekerle Vázso-
nyit elejtette (Vázsonyival együtt Apponyi és 
Esterházy grófok, Földes és Tóth is lemondot
tak ; a belügyi tárcát Wekerle vette magához, 
a kultusztárcát Zichy János gróf, az igazság
ügyit Töry Gusztáv vállalta, Esterházy gróf 
és Földes miniszterek helyét nem töltötték be), 
bemutatkozásakor pedig bejelentette, hogy a vá
lasztójogi törvényjavaslatba felveszi az állandó 
lakóhely, a kiskorú Károly-esapatkereszteseknól 
pedig az általános követelmények kikötését, mi 
által a választójog keretei szűkebbre szorultak. 

Ezzel a választójogi harc is véget ért ós ismét 
a kimerülésig vívott háború problémái kerültek 
előtérbe. 

IV. A háború gyakorlatilag eltemette a dualiz
must. Ausztria Férem József élete végéig telje
sen passzív szerepet vitt, amidőn pedig Károly 
király az osztrák birodalmi gyűlést Czernin gróf 
javaslatára 1917 ápr.-ban ismét összehívta, 
Ausztria nemzetiségei egymás után és egy érte
lemmel a dualizmus ellen nyilatkoztak. Ausztria 
tehát semmiképpen sem volt ugyanazon állam
alakulatnak tekinthető, mely az 1867-iki kiegye
zést megkötötte. 

Ezzel szemben M. egységét sem ellenséges tá
madás, sem Czernin gróf nak a radikális elemek
kel kötött szövetsége nem bontotta meg, hanem 
Németország nyugtalanságát váltotta ki, ami 
1918 máj. 12. Hindenburg és Arz tábornokok 
spaai egyezményéhez vezetett, mely a monarchia 
katonai kereteit a német katonai keretekbe illesz
tette. M. sem maradt azonban a régi, mert a cí-
ínerkérdés rendezése után a gazdasági viszony
lat rendezésének szüksége, Galícia ellenében Dal
mácia átkapcsolása és a délszláv kérdés rende
zése, a katonai kérdés megoldása egy új M. kör
vonalait bontották ki. 

Ezt a természetes átalakulást akadályozta meg 
a júliusi franciaországi vereség, mely a vissza
vonuló német csapatok nyomában az ellenséges 

propaganda és a szélső elemek sikereként, mér
tani haladványban növelte meg a bomlás erejét,, 
mely Bulgária fegyverletétele után a páni féle
lem és a forradalom gondolatát robbantotta ki,. 
hogy járhatóvá tegye az utat az ellenséges mili
tarizmus szuronyai előtt. 

Bulgária kiválása oly közelről érintette M.-t,. 
hogy a céltalan háború izgalmaiban mindenki 
elveszítette az önuralmat és a nyugodt Ítélet
alkotást. 

Midőn Károly király okt. 16. manifesztumá
val az osztrák császárság formailag is arra az útra. 
tért át, amelyen az előjelek szerint már egy idő-
óta haladt, M.-t csupán a pragmatica sanctio 
szálai kötötték össze a monarchia többi orszá
gaival és ezzel a perszonális unió alapján lehet
séges önálló berendezkedés programmja magától 
született meg. A közös hatóságok likvidálását 
vagy az új viszonyoknak megfelelő átépítését 
azonban az események rohanásában senki sem 
kezdette meg. Wekerle a munka szervezésének a 
megindítása helyett lemondott, a szélső ellenzék 
pedig a konzervatív erők szétrobbantásával a 
hatalom megszerzésére törekedett. így követelte 
Lovászy Márton a parlamentben a Németország
tól való elszakadást és az ellenséges hatalmak 
szövetségéhez való csatlakozást, mire a mentelmi 
bizottság dorgálásra ítélte őt. Tisza István fel
ismerte a politikai helyzettől nyújtott előnyök 
horderejét és okt. 17. a perszonális unió állapo
tának adminisztratív berendezése iránt tett javas
latot, melynek előkészítése érdekében okt. 23. az. 
összes mérsékelt pártok egy hatalmas többséggé 
olvadtak össze, Wekerle azonban a nemzeti ele
mek felkészülésével együtt vette a forradalom 
első jeleiről szóló híradásokat is, mire újból a le
mondás mellett határozott. 

V. M. történetében 1918 okt. 23. sorsdöntő nap
nak bizonyult, mert nyilvánvalóvá lett, hogy a 
nemzeti függetlenség intézményes berendezését 
a nemzet erői ellen törő forradalom oly erővel 
ellensúlyozza, hogy legjobb esetben a polgár
háború veszélye, de talán a polgárháborúnak a. 
fegyveres ellenségtől való kihasználása sem lesz 
elkerülhető. 

A munkapárt, mely még mindig a többség bir
tokában volt, a munka érdekében feloszlott ós 
egybeolvadt az alkotmánypárttal, melynek élén 
Avponyi gróf az új berendezkedés alapjául M. 
határainak biztosítását ajánlotta. Vele szemben 
a szélső ellenzék az ellenséges hatalmakhoz való 
csatlakozást követelte, mert Károlyi Mihály el
hitette magáról, hogy az entente csak vele haj
landó békét kötni. Az ellentéteket Andrássy gróf 
azzal akarta áthidalni, hogy még egyszer fel
vetette a koncentrációs kabinet gondolatát, 
melyet a mérsékelt pártok egy értelemmel ma
gukévá tettek ugyan, az új kormány összeállí
tása azonban késedelmet szenvedett. Burián 
gróf helyét okt. 24. Andrássy foglalta el, 25-ón 
pedig Károly király érkezett Gödöllőre, hogy a 
válságot elsimítsa. Tisza idegei akkor már fel
mondották a szolgálatot, minden ellene látszott 
fordulni és így Andrássy távozása után a kor
mány megalakításánál a nemzeti erők koncen
trációja érdekében Apponyi személye lépett a 
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homloktérbe. Mig a tárgyalások folytak, addig 
Károlyi Mihály Nemzeti Tanács néven mellék
kormányt alakított, mely a királyi kormány élére 
eaját vezérét szerette volna állítani és ebben a 
törekvésében az utcára támaszkodott. A Nem
zeti Tanács a függetlenségi párt embereiből 
(Ábrahám Dezs6,Batthyány Tivadar gróf, Fényes 
László, Hock János, Jánosi Zoltán, Lovászy 
Márton), a radikálisok közül (Diner-Dénes 
József, Jászi Oszkár, Biró Lajos, Hatvány La
jos, Sándor Pál) és a szocialista párt emberei
ből (Böhm Vilmos, Garami Ernő, Garbai Sán
dor, Kunfi, Zsigmond, Schivimmer Róza, Welt-
ner Jakab), összesen húsz taggal alakult meg. 
A forradalmi szervezkedésre való tekintettel a 
Budapesten állomásozó csapatok parancsnoksá
gát egy idő óta már az erős kezéről ismert Luka-
•chich tábornok vette át. 

Amig a forradalom, ügynökei útján, óráról
órára szervezettebbé lett ós ereje rohamosan 
növekedett, addig a nacionalista többségnek 
okt. 23. óta sem kormánya nem volt, sem vezére 
nem akadt. Okt. 26. Andrássy gróf a külügyi 
tárca átvételére, veje, Károlyi Mihály pedig a 
kormány elnyerése végett Bécsbe utaztak, ahol 
•azonban a nemzeti érdek még egyszer felülkere
kedett a forradalmon és József főherceget, a 
nádorok népszerű utódát homo regiusként irá
nyította Budapestre, hová ugyanakkor Károlyi 
üres kézzel érkezett meg. József főherceg pro-
grammja M. határainak védelme és a biztosított 
határok között a független állami élet berende
zése volt, mert Ausztria már akkor darabokra 
készült hullani. Ezzel szemben a Nemzeti Tanács 
forradalmi elemei a rögtöni fegyverletételt és a 
német szövetség felbontását, a katonák haza
szállítását és a nemzetiségek önrendelkezési 
jogát sürgették és ez a programm nyert végre
hajtást attól kezdve, hogy Károlyi 27. este a kor
mány átvételére való felhatalmazás nélkül Buda
pestre érkezett. 

Károlyi csalódása már 28. mozgásba hozta 
híveit és a tömeg Budára indult, hogy a "Várban 
tárgyaló homo regiusnak rosszalását fejezze ki 
és tőle Károlyi kinevezését követelje. A Lánc
hidat védő karhatalom azonban a tömeget fel
tartóztatta és az utcai harcban két ember életét 
veszítette. Mikor 29. végre Hadik János gróf a 
kormány összeállítására megbízást kapott, a Nem
zeti Tanács a nyilt szakítás útjára tért. Az állam
rendőrség csatlakozván, az új kormány is kar
hatalomra tett szert és M. két kormány birtoká
ban a polgárháború felé sodródott. Hadik gróf 
kormánya Budáról, Károlyi grófé a pesti Asto
ria-szállodából intézte rendelkezéseit. Okt. 30. 
a forradalmi szervezetek egymás után hatal
mukba kerítették a tórparancsnokság épületét, az 
állomásépületeket, a postát és a telefonközpon
tokat; 31. reggel már az egész főváros a Nem
zeti Tanács kezében volt, mire Károly király 
Schönbrunnból telefonon Károlyi Mihály grófot 
nevezte ki miniszterelnökké, sőt a fegyveres erőt 
is rendelkezésére bocsátotta. Károlyi magának 
az elnökségen kívül a pénzügyi tárcát tartotta 
meg, államtitkárul pedig Szende Pál ügyvédet 
vette maga mellé. Belügyminiszter: Batthyány 

Tivadar gróf, kultuszminiszter: Lovászy Márton, 
földmívelés- ós igazságügyminiszter Búza Barna, 
közélelmezési miniszter Nagy Ferenc államtit
kár, mind a négyen a Károlyi-párt emberei vol
tak. A kereskedelmi tárcát a szocialisták élén 
álló Garami Ernő, a népjóléti- ós munkaügyi 
tárcát a szocialista Kunfi Zsigmond kapta meg. 
A hadügy élére Linder Béla vezérkari alezredes 
került. Búza hivatása volt megalkotni a föld
reformot, Linderé leszerelni a hadsereget, mig a 
nemzetiségi kérdés rendezését Jászi Oszkár 
tárcanélküli miniszter vállalta el. 

Délután Tisza István grófot budapesti lakásán 
meggyilkolták (1. Tisza-per, XVIII. k.) 

VI. A magyar politikai életnek mindig nagy 
fogyatékossága volt az, hogy teljesen elmerül a 
helyi eseményekben és a külvilággal nem törő
dik, holott egy minden oldalról kontinentális 
állam sorsa teljesen adott keretben mozog, mely
ből emberi erővel kilépni sohasem tud. M. sorsát 
sem az októberi forradalom szabta meg, mert ha 
mindaz beteljesedik, amit a forradalom vezetői 
elképzeltek, akkor az egész világ a paciflzmus-
ban olvadt volna fel. A tényleges helyzet azon
ban ezzel a képzelődéssel homlokegyenest ellen
kezett és a M. megszállására készülő haderők 
még ügynökeiknek teljes sikerrel járó fáradozá
sait is felülmúló sikert értek el akkor, midőn M. 
az önvédelem feladásával határait az ellenséges 
militarizmus előtt önként megnyitotta. 

Oroszország hatalmának összeomlása óta 
ugyanis a háború súlypontja többé nem oszlott 
meg nyugat és kelet között, hanem végleg nyu
gatra költözött át, tehát a dunamenti területek 
sorsa 1918 július óta Versaillestól függött. Ver-
saillesból tekintve azonban a helyzet korántsem 
látszott kedvezőnek, mert Hindenburg csapatai 
zárt sorokban, lépésről-lépésre haladva vonultak 
vissza; Mackensen csapatai ugyanezt tették 
Románia területén és így a központi hatalmak a 
visszavonulásban is zárt egységet mutattak. A 
francia vezérkar attól tartott, hogy a két haderő 
visszavonulása meg fogja erősíteni a megrövi
dült frontokat és az önvédelem sikere lehetet
lenné teszi a katasztrofális összeomlást, mely egy 
súlyos béke diktálhatásának győzelem hiányában 
egyetlen előfeltétele. A franciák ma már nem 
csinálnak titkot abból, hogy akkori aggodalmu
kat feltárják és hogy M.-ot állítsák aggodalmaik 
közepébe, mert ha Mackensen M.-on fedezetet 
talál, akkor Németország veretlen marad és a 
békeszerződés kedvező esélyei csökkenni fognak. 
Azt is nyíltan megmondják azonban, hogy ettől 
az aggodalomtól M. mentette meg őket, mikor 
1918 nov. 1. a fegyverben álló ellenség előtt a 
fegyverletétel mellett határozott. A magyar kor
mány abban a hitben volt, hogy erre mindenki 
le fogja tenni a fegyvert, azonban ennek ellenke
zőjénél is több történt, mert az ellenség nemcsak 
a fegyvert tartotta meg, de az ellenséges katonai 
írók szerint M. fegyverletétele M. fegyveres meg
szállását, Mackensen elfogatását, Németország 
délkeleti határainak megközelítését és végleges 
lefegyverzését tette lehetővé. 

M. szempontjából a háború befejezése tehát 
korántsem olyan egyszerű fejlemények sorozata 
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volt. A monarchia formailag még Ausztria nem
zeteinek kiválása ellenére is megmaradt és mint 
ilyen kötötte meg az 1918 nov. 3. páduai fegy
verszünetet, melyben a tárgyalást a szövetséges 
és társult hatalmak részéről Olaszország vitte, 
amely teljhatalommal rendelkezett és mert kü
lön utasítást nem kapott, a maga által igényelt 
olasz nyelvterületek biztosítására törekedett; 
azonkívül csupán az volt a kötelessége, hogy az 
érdekkörébe utalt monarchia területén a rendet 
és a békés átalakulást biztosítsa. Ebból a szem
pontból tehát a páduai fegyverszüneti szerződés 
M. határait tényleg érintetlenül hagyta és azok
nak biztosítása elé kívülről nem gördültek aka
dályok. 

Annál több aggodalom fogta el azonban a 
francia katonai köröket, amelyek egyedül és ki
zárólag a német problémával foglalkoztak, mikor 
a visszavonuló német csapatok Mackensen alatt 
Németország déli határainak védelmére M.-on 
megállani készültek. A francia katonai körök 
tehát a páduai fegyverszüneti szerződésben olyan 
akadályt találtak, melyet eltüntetni érdekükben 
állott, melyet azonban nemzetközi kötelező jelle
génél fogva szövetségeseik hozzájárulása nélkül 
el nem tüntethettek. 

Ebben a reájuk nézve nehéz helyzetben tette 
meg a magyar kormány a semlegesség és fegy
verletétel iránt nov. 1. kiadott — senkitől nem 
várt — nyilatkozatát, mire nyomban megjelen
tek azok a kormányok is, melyek M. területéből 
részt kérve, a páduai fegyverszünet alapján álló 
Olaszország helyett a Németország ellen új há
borút indító francia vezérkar mellé állottak. Ká
rolyi gróf Sem fogadta el a páduai szerződést és 
nov. 8. Belgrádba utazva, maga jelent meg a bal
káni haderők francia parancsnokánál, kitől fegy
verszünetet kért. A kérés Franchet d'Esperey 
tábornokot kényes helyzetbe hozta, mert nem
csak francia csapatokkal rendelkezett és a ver-
saillesi főtanács rendelkezése alatt állva, a pá
duai fegyverszüneti szerződést Franciaország 
súlyos felelőssége nélkül nem változtathatta 
meg; viszont francia létére a francia katonai és 
politikai érdeket előmozdítani kötelessége volt. 
Franchet d'Esperey feladatát igen ügyesen ol
dotta meg. Kijelentette, hogy fegyverszünetet 
nem köthet, mert az már Páduában létrejött, 
ellenben katonai konvenciót kész kötni és ebben 
a konvencióban a Szabadka—Maros-vonal meg
szállási jogát kérte, mi által Szabadkán keresz
tül Mackensennél hamarabb Budapestre vonul
hatott, a Maros-vonal birtokában pedig a Romá
niában álló Mackensent gyors hazatérésre, sőt 
hadseregének feloszlatására is kényszerítette. 
Másnap, nov. 9. Spaaban létrejött a német fegy
verszünet és ettől kezdve Franchet d'Esperey 
megszabadult a gondtól, hogy Mackensen seregé
nek lefegyverzésével és Németország déli hatá
rainak megszállásával foglalkozzék. A német 
kormány maga utasította Mackensen-t a leszere
lésre és a franciák figyelme a Duna vonaláról a 
német békeszerződés megalkotása felé irányult. 
Hálából azonban most már maguk állottak szol
gálatába mindazon igényeknek, melyeknek meg
valósítását dunamenti szövetségeseik, a cse

hek, szerbek és románok, Oroszország hiányában 
a franciáktól várták. így történt, hogy amíg M. 
magát semleges állammá nyilvánította és le
tette a fegyvert, addig az ellenséges haderők-
fegyvereiket megtartották és francia tábornokok 
vezetése alatt nyomultak előre, hogy M.-nak 
kétharmad részét maguknak foglalják el. Észak 
felől a csehek Féllé, kelet felől a románok 
Berthelot, dél felől a szerbek Franchet d'Es
perey tábornokok vezérlete alatt kezdették meg 
az előnyomulást; az egymással és a budapesti 
kormánnyal való érintkezés postaszolgálatának 
lebonyolítása végett pedig egy francia alezredest 
küldöttek Budapestre. 

M. így olasz érdekkörből francia érdekkörbe 
került s hogy Olaszország ezzel a változással 
szemben semmit se tehessen, Franciaország és 
Szerbia között Olaszország ellen támadó szövet
ség jött létre. 

A magyar kormánynak e változásokról semmi 
tudomása sem volt. Ő magát semlegesnek tar
totta és letette a fegyvert. A belgrádi katonai 
konvenciót fegyverszüneti szerződésként tün
tette fel és a páduai szerződés közzétételét eltit
kolta. Azt hitte, hogy a külvilág a Budapesten 
foganatosított rendelkezések szerint igazodik, 
pedig M. 1918 nov. 1. óta súlytalanná lett. A 
monarchiából kilépett, kormányát el nem ismer
ték, területét blokád alá helyezték, határait a 
háború befejezése ellenére hódító csapatok lép
ték át és a lefegyverzett lakosság ellen fordulva,, 
mindinkább összeszorították a magyar kormány
tól igazgatott területet, ami a rend fenntar
tását lehetetlenné tette és anarchiához kellett 
vezetnie. 

Károlyi gróf kormányának sorsa tehát kez
dettől még volt pecsételve. 

VII. A kormány nov. 1. felmentést kért az eskü 
alól, melyet egy nappal előbb József főherceg-
kezeibe letett, mit a király meg is adott és ettől 
kezdvo a királlyal szemben felelősség nélkül 
vitte az ügyeket. Mikor Károly király nov. 13.. 
kiadott eckartsaui nyilatkozatában az állam
ügyek intézésétől visszavonult, a kormány 
nov. 16. a köztársaságot proklamálta és a par
lamentet feloszlatta. A képviselőház önmagát 
oszlatta fel, a főrendiház pedig berekesztette ta
nácskozásait. A teljes bizonytalanságban növekvő-
zavart a kormány azzal tetézte, hogy a belakol-
tatás elrendelésével és a ruharekvirálással a ma
gántulajdonhoz nyúlt és ezzel az erőszakos szo
cializálás előtt nyitotta meg az utat, mely tető
pontját a kommunizmus alatt érte el. 

Csak most vált észrevehetővé a nyugtalanság1, 
melyet a fegyveres megszállások okoztak, ame
lyek ellen azonban a kormány hiába fordult Vyx 
alezredeshez, kit a szövetséges és társult hatal
mak budapestimeghatalmazottjának hittek, mert 
annak semmire sem volt felhatalmazása. így a 
kormány maga is kénytelen volt ellenmondás 
nélkül végrehajtani a kapott utasításokat. De
cember 10. francia gyarmati csapatok érkeztek 
Mackensen átvételére, mire a kormány a tábor
nagyot Budapestre hívta és 16. Fótra internálta, 
honnan a franciák 1919 jan.-ban önhatalmúlag 
Szalonikiba szállították. 
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A külső front feladása lehetetlenné tette a belső 
front megtartását is és a Nemzeti Tanács irányí
tása lassanként a polgári elemek birtokából a 
szélső elemek kezébe ment át. December 10. je
lent meg a Vörös Újság első száma, melyben a 
nov. 18. Moszkvából hazatért Kun Béla kom
munista pénzzel irányított propagandáját meg
kezdette. December 12. a hadsereg újjászerve
zésénektervét akadályozták meg, mire a mér
sékelt elemek (Batthyány Tivadar gróf, Lovászy 
Márton) visszavonultak és helyüket szélső radi
kális szocialisták foglalták el. A Nemzeti Ta
nács jan. 11. a kormány elnökségről lemondó Ká
rolyi Mihály grófot államfővé tette meg, aki a 
kormány élére Berinkey Dénes igazságügymi
nisztert állította. Berinkey miniszterelnök már 
kommunista érzelmű szocialistákat (Böhm és 
Runfi) is kénytelen volt kabinetjébe fogadni. 
A régi miniszterek közül csak Búza, Garami és 
Kunfi maradtak meg, az utolsó azonban a kul
tusztárcát vette magához. Belügyminiszterré a 
radikális Nagy Vince ügyvéd lett, a hadügyi 
tárcát Böhm Vilmos, a népjólétit Peidl Gyula 
vállalta el. Mivel a két utolsó miniszter a szocia
lista párt tagja volt, a kormány erősen szocialista 
színezetet nyert. Pénzügyminiszterré Szende Pál, 
közélelmezési miniszterré Baloghy Ernő, a for
radalmi törekvéseknek ellenálló kisgazdák meg
nyerése végett Szabó István, a rutének meg
nyerése végett Szabó Oreszt tárca nélküli mi
niszterekké lettek. Berinkey maga rendet akart 
teremteni. Ezért írta ki a választásokat, de a meg
szállások terjedése következtében oly nagy zavar 
állott elő, hogy választást egyáltalán nem le
hetett tartani és a kormány maga is tanácstala
nul állott a bizonytalan jövő előtt. A febr. 20.-i 
kommunista lázadás vezéreit a gyűjtőfogházba 
vitette ugyan, de bár a Népszínház-utcában le
folyt utcai harcnak több áldozata volt, a legna
gyobb áldozat mégis M. volt, melyet a párisi bé
kekonferencia febr. 26. a magyar földön tomboló 
és az ellenséges propagandától még jobban kiszí
nezett anarchiától fedezve, nyugodt lélekkel osz
tott szét azok között, kik a győztes hatalmaknak 
zsákmányaik zavartalan élvezését biztosították. 

Midőn Vyx alezredes a vonatkozó jegyzéket 
máre. 19. átnyújtotta, Károlyi gróf a hatalmat 
a szocialistáknak adta át, akiknek nevében Kunfi 
miniszter a gyűjtőfogházDa sietett és a börtön
ben ülő kommunistáknak kinált megegyezést. 
Megá'lapodásukat márc. 21. a szocialista párt is 
elfogadva, megalakult a Tanácsköztársaság, 
melynek népbiztosai lettek: Garbai Sándor 
(elnök), Böhm Vilmos (szocializálás), Bokányi 
Dezső (munkaügy), Csizmadia Sándor (földmí-
velésügy1, Kun Béla (külügy), Kunfi Zsigmond 
(közoktatásügy), Pogány József (hadügy), Rónai 
Zoltán (igazságügy), Landler Jenő (belügyi, Varga 
Jenő (pénzügy), Erdélyi Mór (közélelmezés). 

A magyar szovjet a háború által keltett nyug
talanságból és nélkülözésből, az ellenséges pro
pagandából és megszállásból, az orosz bolsevik 
izgatásból kitermelt anarchia volt, mely egész 
fennállása idején semmit sem termelt és semmit 
sem alkotott és egész működése a gazdasági 
szétzüllesztésben, az anarchia és a rémuralom 

(terror) szervezésében merült ki. Rövid króniká
ját abban foglalhatjuk össze, hogy márc. 22. az 
állami és magántulajdont mindenkinek hozzá
férhetővé, tehát közprédává tette, 23. vörös őr
séget, 25. vörös hadsereget szervezett, ápr. 2. a 
munkásoknak és katonáknak szavazati jogot 
adott; e két osztályba nem tartozókat az állam 
terhének tekintette, akiktől terror útján akart 
szabadulni és akiknek ellenőrzésére ápr. 22. Szá
múéiig Tibort diktátori hatalommal ruházta fel. 

A fogházak csakhamar az értelmiség, a pol
gári és katonai élet vezető embereivel teltek 
meg, mire jún. 24. kitört az első ellenforradalom. 
A dunai flotta három monitora nemzeti színi 
zászló alatt futott le a Szovjetházzá tett Hungária 
szálloda elé, melyre több lövést adtak. Ugyan
akkor Újpesten egyéb csoportok, a keleti részen 
pedig a Ludovika növendékei fogtak fegyvert. 
A ludovikások a József-körútig előnyomulva, 
megszállották a József-telefonközpontot, este
felé azonban az ellenforradalmi mozgalmat vá
rosszerte leszerelték. A ludovikásokat Roma-
nelli olasz ezredes mentette meg. 

Külpolitikai téren a szovjet Moszkva elővédé
nek tekintette magát és M.-t a francia érdekkör
ből az orosz érdekkörbe kapcsolta át. A nyugati 
hatalmak csak most vették észre, hogy a paduai 
fegyverszünet elejtése és a francia katonai érde
kek, valamint a francia vezérkartól támogatott 
annexiós tervek erőszakolása Középeurópában 
oly veszedelmet okoztak, amely elől kitérni többé 
nem lehetett. Vyx alezredest visszahívták és he
lyette ápr. é. Smuts angol tábornok, a délafrikai 
haderők főparancsnoka jelent meg Budapesten, 
hogy a szovjetet leszerelje, a kísérlet kudarca 
után pedig Franciaország vette magára a felada
tot, hogy tábornokait a csoh, román és szerb csa
patok élén Budapest ellen irányítsa. Ugyanakkor, 
amidőn az előnyomulás 1919 ápr. kezdetét vette, 
a M.-hoz tartozó Szegeden tartózkodó francia
magyar haderők a cseh, szerb és román meg
szálló haderők biztonsága érdekében mozdulat
lanságra kaptak utasítást, ami a francia vezér
kar szempontjából teljesen érthető volt. 

A románoknak sikerült máj. 1. a Tiszát, a cse
heknek máj. 2. Miskolcot elérniök, a szovjet 
azonban a zászlói alá sereglő és a megszállás el
len küzdeni akaró polgári ós katonai elemekkel a 
gyengébb cseheket jún.-ban a Vág vonaláig 
visszaszorította. Csehországra való tekintettel 
Clemenceau francia miniszterelnök fegyverszü
netet kinált, melyet a szovjet elfogadott és a 
románok ellen fordult. Csapatai széles vonalon 
átlépték a Tisza folyót, júl. 25. azonban a Szen
tes—Mezőtúr—Kisújszállás vonalon egy általá
nos román ellentámadással kerültek szembe, 
mellyel szemben 30. már a Tisza vonalát is fel 
kellett adniok. A fegyverszünettel tehát a szov
jet csapdába került. 

A vereség hírére Kún Béla júl. 31. a hatalmat 
a szocialistáknak adta vissza, maga pedig társai
val együtt Ausztriában, majd később Orosz
országban keresett menekülést. 

A szocialisták a kormány vezetésével Peidl 
Gyulát, a Berinkey-kormány népjóléti- ésmunka-
ügyi miniszterét bízták meg; a szocialista kor-
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mány azonban a szovjettel oly szoros kapcsolat
ban állott, hogy a szerves összeköttetés folytán 
a kommunisták bukása következésképen a szo
cialisták bukását is maga után vonta, mert ön
állóságukkal együtt külön szervezkedésüket is 
feladták. 

VIII. Ez a fogyatkozásuk nagy előnyt nyújtott 
azoknak, akik az októberi forradalom és a szov
jet változásaival szemben a régi nemzeti alapon 
kezdették meg az újraszervezkedést, mert a két 
forradalomtól elfordult egész magyar közvéle
ményt maguk mellett találták. 

A szervezkedés két helyen folyt. 
Bécsben a magyar emigránsok Bethlen István 

•és Teleki Pál grófok vezetése alatt egy magyar 
komitéban tömörültek, a dec. 30. óta francia meg
szállás alatt álló Szegeden pedig a szerb és 
román megszállás elől menekülő politikusok szer-
Tezkedtek. Károlyi Gyula gróf már máj. 5. kor
mányt alakított Aradon, honnan Szeged felé uta
zása közben a románok internálták és csak 28. 
•ért Szegedre, hová négy nappal előbb, máj. 24. 
már megérkezett a bécsi komité megbízottja, 

. Teleki gróf. Midőn Károlyi jún. 3. szegedi kor
mányát megalakította, Telekinek engedte át a 
ikülügyi tárcát, bécsi megbízottjául pedig Bethlen 
grófot jelölte meg és ezzel a két politikus szere
pei megcserélődtek. A hadügyi tárcát Horthy 
Miklós tengernagy, a Novara népszerű hőse és 
.az osztrák-magyar flotta utolsó főparancsnoka 
vállalta, a katonai szervezkedést, egy nemzeti 
liadsereg felállítását és Budapest ellen küldését 
azonban lehetetlenné tette az, hogy a Szegedet 
megszállva tartó francia haderők parancsnoka, 
•Charpy tábornok, maga is csak alárendeltje volt 
a Belgrádban parancsnokló de Lobit tábornok
nak, ez a Konstantinápolyban rendelkező Fran-
ehet d'Esperey tábornoknak, ez pedig a Ver-
saillesban rendelkező Clemenceau francia minisz
terelnöknek, aki a magyar nemzeti erők szervez
kedését a cseh, román és szerb szövetségesek tá
mogatásával ellensúlyozta, tehát az osztrák 
:abszolutizmus fegyvereivel ólt és annak legszo
morúbb emlékeit idézte vissza, melyben az ide
gen hatalomtól felfegyverzett nemzetiségeket a 
magyarság ellen fordították. Clemenceau a sze
gedi magyar és francia erőknek Budapest ellen 
vonulását táviratilag megtiltotta és a katonai 
parancsnokságot a versaillesi utasítás szigorú 
megtartására kötelezte. 

Bécs és Szeged kormányai és komitéi tehetet
lenül állottak a szovjet bukásával szemben és a 
szocialisták hatalomra kerülésével, egyedül 
Teleki grófnak sikerült repülőgépen Budapestre 
jutni, ahol az események súlypontja ismét el
tolódott és hol a francia terveket aug. 2. 
«gy nacionalista ellenforradalom zavarta meg, 
mely a 2. létrejött, amnesztiát adó és a magyar 
népköztársaságot újból kikiáltó PeiáZ-kormányt 
félretolva, József főherceget a király távollété
ben 1918 októberbon megszakadt missziójának 
folytatására kérte meg. A kormány élére Fried-
rich István, a Károlyi-kormány volt államtitkára 
került, ki a szakminisztériumok élére állam
titkárokat állítva, hivatalkormányt vezetett és 
«sak később alakított politikai kabinetet. 

Mikor József főherceg 5-ikén reggel Alcsut-
ról Budapestre érkezett, a főváros területén már 
rornan csapatok rendelkeztek és az általános za
varban magyar és román statáriumrendeletek 
keresztezték egymást, melyek a rend helyreállí
tását jelentékenyen megnehezítették. 

A Középső-Duna és Közép-Európa kulcsát al
kotó Budapestért akkor már a titkos erőknek 
egész sora küzdött. 

A franciák cseh, szerb és román szövetsége
seikkel együtt a febr. 26. határozatok elfogadta
tásán fáradoztak és attól félve, hogy a budapesti 
kormány a restitutio in integrum álláspontjára 
helyezkedik, ápr. 9. Szegeden Ábrahám Dezső 
kormányának adták át az impériumot abban a 
reményben, hogy a szegedi kormány a budapesti 
ellen fog vonulni. A francia ellenőrzés megszűn
tével Horthy admirális másnap reggel csapatai 
élén a Dunántúlra indult, de Szekszárdra már 
mint József főhercegtől kinevezett (aug. 12.) fő
vezér érkezett meg (aug.. 14.). Ezzel afranciák 
reményei összeomlottak. 

Nagy tevékenységet fejtettek ki a románok, 
akik Diamandi minisztert azzal küldöttek Buda
pestre, hogy a magyar-román perszonális uniót 
előkészítse, a román hadsereg féktelen zsákmá
nyolása és fosztogatása azonban minden közele
dést lehetetlenné tett és Diamandinak a siker 
abszolút reménytelenségével kellett visszatérnie. 

A Vyx helyébe küldött angol, francia, olasz 
és amerikai tábornokok megjelenése világosan 
megmutatta, mily nagy mulasztás volt a magyar 
kérdés elintézésére, melynek a forradalom útján 
a cseh, román és szerb kormányok sima lebo
nyolítását garantálták, annak idején egy alezre
dest küldeni. Ók csupán a béke és rend biztosítá
sával foglalkoztak, a József főhercegtől kineve
zett Priedrich-kormány elismerésére azonban nem 
kaptak utasítást. 

A nemzeti koncentráció és a történelmi res
tauráció tehát a kifosztott és megszállott ország
ban oly feladatra vállalkozott, melynek elvég
zésére kellő erővel nem rendelkezett. A felosz
tásban érdekelt kormányoktól informált ver
saillesi legfőbb tanács a blokád, megszállás és 
kifosztás eszközeire támaszkodva, küldötte Buda
pestre Sir George Glerk angol diplomatát, az 
angol külügyminisztérium egykori osztályfőnö
két, ki s, háború alatt Seton- Watsonnal és 
Masarykkal állott összeköttetésben. Clerk zse
bében a prágai követi kinevezéssel, okt. 23. 
érkezett Budapestre azzal a — szóbeli — utasí
tással, hogy a budapesti köröket a nacionalista 
mozgalom elejtésére bírja. Vállalkozása sikerrel 
járt. József főherceg már aug. 24. visszavonult, 
Friedrich helyét Huszár károly foglalta el, 
kinek koncentrációs kabinetjében a szocialisták 
is helyet kaptak, mert a győztes hatalmak tőlük 
remélték a garanciát az egyoldalú békeszerző
dés elfogadása iránt. Az események sorrendjét 
illetőleg nov. 14. a románok elhagyták Budapes
tet, 16. Horthy tengernagy vezérlete alatt a nem
zeti hadsereg vonult be a fővárosba, 22. meg
alakult a koncentrációs kormány, melyet 23. 
úgy Clerk, mint a kis- és nagyhatalmak kor
mányai elismertek azzal a tététellel, hogy általa-
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nos titkos szavazással választott parlament több
ségére támaszkodjék. Azután Glerk elutazott, az áj 
kormány pedig kézhez vette a meghívást a béke
konferenciára, hogy átvegye a békepontokat, 
melyeket a sima elfogadás reményében hoztak 
létre. Huszár kormányában a belügyi tárcát Be-
niczky Ödön volt néppárti képviselő, Priedrich 
belügyi államtitkára, a külügyit Somssich József 
gróf, az igazságügyit Bárezy István, a kultusz
tárcát Haller István, a f öldmívelésügyit Rubinek 
Gyula, a kereskedelmit Heinrich Ferenc, a pénz
ügyit Korányi Frigyes báró, a hadügyit Fried-
rich István, a népjólétit a szocialista Peyer 
Károly, a közélelmezésit Szabó István kapták. 
Két új minisztérium alakult, egyik a kisgazda
minisztérium, melynek élére Szabó Istvánt állí
tották és a két Szabó Istvánt nagyatádi (közólel-
mezés) és sokorópátkai (kisgazda) előnevekkel 
különböztették meg. Másik volt a nemzeti kisebb
ségek minisztériuma, melynek élére a német szár
mazású Bleyer Jakab egyetemi tanár került. 

Benes cseh külügyminiszter beszédeiben és 
irataiban megelégedéssel állapította meg, hogy 
a történelmi M. visszaállításának jelszavával 
zászlót bontott nacionalista mozgalom leszerelése 
az ő politikai fáradozásainak eredménye és az 6 
sikere volt. 

IX. A magára maradt M. életképtelen csonk
nak volt tekinthető. A magyar igazgatás a bel
grádi katonai egyezmény óta hova-tovább kisebb 
területre szorítkozott. Azon balhírekre, hogy a 
fegyveres csapatoktól megszállt területeket a 
győztes hatalmak idegen államoknak ígérték 
oda, lerületvédö Liga néven egyesület alakult, 
mely tudományos készültséggel igyekezett meg
védeni az ezer éven át védelemre nem szorult 
tényállást, hogy az anyaország területei a magyar 
nemzet ősi birtokát alkotják. 

A régi magyar terület kétharmad részében 
idegenek helyezkedtek el, akik az elvett terüle
teket nem háborúban, hanem a háború befeje
zése után, nem hadseregtől, hanem a fegyver
telen lakosságtól vették el, sőt a nekik oda nem 
itélt területnek is jelentékeny része kezökben volt 
(Tiszántúl, Baranya, Baja stb.). A megmaradt 
néhány vármegyében a menekültek tízezrei tor
lódtak össze és az elmúlt események eredménye
ként éhség ütötte fel a fejét. A szigorú blokád 
sem élelmet, sem gyógyszert nem. bocsátott 
keresztül. A meghalni nem akaró nemzet An-
teusként emelkedett ugyan fel a mélységből, 
hová az életére tört erők vetették, kormányát 
azonban el kellett ejtenie és parlamentjét, mely 
az egész országot képviselte, nem volt szabad 
összehívnia. A győztes államok óhaja szerint fel 
kellett adnia történelmi államéletét és köztársa
sággá kellett lennie, melyet nemzetközi csendőr
ség ellenőrzése alá akartak állítani, hogy szélső 
demokratikus kormányát biztosítsák. Ha valaki 
a vonatkozó hivatalos és propagandairodalom 
anyagát összeállítaná, megdöbbentő képet tudna 
nyújtani az anarchiáról, melybe a pusztulásra 
itélt országot taszították. 

Holott mindezen rendelkezéseknek igen egy
szerű és természetes okai voltak. M. 1915. még 
Oroszország érdekkörében feküdt, mely határait 

Debrecen vonaláig, hűbéres államainak határait 
pedig az Adriáig előretolva, könnyen biztosít
hatta egy orosz győzelemre épített béke felté
teleit. Az orosz hatalom azonban összeomlott és-
a cseh, román ós szerb igények kielégítését senki 
sem garantálta többé. Az új helyzetben csupán 
az a garancia volt elképzelhető, ha M. minél 
életképtelenebb lesz és régóta vágyott nemzeti 
függetlenségét egy korai sírba kényszerítő kór
ral együtt kapja meg. 

A csonka nemzet azonban sirjából kikelve i» 
a történelmi királyság mellett foglalt állást, mire 
a szocialisták 1920 jan. 15. a kormányból kilép
tek és szabad utat engedtek annak az irányzatnak,, 
melynek feltartóztatására erőtleneknek bizonyul
tak és nem szívesen vállalkoztak. A januári vá
lasztásokban nem is vettek részt, miért is a 135 
mandátum a keresztény nemzeti egyesülés pártja 
és a kisgazdák között oszlott meg. Azok 76, ezek 
49 mandátummal rendelkeztek. Az így jan. 16. 
összeült nemzetgyűlés mára 1. Horthy Miklós 
tengernagyot és a nemzeti hadsereg fővezérét 
141 szavazatból 131 szavazattal kormányzóvá 
választotta meg. Az átmeneti állapotra vonat
kozó törvények közül az 1920.1. t.-c. «az alkot
mányosság helyreállításáról és az állami főhata
lom gyakorlásának ideiglenes reudezéséről» ren
delkezett. Megállapítván az egész országot kép
viselő 1910-iki parlament megszűntét, a kor
mányzói szék betöltéséig a kormányt a szuverén 
nemzetgyűlésnek tette felelőssé. Megszüntette a 
király személye körüli ós megteremtette a ma
gyar külügyminisztériumot, hatályon kívül he
lyezte az Ausztriával fennállott közös ügyekre 
vonatkozó 1867. XII. t.-c.-ket, a népköztársaság és 
a tanácsköztársaság rendelkezéseit, megszervezte 
a nemzeti hadsereget, meghatározta a kormányzó 
jogkörét, a II. §-ban pedig megerősítette Horthy 
Miklósnak M. kormányzójává történt megválasz
tását. 

Az ellenséges erők most Parisba vetették re
ményeiket. A kormány már dec 20. összeállított 
egy békedelegációt, melynek elnökségét Apponyi 
Albert gróf vállalta el, tagjai sorában pedig 
Bethlen István és Teleki Pál grófok is helyet 
kaptak. A delegáció nem várta meg a békefelté
telek átadását, hanem jan. 15. átnyújtott jegy
zékeiben a megszállt területeken népszavazás 
elrendelését és megtartását, a M.-nak odaígért 
területről a megszálló csapatok visszarendelését, 
az általuk okozott károk megtérítését és az orosz
országi hadifoglyok hazaszállítását kérte. Az át
vett békefeltételekben viszont a győztes hatal
mak a népszavazás helyett az 1919 febr. 26-iki 
határozat elfogadását követelték. 

Másnap a legfelsőbb tanács Apponyi grófnak 
kivételesen megengedte, hogy álláspontját ki
fejthesse és ez volt az egyetlen alkalom, hogy a 
legyőzött államok részéről valaki szóhoz jutha
tott. A franciák azzal igyekeztek a beszéd hatá
sát ellensúlyozni, hogy az ingadozó Olaszország 
ellen — melynek miniszterelnöke, Nitti, később a 
békeszerződés revízióját követelte — Szerbiával 
katonai szövetségre léptek, de szorosabbra fűz
ték a szövetség szálait a csehekkel és románok
kal is, sőt Ausztria szocialista kancellárját, a 
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morva születésű Bennert, Nyugat-Magyarország 
ellenében szintén sikerült szövetségükbe vonniuk, 
így a nagyhatalmak szövetsége helyett, amely 
Olaszország elégedetlensége következtében fel-
bomlani készült, sikerült 1920 elején, a magyar 
államterület felosztásában és részesedésében tá
masztott közös alapon a szomszédos államok szö
vetkezését, katonai és gazdasági blokádját létre
hozni, melynek Ausztria is tagja lett. 

A magyar békedelegáció februári válaszjegy
zékében megtette észrevételeit, Ausztriának pedig 
a nyugatmagyarországi kérdésben népszavazást 
igéit. Benner kancellár az ajánlatot febr. 19. 
nyilt ülésben, 20. pedig Írásban is visszautasí
totta és ezzel nyíltan elárulta, hogy a francia-
szláv kombinációhoz csatlakozott. Ezt a csatla
kozást különben kellően megindokolni látszott az 
a körülmény, hogy Nyugat-Magyarország erede
tileg a felsómagyarországi orosz-cseh korridor 
folytatásaként volt kiszemelve, amit azonban a 
párisi konferencia elvetett és egyedül Francia
ország támogatott. A. csehek a korridor gondolatát 
ébren tartották és M. megerősödésétől félve, a 
kiszemelt területet, melyen stratégiai vonalat 
akartak vezetni az Adriai-tenger felé, Ausztriá
nak ígérték oda. Benner tiltakozása tehát azt 
jelentette, hogy ő egyedül cseh oldalról fogad el 
javaslatokat. 

Ugyanígy utasította él máj. 6. a legfelsőbb 
tanács a magyar békedelegáció válaszjegyzékét 
is; Millerand francia köztársasági elnök azon
ban a válasz jegyzékhez csatolt kísérőlevélben 
(Millerand-féle levél, Mantelnote), melyben az 
idegenektől való fegyveres megszállást az ezer
éves birtoklás jogának eléje helyezte, Ígéretet 
tett, hogy az «esetleges» sérelmek orvoslása 
iránt a határmegállapító bizottságok javaslato
kat tehetnek, amelyeket majd figyelembe ré
szesítenek. Ezzel aranyhidat épített a békeszer
ződés aláírásához, melyet a felosztásban érdekelt 
kormányok még mindig valószínűtlennek tartot
tak ós ezért az egyik oldalon ígéreteket tettek, 
a másikon pedig a fegyverkezést folytatták és a 
blokádot szigorították meg. Ekkor ürítették ki a 
Tiszántúlt is (febr.—márc), ahol a választás a 
kisgazdák javára dőlt el. Az engedmények min
denesetre Apponyi fellépésének sikerét jelentet
ték ; máj. 20. a békedelegációt feloszlatva, maga 
lemondott ugyan annak elnökségéről, a kormány
nak azonban a kilátásba helyezett gazdasági és 
fegyveres intézkedésekre, valamint a Millerand-
levélben tett konkrét ígéretre hivatkozva, a béke-, 
szerződés aláírását javasolta. Ezek után a kor
mánytól hivatalból kirendelt közegek (Benárd 
Ágoston népjóléti és munkaügyi miniszter és 
Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követ és meg
hatalmazott miniszter) 1920 jún. 4. délután 4 óra
kor a régi francia udvar botrányairól híres tria
noni palotában a békeszerződést aláírták. 

X. A békeszerződés aláírása súlyos megpróbál
tatást jelentett, bár a gyakorlati politika szem
pontjából egy bonyodalmaktól terhes rövid kor
szakot zárt le, amelyből M.-t független állam
ként mentette meg. 

A függetlenséggel szemben azonban új táma
dások felhői mutatkoztak. 

Az első támadás az osztrák szocialisták részé
ről indult meg, akik a három oldalról fegyveres 
erővel elzárt M. ellen a negyedik oldalon is blo
kádot szerveztek. A bojkott körülményei fölötte 
homályosak voltak. Névleg az amszterdami Nem
zetközi Szindikálista Föderáció irányította, tény
leg azonban politikai bojkott volt, rejtett poli
tikai célzatokkal. Két héttel a trianoni békeszer
ződés aláírása után vette kezdetét (jun. 20.) és 
midőn aug. 7. tehetetlenül összeomlott, 8. reg
gel a bécsi Arbeiterzeitung M. titkos katonai 
fegyverkezéséről adott hírt, mire Benes nyom
ban Belgrádba indult, hol már 14. Nincsics szerb 
külügyminiszterrel sikerült a csehrszerb szövet
ségi szerződést aláírni. A szerződés éle a «fegy-
verkező» M. ellen irányult. 

A támadással egy időben azonbanmegindulta 
védelem munkája is. 

A keresztény blokk kormányai (Huszár Ká
roly, Simonyi-Semadam Sándor, ki á külügyi 
tárcát Teleki Pál grófnak, a hadügyit Soós Ká
roly tábornoknak, az igazságügyit Ferdinandy 
Gyulának, a népjólétit pedig Benárd Ágoston
nak adta oda) nem tudták osztatlanul maguk 
köré sorakoztatni a közvéleményt, mire a kor
mányzó 1920 júl. elején Bethlen István grófot 
bízta meg a válság megoldását célzó tárgyalások 
vezetésével. Bethlen szemei előtt a forradalom 
és ellenforradalom lázától mentes, kormánykor 
pes, egységes középpárt megalkotása lebegett és 
július 13. sikerült is a három legnagyobb pártot 
(Keresztény Nemzeti Egyesülés pártja, Kisgazda
párt ós Disszidensek) pártszervezeteik fenntar
tása mellett közös alapra hozni. Az «iEgységes 
Párt» megalkotása után a kormányt Teleki gróf 
alakította meg júl. 19. (Elnök és külügy : Teleki 
gróf, igazságügy: Tomcsányi Vilmos Pál, köz
élelmezés: nagyatádi Szabó István, később Mayer 
János; a külügy élén szept. 24. óta Qsáky Imre 
gróf.) Teleki földmívelésügyi minisztere, Szabó 
István az ellenséges propaganda ellensúlyozása 
céljából aug. 18. egy «a földbirtok helyes meg
oszlását szabályozó rendelkezésekről szóló tör-
vényjavaslat»-ot terjesztett elő. Midőn, tehát az 
új támadások pőrgőtüze M. ellen megindult és 
gyors aratásra számított, váratlanul egységes 
plattformon álló tekintélyes többséggel találta 
magát szemben. 

Ez a többség fedezte Teleki első és dec. 16. 
megalakított második kormányát, melyben a 
földmívelésügyi tárcát nagyatádi Szabó István, 
a kereskedelmit Hegyeshalmy Lajos, a pénzügyit 
Hegedűs Lóránt, a hadügyit Belitska Sándor 
tábornok, a kultuszt Vass József vették át, míg 
Csáky gróf helyét 1921 jan. 18. Gratz Gusztáv 
foglalta el. A kormánynak Hegedűs Lóránt adott 
programmot, ki dec. 20. hatalmas pénzügyi ja
vaslatot terjesztett elő, melyben a korona lerom
lását a frankvaluta behozatalával és új adókkal 
igyekezett megállítani. Tervei megvalósítására 
egy évi haladékot kért, amely idő alatt a német 
és orosz kérdések rendezését és azokkal kapcso
latban M. talpraállítását remélte. Teleki grófot 
Í921 ápr. 14. Bethlen gróf váltotta fel, aki a bel
ügyi tárcát Báday Gedeon grófnak, a külügyit 
Bánffy Miklós grófnak, a népjólétit Bernolá1: 

Kévai Nagy Lexikona. XX. Icöí áO 
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Nándornak adta. Hegedűs Lóránt a pénzügyi 
tárcát Bethlen alatt is megtartotta és jún. 21. 
rendes költségvetést nyújtott be, melyben a be
vételeket 20,296, a kiadásokat 26,764 milliárd 
papirkoronára irányozta elő és 6468 milliárd 
papirkorona hiányra számított. 

Az új támadás M. ellen a következő sorrend
ben indult meg: 

1920 dec. 23. a Nagykövetek Tanácsa Nyugat-
Magyarország átadását határozta el. A határoza
tot 1921 jan. 2. közölte az osztrák kormánnyal, 
melynek nevében azonban Mayr kancellár jan. 
4. azzal a hozzáadással jelentette be azt az 
osztrák parlament külügyi bizottságában, hogy 
a cseh és szerb kormányok az odaigért terület 
elvételére katonai támogatást helyeztek ki
látásba. Ezzel a két kormány a kérdésben hívat
lanul állást foglalt, holott a vonatkozó jegyzék 
csak jan. 7. érkezett meg Budapestre. 

Ezzel kapcsolatban Benes az elmúlt megpró
báltatásokból kiemelkedő királyság intézményé
nek üzent hadat ós jan. 27-iki beszédében Károly 
király esetleges visszatérését casus bellinek nyil
vánította. Márc. 26., tehát még Teleki gróf mi
niszterelnöksége alatt, Károly király váratlanul 
Szombathelyre érkezett, 27. pedig Budapestre uta
zott, hol fel nem ismerve, a kormányzóhoz ment, 
ki, az ország helyzetére való tekintettel, vissza
térésre bírta őt. A váratlan látogatás súlyos bonyo
dalmakhoz vezetett, mert a Habsburg-birodalom 
ellenségeit arra figyelmeztette, hogy esetleges 
restaurációval számolni kell és ezzel a párisi 
békekonferencia zsákmányelosztását veszedelem 
fenyegeti. 

A látogatás eredményeként a román kormány 
a cseh-szerb szövetséghez csatlakozott ós ezzel 
Bonesnek sikerült az ú. n. kis entente-ot meg
alkotnia. Aug. 10. Hainisch osztrák ós Masaryk 
cseh köztársasági elnökök hallstadti találkozó
ján a cseh kormány Ausztriának újból fegyveres 
támogatást ígért Nyugat-Magyarország elvéte
lére, szept. 13. pedig a cseh kormány jegyzéket 
küldött Budapestre, melyben Nyugat-Magyar
ország átadását követelte. A magyar kormány a 
cseh beavatkozást illetéktelennek tartva, olasz 
közvetítéssel közvetlenül Ausztriával egyezett 
meg és az okt. 11-iki velencei jegyzőkönyv
ben Nyugat-Magyarországot Sopron és környéke 
kivételével Ausztriának engedte át. Sopronban 
népszavazásban állapodtak meg, ami abból a 
szempontból, hogy az elszakított területeket nép
szavazás nélkül adták a szomszédos államoknak, 
fontos precedensnek volt tekinthető. A M.-nak 
visszaítélt területen 1921 dec. 14. megtartott nép
szavazás alkalmával 15,343 M., 8227 pedig Ausz
tria javára esett, mire Sopron és vidéke 1922 
jan. 1. ismét M. birtokába jutott. A város hűsé
gőt (civitas fidelissima) törvény örökítette meg. 
Az elért sikert megnövelte az, hogy az Egyesült-
Államok kormánya aug. 29. M.-gal különbekére 
lépett, melyben a trianoni határokat egyszerűen 
elhagyta, ami azt mutatta, hogy azokat nem te
kinti véglegesnek. 

Most már semmi olyan kérdés nem volt, ami 
gyors megoldást követelt volna, mire Bethlen 
István gróf, április óta M. miniszterelnöke, okt. 

21-iki pécsi beszédében a vereséget szenvedett 
cseh kormánnyal szemben kijelentette, hogy a 
királykórdést valamennyi tényező, tehát a koro
nás király bevonásával kell megoldani. Senki 
sem sejtette, hogy Károly király Bethlen be
széde végén, 2/ita királyné kíséretében Sopronba 
érkezett, ott. 22. reggel a királyi jogokat átvette, 
kormányt nevezett ki, melynek élére Rakovszky 
Istvánt állította, külügyminiszterévé Andrássy 
Gyula grófot tette meg, a pénzügyet Gratz 
Gusztáv, a hadügyet Lehár ezredes vette át 
és Ostenburg ezredesnek a megtartandó sop
roni zónában álló csapatai ólén Budapest felé 
indult. 

A hatalmak budapesti képviselői még 22. til
takoztak a király megjelenése miatt, Masaryk 
pedig elrendelte az általános mozgósítást; 23. 
Benes M. teljes lefegyverzését, a Habsburg-
kérdés végleges rendezését és a velencei egyez
mény eltörlését követelte. A budaörsi küzdelem
ben aznap délután a kormány csapatainak sike
rült a fővárosba való bevonulást megakadá
lyozni, mire a királyi pár 24. fogságba került. 
Okt. 26. a tatai kastélyból a tihanyi apátságba 
szállították őket, hol a hatalmak döntését kellett 
bevárniok. A nagyhatalmak ezúttal nemcsak a 
szerencsétlen uralkodóval, de az ellene felvonult 
kis entente-tal szemben is szokatlan erélyt mu
tattak. Már 26. maguknak igényelték a kérdés 
megoldásátés kijelentették, hogy akis ententenak 
a kérdésben illetékessége nincs. A hatás nyomban 
érezhető volt, mert Benes okt. 30. már ki
jelentette, hogy a velencei egyezményt elfogadja, 
sőt jó szolgálatait is felajánlotta, hogy Szerbiát 
a mozgósítás beszüntetésére bírja. A helyzet 
valóban komoly volt és tragédiává alakult, 
melynek árnyai a nemzet lelkét gyászba borí
tották. Mindszentek napján, nov. 1. a királyi 
párt a hatalmak felhívása következtében a 
Glowworm angol monitor parancsnokának adták 
át, ki a madeirái Funchalba szállította, hol 
Károly király 1922 ápr. 1. meghalt. 

M. koronás királyát veszítette el IV. Károly-
ban, ki minden gyöngesége mellett a magyar 
nemzetnek halála percéig ura és egy jobb jövő 
reménye volt. 

Vele azonban nem csupán egy sorsában meg
nyugodni nem tudó fejedelem tűnt el az esemé
nyek helyéről, hanem eltűnt az a szilárd pont is, 
amellyel Középeurópa jövő kérdéseiben minden
kor és mindenkinek számolnia kellett. A koro
nás király halála mindazokat, akik az ő restaurá
ciójától birtokállományukat féltették, nagy gond
tól szabadította meg és a gondok helyett örökül 
hagyta nekik az anarchiát, melyben ettől kezdve 
Középeurópa elmerülni látszott. Távozásával az 
a vitás terűlet is elveszett, melyen leszállott. 
Ausztria nem birta birtokba venni a Bennertöl 
elfogadott Nyugat-Magyarországot, a hatalmak
hoz folyamodott, melyeknél a cseh kormányban 
hatalmas pártfogójára akadt. így törtónt, hogy 
a nyugatmagyarországi kérdés 1921 egész folya
mán akut volt és csak olasz közvetítéssel jutott 
el ahhoz a ponthoz, hogy a magyar jogcím meg
csonkításával, de az Ausztriának tett igéret ro
vására is kettéosztassék. 
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XI. A magyar kormány nehéz szívvel vál
lalta a király eltávolítását és detronizálását. 
Az 1921. XLVII. t.-c. IV. Károly uralkodói 
jogait és a Habsburg-ház trónöröklési jogát, 
tehát az 1723. I—II. t.-e.-eket megszüntette, a 
királyság ősi formáját azonban megtartotta és 
csak a királyi trón betöltését halasztotta el. 
Ezzel szemben a legitimisták a nemzetgyűlésnek 
ilyen törvény alkotására illetékességét és ennél
fogva magának a törvénynek jogi hatályosságát 
tagadják. Szerintök az 1723. I—II. t.-cikkeknek 
a trónöröklésre vonatkozó intézkedései ma is tel
jes érvényben állanak ós így a trón jogilag 
nem üres. A fegyveres mérkőzés, melyben 
Olasz- és Lengyelország csatlakozása után az 
esélyek még jobban M. ellen fordultak, az adott 
körülmények nem nyújtottak biztatást az iránt, 
hogy a kimerült országot harcba lehet vinni. 
M. a háború befejezése óta gazdaságilag lerom
lott, politikailag súlytalan ós elszigetelt állam 
volt, melyről a békeszerződós úgy intézkedett, 
hogy a hasonló állapotban levő Ausztriával együtt 
cseh vezetés alatt egy középdunai államszövet
séget alkossanak. 

Csehország már a háború alatt kifejezetten 
arra törekedett, hogy nagyiparának a szegény 
Ausztriában, a földmíves M.-on ós Szerbiában 
szerezzen piacokat és Bosznián keresztül keres
sen utat Szaloniki felé. Semmi titkot sem csinált 
abból, hogy a nagy-osztrák politikát egy kisebb 
területen folytassa és nyíltan megmondotta, hogy 
Bécsnek és Budapestnek Prága vezetését kell el
fogadni. Ezt az utat jelölték meg az osztrák 
és magyar békeszerződések is és ezt a törekvést 
hiúsította meg az a körülmény, hogy míg Ausz
tria könnyű lélekkel megnyugodott abban, hogy 
a régi Ausztria darabokra hullott ós elszakadt 
részeiben a visszatérés iránt semmi vágy nem 
mutatkozik, addig a magyar nemzet darabokra 
tépve is egynek érezte magát és a trianoni békét 
lélekben soha sem tette magáévá. Következés-
képen a csehek javára kilátásba helyezett állam
szövetséghez sem volt hajlandó csatlakozni, mert 
abból a felosztás állandósítását olvasta ki. Ugyan-
ily gyanakvással nézte később azokat a különböző 
formulákat, melyekkel a francia-cseh katonai és 
politikai körök a kitűzött célt elérni törekedtek 
és kis entente, Duna-szövetség, regionális en-
tente, keleti Locarno, Páneurópa nevek alatt a 
párisi békeszerződésben lefektetett határok állan
dósítását, az annyira nélkülözött biztonság és 
biztosítás (garancia) elnyerését, a francia-cseh 
imperializmus és militarizmus végső diadalát ke
resték. 

Ezeknek a törekvéseknek a vasgyürüjében, 
mely sajtópropagandájával egy önálló M. léte
zését feledtetni törekedett, M.-ra nem várhatott 
más az elsorvadásnál. Hegedűs Lóránt tervei 
összeomlottak és a miniszter 1921 szept. 19. bom
lott idegekkel hagyta el helyét. Tárcáját Bethlen 
vette magához, ki nov. 13. a trianoni békeszer
ződést becikkelyeztette (1921. XXXII. t. ;c), dec. 
3-an pedig kormányát átalakította és a'belügyi 
tárcát az új választások tervére való tekintet
tel Klébelsberg Kunó grófnak"*ádta. Hegedűs 
tárcáját 'Kállay Tibor, Szabó Istvánét Mayer 

János, Bernolákót Térfy Béla vették át. Az 1922 
máj.-ban és jún.-ban megejtett választások 162 
egységespárti és 72 ellenzéki (köztük 24 szocia
lista), 2 közömbös mandátumot eredményeztek, 
mire Bethlen jún. 16. egy harmadik kabinetet 
állított össze, melyben a belügyi tárcát Ra-
kovszky Iván, az igazságügyit Daruváry Géza, 
a földmívelésügyit ÍSZO&O István, a kereskedelmit 
Walko Lajos, a kultusztárcát Klébelsberg gróf 
vette át. Térfy helyét okt. 17. Bud János, Bánffy 
grófét dec. 29. Daruváry, ezét Nagy Emil fog
laltak el. 

Hegedűs szanálási terve nem sikerülvén, a 
kormány elhatározta, hogy a politikai elszige
telés ellen a Nemzetek Szövetségébe lép, hol 
a háború befejezéso óta a világ nemzetei talál
koztak, hol magáról életjelt adhatott és a maga 
ügyét állandóan felszínen tarthatta. Sok aggály 
merült fel a belépés iránt a Nemzetek Szövetsé
gének összeállítása miatt, de arról M. részben 
nem tehetett, részben pedig más nemzetekkel 
együtt várta, mikor lesz a Nemzetek Szövetsége 
az általa képviselt magasztos eszmének tökéle
tesebb eszközévé. 

Ugyanakkor, amidőn a királykérdés katasztro
fális elintézése után Ausztria ós Magyarország a 
gazdasági tönk szélére jutott ós a cseh korona oly 
magasan emelkedett föléjük, hogy a régi osztrák 
birodalmi politika megújítása gazdasági alapon 
szárnyat bonthatott, M. 1922 őszén felvételét 
kérte és kérelmét 1923 szept. 18. a Nemzetek 
Szövetségének IV. közgyűlése egyhangú szava
zattal intézte el. 

Másnap, 19-ikén írták alá Ausztria 520 millió 
aranyfrankos népszövetségi kölcsönszerződését, 
mely Ausztria pénzügyeit a Nemzetek Szövet
ségének ellenőrzése alá helyezte ós az ellenőrzés
ben Csehországnak is jelentős részt juttatott. 

A M. felvételét megelőző és kísérő tárgyalások 
idején támasztott zavarok azonban nem értek el 
nagyobb hatást. így a királykórdés felvetésekor 
(Genfben, 1923 okt. 2.) a hatalmakat kellemet
lenül érintette az, hogy M. szomszédai a kérdést 
annak általuk történt elintézése után és ellenére 
is előhozták. Midőn a franciák 1923 jan. 11. a 
Ruhr felé való előnyomulásukat megkezdették, 
a román kormány egy állítólagos határincidens 
következtében mozgósított ós seregeit a Tiszán
túlra kezdte szállítani; a kiküldött nemzetközi 
vizsgálóbizottság azonban arról győződött meg, 

•hogy a magyar oldalon még határörök is alig 
vannak, román oldalon viszont jelentékeny had
erők állottak fel. 

Ezzel ellentétben az 1923 őszén megkötött nép
szövetségi kölcsönszerződésből a szomszédos ál
lamok politikai és gazdasági ellenőrzési joga 
hiányzott és ezzel a trianoni szerződés garanciális 
aláépítése sem törtónt meg. 

A hosszú küzdelem után elért konkrét sikerek 
a Bethlen-kormány helyzetét is megszilárdították 
és a kormány kisebb változásokkal 1921 óta vál
tozatlanul helyén maradt. E változások között 
megemlítjük, hogy a hadügyi tárca élén Belicska 
helyét 1923 jún. 30. Csáky Károly gróf, a pénz
ügyek ólén Kállay helyét 192á febr.-ban Korányi 
Frigyes báró, nov. 15. Bud János, a külügyek 
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élén Daruváry helyét 1924 okt. 6. Somssich József 
gróf, nov. 15. Scitovszky Tibor foglalta el, kinek 
lemondása után az ügyeket Walko miniszter 
látta el, Szabó István helyét 192* okt. óta Mayer 
János töltötte he. Bakovszky belügyminiszter 
helyébe 1926 okt. lB-én Scitovszky Béla nemzet
gyűlési elnök került, kinek helyét viszont Zsit-
vay Tibor alelnök foglalta el. Walko miniszter 
kereskedelmi tárcáját ugyanakkor Herrmann 
Miksa műegyetemi tanár foglalta el. A népszövet
ségi kölcsön útján történt szanálás idején a Nem
zetek Szövetsége részéről Smith Jeremiás ame
rikai bankigazgató gyakorolt ellenőrzést, mely 
1926 jún. 30. véget ért és az alacsony fokon stabi
lizált koronát a kellő érctartalékkal rendelkező 
pengő váltotta fel. A nemzetgyűlés az 1926 végén 
megalkotott felsőházi törvény megalkotásával 
(1926. XXII. §.) befejezte működését. A törvény 
a felsőházat abban a formában állította vissza, 
hogy abban a régi főrendiházi tagságra jogosított 
születési arisztokráciának a maga kebeléből ki
küldött képviselőinek, az egyházi, közjogi és 
állami méltóságóknak ós magas funkcionáriusok
nak, a törvényhatóságoknak, testületeknek és ki-
nevezetteknek biztosított helyet. Ezek után a 
nemzetgyűlést nov. 16-án feloszlatták. 

A december folyamán megtartott választások-
bői ós a későbbi pótválasztásokból 208 kormány
párti és. 37 ellenzéki képviselő került ki. Az új 
parlamentet a kormányzó 1927 jan. 29-én nyitotta 
meg. Az új képviselőház elnökévé Zsitvay Tibort, 
a felsőház Wlassics Gyula bárót választotta meg. 

M. tehát az évek óta reákényszerített passzív 
ellenállás politikájával Így határozott sikereket 
ért el és lehetővé tette azt, ami a békeszerződés 
megalkotásában közreműködő erőkkel szemben 
alig volt remélhető: a megmaradást és Csonka-
M.-nak egy jövő középeurópai politika kialakulá
sában fekvésénél és történelmi energiájánál, 
kulturális tartalékainál fogva remélhető érvé
nyesülését. 

A Nemzetek Szövetségéhez való csatlakozás
nak technikai ós társadalmi előnyeivel termé
szetesen abszolúte nem állanak arányban a poli
tikai eredmények és következmények, a Nemzetek 
Szövetségének politikai eredményeivel szemben 
azonban másutt is igen erős elégületlenség mu
tatkozik. M. joggal panaszolhatja fel, hogy a 
Millerand-levél kilátásba helyezte neki határai
nak megjavítását, a határmegállapító bizottságok 
azonban olyan titkos utasításokat kaptak, hogy 
a békeszerződés betűihez ragaszkodjanak. Még 
súlyosabban érezte a magyar közvélemény azt, 
hogy a Nemzetek Szövetsége a kisebbségi kérdést 
egyoldalúan és a kisebbségek jogos panaszainak 
meghallgatása nélkül, az annexiós kormányok 
érdekei szerint kezeli. A legsúlyosabb sérelem 
azonban az, hogy a Nemzetek Szövetsége a lefegy
verzés kérdésében abszolúte tehetetlen ós ezzel 
hivatásával ellentétben, a béke helyett a háborút 
állandósítja. Ezeket a súlyos gyöngeségeket azon
ban nemcsak M., hanem a nagyhatalmak is 
érzik és azoknak kiküszöbölésére törekednek. 

Ha tehát a Nemzetek Szövetsége a fenti kér
désekben eredményt fog elérni, az M.-ra nézve 
kétségtelenül előnnyel jár. Ha pedig nem fog 

elérni, akkor nem fogja elkerülhetni a revíziót, 
mely a lelkekben él. 

M. az orosz támadás megindulásától számított 
tíz év alatt ezeréves történelmének talán leg
súlyosabb időszakát élte át, mely a török és osz
trák elnyomás legszomorúbb emlékeit idézte fel. 
Legjobb fiai elpusztultak, az életben maradottak 
nagy része idegen uralom alá került. Állami füg
getlenséget kapott ugyan, de azt csonkán és ellen
séges szuronyok falai között, az önvédelem elve-1 

tése és az ellenséges militarizmus trónra emelése 
után oly feltótelek alatt kapta meg, melyeknek 
alá nem írása újabb milliók sorvadását idézte 
volna fel. Amegalázás mélységeiben egy reménye1 

maradt csupán, az, hogy a béke csak a lelkek 
megnyugvásán épülhet fel és hogy Európa nem
zetei ennek a megnyugvásnak a hiányát érezve, 
a háború ösvényeiről egyszer mégis a béke széles 
országútjára lépnek, melynek végpontján a népek 
és köztük a sokat szenvedett magyar nép nyu
godt boldogságának verőfénye látszik. 

Irodalom. A magyar béketárgyalások, 4 köt., Budapest 
1921, magyar, német, francia és angol kiadás; Anerbach 
B., L'Autricbe et la fiongrie pendant la guerre, Paris 
1925; Barkóczy-Klopscb B., Mackensen vezártábornagy 
hadseregének átvonulása M.-on az összeomlás után, Buda
pest 1923 ;Beck 3 . , Ungarns Eolle im Weltkrieg, Lausanne 
1917 ; Benda J., A béke kálvária-útján. Egy magyar újság
író naplója a párisi békekonferenciáról, Budapest 1920; 
Birinyi K. L., The tragedy of Hungary, Cleveland 1925; 
Böhm V., Két forradalom tüzében. Októberi forradalom. 
Proletárdiktatúra. Ellenforradalom, München 1923 ; BreitJ., 
A M.-i 1918/19. évi forradalmi mozgalmak és a vörös, 
háború története, 2 kötet, Budapest 1925; Buday L., A 
megcsonkított M., u. o. 1921, második kiadás: M. küz
delmes évei, u. o., 1923 ; Burián I. gróf, Drei Jahre aus-
ineiner Amtsführung im Kriege, Berlin 1923 ; Csekey J., Un-' 
garas Staatsrecht nach dem Weltkrieg, Tübingen 1Ü26; Czer-
nin 0. gróf, Emlékeim Tisza István grófról, Budapest 1925 ; 
Esterházy M. gróf, Emlékezések 1918 nov. 1-tOl 1919 aug. 
2-ig terjedő időmből, u. o. 1923; Fényes L., A forradalom-
okai és a Tisza bűnpör vádja, u. o . ; Fraccaroli A., M. a 
kommunizmus alatt, u. o. 1920; Fraknói V., Die unga-
rische Kegierung und die Entstehung des Weltkrieges, 
Wien 1919 ; Gabányi J., Mártírjaink, I—II kiad. Buda
pest'; Garami E., Forrongó M. Emlékezések és tanulságok,. 
Wien 1922 ; Grátz G., A bolsevizmus M.-on, Budapest 1921;: 
Hefty R., Adatok az ellenforradalom, történetéhez, v. o-
1920; Horváth J., A trianoni béke megalkotása, u. 0.1923; 
Huszár K., Bolsevizmus M.-on, u. o. 1921; Jászí 0., Magyar 
kálvária, magyar feltámadás. A két forradalom értelme, 
jelentősége és tanulságai, Wien 1920, német és angoí 
kiadásban i s ; IV. Károly király visszatér isi kísérletei, 
Budapest 1922, a magyar királyi kormány kiadása; Ká
rolyi M. gróf, Egy egész világ ellen, I. köt., München 1923, 
német kiadásban is;KelemenB., Adatok a szegedi ellenfor
radalmi és a szegedi kormány történetéhez, Szeged 1923; 
Kristóffy J., A királyságtól a kommunizmusig, Budapest 
1920, valamint Magyarország kálváriája, 1890—1926., Buda
pest 1926; Lábay Gy., Az ellenforradalom története az ok
tóberi forradalomtól a kommunizmus bukásáig, u. o. 1922; 
Laky D., Csonka-Magyarország megszállásának közgazda
sági kárai, u. o. 1923; Lebrun A., La dictature du pro-
létariat, les ravages du bolcbévisme en Hongrie, Paris-
1921; Luyken M., Generalfeldmarschall von Mackensen. 
Von Bukarest bis Saloniki, München 1920; M. felelőssége. 
a világháborúért. Szerkesztette Angyal D., Budapest 1923;' 
Molnár J., A 133 napos rémuralom, u. o. 1919; Nyiry Gy., 
Az októberi forradalom demokráciája 1918—1919., u. o. 
1926; Öt év multán, u. o. 1S23; Nyékhegyi F., A Diaz-féle 
fegyverszüneti szerződés, u. o. 1922; Révai M. J., A béke 
útja, u. o. 1917 és M. integritása és a Wilsoni elvek, u. o. 
1920; Rubint D., Az összeomlás, u. o. 1922; Sangiorgio 
G. A., L'Ungheria dalia repubblica di Károlyi álla reggenza 
di Horthy, Bologna 1927 ; Somogyi Z., A rémuralom nap
jaiból, u. o. 1922 ; Szabó h.t Mi okozta az összeomlást és a 
forradalmat ? u. o. 1922 és A bolsevizmus M.-on, u. o. 1922; 
Szász K., Emlékezés a vörös uralomra, u. o. 1922 ; Szterényi 
J. báró, Régmúlt idők emlékei, u. o. 1925; Szviezsényi Z., 
Hogyan veszett el a Felvidék ? u. o. 1921; Tharaud J. és } . , • 
Quand Israel est roi, Paris 1921; Tisseyre Oh., Une erreur 
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diplomatique. La Hongrie mutilée, 1922, 2. kiadás 
1923; Tormay C, A bujdosó könyv. Feljegyzések 1918 — 
1919-ből, 2 kőt., Budapest 1920, 2 kiad. 1922; Tisza István 
•gróf levelei 1914 júl. 1. és kőv., u. o. 1924 és köv. ; 
Újlaki A., Szeged a forradalomban és a nemzeti feltáma
dásban, Szeged 1921; Váry A., A vőrős uralom áldozatai 
M.-on, Budapest—Vác 1922; Werkmann K., Der Tote anf 
Madeira, München 1923 és Aus Kaiser Karls Nachlass, u. o. 
1924 ; Windischgraetz b. herceg, Vom rőten zum schwarzen 
Prinzen, Berlin 1920 és Küzdelmeim, Budapest 1920. 

*Magyar országgyűlési pártok. Az 1927. össze-
ttlt képviselőházban az 1926 dec. választások 
alapján következő pártárnyalatok vannak: Keresz
tény-kisgazda-földmíves és polgári párt (egy
séges párt), a kormány pártja; a kormányt támo
gató Keresztény gazdasági és szocialista párt; 
továbbá az egyesült balpárt; a Magyar nemzeti 
függetlenségi párt,ú._ n. fajvédő párt; a Szociál
demokrata párt. 
*Magyar Országos Véderő-Egyesület. 1. Move. 

(XX. k.) 
Magyaróság (Mueráu), Torda-Aranyos vm. 

(Tr.R.) 
Magyarosd (Mánűrdu), Hunyad vm. (Tr. E.) 
Magyaróvár r. t. város Győr, Mosón és Po

zsony közig. egy. egyes, vm., (1920) 7098 lak. 1921. 
alakult rendezett tanácsú várossá, de a csonka 
Mosón vármegyének Győr vármegyével történt 
ideiglenes egyesítése következtében többé nem 
megyei székhely. A háború alatt épített 
lőpor- és ekrazitgyárnak, amely 10,000 munkást 
tudott volna foglalkoztatni, mintegy fele még 
üresen áll és fokozatos kihasználása új iparágak 
bevezetésével csak lassan halad. 

Magyarózd (Ozd), Alsó-Fehér vm. (Tr. R.) 
Magyarpadó (Növi Padej), Torontál vm. (Tr. 

.SzHSz.) 
Magyarpalatka (Pálatca), Kolozs vármegye. 

(Tr. R.) 
Magyarpatak (Valea ungurului), Szilágy vm. 

(Tr. R.) 
Magyarpécska (Pecicaungureascá), Aradvm., 

(1920) 8110 lak. (Tr. R.) 
Magyarpete (Petea), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Magyarpeterd (Petridul de Jos), Torda-Ara

nyos vm. (Tr. R.) 
Magyarpéterfalva^Peímaiíj.Kis-Küküllővm. 

{Tr. R.) 
Magyarpéterlaka (Petrilaca), Maros-Torda 

vm. (Tr. R.) 
Magyaipolány, nagyk. Veszprém vm., (1920) 

1729 lak. •--.•• 
Magyarraszlavica (JJhorshé Baslavice), Sá

ros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Magyarrégen (Beghin sat), Maros-Torda vm. 

{Tr.R.) 
Magyarremete (Bemetea), Bihar vm. (Tr. R.) 
Magyarsárd (Sard), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Magyarsarlós, kisk. Baranya vm., (1920) 608 

lakossal. 
Magyarsáros (Sárosul unguresc), Kis-Küküllő 

vm. (Tr.R.) 
Magyarsas (Jastrab), Zemplén vmegye. (Tr. 

€s.-SzL) 
Magyarsók (Sok), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Magyarsolymos (Soimus), Alsó-Fehér vm. 

(Tr.R.) ' 
Magyarsülye (SŰea), Alsó-Fehér vm. (Tr. R.) 

MagyarszákosfiSaeosMZ rom), Temes vmegye. 
(Tr. R.) 

Magyarszarvaskend (Chendru), Szolnok-Dó-
boka vm. (Tr. R.) 

Magyarszék, kisk. Baranya vm., (1920) 706 lak. 
Magyarszentbenedek (Sánbencdic), Alsó-Fe

hér vm. (Tr. R.) : • ;! 

Magyarszentiván, kisk. Baranya vm., tóso) 
635 lak. 

Magyarszentkirály, kisközség Veszprém vm,., 
Bakonyszentkirály községgel egyesült. 

Magyarszentmárton (Sánmartinul magMar). 
Torontál vm. (Tr. R.) 

Magyarszentmihály (Mihajlovo), Torontál 
vm. (Tr. SzHSz.) 

Magyarszentmiklós, kisk. Zala vm., (1920) 441 
lakossal. 

Magyarszentpál (Sánpaid), Kolozs vmegye. 
(Tr. R.) 

Magyarszerdahely, kisk. Zala vm., (1920) 985 
lakossal. : . 

Magyarszilvás (Silvasul unguresc). Tordá-
Aranyos vm. (Tr. R.) 

Magyarszombatfa. kisk. Vas vm., (1920) 413 
lakossal. . 

Magyar szombathely, kisk. Veszprém vm., 
Bakonyszombathely községgel egyesült. 

Magyarszovát (Suat), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Magyarszögyén (Mad'arsky Seídín), Eszter

gom vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Magyartelek, kisk. Baranya vm., (1920) 339 lak. 
Magyartés, kisk. Csongrád vm., (1920) 444 lak. 
Magyarújfalu, kisk. Somogy vm., (1920) 258 lak. 
Magyarürög, kisk. Baranya vm., (1920) 451 lak. 
Magyarvalkó (Válcául ung.), Kolozs vmegye. 

(Tr. R.) 
Magyarvista (Vista), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Magyary, 1. Géza, perjogász, 1917. a Magyar 

Tud. Akadémia rendes tagjának választották.Ujabb 
művei: Korunk igazságszolgáltatásának vezér
eszméi (1914); A nemzetközi bíráskodás a ma
gyar jogban (1917); Magyar polgári perjog (2. 
átdolgozott kiad. 1924). 

*2. M. Zoltán (kismagyari), min. tanácsos, 
szül. Tatán 1888 jún. ÍÓ. Jog- és államtudo
mányi doktorátus után a .kultuszminisztériuái 
szolgálatába lépett, ahol a tudománypolitikai 
ügyosztály főnöke. A Magyar Tudományos Tár
sulatok és Intézmények Orsz. Szövetségének fő
titkára. Főbb müvei: A magyar állam költség
vetési joga (1923); Das ungárisehe Budgetrecht 
(Ung. B. H. 1924.) Számos dolgozata jelent meg 
a Budapesti Szemlében (1922 s köv. évf.) és jnás 
tudományos folyóiratokban. B Lexikonnak is 
munkatársa. , 

Magyary-Kossa Gyula, 1909. az Orsz. Köz-
egészsógi Tanács rendkívüli tágjává nevezték 
ki, 1918. a m. kir. udvari tanácsosi címet kapta, 
1920..a Tud. Akadémia levelező tagjának válasz
tatott meg, 1921. a Pázmány-Egyetemen rend
kívüli tanári címet kapott. Ujabb munkái: 
Magyar állatorvosi könyvészet (Budapest 1904}; 
A hazai gyógynövények Itatása és orvosi hasz
nálata (u. o. 1926). Továbbá számos értekezése 
jelent meg a rnéregtan és a magyar orvostörté-
nelem köréből. 
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Magyarzsákod (Jacui secuesc), Udvarhely 
vm. (Tr. R.) 

Magyarzsombor (Jimborul maré), Kolozs 
vm. (Tr. R.) 

Mahaffy, John Pentland, sir, ír klasszikus 
filológus és történetíró, megh. 1919 ápr. 30. 

Mahálialva (Machalovce), Szepes vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

•Mahé, a Francia-keletindiai kormányzósághoz 
tartozó telep a Malabarparton, 59 kme, (1921) 
11,200 lak. 

Mahler Ede, történetíró és nyelvész, újabb mü
vei : Ókori kronológiai kutatások (1915); Nap
tárunk újjáalakítása és a husvétkérdés (1917). 

Mahoíány (Machulince), Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Máhomf a, kisk. Zala vm., (1920) 372 lak. 
Mahrisch-Ostrau (csehül Moravská Ostrava), 

a hasonnevű kerület fővárosa Morvaországban, 
(192D 113,709 lak. 

Mahrisch-Schönberg (csehül Sumperk), város 
Morvaországban, (1921) 12,588 lak. 

Maidstone, város Angolországban, Kent gróf
ságban, (1921) 37,448 lak. 

Maikop, orosz város a Kaukázusban, a Kubán-
területen, (1916) 72,599 lak. 1924. a régi tudomá
nyos-irodalmi akadémiából és a klinikai intéze
tekből egyetemet alapítottak. 

Mailáth (Prestavlk), Bars vármegyében (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Mailáth, 1. György gróf, megh. Zavaron (Po
zsony vm.) 1924 dec. 17. 

2. M. István Géza gróf, volt korvett-kapitány 
ós orsz. képviselő, 1927. az örökösjogú főrendek 
a felsőház tagjának választották. Nógrád vár
megye közéletében igen tevékeny részt vesz s ott 
több gazdasági és közművelődési egyesületnek 
elnöke. 

3. M. József gróf, v. b. t t, újabb müvei: 
A magyarországi birtokpolitikai reform előz-, 
menyeiből (u. a. németül is, 1920); A mezőgaz
dasági munkáskérdés (u. a. németül is, 1920); 
Brlebnisse und Erfahrungen wáhrend des Krieges 
(1922); A bolsevizmus jellemzése és hatása Ma
gyarországon (u. a. németül is, 1924); Erlebnisse 
und Erfahrungen nach dem Krieg (1925). 

Maindron fejtsd: mendron), Maurice, francia író, 
megh. 1919. 

Maine, az Északamerikai Egyesült-Államok 
egyike, ter. 85,570 km8, (1920) 768,014 lak. Fővá
rosa Augusta. 

Mainé-et-Loire, département Franciaország
ban, ter. 7218 km', (1926) 474,786 lak. 

Mainz, város Hessenben, (1925) 108,930 lak. 
1918-ban a francia rajnai megszálló csapatok 
főparancsnokságának székhelye lett. Régi vár
falát 1922. lerombolták. 

Maiorescu Titusz, román államférfiú, megh. 
Bukarestban 1917 jan. 1. 

Maisons-Alf ort, város Franciaországban, (1921) 
20.997 lak. 

Maiszur (Mysore), 1. brit-keletindiai hübér-
állam, ter. 76,337 km*, (1921) 5.978,892 lak. — 
2. M., az állam fővárosa, (1921) 83,932 lak. 

Maitland, város Ausztráliában, Új-Dél-Wales 
államban, (1919) 12,400 lak. 

Mája (Maia), Maros-Torda vm. (Tr. R.) 

Majdan (Maidan), Krassó-Szörény vm. (Tr.R.) 
Majdánka (Majdan), Máramaros vmeírve, (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Majebasi, japáni város Nippon szigeten. (1920) 

62,333 lak. 
Majláthialva (Maüat), Temes vm. (Tr. R.) 
Major (Maier), Beszterce-Naszód vm. (Tr. R.) 
Major, 1. Gyula, zeneszerző, megh. 1925 jan.30. 

*2. M. Henrik, grafikus, szül. 1886. Különösen 
karrikaturái által vált népszerűvé. 1921-ben Lon
donban a Graphic munkatársa lett, majd New 
Yorkba költözött. Első sikerét Kürthy Györggyel 
kiadott Komédiások c rajzalbumával aratta. 

Majorialva (Majer), Zólyom vármegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Majorka (Majerka), Szepes vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Majorlak (Marof), Zala vm. (Tr. SzHSz.) 
Majoros (Majorovce), Zemplén vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
*Majoros Károly, üvegfestő, szül. Budapesten 

1867 márc. 1. Előbb Kratzmann Ede budapesti 
műtermében, azután Münchenben végezte tanul
mányait. 1905-ben letelepedett szülővárosában s 
itt egy sor stílusos üvegfestménnyel szerzett el
ismerést. Tőle valók az egri székesegyház, a 
marosvásárhelyi kultúrpalota, a budapesti város
majori új plébániatemplom üvegablakai. 

Majos, nagyk. Tolna vm., (1920) 1205 lak. 
Majoslalva (Moys), Trencsén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Maj őshaza, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 

(1920) 780 lak. 
Majosmező (Moys Lúcka), Trencsén vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Majovszky Pál, mflbarát, a közoktatásügyi 

minisztériumban a művészeti osztály főnöke, 
1917. nyugalomba vonult. 1925 óta szerkesztője 
a Magyar Művészet c. képzőművészeti folyóirat
nak. Tagja a Szinyei-Merse Pál Társaságnak. 

Majs, kisk. Baranya vm., (1920) 1915 lak. 
Majsamiklósvár. nagyk. Tolna vm., (1920) 3762 

lakossal. 
Majszin (Moiseiu), Máramaros vm., (1920) 4751 

lakossal. 
Majtény (Majcichov), Pozsony vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Majtis, kisk. Szatmár, Ugocsa ós Bereg közig, 

egy. egyes, vm., (1920) 473 lak. 
Makád, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 

(1920) 1473 lak. 
•Makalu, hegycsúcs a Himalája Mount-Everest-

csoportjában, 8340 m. magas; 1920. fedezték föl. 
Makaó (Macau), portugál bérelt terület, 1917 

óta japáni zálog, ter. 1175 km*, (1910) 74,866 lak. 
Makarja (Mukarin), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Makara Lajos, orvostanár, megh. Kolozsvá

rott 1915 nov. 5. 
Makasszax, Celebes sziget, holland-keletindiai 

kormányzóság fővárosa, (1920) 56,718 lak. 
Makatea, sziget, francia gyarmat Óceániában, 

ter. 25 kms, (1924) 628 lak. 
*Makay Margit, színésznő, szül. Miskolcon 1892 

aug. 4. Tanulmányait a budapesti sziniakadé-
mián végezte, majd néhány hónapig Miskolcon 
működött. 1918-ban a Vígszínház tagja lett, ahol 
számo3 magyar és francia vígjátékban játszott 
vezető szerepet. 
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Bakfalva (Ghindari), Maros-Torda vmegye. 
ÍTr. R.) 

Makfalvy Géza, politikus, megh. Budapesten 
1924 júl. 18. 
*Makkay Sándor, ret. püspök, szttU Nagyenye-

\3en 1890máj. 13. Teológiai tanulmányait a kolozs
vári ref. teológián végezte, a Ferenc József tu
dományegyetemen bölcsészeti tanulmányokat 
folytatott s doktori szigorlatot tett. 1915-ben 
vajdakamarási lelkész lett, 1917. Sárospatakra 
teol. tanárnak Mvták meg, 1918. a kolozsvári 
teológián lett tanár, 1922. az erdélyi ref. egyház
kerület püspökhelyettes főjegyzővé, 1926 ápr. 17. 
püspöknek választotta meg. Lapokban és folyó
iratokban közölt nagyszámú kisebb tanulmá
nyain, cikkein és kritikáin kívül egész sor önálló 
müve jelent meg: Jéz*s (W, Bousset könyvének 
törditása, 1911); Bevezetés a személyiség paeda-
gogikájába (1912); A nagy személyiségek nevelői 
'jelentősége (1913); Vallásos világkép és élet foly
tatás (1913); Aliit problémája (1916); A szekták 
keletkezéseinek okai (1917); A lélek élete és javai 
(1922);; A vallás az emberiség életében (1923); 
A vallás lényege és értéke (1928); Hogyan tani-
iának vallást (Út, I—IV.); Az erdélyi ref.. egy
házi irodalom 1859-iöl napjainkig (1925); Öntu
datos kálvinizmus (1925). Kisebb tanulmányai: 
A szabadság -vallása (1910):; Hittem, azért szól
tam (1913>; A biblia (1915); Alialál mysteriuma 
(1918); írdmeg,amiketláttSli\S22,); Kegyelem
ből Tiit által (1923); Zörgessétek és megnyittatik 
•néktek (1925); Aratás (1926). Szépirodalmi művei: 
Számadás (1912); Kami előtt (regény, 1921); Az 
Eszter padja (1924); Elet fejedelme (1924); Meg
szólalnák a kövek (1925); Ordögszékér (1925). 
Sajtó alatt: A ref. keresztyénség világnézlete és 
életeszménye és Etika. Szerkesztette az Út c. 
lelkipásztori folyóiratot és a Református Szemlót. 

Makkoshetye, ikisk. Sopron vm., (1920) 72 lak. 
Mafckoshotyka, kisk. Zemplén vm., (1920) 579 

lakossal. 
Makkosjánosi (Makkosjánosí), Bereg vm. (Tr. 

Cs.-Szl..) 
Maklár, uagyk. Heves vm., (isso) 2554 lak. 
Máké, r. t. város (XIH. k.), Csanád, Arad és To

rontál köaig. egy. egyes.vm.,(i92o) 37,141 lak.Ebból 
magyar 86,524, német 1S9, tót 253, román 78. Val
lásra nézve róm. kat. 14,897, gör.-kat. 1366, ref. 
17,484, ág. m, 742, gör.-kel. 150, izraelita 2380. 
Vármegyei esendőrparancsnokság és katonai pa
rancsnokság székhelye. Internátusa állami lett, 
kereskedelmi iskolája felső kereskedelmi iskola. 
Pénzintézetei: Makói Takarékpénztár, Népbank, 
Arad-Csanádi Takarókpénztár, Magyar-Olasz 
'Bank és Belvárosi Bank fiókja, 2 hitelszövetke
zet. Főbb iparvállalatai: 4 téglagyár, 6 gőz
malom, 4 gőzfűrész. 

Mikófalva (Mácáu), Kolozs vm. (Tr. R.) 
•Makoldy József, építész, festő és illusztrátor, 

szül. Nagyszebenben 1890. A budapesti Műegye
temen építészeti, Münchenben és Krakóban fes
tészeti tanulmányokat végzett. Egy ideig erdélyi 
régi épületek felvételével foglalkozott, utóbb 
egészen festésre és napilapok és folyóiratok szá
mára való illusztrációk készítésére adta magát. 
A kiállításokon főképpen akvarelljeivel tűnt fel, 

ilyenek nagy sorát 1924. állította ki a Nemzeti 
Szalonban. 1922-ben elnyerte az Bsterházy-viz-
festménydíjat. Időszerű rajzaiból több album
kötetet állított össze, ilyenek: Felsőmagyar
ország és az Amint én láttam című. 

Mákos (Makovec), Zemplén vármegye. (Tr.. 
Cs.-Szl.) 

Mákosfalva (Macoviste), Krassó-Szörény vm. 
(Tr. R.) 

Makovszkij, Konstantin, orosz festő, megh. 
Szentpétervárott 1915 okt. 2. 

Makranc (Makranc), Abaúj-Torna vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Maksa (Macsa), Háromszék vm. (Tr. R.) 
Maksziányi2)e,&?0, művészeti író, megh. Buda

pesten 1920 jan. 12. 
*Makuszynski, Kornél, lengyel író, szül. 1884. 

Verses kötetei: Rzeczy wesoíe (Vidám dolgok,. 
1909); Pieán o ojczyzne (Dala hazáról, 1925). 
Elbeszélései: W Klajdoskopie; Romantyczne his-
torie (1910); Dziwne povieáci (Különös történe
tek, 1911); Wycinanki (Metszetek, 1925). Pomlecz-
nej drodze (A tejúton) c. regényt, Dusze z papieru 
(Papiroslélek) c. színdarabot írt. 

Mái (Mai), Krassó-Szörény vm. (Tr. R.) 
Malacka (Malacky), Pozsony vm., (1919) 5172 

lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Malacky = Malacka. 
Maiadé (Máladia), Szilágy vm. (Tr. R.) 
Malaga, 1. spanyol tartomány, 7389 km!, (1920> 

531,529 lak. — 2. M., a tartomány fővárosa, (i9a>>, 
137,367 lak. 

Maláj esd (Maláesti), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Maláji Szövetséges Államok (Federated 

Malay States) és Maláji Nemszövetséges ÁUa-
mok (Non Federated Malay States) (XHI. k.), 
a brit-malakkai kormányzónak, mint főbiztosnak 
(High Gommissioner) alárendelt államok ós szul-
tánátusok Hátsó-India D.-i részén, ter. összesen 
132,055 km«, (1921) 2.448,827 lak. Főváros: 
Kvala Lumpur 80,424 lak. Közigazgatási beosz
tását a következő táblázat mutatja: 

Államok j Ter. 
ÍkmM>en 

J 
I. Szövetséges 

á l lamok: f 71,608 
Pérak j 20,395 
Selángor. 1 8275 
Negri-Bembilan — I 666* 
Pahang | 36,274 

II. Nem-szövetséges 
á l lamok: 

Johore 
Trengganu 
Kelantan 
Kedah 
Perl is . . . _ 

19,885 
15,500 
14,796 

9448 
818 

| 132,055 

1.324,890 
599,055 
401,009 
178,762 
146,064 

282,234 
153,765 
309,293 
388,558 

40,087 

Ffiváros 

2.448,827 

Talping 
Kwala Lumpur 
Seremban. 
Pekan 

Johore Bharu 
Kwala TrenggaDU 
Kota Bharu 
Alor Star 
Kangar 

Kwala Lumpur 

Maiakká (Straits Settlements), 1. angol gyar
mat és település Hátsó-India déli félszigetén, ter. 
4146 km*, (192D 929,204 lak. — 2. M., M. 1. egyik 
települése, ter. 1865 km2, (1921) 170,294 lak. — 
3. M„ M. település fővárosa, (1921) 21,200 lak. 

Malakóperesény (Malachov Dőlné Prsany)v 
Zólyom vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
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Malang, város Holland-Kelet Indiában, Jáva 
szigetén, (1920) 42,981 lak. 

Málas (Málas), Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Malatina (Malatiná). Árva vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Málca (Málcice), Zemplén vm.. (Tr. Cs.-Szl.) 
Malcó (Mal'cov), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Maidén, város Massackusetts északamerikai 

államban, (1920) 49,103 lak. 
Maldonado. uruguayi départamento, ter. 4111 

km2, (1924) 48,085 lak. Fővárosa M., (1924) 6000 
lakossal. 

Máldur (Malter), Szepes vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Málé, kisk. Borsod, Gömör és Kishont közig. 

egy. egyes, vm., (1920) 898 lak. 
*Maleczky, 1. Bianka, szül. Budapesten 1879 

jan. 14. Énektanulmányait előbb Paulinái, majd 
édesanyjánál fejezte be. 1912-ben a m. kir. Opera 
tagja lett. A Zeneművészeti Főiskolára 1921. 
nevezték ki énektanárnak. 

2. M. Vilmos, operaénekes, megh. Budapesten 
1924 ápr. 30. 

3. M. Vilmosné(Ellinger Jozefa), megh. Buda
pesten 1920 ápr. 11. 1913. nyugalomba vonult, 
átengedvén helyét leányának, Biankának. 

Maledivák (Maidive Islands), szigetcsoport, 
angol gyarmat, melyet Ceylonból kormányoznak, 
ter. 298 km2, (1921) 70,413 lak. 

Mali Hedjes = Kishegyes. 
Málinoe = Málnapatak. 
Malinov, Alekszander, bolgár államférfiú, a 

világháborúban entente-barát volt. 1918 júniustól 
októberig, az összeomlásig ismét miniszterelnök 
volt. Bukása után a demokratákhoz közeledett 
ós Németországgal szemben is megértést mu
tatott. 

Malleco, chilei tartomány, a régebbi Arauca-
nia, ter. 8555 km2, (1920) 121,429 lak. 

Malmedy, volt porosz kerület, 1925 jan. óta 
végkép Belgiumhoz csatolták s Eupennel együtt 
Lüttich tartományba osztották be, (1924) 5069 lak. 

Malmos (Malmos), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Malmö, fővárosa Malmökus svéd lánnek, (1921) 

113,552 lak. 
Malmöhus (Malmö), svéd lan, 4829 km2, (1921) 

487,454 lak. 
Málnapatak(Málinec), Nógrád vm.,(i9i9) 6508 

lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Málnás (Málnás), Háromszók vm. (Tr. R.) 

*Málnási Ödön,'katonai és történetíró, közép
iskolai tanár, szül; Brassóban 1898 jún. 28. A vi
lágháborúban számos kitüntetést szerzett. Egye
temi tanulmányait Kolozsváron és Debrecenben 
végezte. Kitüntetéssel bölcsészdoktorrá avatták 
1924. több külföldi levéltárban végzett kutatá
sokat. Nagyobb tanulmányai: Csonka-Magyar
ország katonai földrajzi helyzete (1925); Az 
'utódállamok stratégiai helyzete (1926); Tu-
renne (a francia Tudományos Akadémia által ki
tüntetett életrajz, 1926); A kereszténység tör
ténete Magyarország területén a honfoglalásig 
(1926); Gróf Gsáky Imre Ubornok (1926). Ezen
kívül számos cikke és bírálata jelent meg folyó
iratokban. 

Malom, kisk. Baranya vm. (1920) 520 lak. 
Malomárka (Monariu), Beszterce-Naszód vm. 

(Tr. R.) 

Malomfalva (Mórazeni), Maros-Torda vm. 
(Tr. R.) 

Malomgödör (Miihlengraben), Vas vmegye. 

Malomháza (Minihof), Sopron vm. (Tr. A.) 
Malompatak (Mühlenbach), Szepes vmegye. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Malomszeg (Mólosig), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Malomvíz (Ráu de móri), Hunyad vmegye. 

.(Tr. R.) 
Malonya (Mlynanij), Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Malonyay Dezső, író és hirlapíró, megh. Buda

pesten 1916 ápr. 22. Újabban megjelent müvei: 
A virtus (1915); Hont, Nógrád, Heves, Gömör, 
Borsod magyar népe (1922). 

Málta, sziget, brit koronagyarmat a Földközi
tengerben, ter. 316 km2, (1924) 223,070 lakossal. 
Alkotmányát az 1921 ápr. 14. királyi rendelet 
állapította meg. Eszerint a kormányzó a közigaz
gatás feje, aki a törvényhozást is befolyásolhatja. 
A szenátus 17 tagból áll, akik közül 7-et 6 évre 
választanak a 20 font sterlingnél magasabb adót 
fizetők közül. A törvényhozó gyűlést (Legislative 
Assembly), amely 32 tagbólálí, általános választó
jog alapján, 3 évre, a 21 éven felüli polgárokból 
választják. Mindkét kamara jogai kizárólag a 
helyi közigazgatásra szorítkoznak. A kormányzó 
mellett egy általa kinevezett titkos tanács áll. 

*Máltai kereszt, a kinematográflában annak a 
fogaskerékrendszerrel kombinált keresztnek a 
neve, amely a film folytonos mozgását ugrás
szerűvé változtatja. Nevét a máltai lovagrend 
nagykeresztjéhez való hasonlóságától kapta. 
Manapság már csak a vetítőgépekben alkalmaz
zák, mert a felvevőgépekben a jóval egyszerűbb 
működésű kalapáesberendezéssel helyettesítik. 

Maluzsina (Maluzina), Liptó vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Malvern (Great M.), 1. város Angolországban, 

(1921)17,809 lak. — 2. M., város Tasmaniában, 
(1923) 32,306 lak. 

Malvinák, 1. Falkland-szigetek. (XX. k.) ' 
Malvy, LouisJean, francia állainfórfiú,19i7-ig 

volt belügyminiszter; mint Clemenceau ellenfelét, 
mert a háború elleni propagandát támogatta, 
1918 aug.-ban öt évi száműzetésre Ítélték, de 
1919. kegyelmet kapott. 1924-ben ő vezette Spa
nyolországgal a marokkói tárgyalásokat; 1926. 
rövid ideig a Briand-kormány belügyminisztere 
volt. 

Mályi, kisk. Borsod, Gömör és Kishont közig. 
egy. egyes, vm., (1920) 836 lak. 

*Maly kártolója,hosszú anyagok (fésűs gyapjúk) 
kártolására szolgál. Az eddig dívó fésűsgyapjú
kártolóktól abban különbözik, hogy nem két, 
hanem négy fődobot használ és hogy a munkás-
hengerekhez sima pléhhengarek simulnak, ame
lyek a hosszú szálak kúszálódását gátolják, miért 
is gyártmánya simább és párhuzamosabb. . 

Mályinka, kisk. Borsod, Gömör és Kishont 
közig. egy. egyes, vm., (1920) 715 lak. 

*Mályusz Elemér, orsz. levéltárnok, történet
író, szül. Makón 1898 aug. 22. Egyetemi tanul
mányai végeztével 1922. az orsz. levéltár szol
gálatába lépett, 1923. orsz. levéltárnok lett, 1925. 
a budapesti egyetem filozófiai fakultásán magán
tanáriképesítéstnyert. Önállóan megjelent müvei: 
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luróczmegye kialakulása (1922, akadémiai pá
lyadíjat nyert 1921.); Sándor Lipót főherceg 
nádor iratai 1790—95 (1926). 

*Mambriny Gyula, zenetanár, szül. Budapesten 
1874 f ebr. 23. A Zeneakadémián Hubay és Koess-
ler voltak mesterei. 1907-ben nevezték ki hegedű
tanárnak a főiskolára; Bloeh József halála óta 
(1922) a hegedűtanárképző vezető tanára. 

Man (Isle of Man), angol sziget az ír-tenger
ben, ter. 572 km2, (1921) 60,284 lak. Fővárosa 
Douglas kikötő, 21,183 lak. 

Manabi, ecuadori tartomány, ter. 20,442 km2, 
125,000 lak. 

Managua, 1. nicaraguai departamento, ter. 
4060 km2, (1920) 74,696 lak. — 2. M., M. 1. és 
Nicaragua köztársaság fővárosa, (1920) 60,342 lak. 

Manaos, Amazonas brazíliai állam fővárosa, 
(1920) 75,704 lak. 

Manche, Franciaország egyik départementja, 
ter. 6412 km2 , (1921) 425,512 lak. 

Manches ter , 1. város Angolországban, (1921) 
730,551 lak. — 2. M., város Newhampshire 
északamerikai államban, (1920) 78,384 lak. 

Mancinelli , Luigi, olasz zeneszerző, megh. Kó
mában 1921 febr. 

Mánd, kisk. Szatmár, Ugocsa és Bereg közig. 
egy. egyes, vm., (1920) 265 lak. 

Mandaleh (Mandaleij), Felső-Birma fővárosa, 
(1921) 147,429 lak. 

Mandá tum, az országgyűlési képviselők meg
bízólevele, á tvi t t értelemben maga a képviselői 
tiszt. Az 1925. XXVI. t.-e. 89. §-a szerint a meg
választott képviselőnek a választásról készített 
jegyzőkönyv szolgál megbízólevélül, lajstromos 
választásnál pedig a 99. §. szerint a jegyzőkönyvi 
t w o n a t , amelynek mintáját a belügyminiszter 
rendelettel állapítja meg. A megbízólevelet a 
129. §. szerint köteles minden képviselő 15 nap 
alat t a képviselőház elnökének bemuta tn i ; ez a 
határidő az országgyűlés megnyitásának napjá
val, időközi választás esetén a választást követő 
nappal kezdődik. A bemutatást felszólításra is 
igazolatlanul elmulasztó képviselő M.-át a 131. 
§. értelmében megszűntnek kell kimondani. A 
bemutatott megbízóleveleket a képviselőház a 
házszabályokban megállapított módon átvizs
gálja és ha kifogás merül fel, vagy a választást 
panasszal támadták meg, az iratokat a választás 
érvényességének kérdésében való határozás vé
gett a közigazgatási bírósághoz teszi át, egyéb
ként pedig az igazolás kérdésében határoz (132— 
134. §.). Az 1926. X X n . t.-c.-kel szervezett felső
ház választott tagjai egy részének is a választási 
jegyzőkönyv kivonata szolgál megbízólevélül s 
ugyanazok a szabályok vannak a bemutatásra 
és igazolásra is érvényben. 

.Mandello Gyula, nemzetgazdasági író, megh. 
Budapesten 1919 júl. 24. 

*Mandic (ejtsd: —ics) Miklós, boszniai horvá t 
politikus, szül. 1869 jan. 17. A jogot Bécsben 
végezte, ahol sub auspiciis imperatoris ava t ták 
doktorrá. Hazaérkezve Sarajevóban ügyvédke
dett. Az első bosnyák szábornak tagja, majd 
elnöke, azután a tar tományi főnök helyettese és 
titkos tanácsos lett. Az összeomlás u tán a bel
grádi parlament tagja volt, ott a horvát jogokért 

és Bosznia autonómiájáért küzdött. 1923-ban a 
Rádíes-párt megszerezte a bosnyák-horvát man
dátumokat is, így M. a skupstinából kimaradt . 

Mándok, nagyk. Szabolcs és ü n g közig. egy. 
egyes, vm., (1920) 3367 lak. 

Mándoky Béla, színész, volt színigazgató, 
megh. Debrecenben 1918 ápr. 

Mandzsúr ia , 1. kínai tar tomány, 3 részből áll, 
ú. m. Holungkiang, Kirin ós Mukden (Fenktien), 
ter. 940.000 km2, (1923) 9.000,000 lak. Főváro
sok : Zizikar, Kirin és Mukden. — 2.M., város, 
(1922) 11,300 lak. 

Mánfa, kisk. Baranya vm., (1920) 630 lak. 
Manfredonia, város Olaszországban, Foggia 

tartományban, (1921) 14,568 lak. 
*Mangalore, város Madrasz tartományban, Brit-

Blő-Indiában, (1921) 53,877 lak. 
Mangareva-szigetek, francia gyarmat Óceá

niában, régebbi nevük a Ganibier szigeteknek, 
ter. 30 km2, (i92í) 1512 lak. 

*Mangin (ejtsd: manzsen), Charles Marié Emma-
nuel, francia tábornok, szül. Sarrebourgban 
1866 júl. 6., megh. 1926 nov. 3. Szenegálban, 
Francia-Szudánban, Kongóban, Tonkinban, Nyu
gat-Afrikában és Marokkóban szolgált. A világ
háború kitörésekor az 5. gyaloghadosztály pa
rancsnoka volt. 1916-ban a 11. hadtest parancs
noka lett és vezette 1916 okt. 24. azt a verduni 
támadást, amelynek eredménye Douaumont erőd 
visszaszerzése volt. 1916 dec. a 6. hadsereg vezér
letét vette át. Az 1917-iki tavaszi offenzíva 
pyrrhusi győzelme után fölmentették állásától, 
de a kiküldött vizsgáló-bizottság rehabilitálta és 
Clemenceau a 10. hadsereg élére állította. 1918 
júl. Degoutte tábornokkal együtt vezette a nagy 
ellenoffenzivát, amely végeredményben a szövet
ségesek győzelmét biztosította. A fegyverszünet 
megkötése után megszállotta Mainzot. 1920-ban 
a legfőbb haditanács tagja lett, 1921. speciális 
misszióval Dél-Amerikába küldték. Afrikai csa
patok alkalmazása a francia hadsereg kebelé
ben, a «plus grandé France» az ő eszméje volt. 
Műve: Comment flnit la guerre (1920). 

Hangra Vazul, politikus és író, a magyar
országi görög-keleti egyház érsekmetropolitája, 
megh. 1918 okt. 14. 

Manhattan Island, New York északamerikai 
államhoz tartozó sziget, New York város belső 
része, (1920) 2.284,103 lak. 

Maniga (Malzenice), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
*Maniktola, város Beludzsisztan tartományban, 

Brit-Blő-Indiában, (1921) 67,372 lak. 
Manissza (a régi Magnesia), város Kis-Ázsiá-

ban, (1920) 60,000 lak. 
Manitoba, kanadai tartomány, ter. 652,200 

km2, (1921) 610,118'lak. 
Manitowoc, város Wisconsin északamerikai 

államban, (1920) 17,563 lak. 
*Maniu Gyula, román politikus, szül. Szilágy

somlyón 1873. A kolozsvári, bécsi és budapesti 
egyetemeken tanult és a balázsfalvai teológiái 
akadémián lett jogtanár. 1906—1910-ig képviselő 
volt. A világháború után Budapesten résztvett a 
román nemzeti tanács megalapításában, majd a 
román ezredek elszakadási törekvéseit mozdította 
elő. Amikor 1918 dec. 1. a román nemzeti tanács 
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Gyulafehérváron Erdélynek Romániához való 
csatlakozását proklamálta, M. lett az új, helyi 
kormány elnöke, 1919. pedig az erdélyi nemzeti 
párt elnökévé választottók. Midőn 1925. ez utóbbi 
párt a nemzeti demokratákkal fuzionált, az új 
pártnak, mint nemzeti román pártnak M. lett az 
elnöke, de a román centralizmusnak továbbra is 
ellenzője maradt. 

Manizales, Colombia Caldas departamentójá-
nak fővárosa, (I9i8) 43,203 lak. 

Mankóo (Mankovce), Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Mann Jakab (csonoplai), nőorvos, megh. Buda

pesten 1923 dec. 5. 
*Mann, 1. Dudley Ambrose, amerikai diplomata, 

szül. Hanover Court Houseban (Virginia) 1801 
ápr. 26., megh. Parisban 1889 nov. 30. A west 
point-i katonai akadémiában nevelkedett.de a ka
tonaitanulmányokat abbahagyván,jogot végzett. 
1842-ben Brémába nevezték ki amerikai konzul
nak s több német állammal kereskedelmi szerződé
seket kötött kormánya megbízásából. 1849 máso
dik felére esik magyarországi küldetése. Amerika 
érdeklődése 1849. a hősiesen küzdő magyar nem
zet iránt oly nagy volt, hogy Taylor Zakariás 
elnök M.-et, mint «külön és bizalmas ügynököt» 
küldte Magyarországba, akinek megbízatása azon
ban egyelőre titkos és főleg informatív jellegű 
volt. M. júl. 80. érkezett Bécsbe s ott maradt 
szept. 27-ig anélkül, hogy magyar területre 
lépett volna. Jelentései, amelyeket az amerikai 
kormány részben 1850., részben 1910. kiadott, a 
magyar függetlenségi harc irodalmában különös 
helyet foglalnak el; magasabb, tisztult szem
pontból Ítélte meg a magyar kérdést, mint világ-
kérdést. Ausztria washingtoni ügyvivője, Httlse-
mann György János lovag, 1851. utólagosan 
óvást emelt M. kiküldetése ellen. Hetvenkedő és 
fenyegető hangú jegyzékére Webster Dániel 
külúgyminister a Hülsemann-letter néven is
meretes választ adta, amely szintén páratlan a 
diplomáciai levelezés történetében. 1850-ben ő 
lett az Unió első követe Svájcban. Amikor az 
amerikai polgárháború kitört, mint virginiai 
ember ő is a déliek pártjára állt, ennek levere-
tése után Parisban telepedett le és ott halt 
meg önkéntes számkivetésben. Emlékiratai kéz
iratban maradtak. V. ö. Pivány Jenő, M. Dudley 
Ambrus küldetése (Századok, 1910) és M. Dudley 
Ambrus jelentései (n. o., 1910). 

2. M., Heinrich, német elbeszélő. Munkás
ságában két, egymástól elszigetelhető korszakot 
különböztethetünk meg. Az elsőben korlátlanul 
érvényesül nyelvi impresszionizmusa és gazdag
sága. Epikai lélekzete bő, de emberábrázoló 
ereje korlátok között mozog. Lényegében min
dig csak néhány férfi meg nőtípust variál. 
Mintái a nagy franciák, Balzac, Flaubert, Bourget, 
Zola s az olasz D'Annunzio. Hátteréül eleinte a 
németség világa (lm Schlaraffenland, 1901; Die 
Jagd nach Liebe, 1904; Professor Unrat, 1905, 
utóbbi magyarul is megjelent), utóbb Olaszor
szág szolgál (Die Göttinnen oder die drei Romane 
der Herzogin von Assy, 1902—3; Zwischen den 
Rassen, 1907). E korszakot legérettebb müve, a 
Die kleine Stadt (1909) zárja le. A regényeivel 
fcözös világba, problémakörbe vezetnek novellái 

(Flöten u. Dolche, 1904—5; Stürmische Morgen, 
1906; Die Bősen, 1908; Das Herz, 1910; Die 
Rückkehr von Hades, 1911), de formájukban 
jóval zártabbak. A második korszakban teljesen 
átpolitizálódik. Háttere a régi, problémái meg
maradtak, de most a kritika álláspontjáról nézi, 
a politikus, a forradalmár szemével értékeli őket. 
A tiszta művészetet alárendeli a programmnak, 
a pártszempontnak, az utópiának (Der Untertan; 
Die Armen ; Der Kopf, 1925). Essayiben, röpira
taiban, beszédeiben (Macht u. Mensch, 1919; Dik-
tatur d. Vernunft, 1923) vallomást tesz radikális 
politikai elvei mellett. Drámái csak alakválto
zásai vagy alakmásai regényeinek és novellái
nak: Drei Akté (1910); Die Schauspielerin(1911); 
Die grosse Liebe (1912); Madame Legros, 1913; 
Brabach, 1916; Der Weg zur Macht (1918); Das 
gastliche Haus (1923). Korábbi essayi közül ki-
emelendők: Eine Preundsehaft(1905—6); Geistu. 
Tat; Voltaire—Goethe; Zola(1915). Összegyűjtött 
elbeszélő müvei 1916. jelentek meg 12 kötetben. 
Magyarul megjelentek: Ronda tanár úr(ford..Kbsz-
tolúnyi Dezső, 1914); Diana (ford. Szini Gyula, 
1920). V. ö. H. Sinsheiner, H. M.'s Werk (1921). 

3. M. Thomas, német író, 1923. Budapesten 
előadást tartott. Újabb művei: Friedrich und die 
grosse Koalition (1915); Betrachtungen eines 
Unpolitischen (1918); Herr und Hund. Gesang 
vom Kindchen (2 idill, 1920); Rede und Antwort 
(essayk); Novellen (2 köt., 1922); Goethe und 
Tolstoj (1923); Von der deutschen Republik (1928); 
Bekenntnisse des Hochstaplers Félix Krull; Das 
Buch Kindheit (1923); Okkult© Erlebnisse; Der 
Zauberberg (reg., 1924); Bemühungen (essayk, 
1925). Összegyűjtött müvei 10 kötetben jelentek 
meg. Munkáinak újabb magyar fordításai: A kis 
Friedemann úr (ford. Török Bálint, 1918); A 
Budenbrook-ház (ford. Lányi Viktor, 1921); Halál 
Velencében (ford. u. a., 1922); Fiorenza (ford. 
Gyulai Ágost, 1923); Nagy Frigyes (ford. Lányi 
Viktor, 1924); A varázshegy (ford. Turóczy Jó
zsef és Bévay József, 1924). 

•Mannerheim, Kari Gustav, báró, orosz tábor
nok, szül. Willnásben 1867 jún. 4. A világháború 
kitörésekor a cár törzskarában volt, 1916-ban egy 
lovashadosztály parancsnoka lett, 1917. hadtest
parancsnok. Mint a finnországi fehér gárda pa
rancsnoka, 1918-ban Goltz Rüdiger gróf seregé
vel egyesülve, leverte a bolsevizmust Finnország
ban s 1918 dec.-tői 1919 júl.-ig Finnország kor
mányzója volt. 

Mannheim. város Badenban, (1925) 247,576 lak. 
•Manninger Rezső, állatorvosi főiskolai tanár, 

szül. Sopronban 1890 júl. 7. A budapesti állat
orvosi főiskolán 1912. állatorvossá, 1914. dok
torrá avatták. 1912-ben az állatorvosi főiskola 
járványtani intézetéhez asszistenssé, 1917. se
gédtanárrá nevezték ki, 1918. az immunitás-
tanból magántanárrá habilitálták, 1921. a nyilv. 
rendk. tanári címmel és jelleggel ruházták fei 
és 1928. nyilv. rendk. tanár lett. Rendes tagja 
az állatorvosi tiszti vizsga bizottságának és 
rendk. tagja az Országos Állategészségügyi ta
nácsnak; 1922 óta a budapesti egyetemi köz
gazdaságtudományi karon előadja az állategész
ségtant és a járványtant Lefordította P. Th. 



Manojlovió — 635 — Marczaii 

Alüller Vorlesungen über Infektion u. Immunitát 
o. könyvét (1918), azonkívül nagyobb számú érte
kezése jelent meg magyar és német nyelven. 
Köztük fontosabbak: A baromfikolerabacil-
lus mutatiójáról (1919); A vérsavók com-
plementumellenes hatásáról (1920—1923); A 
paratyphus bakteriológiájáról (1922—1924); 
A sercegő üszök és a rosszindulatú vizenyö 
aetiologiájáról és prophylaxisáról (1924); A 
bakteriophagiáról (1926). 

Manojlovió, Gavro (Gábor), horvátországi 
szerb történetíró, 1913. ismét képviselővé válasz
tották és tagja lett a magyar parlamentnek is. 
1919—20. tagja volt a belgrádi ideiglenes nem
zeti képviseletnek. Pribieevic terrorisztikns kor
mányzása ellen a zágrábi egyetem autonómiájá
ért ismételten síkra szállott. 1924-ben nyugdíjaz
ták és a Délszláv Tudományos Akadémia elnöke 
lett. 
*Manonviller, francia záróerőd Lunévilletől 

K.-re; az avricourt—lunévillei vasút és a Vezouse-
völgy lelett uralkodik; a világháborúban 1914 
aug. 26—27. a bajorok elfoglalták. 

Manresa, város Spanyolország Barcelona tar
tományában, (1920) 25,898 lak. 
*Mansfeld Géza, a pécsi egyetem nyilvános 

rendes orvostanára, 1916. rendkívüli tanári s 
1918. a pozsonyi egyetemen a gyógyszerhatás
tan nyilvános rendes tanára lett. Tudományos 
munkái a kísérletes orvostudomány körébe vág
nak ós a narkózisról, a zsirvándorlásról, a belső 
szekréciós mirigyek működéséről, a rendes és 
kóros hőszabályozásról és a szívműködésről 
szólnak. 

Mansfield, 1. város Angolország Nottingham 
grófságában, (1921) 44,418 lak. — 2. M., város 
Ohio északamerikai államban, (1920) 27,824 lak. 

Manszurah, város Egyiptomban, (1917) 49,238 
lakossal. 

Mantova, olasz tartomány, ter. 2339 km2, (192*) 
383,337 lak. Fővárosa M., (1921) 36,623 lak. 

Manua-szigetek v. Tau-szigetek, amerikai 
gyarmat, a Szamoa-szigetek egyik csoportja, ter. 
57 km*, (1920) 1873 lak. 

Mány, nagyk. Fejér vm., (1920) 2569 lak. 
Mánya (Maia), Szolnok-Doboka vármegyé

ben. (Tr. B.) 
Mányik (Manic), Szolnok-Doboka vármegyé

ben. (Tr. E.) 
Mányoki Ádám, festő, II. Rákóczi Ferencet 

ábrázoló arcképe 1925. a Szépművészeti Mú
zeumba került. 

Manzanillo, kikötőváros Cuba szigeten, (1919) 
56,570 lak. 
•Mara, 1920 óta autonóm terület Szovjet-Orosz

országban, a cseremiszek vidéke, ter. 18,877 km!, 
(1925) 407,050 lak. Fővárosa: Krasznokoktaiszk, 
2000 lak. 

Máragyulafalva (Giulesti), Máramaros vm. 
(Tr. E.) 
•Márai Sándor, író, igazi nevén márai Gros-

schmid Sándor, szül. Kassán 1900 ápr. 11. Buda
pesten, Lipcsében és Frankfurtban tanult, 1924. 
mint újságíró Parisban telepedett meg. Társa
dalompolitikai cikkei két kötetben jelentek meg 
(németül is). Egyéb munkái: Emlékkönyv (versek, 

1917); Emberi hang (versek, 1921); Panasz
könyv (elb., 1922); A mészáros (bűnügyi történet, 
1924). 

Marakaibo (Maracaibo), Zulia venezuelai ál
lam fővárosa, (1920) 46,706 lak. 

*Marakes (Marrakech, Marokkó), Marokkó déli 
fővárosa, (1921) 145,874 lakossal. 

Máramaros vármegye (1. XIII. k.) nyugati ré
szét a trianoni békeszerződés Cseh-Szlovákiának, 
keleti részét Romániának Ítélte oda. 

Máramarossziget (Sighet) r. t. város Mára
maros vm., (1920) 23,691 íak. (Tr. E.) 

•Marán, René, néger író, szül. 1887. Francia 
gyarmati hivatalnok; francia nyelven írt regénye, 
a Batouala 1921. Goncourt-díjat nyert. (Magyarul 
megjelent Kosztolányi Dezső fordításában, 1922). 
Másik nagy háborús regénye: Le petit roi de 
Chimérie. 

Maranhao, Brazília egyik állama, ter. 400,000-
km*, (1920) 874,337 lak. Fővárosa Sao Luiz ki
kötő, 52,930 lak. 

Maráza, kisk. Baranya vármegyében, (1920> 
711 lak. 

Marburg, 1. porosz város a kasseli kerületben, 
(1925) 23,140 lak. — 2. M. (szlovénul Maribor), 
város Stájerországban, ma a Szerb-Horvát-Szlo
vén királysághoz tartozik, (1920) 30,641 lak. 

•Marc, Franz, német festő ós rajzoló, szüL 
Münchenben 1880 júl. 4., elesett Verdimnél 191& 
márc. 4. Expresszionista irányban dolgozott, kü
lönösen állatképeket festett. Halála után jelent 
meg: Stella peregrina (1917); Briefe, Aufzeich-
nungen und Aphorismen (2 köt., 1920). 

Marcalgergelyi, kisk. Veszprém vm., (1920) 484 
lakossal. 

Marcali, nagyk. Somogy vármegyében, (1920)-
4637 lak. 

Marcaltő, nagyk. Veszprém vármegyében, (i920> 
1347 lak. 

Marcelháza (Marcelháza), Komárom vm. (Tr.. 
Cs.-Szl.) 

Márofalva (Marz), Sopron vm. (Tr. A.) 
Marchand (sjfcsd: mársaS), Jean Baptiste, fran

cia tábornok, Afrika-kutató (1. XIII. köt.). A világ
háború kitörésekor a 14. hadtesthez beosztott 
gyarmati csapatokat vezette, 1915. a 10. gyar
mati hadosztály parancsnoka lett, amely beosz
tását a háború vegéig megtartotta. 1919-ben 
nyugalomba vonult 

Marche, olasz országrész és közigazgatási ke
rület, ter. 9691 km!, (192*) 1.182,733 lak. Négy 
tartománya van: Ancona, Ascoli-Piceno, Maca-
rata és Pesaro-Urbino. 

Marchet, Gustav, osztrák nemzetgazdasági 
író, megh. Schlackenwartban 1916 ápr. 27. 

Marchienne-au-Pont, város Belgiumban, (i92*> 
23,260 lak. 

Marciháza (Marfihaz), Bihar vm. (Tr. E.) 
Marcks, Erich, német történetíró, 1922. berlini 

egyetemi tanár lett, ugyanaz évben a porosz ál
lam történetírójának nevezték ki. 

Marczaii Henrik (1. XIII. köt.), történetíró, 
egyetemi tanár. 1924-ben nyugalomba vonult. 
Ujabban főleg a világháborúval kapcsolatos kér
dések megvilágítása körül fejt ki tevékenységet 
folyóiratokban és napilapokban. 1917-ben a 



Wlarczevicz 

Magy. Tud. Aakadémia megbízta Magyarország 
•és Erdély történetének megírásával, II. József 
trónraléptéig. Fóbb újabb művei: Italicae res 
(1915); Die Entwicklung des ung. Königtums 
<1917); A béke könyve (1920); Hogyan készült a 
nagy háború (1923). 

*Marczevicz Lajos, hírlapíró, szül. Budapesten 
1871 júl. 5. 1907-ben a Népszava szerkesztőségé
nek tagja lett; a Szocializmus munkatársa. Szá
mos cikke és tanulmánya jelent meg különböző 
lapokban. Munkatársa e Lexikonnak is. 

Mardos (Moardás), Nagy-Küküllő vm. (Tr. E.) 
Máréfalva (Satu-mar e), Udvarhely vármegye. 

<Tr. R.) 
Marék József, állatorvosi főiskolai tanár, 1918. 

a Magyar Tud. Akadémia levelező és a Szent 
István Akadémia rendes tagjául választották. 
1921. az utrechti egyetem állatorvosi fakultása 
tiszteletbeli doktorrá avatta. Főbb munkái: Állat
orvosi bélgyógyászat (Budapest 1924, Hutyra 
Ferenccel együtt); Lehrbuch d. Spe-üellen Patho-
logie u. Therapie d. Haustiere (6. kiad., Jena 
1922, Hutyra Ferenccel együtt); Die orientalische 
Rinderpest (u, o. 1916, Hutyra Ferenccel együtt); 
A mételykór és gyógyítása (Állatorvosi Lapok, 
1916, 1—3., 38—44. sz.). Önálló közleményei je
lentek meg az állatok angolkórjának oktanáról 
és lényegéről, továbbá a takonykór megállapítá
sáról és a digitalis-therapiáról. 

• M a r é n o s t r o (olasz, a. m. a mi tengerünk), 
a háború előtti olasz irredentizmus egyik jelszava 
volt. A kifejezés eleinte az Adriára, de már ugyan
csak a háború előtt az egész Földközi-tenger part
vidékére is vonatkozott s az olasz imperializmus 
hódítási vágyait tükrözteti vissza. 

Maretic (ejtsd:—ics), Tomislav, horvát nyelvész, 
1915—1918 között a Délszláv Tudományos Aka
démia elnöke volt. 

Márfa, kisk. Baranya vm., (1920) 237 lak. 
Márffy, 1. Ede (szentkirályszabadjai) (í. XIII. 

köt.), a debreceni egyetemen rendes tanár, szüle
tésének éve helyesen 1885. Újabb müve: Magyar 
közigazgatási és pénzügyi jog (2. kiad. Buda
pest 19261 
*2.31. Ödön, festő, szül 1878. A Nyolcak kiál

lításán tűnt fel. Freskóin nagyszabású formafel
fogása, festményein erős reálizmusa és nagy szín-
hatásokra való törekvése megkapó. 1921-ben 
gyűjteményes kiállítást rendezett. Jelentősek 
gobelin-tervei és illusztrációi is (János jelenései
hez). Felesége Ady Endre özvegye. 

Márffy-Mantuano Rezső (verseglu és leoni), 
jogi iró, 1. oszt. követségi tanácsos, 1926. rend
kívüli követ és meghatalmazott miniszter lett. 

Márga (Márga), Krassó-Szörény vm. (Tr. R.) 
Margalits Ede, iró, egyet, tanár, újabb müvei: 

Sententiae in classicis Latinis (három kötetben)a 
latin sehtentiák teljes gyűjteménye: Poetae, 
(1911); Historici (1912); Oratores et philosophi 
(1913); Szerb történelmi repertórium (I., 1918. 
A Magyar Tud. Akadémia kiad.) 
' Margate, angol város Thanet szigeten, (1921) 
46,475 lak. 

Margelan, város a régebbi Ferghanában, az 
özbég tanácsköztársaságban, Közép-Ázsiában, 
<1925) 49,319 lak. 

Mariana-szlgetek 

| *Marghiloman, Alexander, román államférfiú, 
szül. 1854 júl. 4., inegh. Buzeuban 1925 máj. 10. 
Előbb ügyész volt; 1884. a román képviselőház 
tagja. A világháborúban igyekezett Románia 
semlegességét megőrizni, 1918 márc.-tól nov.-ig 
miniszterelnök volt, de a háború befejezésével 
megszűnt minden politikai befolyása s pártja is 
felbomlott. 

Marginen (Margineni), Fogaras vm. (Tr. E.) 
Margit, özv. olasz királyné, megh. Bordigherá-

ban 1926 jan. 4. 
Margitay Tihamér, festő, megh. Budapesten 

1922 febr. 23. 
Margitjaivá (Marqecany), Szepes vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Margitha == Margitta. 
Margitta (Márghita), Bihar vm., (1920) 5855 

lak. (Tr. R.) 
Margonya (Marhán), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Margueritte, (ejtsd.- margrit), Paul és Vidor, 

francia regényíró testvérek, előbbi megh. Paris
ban 1918 dec. 30. Együtt írták Vanité; La flamme; 
La maison brüle; Les sourees vives; Jouir: 
L'autre lumiére stb. című nagysikerű regényeket. 
Utóbbinak újabb munkái: Prostituée (1907); Ai: 
fii de l'heure (versek, 1908); Le talion (1908): 
Jeunesfllles (1909); L'or(1910); Les frontiéres du 
coeur(1911); L'imprévu (színmű, 1911); La térre 
natale (színmű, 1915); Un coeur farouche (1920); 
Le soleil dans la geöle (1921); La maison.de 
l'homme (eziumű, 1921); La garconne (1922); Le 
compagnon (1923); Le couple (1924) stb. Drasz
tikus naturalizmusa nagy botrányt vert föl. 
Magyarul megjelentek: Vásárolt szerelem (ford. 
Sztrókay Kálmán, (1923); Lerbier kisasszony 
legényélete (ford. Kállay Miklós, 1923); Az élet
társ (ford. Bartos Zoltán, 1924). 

Margules, Max, osztrák meteorológus, teljesen 
elszegényedve éhenhalt Perchtolsdorfban, Bécs 
mellett, 1920 okt. 26. 

Mária, 1. M. Valéria főhercegnő, Feretif 
Szalvátor főherceg neje, megh. Wallseeben 1921 
szept. 6. 

2. M- Terézia, bajor királyné, megh. Wilden-
wart kastélyban, Prien mellett, 1919 febr. 3. 

3. M. Adelheid, luxemburgi nagyhercegnő. 
1919 jan. 15. lemondott a trónról, inegh. 1924 
jan. 24. 

4. M. Zsófia, volt nápolyi királyné, megh. 
Münchenben 1925 jan. 19. 

Máriafalva (Mariasdorf), Vas vm. (Tr. A.) 
Máriafölde (Teremia maré), Torontál vmegye. 

(Tr. R.) 
Máriahavas (Stinápari), Krassó-Szörény vm. 

(Tr. R.) 
Máriakáinok, kisk. Győr, Mosón és Pozsony 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 899 lak. 
Máriakéménd, nagyk. Baranya vm., (í9»o) 1204 

lakossal. 
Máriakút (Bafajovce), Zemplén vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
*Marianao, város Cuba sziget Habana kerüle

tében, (1919) 30,700 lak, 
Mariana-szigetek, Melanéziában, korábban 

német, 1920 óta japáni gyarmat, ter. 461 km5, 
(1920) 2583 lak. 



Márianosztra — 637 — Marinett i 
Márianosztra, kisk. Nógrád és Hont közig, 

egy. egyes, vm., (1920) 1767 lak. 
Máriapócs, nagyk. Szabolcs és Ung közig. egy. 

egyes, vui., (1920) 2001 lak. 
Máriaradna (Maria-Badna), Arad vm., (1920) 

2491 lak. (Tr. R.) 
Mária Terézia-lovagrend (1. XIII. köt.). E leg

nagyobb osztrák-magyar katonai érdemrendet a 
világháború alatt a következő magyar honosok 
kapták: Nagykereszt: Károly király 1916 máj.-
ban mint altábornagy és a 14. (gyopár) hadtest pa
rancsnoka (megh. 1922 ápr. í.).Közép- (parancs
noki) kereszt: vitéz József főherceg, a 2., 3. és 4. 
Isonzó-csatákért 1915., mint a VII. hadtest pa
rancsnoka és a bukovinai harcokért 1916. és 1917. 
mint több hadseregnek vezére; br. kövessházi 
Kövess Hermann tábornagy, az ivangorodi vái 
bevételéért 1915 aug.-ban mint hadtestparancs
nok és a szerbiai, montenegrói és albániai had
müveletekért 1915. és 1916. mint hadsereg
parancsnok (megh. 1925 szept. 22.). Lovagkereszt: 
vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország 
kormányzója, ellenséges szállítóhajók megsemmi
sítéséért a St. Giovanini di Medua kikötőben 1915 
dec 5. ós az otrantói csatáért 1917 máj. 15. mint 
sorhajókapitány; br. gyarmatai Dani Balázs 
altábornagy, a sabáci harcokért 1914 aug. 12— 
24-ig és a siankii ütközetért 1915 ápr. 10., mint 
a 62. gyalogdandár parancsnoka; vitéz br. Wil-
lerding Rezső gyalogsági tábornok a polichnai, 
pawlowi, krzanówi és bychawai harcokért 1914 
aug". 23—szept. 9-ig mint a 28. gyalogdandár pa
rancsnoka ; vitéz Nagy Pál, gyalogsági tábornok, 
a bychawai ütközetért 1914 aug. 29., mint a 73. 
honvédgyalogdandár parancsnoka (megh. 1927.); 
br. Lehár Antal tábornok az opolei (Chodel) 
harcokért 1914szept. 14., mint őrnagy (83. gy.-e.) 
a 13. honvédgyalogezredben; Klempa Kálmán 
ezredes a piotrokowi (Lublintól D.-re) ütközetért 
1914 szept. 4., mint alezredes és zászlóaljparancs
nok a 26. gyalogezredben; vitéz br. négyesi 
Szepessi András őrnagy, a Gucevo gerincén 
végrehajtott fegyvertényéért 1914 szept. 14., 
mint százados és zászlóaljparancsnok a 30. hon
védgyalogezredben (hősi halált halt 1916 jan. 11. 
a rarancoi harcokban); br. somorjai Lukachich 
Géza altábornagy, a jagodnjai, 1914 szept. 19— 
22-ig és a brajkoviei harcokért, 1914 nov. 26. 
mint ezredes, dandárparancsnok; Wulff Richárd 
ellentengernagy, a szávai aknák áttöréséért és a 
sabáci harcokban való eredményes közreműkö
déséért, 1914 szept. 28., mint sorhajókapitány; 
vitéz br. Ungár Károly százados az usciei (Visz-
lóka-törkolat) ütközetért, 1914 okt. 3. és a Bu-
kove—Berdó (Kárpátok) fegyvertényéért mint 
főhadnagy a 83. gyalogezredben; Petricsevics 
György ezredes a sielici (Kelet-Galicia) ütközetért 
1915 febr. 28., mint százados és harccsoport
parancsnok a 16. gyalogezredben; Laczliegyi 
Zoltán százados a világi és viravai (Kárpátok) 
harcokért 1915 ápr. 8., mint hadnagy és a 101. 
gyalogezred I. zászlóalj segédtisztje; br. Szurmay 
Sándor gyalogsági tábornok az uzsoki harcokért 
1915 ápr.-ban mint altábornagy és hadseregcso
portparancsnok ; lovag spondalungai Metz Rezső 
altábornagy a galiciai offenzíváért 1915 máj. 2— 

28-ig, mint táhornok és a 23. gyalogdandár pa
rancsnoka ; vitéz lippahorai Pülipeó Rezső tábor
nok a strypai harcokért 1915 szept. 16. mint ez
redes és a 73. honvédgyalogdandár (11. honv.-
gy.-e.) parancsnoka; webenaui Weber Viktor 
gyalogsági tábornok a Lovcen bevételeért 1916 
jan. 7—10-ig mint altábornagy és a 47. hadosz
tály parancsnoka; vitéz br. Heim Géza százados 
a 6. Isonzó-csatáért 1916 máj. 8., mint főhadnagy 
a 46. gyalogezredben; vitéz Horváth Imre tábor
nok a gnilowodyi (Kelet-Galicia) ütközetért 1916 
jún. 15., mint őrnagy és a 11. honvédgyalogezred 
zászlóaljparancsnoka; vitéz hulcsi Janky Ko-
csárd gyalogsági tábornok, a Styr-folyómenti 
(Gruszyatin) harcokért 1916 jún. 18—26-ig, mint 
ezredes és a 4. huszárezred parancsnoka; vitéz 
szandai Sréter István tábornok, a kirlibabai (Bu
kovina) harcokért, 1916 jún. 27—júl. 2-ig, mint 
ezredes és a 17. honvédgyalogezred parancsnoka; 
br. Gumin Artúr százados, a zarkówi ütközetért 
mint tartalékos hadnagy a 67. gyalogezredben; 
Poppr (Popper) Emil tartalékos hadnagy a bat-
kowi (Kelet-Galicia) ütközetért, 1916 okt. 16. és 
1917 júl. 4., mint tartalékos hadnagy a 83. gya
logezredben ; Vass-Wiblinger Jakab tábornok, a 
lysonia—brzezanyi harcokért, 1916 okt. 5. és a 
brezanyi csatáért, 1917 júl. 1., mint őrnagy ós 
alezredes a 26. gyalogezredben és a 309. honvéd
gyalogezred parancsnoka; Seydl Jenő tábornok, 
a monte-campigolettei (Ortigara) harcokért, 1917 
jún. 10—26-ig, mint alezredes és a 7. vadász
zászlóalj parancsnoka. 

Máriatölgyes (Dubnica), Trencsén vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Máriavölgy (Mariatal), Pozsony vmegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Mariay Ödön, író, újabb elbeszélő munkái: 
Aranyszájú Zongh (1917); Muzsikus történetek 
(1918); Rákóczi harang című 3 felv. színmüvét 
1918. mutatta he a Nemzeti Szinház. 

Maribo, dán közigazgatási kerület, ter. 1791 
km2, (1921) 128,537 lak. Fővárosa M., 4500 lak. 

Marienburg, város Nyugat-Poroszországban, 
(1919) 15,774 lak. 

Mariendorf, 1. Betiin-Mariendorf. (XX. köt. 
*Marlehfelde, 1. Berlin-Marienfelde. (XX 

kötet.) 
Marienwerder, 1. porosz közigazgatási kerület. 

Nyugat-Poroszországban, 1919. legnagyobb ré
szét Lengyelországhoz csatolták, a megmaradt 
rész 2917 km2, (1919) 164,185 lak. Kelet-Porosz
ország tartomány része lett. — 2. M., a kerület 
fővárosa, (1919) 11,817 lak. 

Marietta, város Ohio északamerikai államban 
(1920) 15,100 lak. 

Mar iké (Maríková), Trencsén vm., (1919) 4085 
lak. (Tr.'Cs.-Szl.) 

Mar íková = Marikó. 
M&xin.etú,FüippoTommaso esnem Francesco, 

a futurizmus megteremtője (XIII. köt.). Újabb 
müvei: Noi futuristi (1917); Manifesti del fntu-
rismo (4 köt. 1920); Democrazia futurista. Hábo
rús müvei: Guerra sola igiene del mondó (1915) 
és Ottó amici in mia bomba. Puturismo e fascismo 
(1922) c. politikai iratában a fascismust támo
gatja. 



Marion — 638 — Marokkó 

Marion, 1. város Indiana ószakamerikai állam
ban, (1920) 23,747 lak. — 2. M., város Ohio észak
amerikai államban, (1920) 27,891 lak. 

Mariupol, kikötőváros Ukrajna tanácsköztár
saság Donec kormányzóságban, (1923) 68,000 lak. 

Marjanovic, Milán, horvát iró és publicista, 
1915. kiszökött és tevékeny részt vett a délszláv 
emigráció munkálataiban. Az összeomlás után 
hazament. A Slobodna Tribuna című zágrábi lap 
szerkesztője. 

Márk (Markovce), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Márk krónikás, 1. Kálti Márkus. (XX. k.) 
Márk Lajos, festő, 1922. Amerikából vissza

tért Budapestre s azóta itt női arcképeket állit 
ki. Köztük feltűnést keltett Jeritza Mária éne
kesnő arcképe (1926). 

Márkaszék (Marca), Szilágy vm. (Tr. R.) 
Markaz, nagyk. Heves vm,, (1920) 1756 lak. 
Márkcsemernye (Pusté Cemerné), Zemplén 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Márkesas-szigetek (franc, lles Marqueses), 

francia gyarmat Óceániában, ter. 1274 km», (1924) 
2300 lak. 

Markfalva (Jazernica-Markovice), Turóc vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Markham, 1. Albert Hastings, sir, angol ten
gernagy és sarkkutató, megh. Londonban 1918 
okt. 28. 

2. M., Gements Róbert, angol geográfus, megh. 
Londonban 1918 jan. 30. Utolsó müvét a sark-
utazásokról : The Lands of Silence, halála után ad
ták ki. Eletét Life (1917) M. admirális írta meg. 

Márkháza, kisk. Nógrád és Hont közig. egy. 
egyes, vm., (1920) 316 lak. 

*Márki, 1. Hugó, közgazdász, szül. 1878-ban. 
1916-ban a kassai jogakadémia rendkívüli, 1917. 
rendes tanára lett, egyúttal a debreceni egyetem a 
közgazdaság elmélete című tárgykörből magán
tanárrá habilitálta. Főbb művei: Le Play mód
módszere ; A statisztika állása a XVIII— XIX. 
sz. fordulóján ; A szabad tanítás fejlődése stb. 

2. M. Sándor (1. XIII. köt.), történetíró, egye
temi tanár, megh. Gödöllőn 1925 jún. 30. A román 
megszállás alatt Kolozsvárt maradt s a megszün
tetett egyetem helyett működő felekezetközi fő
iskolán tanított 1922-ig. Ekkor a megszálló ha
talom a főiskola működését lehetetlenné tevén, 
Szegedre költözött, a régi kolozsvári egyetemmel. 
Újabban megjelent Horváth Mihály életrajza a 
Magyar Tört. Életrajzokban (Budapest 1917), 
számos tanulmányt tett közzé folyóiratokban 
(Századok, Hadtört. Közlemények) és napilapok
ban. Utolsó dolgozata Rákóczi első életrajzáról 
(Gróf Klebelsberg-Emlékkönyv, 1925) már halála 
után jelent meg. Egyéb újabb müvei: Rákóczi 
adriai terve (1915); Magyar uralom az Adrián 
(1915); Magyar középkor (1917). 1917-ben az 
Akadémia megbízta a Rákóczi-felkelés történe
tének megírásával. 

•Markó Miklós, hírlapíró, szül. Rozsnyón (Gömör 
vm.) 1865 okt. 31.1893—1913-ig a Magyarország 
szerkesztőségében működött. Megírta a cigány
zenészek történetét, kiadta Lavotia János al
bumát. 

Márkó, kisk. Veszprém vm., (1920) 745 lak. 
Markóc, kisk. Somogy vm., (1920) 203 lak. 

Márkod (Marculeni), Maros-Torda vm. (Tr. R.) 
Markos (Marco§), Háromszék vm. (Tr. R.) 
Markotabödöge, kisk. Győr, Mosón ósPozsony 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 1208 lak. 
Márktelke (Markovac) Temes vm. (Tr. SzHSz.) 
Márkusfalva (Markusovce), Szepes vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Márkusháza (Markisovci), Vas vmegye. (Tr. 

SzHSz.) 
Márkuska (Marktiska), Gömör és Kishont vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Markusovszky Béla, tűzoltó-főtiszt, megh. 

Budapesten 1923 máj. 22. 
•Mari, porosz község a münsteri kerületben, 

(1919) 12.130 lak. 
•Marmorek, Alexandre, orvos, szül. Mielnicá-

ban (Galícia) 1865., megh. Parisban 1919. Paris
ban működött, mint a Pasteur-intézet bakterioló-
gusa és feltalált egy szérumot a gümőkór ós a 
vörheny ellen. A világháború alatt, mint osztrák 
alattvaló, Temesváron teljesített orvosi szolgála
tot. A közéletben a cionizmus egyik első propa
gálója volt. Műve: Versuch einer Theorie der 
septischen Krankheiten (1894). Szerologiai tanul
mányai az Annales de l'Insitut Pasteurben és más 
folyóiratokban jelentek meg. 

Marne (ejtsd: mám), 1. Franciaország egyik 
dópartementja, ter. 8205 km2, (1921) 366,734 lak. 
— 2. M. Haute, 1. Haute-Marne. (XX. k.) 

Marnei csaták, 1. Világháború. (XIX. k.) 
Maróc, kisk. Zala vm. (1920) 336 lak. 
Maróosa, kisk. Baranya vm., (1920) 362 lak. 
Marok, kisk. Szatmár, Ugocsa és Bereg közig, 

egy. egyes, vm., (1920) 552 lak. 
Már okiöld, kisk. Zala vm., (1920) 250 lak. 
Marokháza (Marochaza), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Marokkó (1. XB3. köt.), 1. (Maghreb al-Aksza), 

szultánság, két részből áll: 1. francia fennhatóság 
alatti rész, Afrika ÉNy.-i részén, területe 420,000 
kms (a sivatagok kihagyásával), (1921) 612,987 lak. 

2. A Spanyol protektorátus alatti M.(Marrucos 
Espanola), két részből áll, u. m. a Presidios 
vagy a régi büntető kolóniák, ter. 213 kms, (1920) 
86,427 lak. Fővárosa Mélilla; és a Spanyol-véd-
terület (1912-tól), ter. 28,000 km*, (1920) 744,000 
lak. Fővárosa Tetuan. 

Története. A francia és spanyol zónák elkülö
nítése az 1912márc. 30-iki szerződésfolytán kelet
kezett, mely Tangert kivéve, rendezte M.-t. Esze
rint a szultán névleg az egész M. ura s annak 
spanyol területén képviselője a kalifa, aki a spa
nyol főbiztossal együtt működik. Jóllehet a világ
háborúban Franciaország M.-ból is csapatokat 
tudott a frontra vetni, mégis a belső pacifikálás 
állandó gondot okozott. Ezt Lyautey tábornok 
látta el s 1914—1917-ig váltakozó szerencsével 
folyt a harc a berber törzsek ellen. 1921-ben a 
riffek a spanyol zónát támadták meg. Vezetőjük 
Abd-el-Krim volt, aki még 11. a. óv ápr.-ban az 
Arrnit-hegynél '20,000 főnyi spanyol hadsereget 
bekerített és megsemmisített. A spanyol parancs
nok, Silvestre tábornok öngyilkos lett, Abd-el-
Krim pedig súlyos hadisarcot követelt és kapott 
a spanyoloktól a kiváltandó foglyokért. Ebből 
fedezte további 3 évre hadikiadásait. Egymás
után támadta meg riválisát Raisulit és a spa-
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nyolokat, akiket a Dzsobala vidékről kiszorított, 
miáltal a Gibraltár felé vezető utat veszélyeztette, 
sőt a francia védnökség alá tartozó vidéket, Fezt 
és Tazát is, ő maga pedig mint szuverén ural
kodó kezdte a riff államot berendezni. Erre jött 
létre a francia-spanyol katonai szövetség. A kö
zös katonai erő csakhamar az Uerga-völgy át
adására kónyszerítette s- a különböző törzsek 
meghódoltak a franciáknak. A spanyolok egy téli 
blokád után visszafoglalták Adzsdirt, mire a 
riffek Udzsdában béketárgyalásokat kezdtek. 
Abd-el-Kritn 1926 máj. 25. megadta magát a 
francia kormányzónak, de Steegnek, aki Francia
országba vitette, ahonnan csakhamar Rennion 
szigetére deportálták. Jóllehet a riff törzsek lá
zongásának a franciák véget vetettek ós a név
leges szultán francia katonai támogatás mellett 
békésen uralkodik s bár az 1912-iki zónák jogköre 
érvényben van, Tanger birtoklásának kérdése 
még mindig heves ütközőpont, mert az érde
kelt nagyhatalmak földközitengeri politikáját 
érinti. Főleg Spanyolország tart rá igényt, melyet 
Olaszország is támogat. A tangeri kérdést újabb 
nemzetközi konferencia van hivatva szabályozni. 
Ez utóbbi 1927. ült össze Parisban. V. ö. Marty, 
Le Maroc de demain (1925); Ladreit de la 
Gharriére, Le réve d'Abd el Kerim (1925); 
Piciét, Le peuple marocaine (1925); Biviére, 
Traité code et loi du Maroc (3 k. 1925); Richárd, 
Le Maroc (1925). 

Marokpapi, kisk. Szatmár, Ugocsa és Bereg 
közig. egy. egyes, vm., (1920) 451 lak. 

Marokrét (Markovci), Vas vm. (Tr. SzHSz.) 
Maron (Marin), Szilágy vm. (Tr. R.) 
Marosagárd (Ogari), Maros-Torda vmegye. 

(Tr. R.) 
Marosaszó (Ususáu), Temes vm. (Tr. R.) 
Marosbárdos (Bárdesti), Maros-Torda vm. 

(Tr.R.) 
Marosbéld (Bddiu), Alsó-Fehér vm. (Tr. R.) 
Markosberkes (Birchis), Krassó-Szörény vm., 

(1920) 1517 lak. (Tr. R.) 
Marosbogát (Bogotá de Murás), Torda-Ara

nyos vm. (Tr. R.) 
Marosborgó (Borgó-muráseni), Beszterce-

Naszód vm. (Tr. R.) 
Marosborosznok (Bruznic), Krassó-Szörény 

vm. (Tr. R.) 
Marosborsa (B&rzava), Arad vm. (Tr. R.) 
Marosbrettye (Bretea de Murás), Hunyad vm. 

(Tr. R.) 
Maroscsapó (Gipáu), Kls-Küküllő vm. (Tr. R.) 
Maroscsicsér (Öicir), Aradvm. (Tr. R.) 
Maroscsúcs (duci), Alsó-Fehér vármegye. 

(T.R.) 
Maroscsüged (Ciugud), Alsó-Fehér vmegye. 

(Tr. R.) 
Marosdátos (Dates), Torda-Aranyos vmegye. 

(Tr. R.) 
Marosdécse (Decea), Torda-Aranyos vmegye. 

(Tr. R.) 
Marosdég (Deag), Kis-Küküllő vm. (Tr. R.) 
Maroseperjes (Chelmac), Temes vm. (Tr. R.) 
Maroserdőd (Pádurani), Krassó-Szörény vm. 

(Tr. R.) 
Marosfalva (Marusová), Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Marosfelfalu (Suseni), Maros-Torda vmesve. 
(Tr. R.) ' O J 

Marosgezse (Gheja), Alsó-Fehér vm. (Tr. R.) 
Marosgombás (Gdmbas), Maros-Torda vm. 

(Tr. R.) 
Marasgórós (Grosi), Krassó-Szörény vmegye. 

(Tr. R.) 
Maroshéviz (Topitta Romána), Maros-Torda 

vm., (1920) 6055 lak. (Tr. R.) 
Maroshollód (Corbesti), Arad vm. (Tr. R.) 
Marosillye (llia), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Marosjára (Jara), Maros-Torda vm. (Tr. R.) 
Maroskapronca (Cápruta), Arad vármegye. 

(Tr. R.) 
Maroskáptalan (Captalan), Alsó-Fehér vm. 

(Tr. R.) 
Maroskarna (Blandiana), Alsó-Fehér vmegye. 

(Tr. R.) 
Maroskece (Cheta), Torda-Aranyos vmegye. 

(Tr.R.) 
Maroskeresztúr (Cristesti), Maros-Torda vm, 

(Tr. R.) 
Maroskisfalad (Micesti), Maros-Torda vm. 

(Tr. R.) 
Maroskoppánd (Gopand), Alsó-Fehér vmegye. 

(Tr. R.) 
Maroskövesd (Petris), Maros-Torda vmegye. 

(Tr. R.) 
Maroslaka (Maioresti), Maros-Torda vmegye. 

(Tr. R.) 
Maroslekence (Lecírinfa de Murás), Torda-

Aranyos vm. (Tr. R.) 
Marosliget (Dumbrava), Maros-Torda vm. 

(Tr.R.) 
Marosludas (Ludosul de Murás), Torda-Ara

nyos vm., (1920) 4732 lak. (Tr. R.) " 
Marosmonyoró (Mouorostia), Arad vmegye. 

(Tr. R.) 
Marosnagylak (Noslak), Alsó-Fehér vmegye. 

(Tr.R.) 
Marosnagyvölgy (Vaiea maré), Krassó-Szö

rény vm. (Tr. R.) 
Marosnémeti (Mintia), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Marosorbó (Oarba), Torda-Aranyos vmegye. 

(Tr. R.) 
Marosoroszfalu (Rusii-munfi), Maros-Torda 

vm. (Tr. R.) 
Marosoroszi (Orosia), Alsó-Fehér vmegye. 

(Tr. R.) 
Marosörményes (Ormenis), Torda-Aranyos 

vm. (Tr. R.) 
Marospetres (Petris), Arad vm. (Tr. R.) 
Marossárpatak (Gtodeni), Maros-Torda vm. 

(Tr. R.) 
Marossolymos ($oimosul murásan), Hunyad 

vm. (Tr. R.) 
Marosszalatna (Slatina), Arad vm. (Tr. R.) 
Marosszeleste (Sáliste), Aradom. (Tr. R.) 
Marosszentanna (Sántana deMurás),Maros-

Torda vm. (Tr. R.) 
Marosszentgyörgy (Sángeorgiu), Maros-Torda 

vm. (Tr. R.) 
Marosszentimre (Sdntimbru), Alsó-Fehér vm. 

(Tr. R.) 
Marosszentgakab (Sániacob), Alsó-Fehér vm. 

(Tr. R.) 
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Marosszentkirály^aíicraíw de Muras), Maros 
Torda vm. (Tr. R.) 

Marossziget (Ostrov), Krassó- Szörény vm. 
(Tr. R.) 

Marostelek (Teleac), Maros-Torda vm. (Tr. R.) 
Maros-Torda vármegyét (1. XIII. k.). Maros

vásárhely, t. j. várossal együtt a trianoni béke
szerződés Romániának Ítélte oda. 

Marosugra (Ogra), Kis-Kükiillő vm. (Tr. R.) 
Marosújvár (tíioara), Alsó-Fehér vm., (1920) 

4891 lak. (Tr. R.) 
Marosvásárhely (Tárgu Muras), t. j. város 

Maros-Torda vm., (1920) 30,988 lak." (Tr. R.) 
Marosvécs (Bráncovenesti), Maros-Torda vm. 

(Tr. R.) 
Marosveresmart (Veresmort), Torda-Aranyos 

vm. (Tr. R.) 
Marót (Moroda), Arad vm. (Tr. R.) 

*Marót Károly, klasszikus filológus, szül. Aradon 
1885 márc. 2. Az egyetemet Budapesten elvégez
vén, vidéken lett középiskolai tanár. A kolozs
vári (szegedi) egyetemen 1917. magán-, 1924. 
rendkívüli tanár lett, 1920—21. a felekezetközi 
tanácstól felújított erdélyi ref. tanárképző intézet
ben volt a klasszikus filológia előadója. 1906-óta 
folyóiratokban megjelenő cikkei a vallás és költé
szet legkezdetlegesebb időszakának kérdéseit, a 
néplélektan problémáit, a görög eposz korát 
etnográfiai vonatkozásokban tárgyalják. Művei: 
Fejezetek a Homeros-kérdéshez (1907); Néhány 
szó a Toldi-monda egy epizódjához (írod. tört. 
Közi. 1905) ;• Homeros Comparatus (Egyet. Phil. 
Közi. 5 közi., 1911—17); Fejezetek a Petöfl-kérdés-
hez[liod. tört. Közi., 1918); Egy pillantás Madách 
költőimühelyébe(BgyetPhiLKc)zl.,í9íőy,niomas 
Mann és a klasszikusok (u. o. 1916); Arany mű
helyéből (írod. tört. Közi. 1916); A'Madách- és a 
Byron- f. Don Jüan (írod. tört. Közi. 1917); A val
lás* egyénlélektani gyökerei (Athenaeum, 1919); 
DerBid als Tat (A szegedi egyet, barátainak aktái, 
1924); Homeros harcleirásaí és az epikus mű
faj kialakulása (Csengery-emlékkönyv, Szeged 
1926). Több tanulmánya és cikke jelent meg hazai 
és külföldi szakfolyóiratokban. 

Maróti Géza, szobrász, festő és iparművész, 
újabb müvei: egy terjedelmes márvány dombormű, 
a Harmónia allegóriája, továbbá a Pro patria 
kerek alaprajzra állított dombormű. Megmintázta 
Apponyi Albert gróf mellszobrát (bronz), saját 
tervezésű bútorokat állított ki az Iparművészeti 
Társulat jubiláris kiállításán (1925), újabban pedig 
Salamon király jeruzsálemi templomának rekon
strukciós tervével foglalkozott. 

Marótlaka (Morlaca), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Márpod (Marpod), Szeben vm. (Tr. R.) 
Marquette, város Michigan északamerikai 

államban, (1920) 12,718 lak. 
Marquis Géza, műfordító, megh. Budapesten 

1924szept. 8. 
*Marrickville, város Ausztrália Űj-Dél-Wales 

államában, (1921) 42,240 lak. 
Marschalko Tamás (csépánfalvi), orvostanár, 

megh. 1915 szept. 23. 
*Marschelek Endre, festő, szül. Kolozsvárott 

1867 nov. 19. Tanulmányait a Képzőművészeti 
Főiskolán és Münchenben végezte. 1895. letele

pedett Kolozsvárott s most is ott működik. Arc
képeken kívül életképekkel szerepel a kiállí
tásokon (Bibliás ember, Áhítatosság). 

Marseille, francia kikötőváros, (1921) 585,341 
lakossal. 

*Marshall, 1. Alfréd, kiváló angol nemzetgaz-
dász, szül. Londonban 1842 júl. 26., megh. 1924 
júl. 13. Cambridgeben, ahol egyetemi tanár volt. 
Müvei: Bconomics of industry (1879); Industry 
and trade (1919); Money, credit and commerce 
(1923). Főműve, amely a nemzetgazdaságtan 
egyik legönállóbb és legjobb rendszertana, a Prin-
ciples of Bconomics, először 1890. jelent meg, 
számos kiadást ért és számos nyelvre fordítot
ták. Müveinek teljes jegyzékét közli Pigou, 
Memorials of A. M. 

2. M., William Paine, sir, angol tábornok, 
szül. 1865 okt. 29. 1889. lépett a hadsereg szol
gálatába. Résztvett 1897—8. az B.Ny.-indiai, 
1899—1902. délafrikai háborúban. A világháború 
kitörésekor Indiában szolgált, majd visszatérvén, 
Franciaországba rendelték, de rövidesen vissza* 
hívták ós a Dardanellákhoz küldték. Gallipoliban, 
Szalonikiban, majd Mezopotámiában vezette az
után a hadmüveleteket és nagyrésze volt Bagdad 
elfoglalásában. Maude halála után M. vette át a 
főparancsnokságot. 1919 végén az indiai déli 
hadsereg vezérletével bízták meg. 

Marshall-szigetek, volt német gyarmat Mela-
néziában. A világháborúban 1914. japánok száll-
tákmeg. 1919-benabékezerződés Japán birtokába 
juttatta. Ter. 90 km3, (1920) 995 lak. 

*Marsigli székely rovásnaptára -az ú. n. szé
kely rovásírás egyik legfontosabb és leghitelesebb 
emléké. Marsigli Luigi Ferdinando gróf, kitűnő 
olasz természettudós és í. Lipót császár és király 
szolgálatában álló hadimérnök kezébe, midőn 
1690. az erdélyi szorosok megerősítésén fárado
zott, a Székelyföldön székely rovásírással, rovás
botra rótt régi öröknaptár került. Mélységes in
telligenciájára vall, hogy az érdekes emléket 
egész terjedelmében lemásolta, hozzáértő székely 
ember segítségével kibetűzte és a másolatot meg
fejtésével együtt bolognai gyűjteményébe küldte 
haza. A tudomány számára így megmentett írás
történeti emléket Marsigli kéziratainak 54. kötete
ben a bolognai egyetem könyvtára őrzi. A 8 levélre 
lemásolt naptár a rovásírás alfabétumát, áz év álló 
ünnepeit, egyes napjaira eső szentek névsorát és 
néhány bibliai hely- és személynevet tartalmaz. 
Legfiatalabb szent benne az 1450. szentté avatott, 
máj. 20-án ünnepelt Sienai Bernáld, miért is az 
eredeti rovásbot a XV. sz. második felénél régibb 
nem lehetett. Németh Gyula kimutatta, hogy több 
rovásjegye úgy alakra, mint hangértékre töké
letesen azonos a középázsiai Orkhon- és Jeniszej-
melléki VB—VIII. sz.-i kök-török szikla- és sír
emlékfeliratok jegyeivel, a magánhangzókat is 
ezekhez hasonlóan több ízben és szabályosabban 
hagyja ei, mint az 1501-iki osikszentmiklósi, az 
1515-iki konstantinápolyi és 1668-iki enlakai 
székely rovásbetús felirat, azért ezeknél nyilván 
régibb ós ősi írásunk eredetének megfejtése szem
pontjából becsesebb kultúrtörténeti emlék. Teljes 
hasonmását olvasásával együtt Sebestyén Gyula, 
A magyar rovásírás hiteles emlékei (Budapest 
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1915) című magyar tud. akadémiai kiadványában 
lette közzé. 

Marsófalva (Maréová), Trencsén vmegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Martalja (Motycky), Zólyom vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Martén, porosz község az arnsbergi kerületben, 

(1919) 10,998 lak. 
Martens, Kürt, német író, ujabb müvei: Jan 

Friedricli (reg., 1916); Der Alp v. Zerled (reg., 
1920); Sclionungslose Lebenskronik (önéletrajz, 
1921); Deutsche Literátor der Gegenwart (1921) ; 
Des Geliebten doppelte Gestalt (reg., 1923). 

Martfalva (Tarmure), Arad vm. (Tr. R.) 
*Martin Aurél, teológus, szül. Máriaföldön (Te-

mes vm.) 1882 jún. 29. 1908—14. teológiai tanár 
voltTemesvárott, 1914—18. a budapesti központi 
papnevelőintézet tanulmányi felügyelője, 1917. 
egyetemi magántanárrá habilitálták. 1918—26. 
a budai Szt. Imre kollégium igazgatója volt, 1923. 
a budapesti egyetemen az egyháztörténetem 
rendes tanára lett. A Szt. István Akadémia rendes 
tagja. Önállóan megjelent müvei: A negyedik 
evangélium szerzője (Temesvár 1910); Szent Pál 
(1912); A római kormányzás Judaeában Kr. u. 
6—66. (1917). 
•Martin (ejtsd: —ten), Eoger, francia író, szül. 

1881. Első sikerét, a háború előtt megjelent Jean 
Barois c. párbeszédes regényével aratta. 1922-ben 
Les Thibault c. többkötetes regényciklust indított 
meg, amelyben az egész mai francia társadalom 
hü képét igyekszik megfesteni. 
•Martina Franca, város Olaszországban, (1921) 

33,530 lak. 
*Martineau (ejtsd: martinó), Henri, francia író, 

szül. 1882. 1904-ben megnyerte a Plume költői 
versenyét. Melancholikus, elégikus költeményeit 
Les vignes mortes; Mémoires; Acceptations c. 
köteteiben gyűjtötte össze. Értékes essayi: Le 
román scientiflqne de Zola; Les Itinéraires de 
Stendhal. 

Martinesd (Martinesti), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Martinique (La Martinique), francia gyar

mat, szigetcsoport az Antillákon, ter. 987 km2, 
(192D 244,439 lak. 

Martin Svaty Turciansky, 1. Turdczszent-
márton. (XVIH. k.) 

Marton Géza (1. XHL köt.), 1918. a kecskeméti 
jogakadémia tanára, 1921. a debreceni egyetemen 
a római jog, 1925. a kereskedelmi és váltójog 
rendes tanára lett. Újabb müvei: A vagyon elleni 
deliktumok rendszere a büntetötörvénykönyvben 
(Budapest, 1915); Lopott és rablott dolgok fogai-' 
mának korlátozása a Btk. javaslatában (ü. 0. 
1916); A nemzetközi jog jogiságának kérdésé
hez (u. 0. 1917); A római magánjog elemeinek 
tankönyve (Debrecen, 1922, 2. kiad. 1925); Fele
lősség custodiáért (Budapest 1924); Verschul-
dungsprinzip — Verursachungsprincip (Debrecen 
és München 1926). 
•Márton 1. Béla, gazdasági geográfus, szül. 

Budapesten 1880 aug. 8. A budapesti egyetem el
végzése után 1904. a pozsonyi felsőkereskedelmi 
iskola tanára lett, 1914. Debrecenbe helyezték át. 
Itt 1917. bölcsészet-doktori oklevelet szerzett és 
1923. gazdasági földrajzból magántanári képesí
tést nyert. 1926-ban a Tisza István Tud. Társaság 

rendes tagjává választotta. Főbb művei; Európa 
mezőgazdasága és bányászata (Pozsony 1907); 
Magyarország gazdasági földrajza (u. 0.1908); 
Arúismeret (u. 0.1912); Magyarország és Ausz
tria gazdasági földrajza (u. o. 1912); Keresk. 
iskolai atlasz (Budapest 1914); A gazdasági föld
rajz feladata (Debrecen 1917). Kisebb dolgozatai 
a Kereskedelmi Szakoktatásban, a Pozsonyi Köz
gazdasági Közlönyben, a Zsebatlasz több évfolya
mában és napilapokban jelentek meg. 

*2. M. Ferenc, festő és illusztrátor, szül. Csík
szentgyörgyön 1884 dec. 15. Művészeti tanulmá
nyait a budapesti Rajztanárképző-főiskolán vé
gezte s 1908 óta vesz részt a budapesti kiállítá
sokon, nagyobbára a székely népétetbői vett ké
pekkel (Gátkötő csíki székelyek; Erdöirtás Csík
országban; Takarodó, ez utóbbit megvette a 
székesfőváros). Letörve e. rajzára 1913. grafikai 
dijat kapott a Nemzeti Szalonban, 1909. Öreg 
olasz Jiázak c. pasztelljára u. o. pasztelldíjat. 
Nagyszámú aktuális képet rajzolt az Érdekes 
Újság hetilapba és a Magyarság napilapba. 

Martonfa, kisk. Baranya Yin., (1920) 345 lak. 
Martonfalva (Metisdorf), Nagy-Küküllő vm. 

(Tr. R.) 
MártonffyüíaríoM,szaklró,megh. 1917 máj. 12. 
Mártonhalom (Martinusovec), Zala vm. (Tr. 

SzHSz.) 
Martonháza (Ochtiná), Gömör és Kishont vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Mártonhegy (Somártin), Nagy-Küküllő vm. 

Tr. R.) 
Mártonhely (Martjanci), Vas vm. (Tr. SzHSz.) 
Mártonka (Mártonka), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Martonos (Martonos), Bács-Bodrog vm., (1921) 

6803 lak. (Tr. SzHSz.) 
Martontelke (Motisdorf), Nagy-Küküllő vm. 

(Tr. R.) 
Martonvásár, nagyk. Fejér vm., (1920) 2807 

lakossal. 
Martonyi, kisk. Borsod, Gömör és Kishont 

vm., (1920) 672 lak. 
Martos (Martos), Komárom vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Martos Ferenc, író, újabb operettjei: Anna

bál (Vincze Zsigmond zenéjével, Király-Színház, 
1925); Kitty és Kati (Bényi Aladár zenéjével, 
u. 0., 1926). 

•Marosié József, zenggi püspök, szül. 1869 jan. 
1. A teológiát Zágrábban végezte, mig doktorátust 
Budapesten szerzett. Püspökké 1915. nevezték ki. 
Nagyon becses egyházjogi munkákat Irt. 

Marwitz, Georgvonder,yovoszlova£s&gi tábor
nok, a világháború elején a mozgóharcban Fran
ciaországban a jobbszárny lovasságának parancs
noka volt, 1914 dec.-ben a mazuri csatában, vala
mint 1915. a kárpáti harcokban hadtestet veze
tett, 1916. a 2. német hadsereg főparancsnoka 
volt s a cambraii offenzívát vezette. 1918-ban az 
összeomlás után rendelkezési állományba he
lyezték. 

Marx János, a m. kir. államvasutak volt elnök
igazgatója, megh. Budapesten 1924 ápr. 4. 

Marx, 1. Kari, a német szocializmus megalapí
tója, müveinek újabb magyar fordításai: A kom
munista kiáltvány (ford. Szabados Sándor, 1918); 
Bér, ár, profit (ford. Bokányi Dezső, 1918); ÜL 

Révai Nagy Lexikona. XI kőt ál 
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Napóleon államcsíny je(ford. Garami Ernő, 1918); 
A polgárháború Franciaországban (f ord. Szaba
dos Sándor, 1918); Bérmunka és tőke (ford. Welt-
ner Jakab, 1918); Osztályharcok Franciaország
ban 1848—1850. (ford. Bresztovszky Ede, 1924). 

*2. M-, Wűhelm, német államférfiú, szül Köln
ben 1863 jan. 15. Elberfeldi járásbíró, majd Köln
ben törvényszéki bíró volt, 1921. törvényszéki 
bíró lett Limbnrgban, 1922. Berlinben a kamara-
bíróságnál tanácselnök. 1923 dee.-ben birodalmi 
kancellárnak nevezték ki s 1924 dec.-ig viselte 
tisztét. A porosz országgyűlésnek 1899, a biro
dalmi gyűlésnek 1910 óta tagja s egyszersmind 
a centrumpárt vezetője. 1925-ben rövid ideig po
rosz miniszterelnök volt, Ebért halála után pedig 
a köztársaság elnökségére jelölték, de kisebbség
ben maradt 1926-ban a Luther-kormány igazság
ügyminisztere volt s még u. a. évben kancellár 
lett. 1927 elején lemondott, de újra kancellárnak 
nevezték ki. 

*Marxstadt, német község, egyszersmind a Sza
mara és Szaratov orosz kormányzóságokból ala
kult Volga német tanácsköztársaság fővárosa, 
(192S) 15,000 lak. Régebben Jekaterinenstadf. 

Maryland, az északamerikai Egyesült-Álla
mok egyike, ter. 31,926 km2, (1920) 1.449,661 lak. 

Marzsina (Marginea), Krassó-Szörény vm. 
(Tr. R.) 

Masaryk, Thomas Garrigue, a Csehszlovák
köztársaság elnöke, a világháború alatt a régi 
monarchia felbomlasztásán és a cseh állami ön
állóság kiépítésén dolgozott, amiért távollétében 
halálra ítélték. 1915-ben londoni egyetemi tanár 
volt, majd az Egyesült-Államokban fejtett ki nagy 
propagandát. 1918-ban Parisban megalapította a 
cseh-szlovák nemzeti tanácsot. A cseh-szlovák 
állami önállóság elismerése után elnöknek vá
lasztották meg és személyére való tekintettel az 
alkotmányt oly záradékkal látták el, hogy ő ki
vételesen élete végéig újra megválasztható. Ujabb 
munkái: Das neue Európa (1922); The spirit of 
Russia (3 köt, 1919-től); The problem of the 
smallnations in european crisis (1916); The world 
revolution (1926). 

Masaya, 1. nicaraguai departamento, ter. 564 
km2, (1920) 40,386 lak. — 2. M., M. 1. fővárosa, 
(1920) 17,287 lak. 

Mascagni, Pietro, olasz zeneszerző, újabb ope
rái : Lodoletta (1917); II piccolo Marat (1921). 
Utóbbit Szegeden is előadták. 1919-ben Si c. ope
rettet írt. 1925. a budapesti Operaházban di
rigált. 

Mascara, város Oranban, Algériában, (1921) 
28,693 lak. 

*Masefield (ejtsd: mészfiid), John, angol író, szül. 
Shropshireben 1874. Az iskolából megszökött s 
hányatott életet ólt. 28 éves korában lett híres 
The everlasting mercy e. drámai költeményével. 
Lírai verseket és számos tanulmányt í r t A ter
mészet szeretete, az elnyomottak iránti részvét, 
mély gondolkodás, történeti érzék és realizmus 
jellemzi. Leghíresebb müvei: Dauber (elb. költ., 
1913); Colleeted poems and plays (1919). írt el
beszéléseket is. Regényei: Captain Margaret; 
Multitude and solitude. 

Maskóc (Maskovce), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Maskófalva (Maskouá), Nógrád vmegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Máslak (Masloc), Temes vm. (Tr. R.) 
Maspéro, Gaston, francia egyptológus, megh. 

Parisban 1916 jún. 30. 
Massa, M.-Carrara olasz tartomány fővárosa. 

(1921) 33,989 lak. 
*Massa Carrara, olasz tartomány Toscanában 

ter. 1156 km2, (1924) 184,348 lak. 
Massachusetts, az északamerikai Egyesült-

Államok egyike, ter. 21,408 km2, (1920) 3.852,356 
lakossal. Fővárosa Boston. 

Massaua, Erythraea olasz gyarmat egyik köz
igazgatási kerülete, ter. 16,950, (1921) 42,000 
lakossal. 

*Massis, Henri, francia író és kritikus, szül. 
1883. Az irodalom és a művészetek minden ágá
nak alapos ismerője, aki már 16 éves korában 
feltűnést keltett Zola-tanulmányával. Irodalmi 
tanulmányait Jugements c. kötetében foglalta 
össze. 

Masson, Frédéric, francia történetíró, megh. 
Parisban 1923 febr. 19. Napóleon és a nők című 
munkája magyarul is megjelent (ford. Gsetényi 
Erzsi, 1919). 

*Masters, Edgár Lee, amerikai író, szül. Gar-
nettben (Kansas) 1868 aug. 23. Chicagóban ügy
védeskedik s a politikai életben is élénk részt 
vesz. A kisvárosi élet nagyszerű megrajzolásával 
tűnik ki. Első híres müve: The spoon river antho-
logy (1915). Legismertebb művei: Maximilián 
(verses dráma, 1902); Toward the gulf (1918); 
Starved rock (1919); Domesday book (1920); 
Children of the markét place (1922). 

Maszáríalva (Maszárfalva), Beteg vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Maszlaghy Ferenc, c. püspök, megh. Eszter
gomban 1917 ápr. 

Mászt (Mást), Pozsony vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Matagalpa, 1. nicaraguai departamento, ter. 

7,782 km2, (1920) 78,226 lak.—2. M., adepartamento 
fővárosa, (1920) 32,271 lak. 

Mataja, Viktor, osztrák nemzetgazdász, 1917. 
tárcanélküliminiszter, 1925. külügyminiszter lett. 
Ujabb munkája Die Éeklame (3. kiad. 1920). 

Matanzas, Kuba sziget egyik közigazgatási 
kerülete, ter. 8444 km2, (1923) 328,346 "lak. Fő
városa M., (1923) 41,574 lak. 

Mataro, város Spanyolországban, (1920) 24,125 
lakossal. 

Máté (Matisová), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
• Mátéfalva (Mateias), Nagy-Küküllö várm. 
(Tr. R.) 

Mateóc (Matzdorf), Szepes vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Materna, Amalie, osztrák énekesnő, megh. 

Bécsben 1918 jan. 18. 
Mátészalka, nagyk. Szatmár, Ugocsa és Be-

reg közig. egy. egyes, vm., (1920) 6519 lak. 
Mátéteike, nagyk. Bács-Bodrog vm., (1920) 

768 lak. 
Mátévágása, (Matovce), Sáros vm.(Tr. Cs.-Szl.) 
Mátévölgye (Padina-Mateiu), Krassó-Szörény 

vm. (Tr. R.) 
*Máthé Dénes (bikafalvi), fogorvos, szül. 

Kolozsvárott 1877 nov. 16. Az orvosegyetemet 
szülővárosában elvégezvén, a gyógyszertani in-
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tézet tanársegéde lett. Budapestre kerülvén, a 
törvényszéki orvostani intézet, majd a stomato-
lógiai klinika asszisztense lett, amelynek később 
-osztályvezetőjévé emelkedett. 1922-ben az odonto-
technika egyet. m. tanárává képesítették. Szá
mos dolgozata közül, melyek a Stomatológiai 
Közlönyben, a Fogorvosi Szemlében, Zahnarzt-
liche Bundschauban, Dental Magasinban jelentek 
meg, főként az állcsonttörések kezeléséről és az 
artikulációs problémáról megjelent dolgozatai ér
demelnek figyelmet. 

Mátisialva (Matiseni), Udvarhely vm. (Tr. E.) 
*Matisse (Henri-Matisse), francia festő és 

•grafikus, szül. Cateauban 1869 dec. 31. A fiatal 
francia festészet vezére. Nyugtalan és szenve
délyes képein a foltok puhák és áttetszők, még 
lazábban burkolják körül a formákat, mint Cé
zanne képein. Művészete, noha főfeladata a 
tárgyak igazsága, mégis tele van szertelenségig 
menő szubjektivitással s noha távol maradt a 
"kubizmustól, amelynek ő adta nevét, mégis a 
kubizmus gyökerének tekinthető. Tárgyköre a 
legváltozatosabb. 

Matlekovits Sándor, nemzetgazda, megh. 
Budapesten 1925 nov. 30.1925-ben a Magyar Tud. 
Akadémia igazgató tagja lett. Felesége, Szúk 
Eóza, gordonkamúvésznő, megh. Budapesten 
1921 okt. 2. 

Matolcs, kisk. Szatmár, Ugocsa éa Bereg 
"közig. egy. egyes, vm., (1920) 1311 lak. 

Matolcsy Miklós, orvos és gyógyszerész, 1921. 
•egyetemi rendkívüli tanár lett. 

Mátraballa, kisk. Heves vm., (1920) 1208 lak. 
Mátraderecske, nagyk. Heves vm., (1920) 1775 

lakossal. 
Mátramindszent, kisk. Heves vm., (1920) 839 

lakossal. 
Mátranovák, nagyk. Nógrád és Hont közig. 

egy. egyes, vm., (1920) 2775 lak. 
Mátraszele, kisk. Nógrád és Hont közig. egy. 

-egyes, vm., (1920) 1489 lak. 
Mátraszőllős, nagyk. Nógrád és Hont közig. 

•egy. egyes, vm., (1920) 1378 lak. 
Mátraverebély, kisk. Nógrád és Hont közig. 

•egy. egyes, vm., (1920) 1250 lak. 
*Matszuhe, japáni város, (1920) 37,527 lak. 
*Matszujama, japáni város, (1920) 51,250 lak. 
*Matszumoto, japáni város, (1920) 50,000 lak. 
*Matteotti, Giacomo, olasz szocialista képvi

selő, szül. Frafrta Polesinében 1885 máj. 22., meg
gyilkolták 1924 jún. 10. Vagyonos családból szár
mazott. Ü maga is vagyonos ügyvéd volt és a 
-szocialista párt mérsékelt szárnyához tartozott. 
Mussolini államcsinyje után is tevékeny részt vett 
a parlamenti életben és birtokában volt a f aseis-
must kompromittáló iratoknak. 1924 nyarán, 
a képviselőházban tartott ülésről jövet, világos 
nappal, automobilon megszöktették és a rianói 
erdőben tőrszúrásokkal megölték. Holttestét ké
sőbb megtalálták és szülővárosában temették 
el. Politikai főműve: Un anno di dominó fascista 
•11923). 

Mattersdorf = Nagymarton. 
Matthews (ejtsd: metjúsz), Brander, amerikai 

•író, újabb művei: Americanism and briticism 
41892), melyet filógiai mestermunkának tarta

nak ; An introduction to the study of american 
literature (1896); Aspects of flction (1896), mind
kettő esztétikai munka. Eegényei és elbeszé
lései: His fathers son (1895); Vignettes of 
Manhattan (1894), a newyorki életből meríti 
tárgyait; Studies in local color (1898); A con-
fldent to-morrow (1900). Egyéb kritikai munkái: 
French dramatists of the nineteenth century 
(1881); Studies of the stage (1894); The theatres 
of Paris (1880); The action and the world 
(1900); The historical növel and other essays 
(1901); Parts of speech, essays on english (1901); 
The philosophy of the short-story (1901); Actors 
and actresses T>f the United States and Great 
Britain (1900Í, ez utóbbit közösen Laurence Hut-
tonnel. M. kritikai munkái összegyűjtve is meg
jelentek 1903-tól kezdve. 

Matthias, Adolf, német pedagógus, megh. 
Düsseldorfban 1917 jún. 9. Újabb művei: Br-
lebtes und Zukunftsfragen (1912); Geschichte des 
deutschen Unterrichts (1907). 

*Máttis Teutsch János, festőművész és grafi
kus, szül. 1884. Az elvont expresszionista irány 
egyik legtipikusabb követője. Képei és linóleum-
metszetei 1917. a Ma kiállításán szerepeltek. 
1925-ben Parisban rendezett műveiből kollektív 
kiállítást. 

Matto Grosso, brazíliai állam, ter. 1.400,000 
km", (1920) 246,612 lak. Fővárosa Guyaba. 

Matty, kisk. Baranya vm., (1920) 575 lak. 
Mattyasovszky Miklós (alsómátyásfalvi), 

agrárpolitikus, 1918. miniszteri tanácsos lett. 
Eésztvett a földreformtörvények szerkesztésé
ben. 1921-ben az Országos Földbirtokrendezö 
Bíróság tanácselnöke, 1922. műegyetemi rend
kívüli tanár lett, 1925. a közgazdaságtudományi 
karon az agrárpolitika magántanárává képesítet
ték. Újabb művei: A gazdasági eltolódás és a 
háború (1917); A földreformtörvény (1920). 

•Mattyasovszky-Zsolnay László, festő, szül. 
Pécsett 1885 jún. 17. Művészeti tanulmányait 
Münchenben kezdte, előbb M. Heymann magán
iskolájában, utóbb az akadémián H. von Haber-
mann festőiskolájában. Egy ideig Parisban dol
gozott s ott állított ki először a Sálon d'automneban 
(Monsieur et madame, Lulu, Női fej). A világ
háborút végigküzdve, Budapesten telepedett le s 
itt először 1916. keltett figyelmet festményeivel 
és kerámiai munkáival. Az 1925. évi akt-kiállí
táson Nimfa című festménye keltett feltűnést. 
Tagja a Szinyei-Merse Pál Társaságnak. 

Maturin, 1. M. régebbi venezuelai állam Mo-
nagas államba olvadt. Ter. 28,900 km8, (1920) 
62,421 lak. — 2. M., az előbbinek fővárosa, (1920) 
lő 4 D Ó leik 

Mátyásdomb (Mackóvá), Vas vm. (Tr. SzHSz.) 
Mátyásfalva (Motová), Zólyom vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Mátyásháza, kisk. Zemplén vm., (1920) 109 lak. 
Mátyáska (Mat'asok), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Mátyásmező (Macevici), Krasső-Szörény vm. 

(Tr. E.) 
Mátyfalva (Máty falva), Ugocsa vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl). 
Mátyóc (Mat'ovce pri Kapusanoch), Ung vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 

1 1 ' 



Mátyus _ 644 — Maurer 

Mátyus, kisk. Szabolcs és Ung közig. egy. 
egyes vm., (1920) 598 lak., korábban Bereg megyé
hez tartozott. 

Maübeuge, város Franciaországban, (1921) 
21,173 lak. 
•Maugham (ejtsd: magem), William Somerset, 

angol író, szül. 1874. Több regényt és drámát Irt, 
amelyhez háttérül exotikus keleti és déltengeri 
tájak bujaságát festi. Főbb regényei: The pain-
ted veil; Rain (drámában is); Liza of Lambeth; 
The making of a Saint; The hero; Mrs. Craddock; 
The esplorer (drámában is); The trembling of a 
leaf; Ün a chinese screen stb. Nagy sikert ara
tott Viktória c. vígjátéka. Magyarul megjelent: 
A színes fátyol (ford. Schmídt József, 1925); 
Eső (dráma, Magyar Színház 1925). 

Maui, a Havai szigetcsoport egyik szigete, 
az amerikai Egyesült-Államok gyarmata, ter. 
3061 km', (1920) 37,385 lak. 

Maule, chilei tartomány, ter. 7281 km2, (1920) 
113,231 lak. Fővárosa Gauquénes. 
•Maunoury (ejtsd: moimri), Michel Joseph, francia 

tábornok, szül. Maintenonban 1847 dec. ll.,megh. 
1923.Műegyetemre járt, majd atüzérség szolgála
tábalépett ósrésztvett az 1870—71-iki háborúban. 
Alegkülönbözőbbbeosztásokbaninűködöttezután, 
a hadügyi hivatalban mint a vezérkar főnökének 
helyettese, a hadiiskolában mint annak igaz
gatója, végül Nancyban mint a 20. hadtest pa
rancsnoka. 1912-ben nyugalomba vonult. 1914-ben 
reaktiválták és Lotharingiába küldték, ahol si
került pillanatnyi eredményeket elérnie. Offen
zívája meghiúsulása után a 6. hadsereg vezetését 
bízták rá, amely a Montdidier-Amiens vonalon 
küzdött. A marnei csatában Kluck seregével állt 
szemben. 1915 márc. súlyosan megsebesült, fel
gyógyulása után Paris katonai parancsnoka lett. 
Halála után rnarsallá avatták. 

Maupassant, Guy de, francia író, műveinek 
újabb magyar fordításai: Monsieur Parent (ford. 
Benedek Marcell, 1914); A porosz tiszt kívánsága 
(ford. Kádár István, 1915); A szép fiú (ford. 
Somlyó Zoltán, 1918); Szerelmesek (ford. Orbók 
Attila, 1918); Az örökség (ford. Sabján István, 
1919); Holdvilág (ford. Bodó Pál, 1919); Egy 
majoroslány története. A Csavargó (ford. Bölóni 
György, 1919); Két barát (ford. Trócsányi Zol
tán, 1920); A kis Roque-lány (ford. Jerfy Adolf, 
1920); A Rondoli nővérek (ford. u. a. 1920); 
A vízen (ford. u. a. 1920); Első hó (ford. Ignotus 
Pál, 1920); Vérbosszú (ford. Rozványi Vilmos, 
1920); Párbaj (ford. Kereszty István, 1921); 
Párisi vasárnapok (ford. Rózsa Géza, 1921); 
A vöröslámpás ház (ford. Laczkó Géza 1921); 
Péter és János (ford. Vajthó László, 1921); A sza
lonka meséi (ford. Tóth Árpád); Lujzika (ford. 
Lányi Viktor); Erős mint a halál (ford. Király 
György); Balkézről (ford. Benedek Marcell); 
Gyöngykisasszony (ford. Ambrus Zoltán, 1923); 
Apró elbeszélések (ford. Tóth Béla, 1923); Wal-
ter Schnaffs kalandja (ford. Zoltán Vilmos, 1923); 
Amit a nap s az éj mesél (ford. Szabó Lőrinc, 
1923); Fin" kisasszony (ford. Lányi Viktor, 1923); 
Szép fiú (ford. Benedek Marcell, 1923); Flaubert 
(ford. Tóth Árpád, 1923); A Rondoli lányok (ford. 
Laczkó Gésa, 1924); Derűs és borús történetek 

(ford. Zilahy István, 1924); Napsütésben (ford. 
Király György, 1924); Versei és első elbeszélései 
(ford. Kosztolányi Dezső, 1924); Parent úr (ford. 
Kuncz Aladár, 1925); A Tellier-ház (ford. Király 
György, 1925); Tóni bá' (ford. Lányi Viktor, 1925). 

Mauxa y Montaner, Antonio, spanyol állam
férfiú, megh. Madridban 1925. december 13. 
1918—1919-ig miniszterelnök volt Dato meggyil
kolása után. Mindvégig szigorúan konzervatív 
volt; a világháborúban megtudta őrizni teljes 
semlegességét Primo de Rivera államcsínye után 
teljesen visszavonult, de azért kifejezésre juttatta 
elégületlenségét és a parlamenti kormányrend
szerhez való ragaszkodását. 

MaureL Victor, francia énekes, megh. New 
Yorkban 1923 okt. 9. 
•Maurenbrecher, 1. Berthold 31., német filo

lógus, M. Wilhelm történettudós (XIII. köt.) fia, 
szül. Dorpatban 1868 aug. 15., a müncheni egye
tem tanára és szerkesztője a Thesaurus Linguae 
Latináénak. 

*2. M., Max, német író, 31. 1. testvére, szül. Kö-
nigsbergben 1874 júl.l7.Fiatal korában,bár evang. 
lelkész, szocialista pártíró volt; mintilyennek leg
elterjedtebb műve: Die Hohenzollern-Legende 
I—II. (1905); további művei: Von Nazareth nach 
Golgotha (1909); Von Jerusalemnach Rom (1910); 
Das Leid (1912); Glaube und Deutschtum (1920), 
mely utóbbiban nyíltan a szélső nemzeti irány 
mellett köti le magát. 
*Maurer,l. öí/wZa,mérnök,min.tanácsos,abuda-

pesti kereskedelmi kikötő munkálatainak kor
mánybiztosa, szül. Kassán 1872 jan. 23. A mű
egyetemet Budapesten végezte, hol néhány évig 
mint tanársegéd is működött. Egy évig a párisi 
Éoole desPonts et Chaussées előadásait hallgatta. 
1899 óta a fóldmívelósügyi minisztérium vízügyi 
szolgálatában áll. A Ferenc-csatorna és a Bega 
csatornázási munkálatainál működött, majd Ziê  
linsky Szilárd halála után a kereskedelmi kikötő 
építési munkálatait vezette kormánybiztosi minő
ségben. Víziépítési és gazdasági kérdéseket tár
gyaló cikkei a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet 
Közlönyében és a Vízügyi Közleményekben je
lentek meg. Önállóan megjelent munkái: Az 
Alsóbega csatornázása; Oroszország hajózó 
útjai. 

*2. 31. Vilmos, gépészmérnök, nyűg. Máv. fő
felügyelő, szül. Mnnkácson (Bereg vm.) 1848 jún. 
12. A műegyetemet Budán végezte. 1869-ben 
kezdte meg gyakorlati pályáját a Tiszavidéki 
vasút miskolci műhelyében, majd az Alföld-fiumei 
és a Magyar nyugoti vasútnál teljesített szolgá
latot. 1872-ben számtanácsossá nevezték ki a 
volt vasútbiztosítéki számvevőszékhez, azután 
a vasúti és hajózási főfelügyelőséghez került. 
1881-től kezdve a közmunka és közlekedésügyi 
(későbbi kereskedelemügyi) minisztérium vasúti 
osztályában, a miniszteri központi számvevőség
nél és a vasúti és hajózási főfelügyelőségnél mű
ködött 1905. történt nyugdíjaztatásáig. 1905-ben 
udvari tanácsosi címmel tüntették ki. Főként a 
vasutak pénzügyi kérdéseivel foglalkozott s e 
tárgykörbe eső cikkeinek és tanulmányainak a 
szama, melyek nagyrészt a Vasúti és Közleke
dési Közlönyben jelentek meg, az ezret is meg-



Mauretanla — 645 — Maximális munkanap 

haladja. Önállóan megjelent munkái: A vasutak 
pénzügyei (2 köt., 1910); A helyiérdekű vasutak 
számadási mérlegeiről (1908); A m. kir. állam
vasutak pénzügyi eredményeinek valódi képe 
(a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Hollán-
pályadijával kitüntetett értekezés, 1915). 

Mauretania, francia gyarmat, ter. 400,000 
km2, (1923) 284,598 lak. Közigazgatásilag Sene-
galhoz tartozik. 
*Mauriac (ejtsd: moriá), Francois, francia író, 

szül. Bordeauxban 1885. Az új-katolikus irodalmi 
irány egyik igen tehetséges követője. Jelentő
sebb regényei: Le baiser au lépreux; La ohair 
et le sang; Le fleuve du feu; Désert de l'amour. 
Magyarul megjelent: Szerelem sivataga. 

Mauritius (franc. Maurice vagy Isle de 
Francé), sziget, brit koronagyarmat, ter. 1865 
km2, (1923) 381,935 lak. Fővárosa Port-Louis. 
V. ö.: Macmillan, M. illustrated (1914.) A hozzá
tartozó szigetek legnagyobbika Diego Rodriguez. 

Mauritz Béla, mineralógus és petrográfus, 
egyetemi rendes tanár és 1923. a Magyar Tud. 
Akadémia rendes tagja lett. 
•Maurois (ejtsd: móroa), André, francia író, igazi 

nevén Émile Herzog. Nagy feltűnést keltett Ariel 
c. Shelley életét tárgyaló regénye. Népszerű 
müvei még: Les silences de colonel Bramble; 
Discours du docteur O'Grady; Dialogues sur le 
commandement; Bemard Quesnay. 
*Maurras (ejtsd: mórrá), Charles, francia iró és 

politikus, szül. Martiguesben (Provence) 1868. 
Korán belépett az Action Francaise szerkesztő
ségébe és mint szélső royalista és klerikális író 
tűnt ki, jóllehet ateista nézeteiből nem csinált 
titkot, ami végül is az egyházi körök ellenszen
vét keltette föl. 1927-ben a Vatikánnal is össze
ütközésbe jutott, miután ez M. túlzó nacionalista 
politikáját nyíltan helytelenítette. 1927 febr. a 
pápa az Action Francaiset indexre tette. Művei, 
melyek igen olvasottak és stiláris szépségükkel 
tűnnek ki, a következők: Trois idées politiques 
(1898); La dilemme de Marc Saugnier (1906); Kiél 
et Tanger (1910); Les conditions de la victoire 
(1915—20); L'ótang de Bérre (1915); Le conseil 
de Dante (1920); L'alléé de philosophe (1924), 
valamennyi kritikai mü (1925). Költeményei 
La musique intérieure (1925) címen jelentek 
meg. Egyéb munkái: Jean Moréas (1891); Le 
chemin de paradis (1894); Anthinéa (1901); 
L'enquete sur la monarchie (1900—9); La poli-
tique religieuse (1912); Quand les francais ne 
s'amiaient pas (1916). 

Mausbach, Joseph, német teológus, 1918-ban 
nagyprépost lett, 1919—1920-ig tagja volt a biro-
dalminemzetgyülésnek.Újabb müvei: Katholische 
Moraltheologie (1914); Naturrecht und Völker-
recht (1918); Kulturfragen in der deutschen Ver-
fassung (1920); Aus d. kathol. Ideenwelt (1921). 

Mauthner, Fritz, német író, megh. Meersburg-
ban 1923 jún. 28. Újabb müvei: Der Atheismus 
und seine Geschichte im Abendlande (I—IV. köt., 
1920-1923); Ausgewálte Schriften (6 köt., 1919-
1923); Erinnerungen (1918); Philosophie der Ge-
genwart in Selbstdarstellungen (3 köt,, 1922). 

Mautner Nándor, kémikus, A glükosidok élő
állítása synthesissel c. művét a Magyar Tud. 

Akadémia 1918. évi nagygyűlésén a Lukács 
Krisztina-dijjal tüntette ki. 

Mawson (ejtsd: mausz'n), Douglas, sir, dólsarki 
utazó, 1914 óta egyetemi tanár Adelaideben. Műve 
német fordításban is megjelent, Lében und Tod 
am Südpol címen (1922). 

Max Gábriel, festőművész, megh. München
ben 1915 nov. 24. V. ö. Mann, G. v. Max (2. kiad., 
1890). 

Maxim, Hiram Stevens, sir, mérnök, megh. 
Londonban 1916 nov. 24. Önéletrajza megjelent 
u. o. 1915. M. szakmunkáin kívül írta: The 
science of poetry and the philosophie of language 
(1910); Defenseless America (1915); Dynamite 
stories (1916). 

'Maximálás. A háború idejére szóló kivételes 
hatalomról alkotott 1912. LXIII. t.-c. 7. §-a ha
talmazta fel először a kormányt a M.-ra, azaz 
egyes cikkek legmagasabb árának hatósági kö
telező megállapítására. A világháború következ
tében folyton fokozódó anyag- és munkaerőhiány 
a M.-nak mind jobban kiterjedő alkalmazására 
vezetett. M. alá estek általában a közszükségleti 
cikkek. Ezt a forgalmat azután a gyakorlat las
sankint úgyszólván minden jelentősebb árú
cikkre kiterjesztette. Ezenfelül a közszükséglet 
tárgyául szolgáló munkateljesítések, ingatlanok 
bérösszegei is M. alá kerültek. Aki a legmaga
sabb árnál magasabbat követelt, kötött ki vagy 
fogadott el, előbb kihágási (4207/1915. M. tí., 
3678/1917. M. E. rendeletek), majd ártúllépés 
címén vétsógi büntetés alá esett (1920. XV. t.-c. 
1. §. 1. p.). Mindezek mellett a M. még sem volt 
képes elérni a kitűzött gazdasági célt: a háború 
alatt a szűkös készleteknek méltányos árakon 
való szétosztását, majd a koronaromlás idejében 
a korona külföldi értékcsökkenésével szemben 
pénzünk belső vásárló erejének fenntartását. 
Maximális áron úgyszólván csak azok a készle
tek kerültek forgalomba, amelyekhez rekvirálás 
által hozzá lehetett férni, a szükséglet túlnyomó 
részét azonban a zugforgalomban a maximáliso-
kat messze felülhaladó árakon kellett fedezni. 
A háború alatt a M. rendszere Magyarországnak 
súlyos károkat okozott, mert mezőgazdasági ter
ményeinknek nagy részét maximális árakon volt 
kénytelen a szövetséges államoknak átengedni, 
míg ezek iparcikkeiért maximálatlan árakat fize
tett. A háború után a maximális árak rendszerét 
tarthatatlanná tette, hogy az egyes cikkek árai
nak a külföldi piacok áraihoz simulását (ú. n. 
világparitás) megakadályozni lehetetlennek bizo
nyult. Azért a M.-t előbb a beszerzési, illetőleg 
előállítási költségekhez alkalmazkodó, úgyneve
zett tájékoztató árak rendszere, utóbb pedig a 
szabadforgalom váltotta fel, bár az 1920. XV. t.-e. 
1. §-nak az ártúllépésről rendelkező 1. pontja 
hatályában formailag ma is fennáll. 

Maximális munkanap, (XIIL k.), 1918-ig 11 
órában volt megállapítva Közép-Európa államai
ban, jóllehet egyes munkaágakban a nyolcórai 
munkaidő törvényerőre emelkedett és pedig 
legelőször Angliában és Ausztráliában. 1918 óta 
a legtöbb kulturáltamban majdnem minden 
munkaágra a nyolcórai munkaidőt állapították 
meg törvényesen oly módon, hogy az esetlegea 
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magasabb munkaidő se tehessen ki heti 48 óránál 
többet. Legújabban nem a munkások, hanem épen 
a vállalkozók részéről történik Amerikában kezde
ményezés a M. újabb leszállításara. így Ford 
heti 40 órában állapította meg összes alkalma
zottai M.-ját, aminek általánosításával az ame
rikai törvényhozás is foglalkozik. 
•Maximalisták. így nevezték a cári Oroszország 

fennállása idején a szocialisták szélső baloldali 
pártját, amely a marxi dogmákat minden enged
mény nélkül akarta megvalósítani s amely élén 
Leninnel 1905. különvált a mensevikektől és 1917. 
uralomra jutott. Jóllehet a «bolsevik» szó megfelel 
a M.-nak, a bolsevizmus mégsem fedi teljesen a 
maximaiizmus fogalmát. V. ö. Bolsevizmus. 
(XX. k.) 

May, Kari, német utazási regényíró, müvei
nek újabb magyal' fordításai: Karácsony (ford. 
Hegedűs Artúr, 1918); Az ember és világa (ford. 
Petkö Tibor, 1921); Kaimann kapitány (ford. 
Faragó László, 1922); A szent este (ford. Altay 
Margit, 1922); A vezér (ford. Pogány N., 1922); 
Wimietou (ford. Faragó László, 1922). 

*Mayaguez, kikötő Portorico szigetén, lakosai
nak száma (1921) 19,069. 

*Maybach, Wilhelm, német mérnök, szül. Heil-
bronnban 1846. 1872—1882-ig a Deutz-féle gáz-
mótorgyár főtervezője, 1895—1907-ig pedig a 
Daimler-mótorüzemek vezetője volt s mint ilyen 
a Mercedes-mótorokat állította elő. 1907 óta 
fiával, M. Karl-lal (szül. Deutzban 1879 júl. 6.) 
együtt Friedrichshafenban a Zeppelin-léghajók
hoz szükséges motorokat készíti. 

Mayen, német város Koblenz kerületben, la
kosainak száma (1919) 13,010. 

Mayenne, francia département, ter. 5212 km2, 
lakosainak száma (1921) 262,447. 

*Mayer János, földművelésügyi miniszter, szül. 
Kompolton (Heves vin.) 1871. Középiskoláit Eger
ben végezvén, gazdálkodó lett. Szervezte a hevesi 
kisgazdákat. 1910-ben országgyűlési képviselő
nek választották és a nagyatádi Szabó István 
pártjához csatlakozott. 1919-ben a Berinkey-kor-
mányban elvállalta a közélelmezési minisztérium 
államtitkárságát; de a proletárdiktatúra kikiál
tása előtt lemondott s hazament, ahol sok zakla
tásnak volt kitéve. A proletárdiktatúra bukása! 
után a Friedrich-kormányban kisgazdaminiszter ' 
lett, 1921. közélelmezési miniszternek nevezték 
ki, a második Bethlen-kormányban Szabó István 
helyett földmivelésügyi miniszter lett. Nevéhez 
fűződik a mezőgazdasági kamarák rendszerének 
kiépítése; 1922. átengedte helyét Szabó István
nak, de ennek halála után ismét földmivelésügyi 
miniszter lett. Tagja volt mindkét nemzetgyűlés
nek, 1927. az országgyűlési választásokkor Ká
polnán és Hódmezővásárhelyen választották meg. 

•Mayerhoffer, Gustav Narcis, cseh író, szül. 
1865. Jókai Mór ós Herczeg Ferenc munkáit 
fordította cseh nyelvre, azonkívül számos ma
gyar novellát és színdarabot. 

*Mayo testvérek, amerikai sebészek, William 
James, szül. Le Sueurben (Minnesota) 1865 jún. 
29., Charles Horace, szül. Eochesterben (Min
nesota) 1865 júl. 19. 1889-ben megalapították az 
azóta világhírűvé lett Mayo-klinikát, 1915. az 

ú. n. Mayo Foundationt orvosképzés és orvosi
kutatás céljaira. Az alapítvány még az évben 
a minnesotai egyetem igazgatása alá került,. 
1917. a klinikát, a laboratóriumokat és a Founda
tion összes intézeteit az egyetemhez csatolták. 

Mayotta (Mayotta vagy Maote a benszülöttek 
nyelvén), a Komori-szigetek egyike, francia 
gyarmat, mely közvetlenül Madagaszkárhoz tar
tozik, ter. 366 km!, (192D 15,000 lak. 

Mayr, 1. Georg von, német statisztikus és 
nemzetgazdász, megh. Tutzingban 1925 szept. 7. 
1916. a Magyar Tud. Akadémia külső tagja lett 
*2. M., Michael, osztrák politikus, szül. Adle-

wangban 1864 ápr. 10., megh. u. 0. 1922 máj. 
21. Egyetemi tanár volt Innsbruckban, 1907— 
1911-ig keresztényszocialista programmal kép
viselő, az összeomlás után a nemzeti tanács tagja, 
államtitkár, kancellár, majd az osztrák köztár
saság elnöke volt 

*Maywald József, klasszikus filológus, kegyes
rendi tanár, szül. Budapesten 1849 júl. 23., megh. 
u.o. 1911 okt. 28. Vidéken,majd 1878-tól Budapes
ten tanárkodott. Müvei: Vagyon és birtok a régi 
Attikában(N agykeoaizs&i főgimn. Értesítő, 1876);. 
Pindaros győzelmi dalairól (Budapesti főgimn. 
Értesítő, 1883); Görög régiségek Goethe Iphigenie 
auf Tauris c drámájában (Budapest 188Í). Leg
fontosabb müvei görög nyelvi tankönyvei, ame
lyeket halála után Vayer Lajos szakfelügyelő 
adott ki: Görög nyelvtan (7. kiad., 1918); Görög, 
gyakorlókönyv I—II. (5. és 7. kiad., 1921). 

Máza, kisk. Tolna vm, (1920) 1032 lak. 
*Mazade, Fernand, francia költő, szül. 1863.. 

Szimbolista irányból átcsapott a hellenizáló klasz-
szicizmusba, amelyben jelentős sikereket ért eh 
Főbb kötetei: Arbres d'Hellade; Athena; Diony-
sos et les nymphes; L'ardent voyage; De sable-
et d'or. 

Mazagan, város Marokkóban, (1920) 21,(95 lak. 
•Mazarino, város Olaszországban, Caltanissetta 

tartományban, (1921) 20,187 lak. 
Mazar-i-serii, város Afganisztánban, (1928) 

20,000 lak. 
Mazarron, spanyolországi város, (1920) 17,630 

lakossal. 
Mazatlan, mexikói kikötőváros, a Csendes-

öceán partján, (1921) 25,254 lak. 
Mazdazdán, 1. Mazdaznán. (XX. k.) 

*Mazdaznán, Zoroasztertól eredő óletbölcseleti 
tanítás, amely a gondolkodás, a fejlődés és táp
lálkozás törvényeit tanítja. A M.-irodalom kiter
jed az újraszületésre, Jézus megjelenésére, a, 
fajok elméletére és az indiai yogin bölcseletböL 
eredő lélekzés tanítására. Az M. szó zend (óperzsa), 
és első tanítója Európában az 1844. szül. O. Z.. 
Hanish, aki zend kolostorban nevelkedett perzsa 
volt s Európában 1870 körül kezdte terjeszteni a, 
M.-tant. 1900-ban az Egyesült-Államokban, 1907. 
Európában, tanítványa, Ammann Dávid közre
működésével alapította meg a M.-szektát, mely
nek úgy Német-, mint Magyarországon a világ
háború után akadtak hívei. • V. ö. Hanish, M. 
(8. kiad., 1922). 

Mazuranic, Yladimir, horvát író, 1918. nyug
díjba lépett és a Délszláv Tudományos Akadémia 
elnöke iett, mely méltóságról 1924. mondott !& 
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1925-ben befejezte nagy horvát jogtörténeti szó
tárát. Ugyanez évben 80-ik születése napja 
alkalmával a zágrábi egyetem díszdoktorrá 
avatta. 
*Mazuri-csaták. így nevezik az 1914—191S-iki 

világháborúnak ama döntő jelentőségű har
cait, amelyeknek elseje a Mazuriai-tavak te
rületén 1914. szept. 5—15-ike között zajlott le 
és amelyben, a tannenbergi-csata után, a Hin
denburg vezette német 8. hadsereg a Rennen-
kampf vezette 1. orosz hadsereget megverte és 
egész Kelet-Poroszországot felszabadította az 
orosz invázió alól. A második Mazuri-csata vagy 
Lyck alatti csata 1915 febr. 4—22. között folyt le, 
amelyben a német 8. és 10. hadsereg a Sieiuers 
vezette 10. orosz hadsereget mindkét szárnyán 
megrohanva megverte, majd pedig Augnsztov 
alá űzve, itt körülfogta és tönkretette. 

Meaux, város Seine-et-Marne francia départe-
mentban, püspökség, (1921) 13,451 lak. 

Mecenzéf (TJntermetzenseifen), Abaúj-Torna 
vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Mecheln (Malines, ejtsd: máiín), belgiumi város 
Antwerpen tartományban, (1919) 60,118 lak. 

Mecklenburg-Schwerin(XIII.k.),németszabad-
állam, tor. 13,127 kms, (1925) 674,411 lak. Az 1920 
máj. 17-iki alkotmány szerint a M.-i tartomány-
gyűlés (Landtag) 67 képviselőből áll, akiket az 
általános, titkos, közvetlen és egyenlő aránylagos 
választói jog alapján választanak. A közigazgatás 
élén öt minisztérium áll. Az igazságszolgáltatást 
ellátja: 43 járásbíróság, 8 törvényszék, 1 fő-
törvényszék, mely utóbbinak székhelye Ro
stockban van és Mecklenburg-Strelitzével közös. 
A legfőbb egyházi tanács székhelye Schwerin, 
a legfelsőbb egyházi törvényszéké és a konzisz-
tóriumé Rostock. 

Mecklenburg-Strelitz (XIII. k.), német szabad
állam, ter. 2001 km2, (1925) 112.052 lak. Az 1919 
jan. 29-iki alkotmány szerint a tartományi gyű
lés (Landtag) 35 három évenkint választott kép
viselőből áll. Az állam élén 2 miniszter áll. Az 
igazságszolgáltatás szervei: 10 járásbíróság, 
ltörvényszék,aMecklenburg-Schewerinnelközös 
főtörvényszék s a Gustrowban levő esküdtszék. 
*Mécs László, lírikus, szül. Hernádszentistván

ban (Sáros vm.) 1895. Az elszakított Felvidék egyik 
legkiválóbb költői tehetsége. A középiskola el
végzése után a premontrei rendbe lépett. Rövid 
ideig Kassán volt tanár. 1920 júl. 1. óta Nagy-
kaposon (Ung vm.) plébános. Első versei az Élet 
c. szépirodalmi lapban jelentek meg, újabban 
több fővárosi, felvidéki és erdélyi lapban. Úgy 
érzésének tisztasága és nemessége, mint előadá-
nak művészete egyaránt kiemelik és kora egyik 
legkedveltebb költőjévé teszik. Munkái: Hajnali 
harangszó (versek, Ungvár 1923); Rabszolgák 
énekelnek (versek, Berlin 1925, 3 kiadást ért). 

Mecsekjánosi, kisk. Baranya vm., (1920) 570 
lakossal. 

Mecsekpölöske, kisk. Baranya vm., (1920) 390 
lakossal. 

Mecsekrákos, kisk. Baranya vm., (1920) 227 
lakossal. 

Mecsekszabolcs, nagyk. Baranya vm., (1920) 
4370 lak. 

Mecsekszakái, kisk. Baranya vm., (1920) 117 
lakossal. 

Mecsekszentkút, kisk. Baranya vm., (1920) 
165 lak. 

Mecsér, kisk. Győr, Mosón és Pozsony közig, 
egy- egyes, vm., (1920) 1141 lak. 

Mecsnikov, Elias, orosz zoológus, megh. Paris
ban 1916 júl. 15. 

Medakovic Bogdán, horvát politikus, 1918 
okt. 29. az ő elnöklete alatt mondta ki a horvát 
szábor az elszakadást. Tagja volt a belgrádi 
ideiglenes nemzeti képviseletnek (1919—1920), 
de azután leszorult az aktiv politikai pályáról. 

Medan, Kelet-Szumátra fővárosa, (1920) 45,248 
lakossal. 

Meddes {Medisa), Szatmár vm. (Tr. R.) 
Medek Anna, operaénekesnő, 1923. a magyar 

Mr. Operaház örökös tagja lett. Főbb szerepel: 
Wagner: Blsa, Senta, Erzsébet, Éva, Sieglinde; 
Verdi: Aida, Desdemona, Amelia, Leonóra; Puc
cini: Tosca, Butterfty, Mimi, Angelica nővér; 
Gounod: Margaréta; Mozart: Donna Elvira (Don 
Jüan). Magyar operákban: Piroska (Mihalovich, 
Toldy Miklós); Karenin Anna (Hubay Jenő); 
Zsuzsika (Poldini, Farsangi lakodalom); Izabella 
királyné (Rékai, György barát); Éva (Dohnányi, 
Vajda tornya) stb. 

Medellin, colombiai város, (1918) 74,146 lak. 
Medence (Medenice), Berég vármegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Medesér (Medisor), Udvarhely vm. (Tr. R.) 
Medford, északámerikai város Massachusette 

államban, (1920) 38,637 lak. 
Medgyes (Medias), r. t. város Nagy-Küküllö 

vm., (1920) 10,124 lak. (Tr. R.) 
Medgyesbodzás, nagyk. Csanád, Arad és To

rontál közig. egy. egyes, vm., (1920) 2264 lak. 
Medgyesegyháza, nagyk. Csanád, Arad és 

Torontál közig. egy. egyes, vm., (1920) 5504 lak. 
*Medgyessy Ferenc, szobrász, szül. Debrecen

ben 1881 jan. 10. Miután Budapesten megsze
rezte az orvosi diplomát, egészen művészeti ta
nulmányokra adta magát s Parisban tanult fes
teni és mintázni, előbb a Julián-iskolában, azután 
az École des beaux artsban. Egyideig Firenzé
ben is dolgozott. 1908-ban lépett először a nyil
vánosság elé Menekülök c dombormüvével s 
attól fogva erőteljes, kötött stílusú, kőből fara
gott szobrokkal szerepel kiállításainkon. Ilye
nek : Anya gyermekével, Lovas akt, Sebesült, 
Álló leány, Toilette stb. A világháború alatt 
számos, részben nagyméretű síremléket készí
tett katonai temetők számára. 

Medias = Medgyes. 
Medina, nagyk. Tolna vm., (1920) 1606 lak. 
Medina, város Hedzsasz királyságban. Újab

ban vasút köti össze Szíriával és Egyiptommal; 
10,000 lak. 

Medne (Medné), Trencsén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Mednyánszky László báró, festő, megh. Bécs

ben 1919 ápr. 17. A világháború idején hajlott 
kora ellenére is beosztatta magát a harctéri mű
vészek közé s nagyszámú vázlatot rajzolt és fes
tett különböző csatatereken. Ezeket a sajtóhadi
szállás kiállította Európa semleges országainak 
fővárosaiban s mindenütt nagy feltűnést keltet-
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tek. A Sebesült címűt megszerezte a Szépművé
szeti Múzeum. 

Medve (Medve), Győr vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Medvedze (Medvedze nad OravJcoü), Árva 

vm. (Tr. Ca.-Szl.) 
Medvefalva (Medveza), Bereg vmegye (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Medveshidegkút (Studená), Nógrád vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
*Medvigy Gábor (dávidházi), jogi író, szül. Be

regszászon 1878 máre. 21. Jogi tanulmányait 
Nagyváradon és Kolozsvárott végezte. 1902-ben 
jogi doktorrá avatták, 1906. Budapesten ügyvédi 
oklevelet nyert Ügyvédi pályára lépve, a világ
háború végéig Nagyváradon folytatott ügyvédi 
gyakorlatot, a román megszállás bekövetkezte 
után exponált hazafias magatartása miatt kény
telen volt Budapestre költözni. Mint a Nemzeti 
Munkapárt nagyváradi csoportjának egyik elnöke, 
élénk politikai tevékenységet fejtett ki már a 
háború előtt is. A publicisztika terén is működött, 
a Tisza-kormány bukása után irt vezércikkei 
könyvalakban is megjelentek Rózsaszínű köd 
címen (Nagyvárad 1917). Önállóan megjelent 
jogi tanulmányai: Az ember, a jog és a föld 
(Budapest 1922); Jogpolitikánk és a gazdasági 
krízis (u. o. 1924); Á valorizáció törvényjavas
lata (u. o. 1926). 

Medzibrogy (Medzibrodie), Árva vmegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Medzihradne (Medzihradné), Árva vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Medzslisz, arab szó, a perzsa parlament elne
vezése. 

Meerane, szászországi város, (1925) 24,084 lak. 
Meerut, város Brit-Blö-India egyesült provin

ciájában, (1931) 122,610 lak. 
•Meester Cornelis, város Holland-Kelet-Indiá-

ban, Jáva szigetén, Batáviától D.-re, (1920) 52,491 
lakossal. 

*tlesralotis (törpe róka, inat), 1. Bókák. (XVI. 
kötet.) 

Megbízó levél, 1. Mandátum. (XX. k.) 
'Megbízott (mandatárius) hatalom. Ezt az 

intézményt a Nemzetek Szövetsége egyességok-
mányának 22. cikke létesíti. Ennek értelmében 
bizonyos területek, amelyeknek népessége mü-
veltségileg és gazdaságilag alacsony fokon áll, 
valamely fejlett állam gyámsága alá helyeztet
nek, hogy ezáltal a gyámság alá helyezett terület 
jóléte és fejlődése biztosíttassék. A gyámság 
gyakorlását a Nemzetek Szövetsége ellenőrzi. 
Részben angol, részben francia gyámság alatt 
állanak egyes volt török területek (Sziria, Mezo
potámia és Palesztina), továbbá a Németbiroda
lomnak volt afrikai gyarmatai. 

Meggyesíalva (Medisa), Maros-Torda vm. 
(Tr. R.) 

Meggyfalu (Ol'senkovo), Zemplén vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Meggykerék (Mescreac), Alsó-Fehér vmegye. 
Tr. R.) 

Megnyitó mérleg, 1. Aranymérleg. (XIX, k.) 
Megyaszó, nagyk. Zemplén vm., (1920) 2968 lak. 
Megye (Medzany), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Megyefa, kisk. Baranya vm., (1920) 592 lak. 

Megyehid, kisközség, Vas vármegye, (1920) 
448 lak. 

Megyer, kisk. Zala vm., (1920) 163 lak. 
Megyercs (Mederc), Komárom vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
•Megyer-Meyer Antal, iparművész, szül. Buda

pesten 1883 ápr. 28. 1905 elvégezvén a Képző
művészeti Főiskolát, a székesfővárosi ipar
rajziskola tanára lett, ahol a grafikai osztályt 
vezette 1921-ig, amikor a Képzőművészeti Fő
iskolához hívták meg, az iparművészeti tan
székre. Tanári működése mellett nagy ipar
művészeti ténykedést fejtett ki. Az Iparművé
szeti Társulat különböző pályázatain számos 
pályadíjat nyert. Az 1922. őszi iparművészeti 
kiállításon az állami nagy aranyéremmel tüntet
ték ki. 1923. a monzai nemzetközi iparművészeti 
kiállításon a Grand Prixt nyerte el. Működé
sének nagyrésze az egyházmüvészet terére esik. 

Mehádia (Méhadia), Krassó-Szörény vmegye. 
(Tr. R.) 

Méhelő (Miheleu), Bihar vm. (Tr. R.) 
•Méhely, 1. Kálmán(kisapsai), mérnök,egyetemi 

tanár, szül. Budapesten 1882 aug. 5., megh. u. 0. 
1923 jún. 21. Gépészmérnöki oklevéllel Belgium
ban, majd hazatérve, a kereskedelemügyi minisz
tériumban működött, melynek később államtit
kára is lett. Kezdeményezője volt a közgazdasági 
egyetemnek s annak megalakulásakor tanára. 
Irodalmi működése főleg ipari és munkásügyi 
kérdésekre terjed. Kezdeményezte a Magyar 
Technikai Múzeum létesítését, a közgazdasági 
irányú oktatást, a tudományos üzemvezetést, az 
ipari szakszövetkezeti akciót, a munkaadói szer
vezkedést és ezzel a munkásszervezetek műkö
désének tudományos alapokra helyezését. Önálló 
munkái: A mérnöki munka filozófiájáról (1908); 
Kooperatív mérnöknevelés (1909); A vasút és 
az ipar (1910); A dolgozni kívánó munkások 
védelmének problémája (1913); Az ipari bíró
ságokról szóló törvényjavaslat (1914); Munkás-
biztosításunk (1914); A munkáskérdés lényege 
(1916); A kereskedelem filozófiája (1921); A 
XIX. század öröksége (1923). A nemzetgyűlésnek 
is tagja volt. 

2. M. Lajos (kisapsai, 1. XHL köt.), zoológus. 
1915-ben a budapesti egyetemhez az általános 
állattan, összehasonlító bonc- és szövettan nyil
vános rendes tanárává nevezték ki. Újabb művei: 
A Planáriák elterjedése a Magas-Tátrában 
(Budapest 1918); Űj adatok a magyarországi 
féreg-fauna ismeretéhez (Math. Terintud. Közle
mények, 1925); AMagyar Középhegység,jelesen 
a Bükk, a Bakony és a Mecsek Planáriái (u. 0. 
1925); Égy élő kövületről. Protelsonia hungarica, 
nov. gen.,n. sp., a magyar fauna egy új vak 
rákja (u. o. 1925); A fogazat származástani 
jelentősége (Fogorvosi Szemle, XVIII., 1925); 
Néhány szó a magyar fajvédelemről (Budapest 
1926); A magyar fajvédelem irányelvei (u. 0. 
1927). Azonfelül számos tudományos és ismeret
terjesztő cikke jelent meg szakfolyóiratokban 
és napilapokban. Szerkesztője A Gél c. magyar 
fajvédelmi folyóiratnak. A tudományos magyar 
fajvédelem megindítója és főszószólója hazánk
ban. 
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*Méhes, 1. Gyula, zoológus, szül. Nagykanizsán 
1881 márc. 26. Középiskoláit Nagykanizsán, 
egyetemi tanulmányait a budapesti egyetemen 
és műegyetemen végezte. 1905-től kezdve a buda
pesti VII. ker. Madách Imre-gimnázium tanára. 
1908-ban bölcsészetdoktorrá avatták. 1919— 
1923-ig természetrajzi szakfelügyelövő nevezték 
ki. 1926-ban a budapesti egyetem bölcsészettud. 
karán magántanárra habilitálták. Főbb munkái: 
AdatokMagya'rországpliocénkoriostracodáinak 
ismeretéhez (Földt. Közi., 1907 és 1908); Bakonyi 
triászkori ostracodák (a Balaton tudományos 
tanulmányozásának eredményei, Budapest 1911); 
Kövesült kagylósrákok Ázsiából (Földtani Közi., 
1913); Süsswasser-OstracodenausColumbien und 
Argentinien (Neuchatel 1913); Hazánk tölgyfa-
gvhacsai (Botanikai KözL, 1922). Azonfelül szak
lapokban, napilapokban számos pedagógiai tárgyú 
cikke jelent meg. Természetrajzi tankönyveket is 
irt (Kis természetrajz, Budapest 1925); a Ter
mészethistória tarsszerkesztöje stb. 
*2. M. Zoltán (nyéki), mérnök, szül. Csalló

köznyéken 1870 ja'n. 24 Tanulmányait Buda
pesten végezte, 1897. a műegyetemen az út- és 
vasútépítési tanszék tanársegéde, majd adjunk
tusa lett, 1906. műegyetemi meghívott előadó, 
1915. rendkívüli, majd rendes tanár. Foglalko
zott út- és vasútvonalak nyomjelzésével és vas
utak tervezésével. Résztvett több vasút építé
sében is. Főműve: A külső sinszál felemelése 
kanyarulatokban (1906). 

Méhesfalva (Pcolina), Zemplén vmegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Méhész (Méhes), Abaúj-Toma vmegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Méhi (Mehy), Gömör és Kishont vmegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Méhkerék, nagyk. Bihar vm., (1920) 1924 lak. 
•Mehring, Franz, német szocialista író és tudós, 

szül. Sehlaweban 1846 febr. 27., megh. Grune-
waldban (Berlin mellett) 1919 jan. 18. Eredeti
leg evangélikus papnak készült. Feltűnést keltő 
műve, a Lessing-Legenden, 1893. jelent meg és 
számos kiadást ért. Egyéb munkái: Geschichte d. 
deutschen Socialdemokratie (1—4. köt.); Kari 
Marx (3 kiad. 1920). Kiadta Marx és Engels le
velezéseit : Aus dem literarischen Nachlass von 
Marx, Engels und Lassale (1902). Számos jelentős 
értekezése jelent meg a Neue Zeit c. folyóirat
ban. A világháború ellen nyíltan állást foglalt 
mint porosz képviselő, amiért fogságra vetették, 
ahonnan kiszabadulva csakhamar meghalt. Ma
gyarul megjelentmüve: Marx Károly élete (ford. 
Mab Pál, 1925). 

Méhtelek, kisk. Szatmár, Ugocsa és Bereg 
közig. egy. egyes, vm., (1920) 592 lak. 
*Meineoke, Friedrich, német történetíró, szül. 

Salzwedelben 1862 okt. 30.1901-ben Strassburg-
ban, 1906. Freiburg im Breisgauban, 1914-től a 
berlini egyetemen az újkori történelem tanára. 
Főbb munkái: Weltbürgertum und Nationalstaat 
(1908, 5. kiad. 1919); Lében H. v. Boyens (2 köt. 
1896—1899); Radowitz (1913); Preussen und 
Deutschland im 19. u. 20. Jahrhundert (1918); 
Nach der Revolution (1919). Szerkeszti a Histo-
rische Zeitschriftet. 

*Meinig Arthur, építész, szül. Waldlieimban 
(Szászország) 1853., megh. Budapesten 1904 szept. 
14. Építészeti tanulmányait Drezdában végezte, 
egy ideig Bécsben Felmer és Helmer irodájában 
dolgozott, 1883. áttelepedett Budapestre s itt 
főképp az új-barokk stílusban tervezett nagy
számú palotát épített. Ilyen Budapesten Wenck-
heim Frigyes gróf, Hunyady Imre gróf, Gerliczy 
Ferenc báró, Radvánszky báró palotája, a Park-
Klub, a Magyar Általános Takarékpénztár, a 
Központi Tejcsarnok, a Kereskedelmi ós Ipar
kamara, Merkur-bank, a Rimamurányi, Adria stb, 
palotája, vidéken: a Csekonics-kastóly Csitón, a 
Károlyi Alajos-féle Stomfán, az Andrássy-kas-
tóly Tiszadobon, a Szapáry-féle Sorokújfalun, 
a Tallián-kastely Pátkánstb. Tőle való egyebek 
közt gróf Andrássy Gyula mauzóleuma Tőke-
terebesen, gróf Vigyázó Sándorné mauzóleuma 
Rákoskeresztúron. V. ö. Művészet III. köt. (1904). 

Meiningen, thüringiai kerület, ter. 848 km2, 
(1925) 84,750 lak. Fővárosa M., (1925) 18,221 lak. 

Meinong, Alexius, német filozófus, megh. 
Grácban 1920 nov. 28. 

Meissen, szászországi város, (1925) 41,772 lak. 
Mekényes, nagyk. Baranya vm., (1920) 1191 lak. 
Mekinez, város Marokkóban, (1920) 36,392 lak., 

közte 2200 európai. 
Mekka, Hedzsasz királyság fővárosa, 70,000 

lakossal. 
Melbourne, Vietoria ausztráliai állam fővá

rosa, Ausztrália legnagyobb városa és kikötője, 
(1921) 1.639,704 lak. 

•Melbourne-Soutn, város Vietoria ausztráliai 
államban, (1921) 46,873 lak. 

Melcsic (Melcice), Trencsén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Melegföldvár (Feldioara), Szolnok-Doboka 

vm. (Tr. R.) 
•Melegh Gábor, festő és grafikus, szül. Verse-

cen 1801 máj. 14., megh. Triesztben 1835. Már 
a 20-as évek elején műterme volt szülővárosá
ban, ahol egyebek közt ő volt első oktatója a 
később híressé vált Brocky Károlynak (1. 0.). 
Alapos tanulmányok céljából Bécsbe utazott a 
ott a képzőművészeti akadémiát látogatta jeles 
sikerrel. Úgy ott, mint Versecen és Temesvárott 
arcképeket festett (olaj és akvarellben), ezek 
közül néhány a temesvári Délmagyarországi 
Múzeumba került, de festett vallásos tárgyú ké
peket is, ilyen pl. Mária a gyermek Jézussal és 
ker- szt, Jánossal a Szépművészeti Múzeumban, 
ugyanott őrzik néhány rézkarcát és kőrajzát is 
(Útcasöpröfiú, arcképek). M. 1835 tavaszán nagy 
külföldi tanulmányútra indult volt tanítványá
val, Brockyval, Triesztben fürdés közben a ten
gerbe fúlt. V. ö. Berkeszi, Temesvári művészek 
(Temesvár, 1910, 52—56.1.) 

Meleghegy (Meleched,)t Gömör és Kishont 
vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Melegszamos (Somesul cald), Kolozs vmegye. 
(Tr. R.) 

Melence (Mélenci), Torontál vm., (1921) 9456 
lak. (Tr. SzHSz.) 

Melenci = Melence. 
Melich János (1. XIII. köt.). 1920—21-ig igaz

gatója volt a Magyar Nemzeti Múzeum Széchenyi 
Országos Könyvtárának. 1920-ban az Állami 
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Tanárvizsgáló Bizottság ügyvezető alelnöke s a 
m. kir. középiskolai tanárképző intézet elnök
helyettese, a Magyar Tud. Akadémia rendes 
tagja, 1921 jún. 27. egyetemi rendes tanár lett. 
Szerkeszti 1915 óta a Magyar Nyelv c. folyó
iratot. Müve: A honfoglaláskori Magyarország. 
Újabb tanulmányai a Eevue des Etudesben, a 
Zeitschrift für slavische Philologieban, a Streit-
berg-Festschriftben, a Baudouin de Courtenay-
emlékkönyvben s a Zlalavski-emlékkönyvben 
jelentek meg. 

Melichár Kálmán (hernádszurdoki) (L XIII. 
köt.), 1918. államtitkári címmel és jelleggel nyu
galomba vonult. Újabb művei az Egyházi Köz
lönyben (1916) megjelent tanulmányain kívül: 
Egyház és véderő (1912); A házasság a népe
sedési politikában (1916); A pápai primátus 
iogi állására vonatkozó rendszerek (1917). 

Melilla, 1. terület, Spanyol-Marokkóban, (1920) 
50,170 lak. — 2. M., város M. spanyol-marokkói 
területen, (1920) 8956 lak. 

Meline, Félix Jules, francia államférfiú, megh. 
Parisban 1925 dec. 21. 

•Meliorizmus, az a felfogás, amely szerint ez 
a világ nem a lehető legjobb ugyan (mint az 
optimizmus vallja), azonban folyton javítható, 
megvan alehetőség arra, hogy mindig jobb legyen. 
*Meljsin, Pjotr Jákubovics Filippovics, orosz 

író, szül. 1860., megh. 1920. Huszonnégy éves 
korában Szibíriába számkivetették. Müveiben az 
orosz nép szenvedéseit és elnyomatását írja meg. 
Magyarul megjelent munkája: Szibíriai rab
szolgák (ford. Sas I.) 

Mellek (Melek), Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Meller Simon, művészettörténész, a proletár

diktatúra alatt egyetemi tanár volt. 1924-ig a Szép
művészeti Múzeumban működött. Újabb mun
kája : Péter Viseher (Leipzig 1925). 

Mellété (Meljata), Gömör és Kishont vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 
*1B.ellon,Andrew William, az Egyesült-Államok 

pénzügyminisztere, szül. Pittsburgban 1855 márc. 
24. A pittsburgi egyetem elvégzése után a Tho-
mas Mellon és fiai bankcégbe lépett, amelynek 
később társtulajdonosa lett. A cég három nagy 
intézményé bővült, ezek : a Mellon National Bank, 
az Union Trust Company és az Union Savings 
Bank. M. 1902. az elsőnek elnöke lett és a másik 
kettőnek alelnöke. M. alapította Donora városát 
(Pennsylvania), ahol nagy érckohókat létesített. 
Számos testület igazgatója volt. Mint konzerva
tív republikánus 1921. Harding elnök kabinetjé
ben pénzügyminiszterséget vállalt. Tárcáját Coo-
lidge alatt is megtartotta. 

Mélykastély (Kustilj), Temes vm. (Tr. SzHSz.) 
Mélykút, nagyk. Bács-Bodrog vm., (1920) 7683 

lakossal. 
Mélynádas (Nádas), Temes vm. (Tr. R.) 
Mélyút (Glubokoje), Ung vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

*Memel-terület (Memelland, Klajpeda), a Ke
leti-tenger partján fekvő város és környéke, 
melyet részben litván lakossága miatt a versail-
lesi szerződés (1919 jún. 28) 99. §. alapján a Német
birodalom testéből kiszakítottak. 1923 jan. l-ig 
francia közigazgatás alatt állott, majd ugyanazon 
óv febr. 16. mint teljesen autonóm terület, Lit

vániával és Lengyelországgal szoros gazdasági 
kapcsolatban a nagykövetek tanácsának ellen
őrzése alá került. Ugyanakkor kapott alkotmánya 
szerint M. élén a kormányzó áll, aki mellett 
országos direktórium végzi a miniszteri teen
dőket. Viszont a direktórium a 29 tagból álló 
képviselőház (Seimelis) ellenőrzése alatt áll. A 
legfőbb bírói fórum a szenátus, melybenM.-i honos 
bírák vannak többségben. 1933-ig a M. lakossága 
katonai szolgálatra nem kötelezhető. Nemzeti 
színek: zöld-fehér-piros (a városé: sárga-piros). 
Területe 2447 km3 s lakossága (1920) 142,594, csak
nem mind evangélikus. Hivatalos nyelv a litván
porosz. 1925. évi költségvetése 133 millió litván 
márka bevétel s 112 millió litván márka kiadás 
volt. 

Memmingen, város a bajorországi Schwaben 
kerületben, az Aach folyó mellett, (1919) 14,049-
lakossal. 

'Memphis, város az Egyesült-Államok Tennes-
see államában, a Mississippi mellett, (1922) 167,862 
lakossal. 

*Menado, 1. közigazgatási kerület Holland-
Keletindiában, ter. 63,762 km2, (1920) 760,692 lak. 
— 2. M., M. kerület fővárosa, (1920) 17,062 lak. 

Mencsér (Rettenbach), Vas vm. (Tr. A.) 
Mencshely, kisk. Veszprém vm., (1920) 634 lak. 
Mende, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.,. 

(1920) 2078 lak. 
Menden, német város, (1919) 12,407 lak. 
Mendoza, argentínai tartomány, ter. 146,378' 

km", (1924) 357,361 lak. Fővárosa M., (1923) 61,577 
lakossal. 

•Menekültek közigazgatása. A háború alatt 
ellenséges betörés vagy területkiürítés miatt 
sokaknak kellett lakóhelyükről az ország belse
jébe menekülniök. A háború befejezésével az 
ellenséges megszállás, majd az ország területi 
megcsonkítása ismét növelte a menekültek szá
mát. Minthogy a menekültek nem tudtak azonnal 
megfelelő lakást és megélhetést találni, a köz
igazgatásnak igen fontos és nehéz feladatává 
vált gondoskodni a menekültek elhelyezéséről és 
támogatásáról. Különösen a menekült tisztvise
lők terhelték meg a magyar államkincstárt. 

*Menendez Pidal, Bamon, spanyol filológus, 
szül. Corunnában 1869 márc. 13. A román filoló
gia tanára a madridi egyetemen. Szerkesztője 
a Eevista de filológia espanola c. folyóiratnak. 
Müvei: Cantar de mio Cid (1908); Primera crónica 
generál (1906); L'ópopée castellane á travers la 
litterature espagnole (1910); Gramatica historica 
espanola (1914); Un aspecto en la elaboracioa 
del Quijote (1924). 

Ménes (Minis), Arad vm. (Tr. R.) 
Ménfő, kisk." Győr, Mosón és Pozsony közig, 

egy- egyes, vm., (1920) 1118 lak. 
Menger, Kari, osztrák nemzetgazdász, megh. 

Bécsben 1921 febr. 26. 
Menguszfalva (Mengusovce), Szepes vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Ménhárd (Mensdorf), Szepes vm. (Tr. Cs.-Szl.)-
Menin vagy Ménen, belgiumi város, (1924) 18,475-

lakossal. 
*Mensevikek, az orosz szocialisták jobboldali 

szárnya, melynek vezetője -az 1917-iki fórra-
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dalomig Cseidze dumaképviselő volt. Máskép 
minimaiistáknak is nevezik őket, ellentétben a 
maximalistákkal. V. ö. Bolsevizmus. 

Mentelmi jog (XIII. k.). Az 1920.1. t.-c. 3. §-a a 
nemzetgyűlés tagjainak ugyanazt a M.-ot bizto
sította, amely az eddigi jogszabályok szerint az 
országgyűlés tagjait megillette,- kimond ja azonban 
hogy az ülésekről a házszabályok értelmében ki
zárt és ismételt felhívásra nem távozó képviselő 
e cselekménye nem esik a M. védelme alá. .Egyéb
ként a nemzetgyűlés gyakorlata a M. körében 
inkább kiterjesztő értelmezésű volt; nemcsak a 
fegyelmi eljárás megindítását tekintette egy eset
ben a M.-ba ütközőnek, de még lakásügyi peres 
eljárás felfüggesztésére is jogosultnak tartotta 
magát. 

Menter, Sophie, német zongoraművésznő, 
megh. Münchenben 1918 febr. 24. 
*Mentes Mihály, költő, szül. Süttörön (Sopron 

vm.) 1891 máj. 25. A budapesti Tudományegye
temen 1918. hittudományi doktori oklevelet szer
zett. 1914-ben győri városkáplán, majd tanul
mányi felügyelő, 1924. pedig a győri püspöki 
hittudományi főiskolán a szentlrástudományok 
tanára lett. Az irodalomban korán, még közép
iskolai tanuló korában lépett fel. Számos verse 
jelent meg,a Zászlónk és a Nagyasszonyunk e. 
lapokban. írt hazafias és főleg irredenta verse
ken kívül számos színdarabot is, melyeket a vi
déki műkedvelők elő is adtak. Költészetét erős 
hazafias érzés, emelkedett erkölcsi felfogás és a 
múlt hagyományainak megbecsülése jellemzi. 
A győri Kisfaludy Kör titkára. Munkái: Magyar 
bánat (versek, Budapest 1920); Fertő (irredenta 
versek, Győr 1922); Szent Ágnes (drámai kép a 
kereszténység első századaiból, u. o., é. n.); Mu
zsikál az erdő (versek, 1927); Assziszi virága 
(drámai kép, 1927). 

Mentone, francia város a Riviérán, (1921) 18,645 
lakossal. 

Mentsik Ferenc, a m. kir. állami munkásbiz
tosító hivatal másodelnöke, megh. Fiúméban 1917 
máj. 11. 

Menufieh, egyiptomi országrész, ter. 1571 km2, 
(1917) 1.072,6364ak. Fővárosa Menuf. 

Menyed (Miniad), Arad vm. (Tr. E.) 
Menyháza (Moneasa), Arad vm. (Tr. E.) 
Menyhe (Mehynce), Nyitra váraiegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Menyő (Mineu), Szilágy vm. (Tr. E.) 
Méra (Mera), Kolozs vm. (Tr. E.) 
Mérág (Mierag), Bihar vm. (Tr. E.) 
Meran, város Tirolban, ma Olaszország Trento 

tartományában, (1921) 21,312 lak. 
Méray-Horváth Károly, író, újabb művei: 

Bobulin a fekete cár (1916); Uj világ felé (1917); 
Örök tűz (1917); Lizginem (1920); Két •prima
donna (1923). 
*Merapi, vulkán Jáva szigetén. Utolsó nagyobb 

kitörése 1872. volt 
Mercedes, több argentínai város neve. 1. M., 

San Luis tartományban, (1914) 18,256 lak. — 2. 
M., Corrientes tartományban, 11,316 lak. — 3. 
M., Buenos Ayres tartományban, 22,078 lak. — 
4. M., város Soriano tartományban, (1920) 16,000 
lakossal. 

Mercié, Antonin, francia szobrász, megh» 
Parisban 1916 dec. 12. 

Mercier, 1. Auguste, francia tábornok, megh. 
Parisban 1921 mára 3. 

2. M., Desiré, belga bibornok, megh. Me-
chelnben 1926 jan. 21. A háború alatt több Íz
ben bátran szállt szembe hazájáért a német 
katonai kormánnyal. A világháború után a ma
gyar gyermekek belgiumi nyaraltatása mozgal
mának élén állott. Főbb tudományos művei: 
Psychologie (2 köt., német fordításban is 1921) -r 
továbbá számos munka a thomista filozófiáról^ 
melynek egyik legfőbb müvelője volt. 

Mércse (Mirce), Ung vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Merosény (Márcina), Krassó-Szörény vmegye. 

(Tr. E.) 
Mercurea de Crac = Csíkszereda. 
Merczyfalva (Carani), Temes vármegyében 

(Tr. E.) 
Mere (Merovce), Hont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Meredély (Prikrá), Sáros vármegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Meregyó (Márgáu), Kolozs vm. (Tr. E.) 
Mérem (Miedlingsdorf), Vas vm. (Tr. A.) 
Merény (Wagendrüssel), Szepes vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Merenye, kisk. Somogy vm., (1920) 556 lak. 
Merényi Lajos, történetíró, megh. Kismarton

ban 1919 jan. 14. 
Merénylet (1. XIII. köt.). Újabban a következő 

nagyobb politikai M.-ek voltak: 
Magyarország: Gróf Tisza István ellen 1918 

nyarán Lékai János az Országház-téren. U. a. 
év okt. 31. Budapesten a forradalom kitörésekor 
Tiszát a lakásán agyonlőtték. 

Eassay Károly és képviselőtársai ellen a buda
pesti Erzsébetvárosi Körben bomba-M.-t 1922 
ápr. 3. 

Somogyi Béla és Bacsó Béla szocialista újság
írók ellen 1920 febr. 19. Budapesten, automo
bilon elrabolták, meggyilkolták és a Dunába 
dobták őket. 

Ausztria: Gróf Stürgkh miniszterelnök ellen, 
Bécsben 1916 okt. 21., dr. Adler Frigyes szocia
lista író agyonlőtte. 

Seipel Ignác kancellár ellen a bécsi pálya
udvaron 1924 jún. 1., Javorek Kari munkás. 

Afganisztán: Habib ülah emir ellen 1915 
jan. 26. 

Albánia: Bsszad pasa elnök, az albán béke
delegáció vezetője ellen 1920 jan. 30. Parisban, 
halálos kimenetellel. 

Tellini olasz tábornok, az albán-görög határ
kiigazító bizottság vezetője ellen 1923 aug. 27. 
halálos kimenetellel. 

Anglia: Sir Henry Wilson tábornok ellen 
1922 jún. 22. Londonban a sinn-feinek, halálos 
kimenetellel. 

Bulgária: Stambulinszkij miniszterelnök ellen 
1923 febr. 3., bombamerénylet. 

Daszkalov volt követ ellen Prágában 1923 aug 
27., halálos kimenetellel. 

Genadjev volt külügyminiszter ellen 1923 
okt. 31. 

Dajanov agrórpárti vezér ellen 1923 júl. 7-
Szófiában. 
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Vasziljev Aleko autonomista vezér és Athanáz 
ezredes ellen Guma Dzsumajában, halálos ki
menetellel. 

Boris király ellen, Orhanie és Szófia közt 1925 
ápr. 14 bolgár kommunisták. 

Georgiev Koszta tábornok ellen 1925 ápr. 15. 
A Szveta Nadejda székesegyházban össze

gyűlt állami méltóságok ellen 1925 ápr. 17. 
kommunista-M. 150 halottal. 

Csehország: Rasin Alojs pénzügyminiszter 
ellen Soápal Josef üzletszerző 1923 jún. 5. Prágá
ban, halálos kimenetellel. 

Egyiptom: 1914 júl. 25. a khedive ellen. 
1924 nov. 19. Sir Lee Staek sirdar ellen Kairó

ban halálos kimenetellel, arab nacionalisták. 
Franciaország: Jaurés Jean szocialista kép

viselő ellen 1914 aug. 1. Parisban, Villáin nacio
nalista, halálos kimenetellel. 

Clemenceau miniszterelnök ellen Collín 1919 
febr. 19. revolverrel. 

Millerand köztársasági elnök ellen 1922 júl. 14. 
Parisban, Bouves anarchista. 

Görögország: Venizelosz miniszterelnök ellen 
Lyonban' 1920 aug. 13. 

Írország: Collins Michael miniszterelnök ellen 
Cork mellett 1922 aug. 22., halálos kimenetellel. 

Japán: Hara miniszterelnök ellen Tokióban 
1921 nov. 5., halálos kimenetellel. 

Takasi miniszterelnök ellen Tokióban 1922 
jan. 30., halálos kimenetellel. 

Hirohito trónörökös ellen 1923. 
Jugoszlávia: Mükovics ezredes jugoszláv atta-

ché ellen Szófiában 1924 szept. 15. 
Pasics miniszterelnök ellen 1923 jún. 27., 

Eaics banktisztviselő Belgrádban. 
Sándor király ellen kommunista M.-terv 1925 

máj. 16. 
Lengyelország: Pilsudski marsall ellen 1921 

jún. 11. 
Narutovicz köztársasági elnök ellen 1922 dec. 

16. Varsóban, Neviadomszki festő, halálos ki
menetellel. 

Wojeiechowsky elnök ellen Lembergben 1924 
szept. 5. 

Mexikó: Madero elnök ellen 1913 febr. 20., 
halálos kimenetellel Mexikóban. 

Carranza elnök ellen 1920 máj. 21., halálos ki
menetellel. 

Németország: Haase Hugó független szocia
lista képviselő és volt miniszterelnök ellen 1919 
október 8. Weimarban, halálos kimenetellel. 

Eisner Kürt bajor miniszterelnök ellen 1919 
febr. 21. Münchenben, Arco gróf, halálos ki
menetellel. 

Brzberger Matthias birodalmi pénzügyminisz
ter, a centrum-párt vezetője ellen 1921 ang. 26. 
Griesbach-fürdőn (Baden), Schulze és Thillessen 
szélső nemzeti-pártiak, halálos kimenetellel. 

Rathenau Walter birodalmi külügyminiszter 
ellen 1922 jún. 24. Berlinben, Techow ós Fischer 
diákok, a Consul-szövetség tagjai, halálos ki
menetellel. 

Nicaragua: Adolfo Diaz elnök ellen 1926 
nov. 6. ós dec. 25. Managuában. 

Olaszország: Mussolini miniszterelnök ellen 
1924—26-ig többM.-et követtek el: 1924. Zaniboni, 

1925. Rómában Miss Gibson, egy exaltáK angol 
nő és 1926 okt. 31. Bolognában Anteo Zamboui, 
kit a színhelyen meglincseltek. 

Matteotti szocialista képviselő ellen 1924 jún. 
13. Rómában, honnan automobilon elrabolták és 
Rianóban megöltékDumini, Filippelli és Marinelli 
fascisták. 

Oroszország: Rasputin ellen 1917 jan. 2. Péter
váron, Juszupov herceg és társai, halálos ki
menetellel. 

Eichhorn tábornagy ellen Kijevben 1918 júL 
30. halálos kimenetellel. 

Gróf Mirbach német követ ellen Moszkvában 
1918 júl. 6., halálos kimenetellel. 

Lenin ellen Moszkvában 1918 aug. 31., Kaplan 
Dóra, revolverrel. 

Palesztina : Israel de Haan hollandi és angol 
laptudósító ellen 1924 jún. 30. Jeruzsálemben, 
halálos kimenetellel, egy zsidó nacionalista. 

Perzsia: Riza Pahlavi sah ellen 1926. 
Portugália: Granjo miniszterelnök ellen 1921 

okt. 19. halálos kimenetellel. 
Románia: A bukaresti szenátus ellen 1920 dec. 

9. kommunista bomba-M.; többek közt meghaltak 
Radu Demeter püspök és Greceanu miniszter. 

Spanyolország: 1917 jan. 24. a spanyol király 
ellen Granadábau. 

Dato Bduardo miniszterelnök ellen Madridban 
1921 márc. 8., Matteo Pedro anarchista ós társai, 
halálos kimenetellel. 

Svájc: Vorovszky Jaroslav, Szovjetoroszország 
római követe ellen 1923 máj. 10. Lausanneban, 
Conradi svájci szül. volt orosz tiszt. 

Soldevilla y Romero bíbornok, saragossai érsek 
ellen 1924. Saragossában, halálos kimenetellel. 

Törökország: Talaatvolt miniszterelnök ellen 
Berlinben 1920 márc. 15. Pailerant örmény diák, 
halálos kimenetellel. 

Szaid Halim herceg volt nagyvezér ellen Ró
mában 1921 dec. 6., halálos kimenettel. 

Musztaf a Kemal elnök ellen 1926 aug. Szmirná-
ban (a merénylettervről állítólag tudó 19 nagyobb
részt ismert politikust felakasztották). 

Ukrajna: Petljura tábornok ellen Parisban 
1925. Schwarzbart ukrán menekült, halálos ki
menetellel. 

Merészpatak (Merník), Zemplén vmegye (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Merezskovszkij, Dimitrij Szergejevics, orosz 
író. Orosz nyelven írt munkáit a legtöbb európai 
nyelvre lefordították. Újabban a következők je
lentek meg magyar nyelven: Julianus apostata 
(ford. Donáth Leo, 1921, Kosa Dezső, 1923; 
Trócsányi Zoltán, 1925); Vele vagy ellene ? 
(ford. Benedek Mareellné, 1924); Tolsztoj és 
Dosztojevszkij (ford. Havas József, 1925); Téli 
szivárvány (ford. Benedek Marcell, 1924); A sze
relem tudománya (ford. Trócsányi Zoltán, 1924); 
Nagy Péter (ford. Benedek Marcell, 1924); Örök 
útitársaink (ford. Sebestyén Károlyné, (1924); 
Első Sándor (ford. Gsima Jenő, 1924); Péter és 
Alexej (ford. Kiss Dezső, 1925); Leonardo da Vinci 
(ford. Trócsányi Zoltán és Havas József, 1925). 

Mérfalva (MiroVa), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Mérges, kisk. Gyűr, Mosón és Pozsony közig, 

egy. egyes, vm., (1920) 274 lak. 
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Mérgesvágása (Mergeska), Sáros vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Merheim, porosz község, 1914 óta Kölnhöz 
tartozik. 
•Meriano, Francesco, olasz költő, szül. Torinó

ban 1896. A bolognai Resto del Carlino főszer
kesztője. Legjelentősebb verskötete: Croci di 
legno (1919). 

Merida, 1. tartomány Venezuelában, ter. 11,300 
km1, (1920) 123,232 lak. — 2. M., a tartomány 
fővárosa, (1920) 13,366 lak. — 3. M., Yucatan 
mexikói állam fővárosa, (1921) 62,447 lak. 

Meriden, északamerikai város Connecticut 
államban, (1920) 34,764 lak. 

Meridián, város Mississippi északamerikai 
államban, (1925) 24,312 lak. 

Merimée, Prosper, francia író, műveinek újabb 
magyar fordításai: Carmen (ford. Sztrókay Kál
mán, 1920); A korzikai (ford. Velledits Lajos, 
1920); Lelkek a purgatóriumban (ford. Schilling 
Hilda, 1922). 

Merionetsbire, grófság Walesben, ter. 1731 
km., (1921) 45,450 lak. 

Merisor (Merisor), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Mérk, kisk. Szatmár, Ugocsa és Bereg közig, 

egy. egyes, vm., (1920) 2704 lak. 
Merkel, Friedrich, anatómus, megh. Göttin-

genben 1919 máj. 28. 
*Merkle, Sebastian, német katolikus teológus, 

szül. Ellwangenban 1862 aug. 28. A 'würzburgi 
egyetem tanára. Müvei: Ref ormationsgeschicht-
liche Streitfragen (1904); Die Mrchliche Auf-
klárung im kathol. Deutschland (1910). Kiadója 
a Concilium Tridentinumnak (1901). 

Merkler Andor, zeneszerző és zenei író, megh. 
Budapesten 1920 máj. 7. 
*Mérlegvalódiság helyreállítása. A M.-ról 

szóló rendelet (1. Aranymérleg, XIX. köt) a vál
lalatokat teljesen új megnyitó mérleg készítésére 
kötelezte. A M-ra való áttérés gazdasági szem
pontból igen nagy horderejű, mert megszüntette 
azt a visszás állapotot, hogy a mérlegek, telje
sen hamis adatokat tartalmazva, a vállalatok 
vagyoni helyzetéről teljesen hamis képet adtak. 
Az új mérlegek felállításánál a vállalatokat első
sorban gazdasági szempontok vezették. Mivel
hogy a titkos tartalékok lehetőségét a rendelet 
biztosította, a vállalatoknak elsősorban azt kel
lett megfontolniuk, hogy mekkora tiszta va
gyont mutassanak ki. A nagyobb tiszta vagyon 
kimutatása mellett adózási, presztízs, hitelképes
ségi és a részvények forgalmi értékének növe
lését célzó okok, míg a kisebb tiszta vagyon fel
tűntetése mellett a jövedelmezőség mértékének, 
a jövedelmezőség stabilitásának vagy emelkedő 
irányzatának biztosítása, a kereskedői gondosság 
és ugyancsak presztízs-okok szóltak. A nyil
vánosságra került aranymérlegek általában azt 
igazolják, hogy a vállalatok legnagyobbrészt a 
kisebb tiszta vagyon kimutatása mellett foglal
tak állást és bőségesen éltek a titkos tartaléko
lás lehetőségével, amiben különösen a megfelelő 
jövedelmezőség biztosításának nehézségei vezet
ték őket. Ennek ellenére is megállapítható azon
ban, hogy csak igen kevés vállalatunknak sike
rült békebeli vagyonállagának konzerválása. 

V. ö. Az Aranymérleg címszó alatt említett jogi 
irodalmon felül Kuniner-Novák, A mérleg való
diságának helyreállításáról, Magyar Könyvviteli 
Folyóirat 1924—26. évi évfolyamai. 

Mermesd (Mermesti), Arad vm. (Tr. E.) 
•Mérnöki kamara," a mérnöki karnak önkor

mányzati alapon, hatósági jogkörrel felruházott 
szervezete; Budapest székhellyel egyelőre az 
egész ország területére kiterjedő hatáskörrel az 
1923. XVII. t.-c. állította fel. A M.-ba a mérnöki 
cím használatára jogosult minden állampolgárt 
fel kell venni. Önálló magángyakorlatot csak ka
marai tag folytathat. A tagok összességének 
ügyeit a közgyűlés, a folyamatos ügyeket a vá
lasztmány és az elnök intézi. 

Mernye, kisk. Somogy vm., (1920) 1492 lak. 
•.TIerospermi a (bioi,), a fejlődésnek az a módja, 

melynél a petesejtet olyan hímcsirasejt terméke
nyíti meg, melynek magja elsorvadt, ellenben 
vezérteste (centrosoma) épségben maradt. A M. 
név Belartól ered (1924). 

Merőce (Merasice), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Merrill, Stuart, francia költő, megh. Versail-

lesban 1915 dec. 1. 
•Merry o ld E u g l a u t l , a boldog régi Anglia, 

így nevezik a költők Anglia fénykorát. 
Mersetrarg, 1. porosz közigazgatási kerület, 

ter. 10,216 km*, (1925) 1.408,227 lak. — 2. Fővá
rosa M., 25,700 lak. 

Mersevát, kisk. Vas vm., (1920) 678 lak. 
Merson, Luc Olivier, francia festő, megh. 

Parisban 1920 novemberben. 
Merszivan, város Szivasz török vilajetben, 

Anatóliában, 20,000 lak. 
Merthyr Tydfil, bányaváros Walesben, (1921) 

80,161 lak. 
Mérv, város Turkménia önálló szovjetköztár

saságban, Ázsiában, (1925) 14,615 lak. 
Mervara, város Adzsmir-M. keletindiai tarto

mányban, (1921) 113,512 lak. 
Merxem, Antwerpen egyik külvárosa, (i924> 

23,154 lak. 
*MéxjKároly, író és hírlapíró, szÜL Pápán 1860. 

Kb. 80 újságnak volt kül-, részben belmunka-
társa. Különösen kritikai verseinek, aforizmái
nak és epigrammjainak volt nagy sikere. Önálló 
verses kötete: Tolongásban (1899). Műfordításai 
Kis virágok messzi tájról és Nem illik címen 
jelentek meg. 

Meschaert, Johannes Martimis, hollandi hang-
versenyónekes, megh. Zürichben 1922 szept. 9. 
A berlini kir. zeneművészeti főiskolának, majd 
a zürichi konzervatóriumnak volt tanára. 

Mese (Mesendorf), Nagy-Küküllő vm. (Tr. R.) 
Meshed, Khorasszán perzsa tartomány fővá

rosa, 65,000 lak. 
*Mesic (ejtsd: — ésics), Adem, aga, horvát muzul

mán közgazdász és politikus, szül. 1868. Egy-
ideig kereskedő volt, azután bankár. Tagja volt 
az első bosnyák szábornak. Nagyon sokat tett a 
horvát muzulmán ifjúságért és főleg a katolikus 
és muzulmán horvátság közös nemzeti kapcsola
tának növeléséért. 1923-ban sikerült a szarajevói 
katolikus és muzulmán pénzintézeteket egyesí
tenie. Irodalmi téren is működött. Finanszírozott 
különböző horvát-muzulmán szépirodalmi és poli-
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tikai lapokat és maga is írt szépirodalmi, poli
tikai és közgazdasági cikkeket. 

*Mesites (Lábas guvatok, áiiat), a Tyúkszerü 
madarak (1. XVIIT. k.) egyik alrendje. 

Meskó, l. László (felsökubini),]>olitikus,m.egh. 
Budapesten 1922 júl. 22. 

*2. M. Zoltán (felsőkubini), politikus, szül. 
Baján 1883. Katonai akadémiát végzett. 1917-ben 
Baján képviselőnek választották. A forradalom 
kitörésekor Baja város kormánybiztos-főispánja 
volt; midőn a szerbek megszállták Baját, letartóz
tatták ; szabadulása után Szegedre ment s részt
vett a nemzeti hadsereg szervezésében. 1919-ben 
a Friedrich-kormányban kisgazdattgyi, 1920. a 
Teleki-kormányban belügyi államtitkár volt, 1921 
lemondott. Jelentékeny szerepet vitt a kisgazda
párt szervezésében. 1920. és 1922. nemzetgyűlési, 
1926. országgyűlési képviselőnek választották 
Kiskőrösön. 

Messenia, görög nomosz, területe 3369 km2, 
<1920) 217,285 lak. 

Messina, olasz tartomány Szieiliában, ter. 3249 
tan*, (1924) 599,371 lak. Fővárosa: M., 176,794 
lakossal. 

Mesterháza, kisk. Sopron vm., (1920) 321 lak. 
Mesterszállás, nagyk Jász-Nagykun-Szolnok 

vm., (1920) 1686 lak. 
•Mestervizsgálat. Az 1884. évi XVII. t-c.-be 

iktatott ipartörvény módosításáról szóló 1922. 
XII. t.-c. értelmében (26. §.) azok, akik valamely 
képesítéshez kötött iparban a tanoneidő befejezése 
után legalább két évi szakbavágó gyakorlatot 
igazolnak, mestervizsgálatot tehetnek s e vizsgá
lat alapján mesterlevelet nyerhetnek. A mester
vizsgálat annak igazolására szolgál, hogy a vizs
gáló iparában az annak gyakorlásához múlhatat
lanul szükséges szakképzettséget meghaladó szak
ismeretekkel ós szakmabeli képességgel rendelke-
kezik. Aki valamely képesítéshez kötött iparban 
az előírt mestervizsgálatot sikerrel letette, cégé
ben, nyomtatványain vagy hirdetéseiben a mester 
szót használhatja, ellentétben azokkal, akik mes
tervizsgálatot nem tettek és csak az iparos szó 
használatára jogosultak. 

Mestre, város Olaszországban, Venezia tarto
mányban, (1921) 22,469 lak. 

Mészdorgos (Varnifa), Temes vm. (Tr. R.) 
Mészégető (Vápenik), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Meszes, kisk. Borsod, Gömör és Kishont vm., 

41920) 386 lak. 
Meszesfalu (Mesiö), Temes vm. (Tr. SzHSz.) 
Meszesszentgyörgy (Mesessángeorgiu), Szi

lágy vm. (Tr. R.) 
Mészkő (Mischiu), Torda-Aranyos vm. (Tr. R.) 
Meszlen, kisk. Vas vm., (1920) 691 lak. 
Meszlényi (helyesen Meszlény) Arthur(\. XIII. 

köt.), 1914. az igazságügyi minisztériumba 
rendelték be, ahol a csödönkívüli kényszer-
egyességi eljárásról és a pénzintézetek felszámo
lásáról szóló jogszabályok előkészítésében vett 
tevékeny részt. 1917-ben a budapesti Ítélőtáblá
hoz itélőbírává nevezték M, 1921. nyugalomba 
vonult és ügyvédi gyakorlatot kezdett. 1925. 
•egyik kezdeményezője volt a Polgári Jog c. jogi 
folyóirat megindításának, amelynek főszerkesz
tője. A különböző jogi folyóiratokban megjelent 

nagyszámú tanulmányán felül újabb önálló mü
vei : A magyar polgári perrendtartás rendsze
res kézikönyve (Jancsó György műveinek II. köt., 
1915); A csödönkivüli kényszeregyesség (három 
kiad. 1915—1926); A tisztességtelen versenyről 
szóló törvény magyarázata (1923). 

•Mészöly Gedeon, nyelvész, szül. 1880. Kolozs
várott és Budapesten végezte az egyetemet, majd 
gimnáziumi tanár volt Kunszentmiklóson. 1921. 
a Magyar Tud. Akadémia lev. tagjává választotta, 
1922. a szegedi egyetemen az ural-altáji nyelvé
szet rendes tanára lett. Müvei: Tinódi Sebestyén 
(Nagykőrös 1906); Az it képzőnek két rosszul 
olvasott alakjáról (Budapest 1910); A nyi képző 
eredete (Nyelvtud. Közi., 1911); A Döbrentey-
kódex evangéliumai és a Müncheni kódex 
(Budapest 1913, Sámuel-díjat nyert); A Döbren-
tey-kódex és az Apor-kódex második része 
(ti. o. 1915); Legrégibb bibliafordítóinkról (u. o. 
1917); A Halotti Beszéd hangtört. és alaktani 
sajátságai (Szeged 1926). Több latin müvet for
dított, sajtó alá rendezte Gvadányi Pöstényi 
törődését, Katona Bánk-bánja első kiadásának 
hasonmását és az Ember Tragédiájának második 
kiadását. Átsimította Zrínyi Szigeti Veszedelmét. 

Mészpest (Kucany), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Mesztákon (Mesteacan), Hunyad vm. (Tr. E.) 
Mesztegnyő, kisk. Somogy vm., (1920) 726 lak. 
Mészverem (Kalkgruben), Sopron vármegyé

ben. (Tr. A.) 
Mészvölgy (Kalch), Vas vm. (Tr. A.) 
Méta, közigazgatási kerület Colombiában, ter. 

83,038 km2, (1918) 34,071 lak. 
Metagam nemzedék (Moi.), a Véglények (Pro

tozoa) nemzedéksorában annak a nemzedéknek 
(generatio) neve, mely termékenyítési folyamat
ból, egybekelésből (conjugatio) vagy párosodásból 
(copulatio) származik. Ellentéte: a progam nem
zedék, vagyis az a nemzedék, mely a M.-et meg
előzi, mely tehát a gametákat vagy nemi jellegű 
sejteket létrehozza. 

*Metap la s i s , 1. Cataplasis. (XX. köt.) 
Metesd (Metes), Alsó-Fehér vm. (Tr. R.) 
Metianu János, román gör. kel. érsekmetro-

polita, megh. Nagyszebenben 1916 febr. 3. 
Metternich BÁchard herceg felesége, Sándor 

Paula grófnő, megh. Bécsbon Í921 szept. 28. Vég
legesen 1923 aug. 6. tették sírba Gyarmatpusztán. 

Metz, francia város, 1871—1918. Németország
hoz tartozott, (1920) 62,311 lak. 

Metz Albert, zeneszerző, megh. Marosvásár
helyen 1925 júl. 30. 

Mendon, francia város Seine-et-Oise départa-
mentben, (1921) 15,649 lak. 

•Meumann, Ernst, német filozófus, szül. Ürdin-
genben 1862 aug. 29., megh. Hamburgban 1915 
ápr. 26. Egyetemi tanár volt Lipcsében, majd 
Hamburgban. Müvei: Die Sprache des Kindes 
(1903); Einfuhrung in die experimentelle Páda-
gogik (3 köt. 1911—14); System der Ae3thetik 
(1914); Intelligenz und Wille (1920). Ökonomie 
und Technik des Gedáchtnisses (1920). Magyarul 
megjelent: Az esztétika rendszere (ford. Vár-
konyi Hildebrand, 1924). 

Meunier, Stanislas, francia geológus, megh. 
Parisban 1925 ápr. 23. 
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Meurthe-et-Moselle, Franciaország egyik dé-
partementja, ter. 5280 km2, (1921) 503,810 lak. 

Meuse, Franciaország egyik départeinentja, 
tementja, ter. 6241 km2, (1931) 207,309 lak. 

Mexikó, 1. (M.-i Egyesült Államok, Estados 
ünidos Mexicanos), (XÜI. k.), köztársaság Észak-
Amerika D.-i részén, területe 1.969,147 km2, 
<i92i) 14.189,979 lak. 

Alkotmány és közigazgatás, ftl. legújabb alkot
mánymódosítását 1917 jan. 31. állapították meg 
Queretaróban. A törvényhozó, a végrehajtó és 
birói hatalom el van különítve. A törvényhozó 
hatalmat a kongresszus gyakorolja; utóbbi a 
szenátusból és képviselőházból áll. A szenátusba 
mindegyik állam négyévenkint 2 tagot küld, a 
képviselőházba pedig kétévenkint 60,000 ember 
választ 1 képviselőt általános, közvetlen szavazás 
útján. A végrehajtó hatalom az elnök kezeiben 
van. Az államtitkárokat az elnök nevezi ki és 
csupán neki felelősek. Az elnököt ugyanúgy vá
lasztják, mint a képviselőket, négyévi időre; 
újból meg nem választható. A bírói hatalom 
gyakorlói: a legfelsőbb törvényszék, a kerü
leti és járásbíróságok. A szövetséges államok 
belügyeiket saját alkotmányuk szerint intézik, 
csupán a territóriumok és kerületek belügyeit 
intézi a központi kormányzat. A szövetséges ál
lamok élén kormányzók állanak, akiket az elnök 
nevez ki. Minden államnak van saját parlamentje 
is. A városok élén a presidente municipal áll a 
városi képviselőtestülettel. A rendőrség alá van 
rendelve a városi közigazgatásnak. Ugyanez az 
alkotmány megerősíti az államot és egyházat tel
jesen szétválasztó és a teljes lelkiismereti szabad
ságot biztosító, az egyház vagyonszerzését eltiltó 
1857-iki intézkedéseket. 

Közigazgatási beosztása : 
Államok és » territóriumok Km* ^ l l - b e n 

Szövetséges kerület ._ 1,483 906,063 
Agnascalientes. 6,472 107,581 
Campeche 50,952 70,087 
Chiapas _ -. 74,415 422,683 
CMluahua ... ._ 245,612 401,649 
CoahuUa- 150,395 394,341 
Colima 5,205 91,848 
Dorango 123,520 338,511 
Guanajnato 30,585 855,949 
Guerrero - 64,458 531,565 
Hidalgó 20,884 627,991 
Jalisco 80,863 1.199,325 
•Islas Marías 5,471 677 
Mexico 21,400 879,846 
Michoacán 60,083 935,654 
Morelos 4,964 103,519 
Nayerit _ 27,053 143,093 
NnevoLeon _ 65,103 335,960 
•Oaxaca 94.211 949,978 
Pnebla 33,995 1.023,428 
Qnerétaro _ 11,480 220,221 
•Quintana Eoo 50,137 10,966 
6an Louis Potosí 63,241 446,588 
Sinaloa 58,488 341,022 
Sonora 182,553 270,707 
Tabasco _ 25,337 178,389 
Tamaulípas „ _ 79,602 287,957 
Tlaxcala 4,027 178,660 
Veracruz 71,896 1.165,104 
Yuoatán 38,608 324,408 
Zacatecas 71,843 373.606 
•Alsó-California (Északi) 70.017 30J309 
•Alsó-California (Déli) 72,896 39,295 

Összesen*) 1.969,147~~14.189,979 
*)A 4042 km* területű szigetekkel együtt. 

Története. A világháborúban M. semleges ma
radt, mert Németországgal évek óta zavar
talan jó viszonyban élt. A németek már a M.-i 
forradalmak idején, 1913 végén Tampico elé 
küldöttek a Bremen cirkálót, midőn pedig 
Huerta elnök, lemondása után, 1914 nyarán 
az országot elhagyta, a Dresden német cirká
lón utazott el. Az északamerikai kormánykörökre 
mindez nem tett jó benyomást, mert M.-t az 
Unió érdekkörébe tartozó területek közé sorol
ták. Annál nagyobb meglepetés volt azonban az 
Unióra ós az egész világra nézve, mikor a német 
kormány M.-nak az Unió ellen nyilt szövetséget 
kinált. M.élón ekkor Garranza Venustiano tábor
nok állott, ki Huerta távozása után 1914 aug. 20. 
a fővárosba vonult és a hatalmat magához ra
gadta. 1915 febr. 5. jog szerint is elnökké lett. 
1917 febr. 5. a köztársaságnak új alkotmányt 
adott, 14-ikén pedig azt követelte az Unió kor
mányától, hogy a hadviselő feleknek ne szállítson 
hadiszereket. Lansiug északamerikai államtitkár 
a követelést elutasította, Carranzát azonban 12-én 
újból elnökké választották. Akkor már élesen 
szembe került az Unióval, mert Wilson elnök 
már 1-én közzétette Zimmermann német állam
titkárnak a M.-i német követség útján megtett 
szövetségajánlatát. Ebben az ajánlatban Német
ország M.-nak az 1848-iki békeszerződésben el
vett tartományok (Arizona, New Mexico és Texas) 
visszatérítését igérte meg, miáltal elősegítette 
Amerika belépését a háborúba. M. mindezek után 
továbbra is megőrizte semlegességét és belpoli
tikai reformokkal foglalkozott. Carranza ekkor 
hozta meg azokat a törvényeket, melyek az 
egyházat és az államot egymástól teljesen szét
választották. Az 1920-iki elnökválasztáskor Car
ranza egész befolyását Bonillas 'washingtoni 
követ személye mellett vetette latba, erőszakos
ságai azonban nyilt polgárháborút eredményez
tek, melyben a liberálisok máj. 9. a fővárost 
megszállották. Carranza barátaival és Bonillas-
sal együtt menekülni próbált, Herrero tá
bornok azonban május 20-ikán utóiérte őket 
és az elnököt kíséretével együtt felkon-
coltatta. Holttestét a fővárosba vitték, hol a 
temetés napján, máj. 25. választották elnökké 
de la Huerta tábornokot, a szept. 5-iki végleges 
választáson pedig Obregont. Obregon legnagyobb 
sikere az volt, hogy a több mint egy évtized óta 
minden fennálló rend ellen küzdő Villa tábornokot 
sikerült megvernie. Helyét Calles tábornok fog
lalta el, ki Carranza egyházi törvényeit kímélet
lenül végrehajtotta és ezzel M.-t súlyos belső és 
külső válság elé állította. A nunciust kiutasítot
ták és az líj delegátus álruhában, akkreditálás 
nélkül ment M.-ba, ennek kiutasítása a püspöki 
kar tiltakozását vonta maga után. Az 1917-iki 
alkotmány ama pontja, mely szerint idegen 
állampolgár papi funkciót nem teljesíthet ós a 
nyilvános processziók eltiltattak, a papság ellen
állásával találkozott, aminek eredménye a 
templomok bezárása volt 1926 nyarán. Ebben 
a konfliktusban a kongresszus Calles elnököt, 
a lakosság egyrósze a klérust támogatta. 1927 
elején a békés megoldás érdekében tárgyalások 
indultak meg a püspöki kar és a kormány közt. 
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V. ö. Barrow C.W., The Mexican problem (Boston 
1917); Dillon E. S., President Obregon, a world 
reformer (London 1923); Smifh M. L., American 
relations with Mexieo, 1910—1924 (1924). 

2. M., állam M. köztársaságban, ter. 21,400 
km2, (i92i) 879,856 lak. Fővárosa Toluca. 

3.Jf.,M.köztársaságfővárosa,(i924)880,0001ak. 
Meyer, 1. Eduárd, német történetíró, 1925. a 

Magyar Tud. Akadémia külső tagja lett. Újabb 
munkái: Cásars Monarchie und das Principat des 
Pompeius (1919); Preussen u. Athén (1919); Ur-
sprung und Anfánge des Christentums (3 köt., 
1921—23). 

2. M., Hans, német utazó és etnológus, 1915 
óta a kolóniák földrajzának tanára a lipcsei 
egyetemen. Újabb munkái: Die Barundi (1916); 
Das portugiesische Kolonialreich (1918); Nieder-
landiseh-lndien (1922). 

3. M., Claus, német festő, megh. Lindenben 
1919 nov. 9. 

4. M., Paul, francia nyelvész, megh. St. Mandé-
ban 1917 szept. 8. 

Meyerheim, Paul, német állatfestő, megh. 
Berlinben 1915 szept. 14. 

*Meyerhof, Ottó, német flziológus, szül. Hanno-
verban 1884 ápr. 12. A berlini egyetem tanára. 
1923-ban a melegképződés és az izmok mechani
kája közti kémiai processzus terén kifejtett kuta
tásáért elnyerte a Nobel-dijat 

*Meynell, Alice, angol költőnő, szül. 1849., 
megh. Londonban 1922 nov. 27. Eredetileg 
Tüompsonnak hívták. Költeményeit, melyek kü
lönböző címen már több kötetben megjelentek és 
szerzőjüket híressé tették, egybegyűjtve Poems 
(1923) c. adta ki. Irt prózai műveket is. 

*Meyrink, Gustav, német író, szül. Bécsben 
1868 jan. 19. 1902-ig bankár volt Prágában, 
1905. szerkesztője volt a Simplicissimusnak. 
Leginkább fantasztikus tartalmú regényeket írt, 
amelyek közül több feltűnést keltett. Főbb mun
kái : Der Gólem (1915); Das grüne Gesicht (1916); 
Fledermause (1916); Walpurgisnacht (1917). Ezek 
valamennyien misztikus, részben kabalisztikus 
tartalmúak. Egyéb munkái: Jörn Uhl und Hil-
ligenlei, 2 Parodien (1907); Des deutschen Spies-
sers Wunderhorn (1909); Bubi (1912); Die Sklavin 
aus Ehodus (1912); Die Uhr (1913); Der weisse 
Dominikaner (1921); An der SdrweÚedes Jenseits 
(1923); Die heimtückischen Champignons (1925). 
Magyarul megjelentek: A gólem (ford. Kelen 
Ferenc, 1917); Valpurgis-éj (ford. Szász Meny
hért, 1918); A zöldarcú kísértet (ford. TJjváry 
Péter). 

Mezei, 1. Ernő, publicista, 1916. a Petőfi-
Társaság tiszteletbeli tagjául választották. 

2. M. Mór, ügyvéd, publicista, megh. Buda
pesten 1925 nov. 20. 

Mézes (Mizies), Bihar vm. (Tr. R.) 
Mezey, 1. Ferenc, filantróp. Az országos rabbi

képző-intézet vezérlőbizottságának elnöke, az 
országos izraelita tanítóképző-intézet igazgató
bizottságának társelnöke, a magyarországi iz
raeliták országos irodájának ügyvezető elnöke. 
Egyik megalapítója az Izraelita Magyar Irodalmi 
Társulatnak. Ujabb munkája: Rajzok a magyar 
zsidó életéből (1925). 

2. M. Gyula, gazdasági író, megh. Tornácán 
1921 júl. 1. 

Mézgás (Miezgovce), Trencsén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Mézged (Meziad), Bihar vm. (Tr. R.) 
Mezger, Johann Georg, hollandi orvos, a más

ságé feltalálója, megh. Parisban 1909 márc. 4. 
Meziéres, franciaországi város, Ardennes dé-

partementban, 7900 lak. A világháborúban 1914— 
15. a német főhadiszállás székhelye volt. 1918. 
félig lerombolták. 

Meziéres, Alfréd, francia irodalomtörténetíró, 
megh. Réhonban 1915 okt. 10. Utolsó müve: 
Ultima verba 1914. jelent meg. 

Méznevelő (Medovarce), Hont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Mezopotámia, 1. Irak. (XX. köt.) 

*Mező Ferenc, klasszikus filológus, szül. Pö-
löskefőn (Zala vm.) 1885 mára 13. Középiskoláit 
a nagykanizsai kegyesrendi és a zalaegerszegi 
áll. gimnáziumban végezte, majd a budapesti 
egyetemen a latin és görög nyelvekből tanári 
oklevelet szerzett. Előbb a zalaszentgróti közs. 
polgári fiúiskola igazgatója volt, majd a buda
pesti II. ker. áll reálgimnázium tanára lett 
Művei: Tibullus a magyar irodalomban (Buda
pest 1908); Deák Ferenc viszonya Zalaszent-
<7roí/iaz(Zalaszentgrót 1914); Azorosz—osztrák
magyar háborúban (Nagykanizsa 1915); Humor 
a harctéren (Pozsony 1917); A görög sport 
(Budapest 1925—26); Képek a magyar sport 
múltjából (u. o. 1926). 

Mezőakna (Ocna), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Mezőaranyos (Ariesul de cámpie), Szatm&r 

vm. (Tr. R.) 
Mezőbaj (Boiu), Bihar vm. (Tr. R.) 
Mezőbánd (Barid), Maros-Torda vm. (Tr. E.) 
Mezőbanyica (Báifia), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Mezőbarátialva (Bratfaláu), Kolozs várm. 

(Tr. R.) 
Mezőberény, nagyk. Békés vármegye, (1920) 

13,477 lak. 
Mezőbergenye (Bereghia),. Maros-Torda vm. 

(Tr. R.) 
Mezőbikács (Bicaciu), Bihar vm. (Tr. R.) 
Mezőbodon (Budiul de cámpie), Torda-Ara-

nyos vm. (Tr. R.) 
Mezöbottyán (Botean), Bihar vm. (Tr. R.) 
Mezőbő (Beiu), Torda-Aranyos vm. (Tr. E.) 
Mezőceked (fiáid), Torda-Aranyos vm. (Tr. E.) 
Mezőcsán (Geanul maré), Torda-Aranyos vm. 

(Tr. R.) 
Mezőcsát, nagyk. Borsod, Gömör és Kishont 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 5827 lak. 
Mezőcsávás (Gevas), Maros-Torda vm. (Tr.E.) 
Mezőcsokonya, kisközség Somogy vm., (1920) 

1298 lak. 
Meződ, kisk. Baranya vm., (1920) 526 lak. 
Meződomb (Dámb), Kolozs vm. (Tr. E.) 
Mezőerked (Archiud), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Mezőfele (Cumpenita), Maros-Torda vmegye. 

(Tr. R.) 
Mezőíény (Foeni), Szatmár vm. (Tr. R.) 
Mezőgazdasági kamarák, a mezőgazdasági 

érdekeltség önkormányzati alapon álló,' atósági 
szervezetei, amelyeket az 1920. XVIII. t-c. állí
tott fel. A kamarák tagjai részben választás, 
részben hivatali tisztjük alapján nyerik meg-
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bízásukat. A választásokat a kamara területén 
működő törvényhatósági mezőgazdasági bizott
ságok ejtik meg oly módon, hogy a választottak 
között a mezőgazdasági munkások és cselédek, 
a kis-, közép- és nagybirtokosok, illetőleg bérlők 
a megállapított arányban legyenek képviselve. 
Hivatalból tagjai a kamaráknak a területükön 
működő mezőgazdasági egyesületek, mezőgazda
sági munkásegyletek és gazdasági szövetkezetek 
vezető tisztviselői. 
•Mezőgazdasági szakiskolák vagy önálló gaz

dasági népiskolák, oly kötelező népoktatási inté
zetek, melyeket nagyobb földm ívelő helyeken 
szerveznek a tankötelesek gazdasági oktatására. 
A M. 3 évfolyamosak, tartozékuk legalább 10 
kai hold jó minőségű és felszerelt gyakorlati 
terület, melyen nagyszámú növendékeiket a me
zőgazdaság, állattenyésztés, kertészet, háziipa
rok különféle ágazataiban gyakorlatilag is oktat
ják. Fenntartójuk az illető község, de az állam 
is létesít ilyeneket. Tanerőik főiskolai képesí
tésű gazdasági szaktanítók és szaktanítónők, 
kiknek 1904. év óta országos egyesületük s ennek 
kiadásában szaklapjuk van. Ez iskolák száma 
1926-ban 46 volt, 145 tanerő, 1700 hold terület és 
23,000 fiú- és leánytanítvánnyal. A M. fejlesztése 
és szaporítása a kultuszkormány feladata. Köz
ponti szakfelügyelet alatt állanak. A M. a föld
míves- és kisgazdaszülők gyermekeinek gazda
sági oktatása által fontos szerepet töltenek be a 
népművelés és így a többtermelés terén, műkö
désük különféle tanfolyamaik révén a községek 
gazdasági fejlődésére nagy hatást gyakorol. 
Ujabban a néptanítók gazdasági tanfolyamait ez 
iskoláknál tartják. V. ö.: Buday Barna, Szak
oktatásügyi kérdések (1918, Gazdasági Népiskola 
e. folyóirat I—-XI. évfolyam); Géher Lajos, Az 
önálló gazdasági népiskola ismertetése (1907); 
Kápolnay József, A dunaföldvári önálló gazda
sági népiskola leírása (1910); Löherer Andor, 
Derecske község monográfiája és gazdasági isko
lájának ismertetése (1908); Péterfy József és 
K- Molnár Jenő, A gazdasági szakoktatás re
formja (1918). 

Mezőgecse (Gecse), Bereg vm., (Tr. Cs.-Szl.) 
Mezőgerebenes (Grébenvml de campie), 

Torda-Aranyos vm. (Tr. R.) 
Mezőgyán, nagyk. Bihar vmegye, (1920) 2,236 

lakossal. 
Mezőgyéres (Ghirisul román), Kolozs vm. 

(Tr. R.) 
Mezőharasztos (Harástas), Kolozs vmegye. 

(Tr.K.) 
Mezőhegyes, nagyk. Csanád, Arad és Toron

tál közig. egy. egyes, vm., (1920) 7,482 lak. 
Mezőhomok (Homok), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Mezökapus (Gap sul de campie), Torda-Ara

nyos vm. (Tr. R.) 
Mezőkaszony (Kosino), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Mezőkecsed (Ghicivd de campie), Kolozs vm. 

(Tr.R.) 
Mezőkeresztes, nagyk. Borsod, Gömör és 

Kishont közig. egy. egyes, vm., (1920) 4256 lak. 
Mezőkeszü (Clieseu), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Mezőkirályfalva (GraifálMul de campie), 

Kolozs vm. (Tr. R.) 

TVlezöszabacl 

Mezőkók (Goc), Torda-Aranyos vm. (Tr. R. 
Mezőkomárom, nagyk. Veszprém vm., (1920̂  

1527 lak. 
Mezőkovácshaza, nagyk. Csanád, Arad és 

Torontál közig. egy. egyes, vm., (1920) 4721 lak. 
Mezőköbölkút (Chibulcut), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Mezőkölpóny (Gulpiu), Maros-Torda vm. 

(Tr. R.) 
Mezőkövesd, nagyk. Borsod, Gömör és Kis

hont közig. egy. egyes, vm., (1920) 18,548 lak.; 
1925-ben 19,200. Új épületei: az 1922. készült 
Jézus Szent Szíve temploma, az 1926. épült zárda
iskola, a főgimnázium mellett 75 növendékre 
berendezett Szent László-konviktus. Pénzintézete 
4 van. 

Mezőköz (Medzibrodie nad Hronom), Zólyom 
vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Mezőlaborc (Medzi Laborce), Zemplén vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Mezőladány, kisk. Szabolcs és üng közig, 
egy. egyes, vm., (1920) 1035 lak. 

Mezőlak, nagyk. Veszprém vm., (1920) 1454 lak. 
Mezőlivádia (IAvadia de campie), Hunyad vm. 

(Tr. R.) 
Mezőmadaras (Madaras), Maros-Torda vm. 

(Tr. R.) 
Mezőmajos (Moisa), Maros-Torda vm. (Tr. R.) 
Mezöméhes (Mikesül de campie), Torda-Ara

nyos vm. (Tr. R.) 
Mezőménes (Herghelia), Maros-Torda vm. 

(Tr. R.) 
Mezőnagymihály, nagyk. Borsod, Gömör és 

Kishont közig. egy. egyes, vm., (1920) 2056 lak. 
Mezőnyárád, nagyk. Borsod, Gömör és Kis

hont közig. egy. egyes, vm., (1920) 1185 lak. 
Mezönyók, kisk. Borsod, Gömör és Kishont 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 1024 lak. 
Mezőőr (Juriu), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Mezőőrke (Urca), Torda-Aranyos vm. (Tr. R.) 
Mezőörményes (Ormenisul de campie), Kolozs 

vm., (1920) 1330 lak. (Tr. R.) 
Mezőörs, nagyk. Győr, Mosón és Pozsony közig, 

egy. egyes, vm., (1920) 1717 lak. 
Mezőpagocsa (Pogáceana), Maros-Torda vár

megye. (Tr. R.) 
Mezőpanit (Pánetul de campie), Maros-Torda 

vm. (Tr. R.) 
Mezőpatak (Polerieka), Turóc vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Mezőpete (Petea de campie), Torda-Aranyos 

vármegye. (Tr. R.) 
Mezöpeterd, kisk. Bihar vm., (1920) 819 lak. 
MezŐpetri (Petresti), Szatmár vm. (Tr. R.) 
Mezőrücs (Riciul), Maros-Torda vm. (Tr. R.) 
Mezősályi (Sáulia), Torda-Aranyos vm. (Tr. R.) 
Mezösámsond (Samsud), Maros-Torda vár

megye. (Tr. R.) 
Mezősas, nagyk. Bihar vm., (1920) 1519 lak. 
Mezősolymos (Stupini), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Mezősomlyó (Semlacul maré), Temes vár

megye. (Tr. R.) 
Mezőssy Béla, politikns (XII. köt.), 1917. a 

keceli kerületben választották képviselőnek, 
ugyanaz év jún.-ban földmívelésügyi miniszter 
lett. 1918 elején lemondott. 

Mezőszabad (Voiniceni), Maros-Torda vár
megye. (Tr. R.) 

Révai Nami Lexikona. XX köt. 
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Mezőszabolcs (Sábolciu), Bihar vm. (Tr. R.) 
Mezőszakadát (Sacádat), Bihar vm. (Tr. R.) 
Mezőszakái ^Sácalul de cámpie), Torda-

Aranyos vin. (Tr. R.) 
Mezőszava (Sava), Koloio vm. (Tr. R.) 
Mezőszengyei (Sánger de cámpie), Torda-

Aranyos vm. (Tr. R.) 
Mezöszentandrás (Sántu), Kolozs vm. (Tr.R.) 
Mezöszentgyörgy, nagyk. "Veszprém vm., (1920) 

1307 lak. 
Mezőszentjakab (Sániacob), Torda-Aranyos 

vm. (Tr. R.) 
Mezöszentmargita (Sánmárgitha), Torda-

Aranyos vm. (Tr. R.) 
Mezőszentmárton (Sánmariin), Maros-Torda 

vm. (Tr. R.) 
Mezőszentmihály (Sánmihaiul de cámpie), 

Kolozs vm. (Tr. R.) 
Mezőszilvás (Silvasul de cámpie), Kolozs 

vármegye. (Tr. R.) 
Mezőszokol (Socol), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Mezőszombattelke (Sámbotelec), Kolozs vár

megye. (Tr. R.) 
Mezöszopor (Soporul de cámpie), Kolozs 

vármegye. (Tr. R.) 
Mezőtárkány, nagyk. Heves vm., (1920) 2839 lak. 
Mezőtelegd (Tileagd), Bihar vm. (Tr. R.) 
Mezőtelkes (Mojím), Gömör és Kishont vár

megye. (Tr. Cs.-Szl.) 
Mezőtelki (Telchiu), Bihar vm. (Tr. R.) 
Mezőterebes (Strabicovo), Bereg vármegye. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Mezőterem (Tiream), Szatmár vm. (Tr. R.) 
Mezőtóhát (Taureni), Torda-Aranyos vár

megye. (Tr. R.) 
Mezőtúr, r. t. város Jász-Nagykun-Szolnok 

vm., (1920) 26,818 lak. Iparvállalatai közül emlí
tendő 3 gőzmalma, 2 téglagyára; pénzintézetei: 
M.-i Takarékpénztár, M.-i Népbank, Nemzeti Hitel
intézet fiókja, Kisbirtokosok és munkások hitel
szövetkezete. Van két közraktára. 

Mezőújialu (Vaidei), Torda-Aranyos vár
megye. (Tr. R.) 

Mezőújlak (Uilacul de Cámpie), Kolozs vár
megye. (Tr. R.) 

Mezőuraly (Óraiul de cáwpí'eATorda-Aranyos 
vm. (Tr. R.) 

Mezővár (Tesanovci), Vas vm. (Tr. SzHSz.) 
Mezővelkér (Vélcherul de cámpie),Toida-Ara

nyos vm. (Tr. R.) 
Mezőveresegyháza ( Vereshaza), Szolnok-Do

boka vm. (Tr. R.) 
Mezőviszolya (Visnide cámpie), Kolozs vár

megye. (Tr. R.) 
Mezőzáh (Zau), Torda-Aranyos vm. (Tr. R.) 

• Mezőzombor, nagyk. Zemplén vm., (1920) 1981 
lakossal. 

Mezőzsadány (Jadani), Temes vm. (Tr. R.) 
*Miákits Ferenc, szociáldemokrata yezérférfiú, 

volt nemzetgyűlési képviselő, szül. Érden 1876 
ápr. 7., megh. 1924 máj. 17. Lakatossegéd volt 
és a Vas- és Pémmunkás-Szövetségtitkára, éveken 
keresztül a szociáldemokrata párt vezetőségének 
tagja. 1919-ben a koncentrációs Huszár-kormány
ban kereskedelemügyi politikai államtitkár volt, 
de még az első nemzetgyűlési választások során 

lemondott. A második nemzetgyűlésben Győr vá
ros II. kerületét képviselte. 

Miami (ejtsd: májémi), város az északame
rikai Egyesült-Államokban, Floridában, (1925) 
kb. 70,000 lak. A háború alatt építtették az 
amerikai milliomosok rendkívüli pompával, felhő
karcolókkal. A kitűnő, örök nyári éghajlatú, pár 
év alatt nagy várossá fejlődött M.-t 1926 őszén 
a ciklon majdnem teljesen elpusztította. 

Miava (Myjava), Nyitra vm., (1919) 8570 lak. 
(Tr: Cs.-Szl.) 

Micálaca = Mikelaka. 
*Miehaelis, 1. Georg, német államférfiú, szül. 

Haynauban 1857 szept. 7. Előbb Tokióban volt 
tanár, majd 1892. tartományi elnök, 1909. alállam-
titkár volt a pénzügyminisztériumban, 1914. a bi
rodalmi gabonaelosztó hivatal vezetője, 1917. 
népélelmezési főbiztos, 1917 júl.—okt. birodalmi 
kancellár volt, de e minőségben teljesen tehetet
lennek bizonyult úgy a belső, mint a külpolitika 
irányításában. Bukása után 1918. pommerániai 
tartományi elnök lett. Működését ő maga írta 
meg: Für Staat und Volk. Eine Lebensgeschichte 
címen (1922). Egyéb munkái: Der Wert der ein-
zelnenPersönlichkeit(1905); Lebenserinnerungen 
(1921); Weltreisegedanken (1923). 

2. M, Karin, dán írónő, Túl a testen c. Balázs 
Bélával együtt írt regényt. Újabban megjelent 
magyarul: Sylvain gróf bosszúja (1919). 

3. M-, Sophus, dán író, műveinek újabb ma
gyar fordításai: 1812. Az örök álom (1921); 
A bíró (ford. Tikár Vera, 1923). 

Michalek Manó, egri kanonok, egyházi író, 
megh. Egerben 1915 okt. 5. 

Michal'ovce = Nagymihály. 
*Michel (ejtsd: misei), André, műtörténész, szül. 

Montpellierben 1853 nov. 7. A Sorbonne tanára. 
Munkái: Notes sur Fart moderné (1896); Francois 
Bouches (1886); La peinture francaise du Dávid 
Delacrolx (1889). 1905 óta szerkeszti a Histoire 
générale de l'art c. kiadványt, amelyből 1923-ig 
10 kötet jelent meg. 

Michel-Lévy, Auguste, francia mineralógus 
(1. Lévy, XX. köt.). 

*Michels Fülöp, pedagógus, szül. Szakáiházán 
1884 máj. 10. A siketnémák budapesti m. kir. 
állami intézetének tanára és a Gyógypedagógiai 
Tanárképző előadó tanára. Számos szakcikket írt 
a hazai és a külföldi szaklapokba. Önálló mun
kái : Munkatanítás és kézügyesitö oktatás (1913); 
A siketnéma-oktatásügy története (1923); A si
ketnémák beszédének esztétikája (1924); Rhyth-
mic speech for the deaf (London, 1925); Nemzet
közi siket-néma nevelésügyi kongresszus (1925); 
A beszédszervek beszédmozgásainak formális 
fejlődése a halló gyermeknél (1926); A siketek 
pedagógiája (1926). 

•Michels, Róbert, német-olasz nemzetgazdász és 
szociológus, szül. Kölnben 1876 jan. 9., patrícius 
családból. Előbb katonai pályára készült, majd 
jogot és filozófiát tanult Halléban és Olaszország
ban. A brüsszeli anarchista főiskola, majd a 
torinói, 1914 óta a baseli, 1918 óta egyszersmind 
a turini egyetem tanára. Sokáig egyik szerkesz
tője volt az Archív für Sozialwissenschaften-
nak, újabban pedig a Kölner Vierteljahrachrift f. 
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Soziologie munkatársa. Főbb munkái: Soziologie 
des Parteiwesens in der modernen Demokratáé 
(1911 és 192í); La storia del marxismo in Itália 
(1910); Probleme der Sozialphilosophie (1914); 
•Sozialismus und Pascismus in Italien (2. köt. 1925). 
Nagy feltűnést keltett háború alatti állásfoglalása 
a német politika ellen. A háború után az addig 
anarcho-szindikalista M. egyre közelebb került az 
olasz fascismushoz, amelyet támogat. Bzirányú 
müve: Der Aufstieg d. Pascismus (1924). 

Michelsen, Péter Oristian Hersleb, norvég 
államférfiú, megh. Bergenben 1925 jún. 29. 
*Michelson-íéle interferométer, Arthur A. Mi

chelson chikagói egyetemi tanár által szerkesztett 
ké3zülék nagy útkülönbségű interferenciacsíkok 
•előállítására, mellyel többek között a relativitás
elmélet kiindulási pontját képező hires Michelson 
kísérletet (l.Relativitás, XVI. köt.) végezte több 

évtizeddel ezelőtt. A készülék vázlatos alaprajza 
az ábrán látható. Az B résen át beeső egyszínű 
(monokromatikus) fény párhuzamossá téve, az i, 
lemezre esik, mely áttetszően ezüstözve van úgy, 
hogy a fény felét visszaveri az S^ tükörre, a 
felét átereszti az S, tükörre. Az £2-ről és ^ - rő l 
visszaverődő fény azután Z^-en áthaladva, ille
tőleg rajta visszaverődve, a T távcső tárgylen
cséjének gyújtósíkjában egyesül. B gyujtósík-
ban azután interferenciacsíkok keletkeznek. Ha 
i?2-Hek a csavarorsó mentén való eltolásával az 
S,-en és &-n visszavert sugarak útkülönbségét 
változtatjuk, az interferenciacsíkok a T gyújtó
síkjában alkalmazott fonálkereszthez képest ván
dorolnak. B készülékkel végzett híres Michelson-
kisérlet alapgondolata a következő: Ha egy úszó 
folyóvízben úszik, akkor mozgásának sebessége 
attól függ, hogy milyen irányban úszik. Sebes
sége lognagyobb, ha a víz áramlásának irányá-
hau úszik "kisebb, ha arra merőlegesen egyik 

| partról a másiknak tart és még kisebb, ha az 
áramlással szemben úszik. Ha tehát a víz áram
lik, megszűnik az úszó mozgásának izotrópiája, 
van egy kitüntetett irány, nevezetesen az áram
lás iránya. Az úszó helyett vegyünk most fény
hullámot, mely a klasszikus elektrodinamika, 
illetőleg elektromágneses fényelmólet szerint az 
ú. n. éterben terjed. Mivel Földünk egy év alatt 
zárt pályán körüljárja a Napot, nyilván nem 
lehet az éterhez képest mindig nyugalomban. 
Lesznek időpontok tehát, mikor az éterhez ké
pest mozog, vagy ami ugyanaz, amikor az éter 
Földünkhöz képest áraL. ik. Egy a Földön levő 
észlelő számára ekkor meg kell szűnnie a fény 
terjedése izotrópiájának, amennyiben a fény
nek más sebességgel, vagyis más hullámhosszú
sággal kell terjednie az éter áramlásának irányá
ban, mással arra merőlegesen és ismét mással 
azzal szemben. Ha tehát a Michelson-féle inter-
ferométert felállítjuk először úgy, hogy az ábrán 
látható csavarorsó párhuzamos legyen az éter
áramlás irányával és azután elforgatjuk úgy, 
hogy reá merőleges legyen, akkor a T távcső 
látóterében az interferenciacsíkoknak az elforga
tás közben a fonálkereszthez képest el kell tolód-
niok, mert az elforgatás által megváltozván pl. 
az jSj-höz vezető úton a terjedési sebesség, vagyis 
a hullámhosszúság, meg fog változni az /S2-höz 
vezető úton elférő hullámok száma, vagyis a két 
interferáló sugár hullámhosszakban mért útkü-
lönbsége, ami az interferenciacsíkok helyzetére 
nézve irányadó. A legnagyobb meglepetésre 
Michelson az interferenciacsíkok helyzetében, 
semmiféle eltolódást nem tapasztalt. Eszerint 
tehát egy az éterhez képest mozgó észlelő szá
mára is a fényterjedés az éterben izotróp és min
den irányban 300,000 km/sec. sebességgel megy 
végbe. Ez a tapasztalás képezte az Einstein-féle 
relativitáselmélet kiinduló pontját Egy másik 
nevezetes, az interferométerrel végzett vizsgá
latában Michelson a Paris mellett őrzött méter-
prototipust összehasonlította a fény hullámhosz-
szúságával, kiindulva abból a meggondolásból, 
hogy egy színképvonal hullámhosszúsága egy 
mindenkor változatlanul reprodukálható és ele
gendő keskeny színképvonal esetében egy jól 
definiált hosszúság és így kiválóan alkalmas a 
méter definíciójára is. Az összehasonlításra töb
bek között a kadmium vörös színképvonalá
nak hullámhosszúságát választotta ós azt ta
lálta, hogy 760 mm. nyomású és 15° C. hő
mérsékletű levegőben az említett hullámhosz-
szúságból 1.553,165-5 fér el egy méteren, amiből 
megfordítva az illető hullámhosszúság értéke 
0-00064384722 milliméter. 

Michetti, Francesco Paolo, olasz festő, megh. 
Nápolyban 1911 okt. 1. 

Michigan, az Északamerikai Egyesült Államok 
egyike, ter. 150,162 km2, (1920), 3.668,412 lak. Fő
városa Lansing. 

Michoacán, mexikói állam, ter. 60,083 kmJ, 
(192D 935.654 lak. Fővárosa Morelia. 

Mieske (Misca), Bihar vm. (Tr. R.) 
*Middelsborough (ejtsd: midaiszbró), angol ki

kötőváros Yorkshire grófságban, (1921) 131,103 
lakossal. 
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Middlesex, angol grófság, 734 km*, (1931) 
1.253,164 lak. 

Middleton, angol gyárváros Lancaster gróf
ságban, (1921) 28,309 lak. 

Middletown, város az Egyesült-Államokban, 
Connecticut államban, (1920) 22.129 lakossal. 

Midlothian vagy Edinburgshire, skót county, 
938 km*, (1921) 506,378 lak. Fővárosa Edinburgh. 

Mieres, város Oviedo spanyol tartományban 
(1920) 40,560 lak. 

Miglécnémeti (Miglec), Abaúj-Torna vmegye. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Miglész (Meglisov), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Miglészpataka (Migles), Gömör és Kishont 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
*Migray József, szocialista író, a Népszava 

munkatársa, szül. Nagykőrösön 1882 március 9. 
Iskoláit szülővárosában és Budapesten végezte. 
Kőmíves volt, azután magánúton tanítói okleve
let szerzett és a háború előtt mint fővárosi tanító 
működött. A Károlyi-érában kormánybiztos volt, 
a proletárdiktatúra idején pedig a földmívelés-
ügyi népbiztosság kertészeti osztályát vezette. 
A kommün bukása után két és félévi börtönre 
Ítélték. írt költeményeket, filozófiai, neveléstudo
mányi és szocialista elméleti cikkeket, tanul
mányokat. Állandó munkatársa hazai és kül
földi szocialista és pedagógiai folyóiratoknak. 
Munkái: Vörös zászló alatt (költemények, 1900); 
Forrongás (újabb költemények, 1903); Magasban 
(költemények, 1908); A fogalmazás tanítása 
(1908); Szociális kérdések, az iskola és a tanító
ság (1910); Népek, nemzetek, kultúrák (1915); 
Szocializmus és a népnevelés (1918); A vallás 
válsága (1919); Egy keresztényszociális állam 
története; A jezsuiták köztársasága Paraguay-
ban (1923); Az első internacionálé története 
(I—II. kötet, 1924—26). Fordította ós a magyar 
történeti részekkel kiegészítette Beér M. A tár
sadalmi harcok és a szocializmus története című 
ötkötetes művét. 

Miguel braganzai herceg elsőszülött fia, 
Miguel, megh. Í923 f ebr. 22., második fia, Ferenc 
József, megh. Ischiábán 1919 jún. 

Mihailich Győző, mérnök, 1916. műegyetemi 
rendkívüli tanár, 1920. a hídépítéstan nyilv. ren
des tanára lett. A Magyar Mérnök- és Építész-
Egylet Közlönyében ós Heti Értesítőjében meg
jelent s a XIII. kötetben már felsorolt tanulmá
nyain kivül könyvalakban megjelent munkája: 
Vasbetonszerkezetek (I. köt., 1922). 
*Mihalache, Ion, román politikus, szül. 1882 

mára 3., szegény paraszt szülőktől. Falusi tanító 
volt s ezeknek szövetségét alapította meg, a há
ború után pedig a paraszt-pártot (tsamarist), 
mely már 1919-ben 70 taggal került a parla
mentbe s földmlvelésügyi miniszter lett. 

Mihálcfalva (Mihalf), Alsó-Fehér vm. (Tr. R.) 
Miháld, kisk. Somogy vm., (1920) 1402 lak. 
Mihalesd (Miháesti), Hunyad vm. (Tr. E.) 

*Mihálffy Ernő, közgazdász, szül. Tamásiban 
(Tolna vm.) 1863. A budapesti tudományegyetem 
jogi, majd államtudományi doktorrá avatta: 
1896. a pénzügytanból egyetemi magántanárrá 
habilitálták. 1888—1921-ig a pécsi jogakadémián 
a közgazdaságtan, a pénzügytan és magyar 

pénzügyigazgatási jog tanára volt, 1922. a pécsi 
Erzsébet tudományegyetemen a közgazdaságtan 
és pénzügytan nyilvános rendes tanára lett. Afc 
1924—25-iki tanévben az egyetem rektora, az 
1926—27-iki tanévben pedig a jog- és államtudo
mányi kar dékánja volt. Irodalmi munkái: Az 
erdő és közgazdasági jelentősége (pályadíjjal 
jutalmazott értekezés a nemzetgazdaságtan kö
réből, Pécs); Magyarország külkereskedelmi 
politikája és az új vámtarifa (rektori székfog
laló) ; Üevalváció és a pénzreform (Dunántúl). 

Mihalik József (Jiernádszurdoki), művészet
történész, megh. Budapesten 1925 március 2. 

Mihálka (Krajnikovo), Máramaros vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 
•Mihalovich Antal, horvát politikus, szül. 1868. 

A Teréziánumban nevelkedett. Jogi tanulmányai 
elvégzése után 1894. Verőce megye szolgálatába 
állott. 1901—1904 között nemzeti párti program
mal képviselő, 1904—1907 között verőcei főispán 
volt. 1913. koaliciós programmal újra képviselő 
lett. Skerlecz bukása után 1917 jún. 29. horvát 
bánná nevezték ki. Mint ilyen előkészítette az 
elszakadást. Az elszakadás után a zágrábi Nem
zeti Tanács újra kinevezte bánná, de a belgrádi 
kormány már 1919 jan. 20. felmentette. Az ideig
lenes nemzeti képviseletnek tagja volt (1919—20). 
Azóta több féleképen próbálkozott politikailag el
helyezkedni, de mandátumhoz nem jutott. 1925 
óta a szerb radikális párt tagja. 

Mihalovich Ödön, zeneszerző, 1917. Wahr-
mann-díjat nyert, 1918. belső titkos tanácsos lett. 

Mihály, orosz nagyherceg (1. XIII. köt), a világ-
I háborúban a Magyarország ellen nyomuló had
sereg főparancsnoka volt. 1917-ben a cár az ő 
javára mondott le a trónról, de M. a forradalom 
miatt nem foglalhatta el a trónt. 1918 okt. a vörös 
hadsereg letartóztatta és Perm kormányzóságban 
agyonlövette. 

Mihályfa, kisk. Zala vm., (1920) 731 lak. 
Mihályfalva (J?oarte),Nagy-Küküllő vm.(Tr.R.) 
Mihályfi, 1. Ákos, egyházi író, 1916—1917-ig 

a budapesti egyetem rektora volt. A Szent István 
Akadémia tagja és I. osztályának elnöke. 1920-ban 
a Szent István Társulat alelnöke, 1926. villersi 
apát lett. Főbb újabb müvei: A magyar király
koronázás jelentősége (1917); Emlékbeszéd Du-
dek János felett (1918); Lélekmentés a nagy 
világégés után (1919); A nyilvános istentisztelei 
(1918)'; Az emberek megszentelése (1921); Giess-
wein Sándor emlékezete (1925). 

*2. M. Béla, színész, szül. Budapesten 1891. Pia 
M. Károlynak, a Nemzeti Színház örökös tagjá
nak (1. XIII. köt.). Jogi tanulmányai után köz
igazgatási pályán működött. A világháború után 
1918. az Országos Színművészeti Akadémián ta
nult, majd egyévi vidéki szinészkedés után a 
Nemzeti Színház szerződtette. Azóta jellem- és 
szerelmes szerepeket játszik. 

*3. M. József, mérnök, nyűg. székesfővárosi 
műszaki főtanácsos, az Országos Középítési Ta
nács tagja, szül. Csongrádon 1851., megh. Buda
pesten 1921. A műegyetemet Budapesten végezte. 
1874—1913-ig, nyugalomba vonulásáig a főváros 
szolgálatában állva, főként útépítkezésekkel fog
lalkozott. Öt nagyobb külföldi tanulmányutat tett 
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(1884—1911) Olasz-, Görög-, Török-, Német-, 
Angol-, Franciaországban és Svájcban. Szerkesz
tette a Magyar Mérnök és Építész Egylet Heti 
Értesítőjét 1891—1905-ig, az Építőipar-Épitő-
művészetet 1905-től kezdve haláláig. Budapest 
műszaki útmutatójának (1896) egyik szerkesztője 
és munkatársa volt, úgyszintén az 1896. és 1902. 
évi országos technikus-kongresszus két kötetre 
terjedő iratainak is. 1913-tól kezdve a Műszaki 
Zsebnaptárt is szerkesztette. Ezenkívül számos 
oikket írt főként utcaburkolati kérdésekről a 
Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönyébe. 

Mihálygerge, kisk. Nógrád és Hont közig. egy. 
egyes, vm., (1920) 639 lak. 

Mihályháza, nagyk. Veszprém vm., (1920) 1308 
lakossal. 

Mihályi, nagyk. Sopron vm., (1920) 1412 lak. 
Mihályi Viktor, gyulafehérvári gör kat. érsek-

metropolita, megh. Balázsfalván 1918 jan. 21. 
Mihálytelek (Michalová), Zólyom vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Miheleny (Miháleni), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Mikanesd (Micánesti), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Miké, kisk. Somogy vm., (1920) 1295 lak. 
Mikeía, kisk. Zala vm., (1920) 558 lak. 
Mikefalva (Mica), Kis-Küküllő vm. (Tr. R.) 
Mikeháza (Mica), Szolnok-Doboka vm. (Tr. R.) 
Mikelaka (Micálaca), Arad vm., (1920) 4211 lak. 

(Tr. R.) 
Mikepércs, nagyk. Hajdú vm., (1920) 2316 lak. 
Mikes (Micus), Torda-Aranyos vm. (Tr. R.) 
Mikes János gróf, szombathelyi püspököt 

1916. az innsbrucki egyetem hittudományi kara 
díszdoktori oklevéllel tüntette ki. A Károlyi-kor
mány alatt, 1918 őszén, mint Károly király híve, 
politikai üldözésnek volt kitéve, sőt a püspöki 
vagyont is zár alá Vették s azt 1920. szüntette 
meg teljes elégtétel adásával a magyar kormány. 
A proletárdiktatúra alatt mint túszt fogságba is 
helyezték. A trianoni béke az ő egyházmegyéjét 
is erősen megcsonkította. 

Mikes Lajos, író, az Athenaeum könyvkiadó-
vállalat lektora és az Est szerkesztőségi tagja 
lett. Nem lesz bankett c. vígjátékát 1919 máj. 
mutatták be a Nemzeti Színházban. Számos 
tudományos és szépirodalmi munkát fordított. 

Mikeszásza(Mcasasa),Kis-Küktülővm.(Tr.R.) 
Mikevágása(Mca/cowe), Sáros vm. (Tr.Cs.-Szl.) 
Mikháza (Calugáreni), Maros-Torda vm. (Tr. R.) 

•Mikler Károly, egyházjogi író, szül. Nagy
károlyban 1872 aug. 16. A budapesti egyetemen 
végezte jogi tanulmányait, 1897—1919-ig az eper
jesi, majd a miskolci jogakadémia dékánja volt. 
1907-ben a kolozsvári egyetem magántanárrá 
habilitálta. Az evangélikus egyházban több tiszt
séget visel. Főbb müvei: Evangélikus egyházjog 
(Budapest 1906); Pfarrerwahl in der eváng. 
Kirche in Ungarn (Deutsche Zeitsehr. f. Kirchen-
recht XVHI.). Napilapokban és szakfolyóiratok
ban számos tanulmánya jelent meg az egyházjog 
és jogtörténet köréből. 

Miklóirtás (Miclo-Lazuri), Bihar vm. (Tr. R.) 
Miklós, 1. II. M., orosz cár (1. XIII. köt.). A 

világháború kitörésekor átvette az orosz had
sereg főparancsnokságát, de 1917 máre. 16. a 
forradalmi minisztérium tagjai lemondatták s 

előbb Pétervárra, majd Tobolszkba vitték. 1918 
júl. a bolsevisták Jekaterinburgban meggyilkolták 
egész családjával együtt. 

2. M.,orosz nagyherceg (NikolájNikoláievics), 
a világháborúban hadseregfőparancsnok volt a 
nyugati fronton, majd 1915. vereségei után ugyan
olyan minőségben a Kaukázusba helyezték. Az 
1917-iki forradalom kitörésekor újból hadseregfő
parancsnoknak nevezték ki, de annak elfoglalá
sában a katonatanács megakadályozta. Ekkor M. 
a Krimbe ment, ahol a szovjet foglya volt. 
Innen a német csapatok szabadították ki. A 
Krimből Olaszországba, majd Parisba ment, ahol 
a monarchista emigránsok ólén áll. 

3. M., montenegrói király, megh. Antibesban 
1921 márc. 1. A világháború kitörésekor az en-
tentehoz csatlakozott, de 1916 jan.-ban Cetinje 
bevétele után békét kért és családjával együtt 
Lyonba, majd Bordeauxba költözött. 1918 nov. 
úgy őt, mint családját a tróntól megfosztották és 
Montenegrót Szerbiával egyesítették, amely tény 
ellen M. tiltakozott. Piai közül Daniló trónörökös 
1921. unokaöccse, Mihály javára szintén lemon
dott a trónról. M, második fia, Mirkó, megh. 1918. 

*Miklós, 1. (Sztudinka) Jenő, író és hírlapíró, 
szül. Nagyapponyban 1878 ápr. 26. A budapesti 
egyetemen jogot hallgatott. 1903 óta dolgozott a 
különféle fővárosi lapokba (Egyetértés, Világ, 
Magyarság); kivált színházi, irodalmi ós képző
művészeti kritikákat ír. Novelláiban és regényei
ben modern témákat mond el lírai hangon, köz
vetlen költői melegséggel. Ugyanez a líraiság 
jellemzi színdarabjait is. Munkái: Novellák 
(Gyoma 1907); Este (nov., Budapest 1913); A 
kék budoár (nov., u. 0. 1914); Madárka (reg., 
u. o. 1921); A piros mókus (reg., u. o. 1921); 
Mókusok (vígjáték, Kamara-Színház, 1925); 
Hattyúdal (Nemzeti Színház, 1926). 

2. M. Ödön (miklósvári), mérnök, nyűg. állam
titkár, a főrendiház tagja (1. XIII. köt.), megh. 
Passauban 1923 máj. 30.1908—1918-ig a Rómá
ban székelő Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet
nél volt a magyar kormány képviselője. 1916-ban 
valóságos belső titkos tanácsos lett. A világhá
borút követő összeomlás után a magyar kormány 
megbízásából külföldön diplomáciai szolgálatot 
teljesített, majd a Nemzetközi Dunabizottságban 
képviselte a magyar államot és annak első el
nöke volt. A Magyar Mérnök és Építész Egylet és 
az Országos Magyar Gazdasági Egyesületnek al
elnöke, a Falú Országos Szövetségnek pedig el
nöke volt. 

Miklós (H.) cár-föld, 1. Leninföld. (XX. köt.) 
Miklósfalva (Nicolesti), Udvarhely vmegye. 

(Tr. R.) 
Miklóshalma (Nickélsdorf), Mosón vm., (1923) 

2129 lak. (Tr. A.) 
Miklósháza (Nicolinfi), Krassó-Szörény vm. 

(Tr. R.) 
Miklósi, kisk. Somogy vm., (1920) 755 lak. 
Miklóslaka (Micoslaca), Alsó-Fehér vm. (Tr.R.) 
Miklóstelke (Clóasterf), Nagy-Küküllő vm. 

(Tr. R.) 
Miklósvágása (Miklusovce), Sáros vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Miklósvár (Micula), Háromszék vm. (Tr. R.) 



Miklósvölgye — 662 — Miksa 
Miklósvölgye(Niklová), Sáros vm. (Tr.Cs.-Szl.) 

•Miklósy István, hajdudorogi gör. kat. megyés 
püspök, szül. Zemplénrákóeon 1857. Az ungvári 
szeminárium növendéke volt. 1884 ápr. 17. pappá 
szentelte s az egyházi közigazgatásban alkal-
maztapüspöke. Azután Sátoraljaújhelyen lelkész, 
majd a kerületnek esperese, későbh főesperese, 
1913-ban a hajdudorogi egyházmegye első püs
pöke lett. Nagy energiával fogott hozzá új egyház
megyéje szervezéséhez s működésének ötödik hó
napjában már bombamerényletet követtek el el
lene, amelyből szerencsésen megmenekült. A me
rénylet után székhelyét Debrecenből Nyíregy
házára tette át s on
nan kormányozza a 
trianoni békekötés 
által megcsonkított 
egyházmegyéjét. 

Mikó (Miková), 
Zemplén vmegye.(Tr. 
Cs.-Szl.) 

Mikófalva, nagyk. 
Heves vm., (1920) 1040 
lakossal. 

Mikóháza, kisk. 
Zemplén vm., (1920) 
666 lak. 

Mikola (Micula), 
Szatmár vm. (Tr. R.) 
*Mikola 1. András, 

festő, szül. Nagype-
leskén 1884. Tanul
mányait Budapesten 
Ferenczy Károly ve
zetésével, majd Pa
risban végezte s tagja 
lett a nagybányai mű
vésztelepnek, ahol 
most is működik. 
1913-ban megkapta 
az Andrássy Dénes-
fóle dijat. Tabán lát
képe c. müvét a szé
kesfőváros, A Ricci-
palota 0. festményét 
a Szépművészeti Mú
zeum szerezte meg. 
Tagja a Szinyei Merse 
Pál Társaságnak. 
- 2. M. Sándor, tanár és író, 1916—1924-ig a 
Mathematikai és Physikai Lapok, 1920—23-ig a 
Domovina c. vend lap szerkesztője volt. A Magyar 
Tud. Akadémia 1921. levelező tagjául választotta. 
Tudományos kutatásairól szóló referátumok hazai 
és külföldi szaklapokban jelentek meg (részletes 
felsorolásuk található az Akadémiai Értesítő 
1925-iki évfolyamában). írt számos ismertető 
cikket és tankönyvet: Fizika a középiskolák 
III. oszt. és Fizika a középiskolák VII. és 
VI1L oszt. számára (1926). 

Mikolapatak (Váleni), Maramaros vm. (Tr. R.) 
Mikolcsány (MikoUany), Gömör és Kishont 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Mikorey, Franz, német zeneszerző és kar

mester, 1924 óta brannschweigi főzeneigazgató. 
Operái : Der König von Samarkand (1910); Aus 

grosser Zeit (1917). Azonkívül elméleti müvet is 
irt Grundzüge einer Dirigierlehre címen (1917). 

Mikosialva (Mikusovce), Trencsén vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Mikosszéplak, kisk. Vas vm., (1920) 1027 lak. 
Mikószalatna (Slatina), Arad vm. (Tr. R.) 
Mikószilvás (Silivas), Alsó-Fehér vm. (Tr. R.> 
Mikóújfalu (Micfaláu), Háromszék vmesye. 

(Tr. R.) 
*Milí r o i n a n i p n l a t o r . Janse és Péterfi Tibor 

által szerkesztett készülék, mely a mikroszkóp
pal összeköttetésben arra szolgál, hogy a mik
roszkóp látóterébe hozott sejteken, baktériumo

kon stb. különböző operációkat, szétvágást, iu-
jekcióadást, elektromos töltést stb. lehessen vé
gezni. A készülék az ábrán látható. Lényege az, 
hogy az egyes manipulációkra szükséges kése
ket, tűket, injektorokat, szondákat stb. nem sza
badkézzel vezetjük, hanem finom mikrométer
csavarok segítségével. A jénai Zeiss-cég gyárt
mánya. 

Miksa Jenő Lajos, osztrák főherceg, magyar 
kir. herceg (1. XIII. köt), 1917 nov. 29. nőül vette 
Hohenlohe-Schülingsfürst Franciska herceg
nőt. Fiaik: Ferdinánd főh. (szül. 1918) és Hen
rik főh. (szül. 1925). 

Miksa, bádeni herceg (1. Xin. köt). Már a vi
lágháború előtt szokatlanul élénk közéleti tevé
kenységet fejtett ki. 1907-ben a bádeni 1. kamara 
elnöke volt. A háború alatt a hadifoglyok érdé-
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kében működött. 1918 okt. 1. a császár unszolá
sára liberális, szocialista és centrumpárti poli
tikusokból megalakította kormányát. M. demo
kratikus érzelmei már ekkor ismeretesek voltak, 
mégis feltűnést keltett, hogy a császár önkéntes 
lemondását szorgalmazta. Mint a megegyezéses 
béke régi híve, a háború gyors likvidálását akarta 
s ennek megtörténte után a császár és trónörö
kös lemondását, még ennek formai megérkezése 
elótt, nov. 9. ő jelentette be a kormánynak, a 
kancellárságot pedig Kbertnek adta át. Nov. 22. 
ő is lemondott trónigényéről s azóta visszavonul
tan él bádeni birtokán. 

Miksavár (Macinec), Zala, vm. (Tr. SzHSz.) 
Miksi (Mikusovce pri Lucenci), Nógrád vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
*Mikszáth, 1. Albert, író, M. Kálmán fia, szül. 

1889., megh. Budapesten 1921 jún. 24. Számos 
elbeszélést írt. Nagyobb művei: Az amerikai me
nyecske (reg., 1918); Ki vesz majd Palinak cipőt 
(reg., 1919); A szigorú ezredes (szinmü). 

2. M. Kálmán (1. XIII. köt.). 1925-ben Buda
pesten Országos Mikszáth Emlékbizottság ala
kult, hogy országos gyűjtést indítsanak Mikszáth 
Budapesten felállítandó szobra költségeinek elő
teremtésére. A M.-irodalom is gyarapodott össze
foglaló és részlettanulmányokkal: Zempléni Ár
pád, M. Kálmán emlékezete (Kisfaludy-Társaság 
Evlapjai, 46. kötet, Budapest 1912); Ferenczi 
Zoltán, A magyar irodalom története 1900-ig 
(Műveltség Könyvtára, 1913); Nagy Sándor, 
M. humora (Irodalomtört. 1914. évf.); Riibinyi 
Mózes, M. Kálmán írói hagyatéka (Budapesti 
Szemle, 1914. évf.); u. a., Jókai és M. (u. o. 1916. 
évf.); u. a., M. Kálmán élete és művei (Buda
pest 1917); Mauks Kornélia, Képek M. Kálmán 
életéből (u. o. 1918); Császár Elemér, A magyar 
regény története (u. o. 1922);'-Jí. Kálmánné Vissza
emlékezései (u. o. 1922); Zsigmond Ferenc, M. 
írói egyénisége (Debrecen 1923); Révai Mór 
János, írók, könyvek, kiadók (Bpest 1924). — Neje: 
2. M. Kálmánné, Mauks Ilona, szül. Mohorán 
(Nógrád vm.) 1856 aug. 18., megh. Horpácson 
1926 máj. 24. Atyjának, farkasfalvi Mauks Mátyás 
főszolgabírónak irodájában voltpatvaristaafíatal 
M. Kálmán. Itt szövődött közöttük az a szerelmi 
viszony, amelynek házasság lett a vége. M. végig
kísérte Mikszáthot küzdelmekkel teli életpályá
ján, férje halála után pedig visszavonult horpácsi 
birtokára. Emlékirataiban (Özv. Mikszáth Kál
mánné visszaemlékezései, Budapest 1922) sok 
érdekes irodalomtörténeti adaton kívül vonzó 
és megkapó képet rajzol Mikszáthról is. A mű, 
amelyhez Beöthy Zsolt írt előszót, vonzó olvas
mány, a magyar memoire-irodalom értékes gya
rapodása. 

*3. M. Kálmán, ifj., író, politikus, szül. Buda
pesten 1885 ápr. 28. M. Kálmán egyetlen életben 
levő gyermeke. Középiskoláit Budapesten vé
gezte, a jogot Budapesten, a párisi Sorbonne-on 
és a londoni egyetemen. A közéletben fiatalsága 
óta igen élénk részt vesz. Kezdeményezője volt 
számos politikai, társadalmi és kultúrintézmény 
alapításának. Politikai működésében Tisza Ist
vánhoz csatlakozott, az ő oldala mellett vett részt 
az Országos Hadsegélyző Bizottság működésé

ben. A forradalmak bukása után újra az aktiv 
politika terére lépett s 1926. Miskolc város főis
pánja lett. Tagja a Magyar Tud. Akadémia Tisza
bizottságának és előadója a Tisza István Emlék
bizottságnak. Jelentősebb politikai tanulmányai 
a Magyar Figyelőben és a Budapesti Szemlében 
jelentek meg s bennük nagy gyakorlati tudással 
és elmeéllel fejteget aktuális politikai ós köz
igazgatási problémákat. Számos cikke jelent meg 
a különböző folyóiratokban és a napilapokban 
Munkái: A vármegyék reformja (Budapest 1914); 
Az általános szavazati jog (u. o. 1917); A köte
lesség állama felé (u. o. 1926). 

Mi'kszáthfalva (Sklabiná nad Ipl'om), Nógrád 
vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

*Mikula Ferenc, szobrász, szül. Debrecenben 
1861. Tanulmányait a bécsi akadémián végezte 
s Budapesten letelepedve, főképp egyházművé
szeti szobrászattal foglalkozott. Egyebek közt az 
ő műve a kassai Szt. Mihály-kápolna Péter és 
Pál, Szt. László, Szt. Margit szobra s a Jó 
Pásztor; a Mátyás-torony számára faragta Sza-
polyai István nádor, Rozgonyi Sebestyén és 
Vitéz János szobrát. Tőle való Erzsébet királyné 
plakettje is. 

Mikulás Svaty Liptovsky, 1. Liptószent-
miklo's. (XX. köt.) 

Milano, olasz tartomány, ter. 3163 km2, (1924) 
1.944,238 lak. Fővárosa M., (1921) 718,304 lak. 
*Mildenburg-Bahr, Anna, osztrák operaéne

kesnő, 1. Bahr. (XIX. köt.) 
Milej, kisk. Zala vm., (1920) 394 lak. 
Milena, montenegrói királyné, megh. Antibes 

ban 1923 mára 16. 
Miles, Nelson Appleton, amerikai hadvezér, 

megh. Washingtonban 1925 máj. 15. 
Mílitics (Srpski Miletic), Bács-Bodrog vm. 

(Tr. SzHSz.) 
*Miljukov, Pavel Nikolájevics, orosz politikus 

és történetíró, szül. 1859 jan. 27. 1886—95-ig 
Moszkvában, 1896—99-ig Szófiában, majd ismét 
Moszkvában volt a szláv történelem tanára az 
egyetemen. 1917 óta kadetpárti programmal a 
liberalizmus egyik oszlopa volt a birodalmi du
mában. Nagy része volt a polgári forradalom 
előkészítésében és a cár lemondatásában. Kül
ügyminiszter volt a forradalmi kormányban 
1917 máj.-ig. Ekkor erős entente-barátsága miatt 
kénytelen volt lemondani. A bolsevisták ura
lomrajutása után előbb Ukrajnában, majd Paris
ban telepedett le, ahol lapot szerkeszt változat
lanul liberális szellemben, élesen támadva a 
szovjet-rendszert és megegyezést sürgetve a 
szocialistákkal. M. számos nagy munkát irt, 
többnyire orosz nyelven. Egyike a legnagyobb 
orosz történészeknek. Vázlatok az orosz kultúr
történetemhez c. munkája több nyelven is meg
jelent (németül 3 köt. 1898—1901). 

Milkó, 1. Izidor, író, műveinek újabb kiadásai: 
Firenzei eset és egyéb elbeszélések (1924); A 
miniszter barátja (1924); Spekuláné és társai 
(1924); Asszonyok (1924); írók és könyvek 
(1924); Baedeker írásaiból (1924). 

*2. M. Vilmos, sebész, szül. Obecsén 1878 
ápr. 6. Orvosi tanulmányait a budapesti és a 
bécsi egyetemeken végezte. 1914-ben a budapesti 
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egyetemen a sebészi sérülések c. tárgykörtől 
magántanárrá habilitálták. Főbb művei: A sub-
kután bélsérülésekröl (Orvosi Hetilap, 1908); 
A penetráló hassérülések diagnoslikája (Ma
gyar Sebésztársaság I. évkönyve); A végtag
csontok háborús törései (Pénzintézetek hadikór
házának I. évkönyve); Kísérleti és szövettani 
adxitok a sympatektomia kérdéséhez (Magyar 
Orvosi Archívum, 1924); A constitutio jelentő
sége a sebészetben (Therapia, 1926). 

*Millay (ejtsd: műié), Edna St. Vincent, amerikai 
író, szül. Eocklandban 1892 febr. 22. Egyike a 
legismertebb jelenkori amerikai költőknek. The 
Harpwearer (1923) című költeménykötetével a 
Pulitzer-dTjat nyertééi. Egyéb müvei :Renascence 
and other poems (1917); Piggs from thistles 
(1920); Second April (1921); Ária da capo (1921); 
Two slatterns and a king (1921); Lamp and the 
bell (1923); Distressing dialogues (1924). 

Milleker, Rezső, geográfus, 191 6. a debreceni 
Tisza István Tudományegyetem nyilvános ren
des tanára lett. 

Millerand (ejtsd: miiirai), Alexandre, francia 
államférfiú. A világháborúban 1914—15. hadügy
miniszter volt aViviani-kormányban, 1919—20-ig 
elszászi főbiztos, 1920. miniszterelnök és külügy
miniszter, 1920 szept. 23. a lemondott Deschanel 
utóda lett az elnöki székben. Politikai pályáján 
már a háború előtt a jobboldali nemzeti irányzat 
főképviselője volt s az ú. n. nemzeti blokk meg
teremtője. Mint ilyen a hadiszervezések és a re-
vanche szolgálatában állott s még a békekötések 
után is a rajnai megszállás mellett volt. 1924 
jún. M. alkotmányjogi komplikációk miatt le
mondott az elnökségről, azóta mint szenátor sze
repel a politikai életben. 

•Mi l l i cu r i e , 1. Rádiumemanáció. (XVI. k.) 
*Millikan (ejtsd: —kén), Róbert Andrew, ame

rikai fizikus, szül. Morrisonban 1868 máre. 22. 
1896—21-ig a chicagói egyetem tanára volt, 
majd Pasadenában (California) az ottani techno
lógiai intézetnél működött. 1923-ban Nobel díjat 
nyert. Pő müvei: Mechanics, molecular physics 
and heat (1901); Electricity, sound and light 
(1908); The electron (1917); Practical physics 
(1920); Science and life (1923). 

Milner, 1. Alfréd, viscount, angol államférfiú, 
megh. Londonban 1925. A világháborúban Lloyd 
George mellett és ennek minisztériumában tárca-
nélküli miniszter s a hadvezetés legjelentéke
nyebb polgári szakértője volt. 1918—19-ig a had
ügyi államtitkári, 1919—21-ig a gyarmatügyi 
államtitkári tárcát vitte. Mint meghatalma
zott miniszter a versaillesi békekongresszus 
egyik legtekintélyesebb szereplője volt. 1920-ban 
az egyiptomi zavargások elcsendesítésére őt 
üldték ki, ő v ezette Zaghlullal a tárgyalásokat, 
ő indítványozta Egyiptom függetlenségének el
ismerését s az ő szakértése segélyével alkották 
meg az új egyiptomi alkotmányt. Munkája el
végzése után 1921. visszavonult a közélettől. 

Milohó (Műochov), Trencsén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Milota, kisk. Szatmár, Ugocsa és Bereg közig, 

egy. egyes, vm., (1920) 949 lak. 
Milotay István, lapszerkesztő, a bolsevizmus 

bukása után élére állott a napilappá átalakított 

Uj Nemzedéknek, melynek 1920 nov.-ig volt 
szerkesztője. 1920 dec. 15. megindította aMagyar-
ság c. politikai napilapot. Az első nemzetgyűlésen 
Debrecen képviselője volt. Müvei: Tíz esztendő 
(1924); Zsidó elemek a magyar irodalomban 
(sajtó alatt). 

Milova (Milova), Arad vm. (Tr. E.) 
Milvány (Miluan), Kolozs vm. (Tr. R.) 

,*Milwaukee, város az amerikai Egyesült-
Államok Wisconsin államában, (1925) 509,192 
lakossal. 

Minaj (Minaj), Ung vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Minas, depaftamento Uruguayban, ter. 12,485 

km*, (1924) 78,984 lak. 
Minas Geraes, brazíliai állam, ter. 575,000 

km=, (1920) 5.888,174 lak. Fővárosa Bello Hori
zonté, (1920) 55,563 lak. 

*Minehin, Edward Alfréd, angol biológus, szül. 
Weston-super-Mareben 1866., megh. Selseybeu 
1915 szept. 30. Előbb Oxfordban volt az össze
hasonlító anatómia demonstrátora, majd a lon
doni egyetemen a protozoológia tanára lett. Szá
mos nagyjelentőségű munkát irt a protozoákról, 
különösen a spongyákról. 

Minden, kerület Vesztfáliában, ter. 5266 kms, 
(1925) 804,275 lak. Fővárosa M. (1925) 27,034 lak. 

Mindszent, nagyk. Csongrád vm., (1920) 10,069 
lakossal. 

Mindszentkálla, kisk., Zala vmegye, (1920) 976 
lakossal. 

*Minerva, irodalmi és nyomdai müintézet r.-t, 
1920 aug. 16. alakult Kolozsvárott. Nyomda
üzeme, könyvkötészete, cinkográflai műintézete, 
vonalzóintézete, továbbá könyv- és papirkeres-
kedése van. Tevékenységének súlypontja a 
könyv-, főként a tankönyvkiadás. Saját kiadású 
lapjai közül megemlítendő a Gyallay Domokos 
és PetresKálmán szerkesztésében hetenkint meg
jelenő Magyar Nép képes hetilap, a György Lajos 
szerkesztésében kéthetenkint megjelenő Pásztor 
tűz szépirodalmi képes folyóirat és a Borbély 
István szerkesztésében megjelenő Erdélyi Iro
dalmi Szemle tudományos és kritikai folyóirat, 
amely évenként 10 füzetben jelenik meg. 

Minieh, 1. közigazgatási kerület Felső-Egyip
tomban, ter. 1686 km2, (1917) 763,922 lak. — 2. M.. 
M. 1. fővárosa, 34,945 lak. 
*Minimalisták, az orosz szociáldemokrácia 

jobb szárnya. Az elnevezés az 1905-iki minintó-
lis követelményből származik, mely programúi-
juk lett. Főleg a terror elvetésével különböztek 
a balszárnytól. 

Minisztérium (1. XIII. köt.). Amíg a végrehajtó 
hatalmat a forradalmak leverése után a kormány
zói tisztség betöltéséig egyedül a M. gyakorolta 
(1920.1. t.-c. 5. §.), addig a kormányzó beiktatásá
val a M.-ot ismét az a szerep illeti meg, amely a ma
gyar alkotmány szerintrendes hivatása, hogy t.i. a 
kormányzó a nemzetgyűlésnek (országgyűlésnekt 
felelős M. által gyakorolja a végrehajtó hatalmat 
(13. §). A törvény külön kimondja, hogy a kor
mányzó minden rendelkezése és intézkedése csak 
az illetékes felelős miniszter ellenjegyzése mellett 
érvényes, hogy szövetségek és szerződések a kül-
hatalmakkal csak a felelős M. útján köthetők, 
hogy végre a hadseregnek az ország határán kívül 
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való alkalmazása csak az össz-M. felelőssége 
mellett rendelhető el (1920. XVII. t.-c). 

A M. összetételében a közös ügyek megszűnése 
(1920.1. t.-c. 11. §.) folytán az a változás állott 
be, hogy az ú. n. közös miniszterek állása is meg
szűnt. A trianoni határok a horvát-szlavon-dal-
mát tárcanélküli minisztert tették fölöslegessé. 
Az 1848. III. t.-c. 13. §-a által állandóan a király 
személye mellé rendelt miniszter állása a meg
változott viszonyok folytán szintén célját vesz
tette, amiért is ezt az állást az 1920.1. t.-c. 6. §-a 
kifejezetten megszünteti. Ugyané szakasz ki
egészíti a magyar M.-ot a külügyminiszterrel, a 
népjóléti és munkaügyi miniszterrel, továbbá az 
1917. XI. t.-c. értelmében tárca nélkül kinevez
hető miniszterek létszámában a kisgazdák minisz
terével, a közélelmezésügyi miniszterrel és a 
nomzeti kisebbségek miniszterével. 

Ma tehát a magyar M. a miniszterelnök veze
tése alatt a következő tárcás miniszterekből ala
kul : belügy-, pénzügy-, vallás- és közoktatásügyi, 
igazságügy-, honvédelemügyi, kereskedelem
ügyi, földinívelésügyi, külügy-, népjóléti és 
munkaügyi miniszterek. A legújabb időkig alkal
mazásban volt az 1917. XI. t.-c. felhatalmazása, 
amely szerint a háborúról a békére való átmenet 
idejére öt tárcanélküli minisztert lehet kinevezni, 
de ezek létszámában az 1920.1. t.-e. 6. §-a által 
rendszeresített közélelmezésügyi miniszternek és 
a kisgazdák miniszterének állását az 1921. XXIII. 
t.-c. 8. §-a megszüntette. Utóbbi időben csak egy 
ilyen tárcanélküli minisztert szoktak kinevezni, 
aki az Országos Közélelmezési Tanács vezetésé
vel és a közélelmezésügyek irányításával volt 
megbízva; az 1925. IV. t.-c. azonban ezt az állást 
megszüntette és így az 1917. XI. t.-c. felhatal
mazása alapján szervezett utolsó miniszteri állás 
is megszűnt. 

Az új miniszterek ügykörét az 1920.1. t.-c. 6. 
§-a szerint a törvényhozás rendelkezéséig a M. 
állapítja meg. A megszűnt közélelmezési és kis-
gazda-M. ügykörét az 1921. XXIII. t.-c. 8. §-a a 
fölmívelésügyi miniszteri tárca ügykörébe utalja 
át. A m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter 
hatáskörére érvényben levőnek kell tekinteni 
a 6625/1918. M. B. sz. rendeletet, minthogy a 
későbbi rendeletek csak a hatáskör kibővítéséről 
rendelkeznek. A népjóléti és munkaügyi minisz
ter ügykörébe utalja a 6683/1920. M. E. sz. 
rendelet a honvédelmi miniszter hatásköréből a 
üemhivatásos katonai személyekből lett rokkan
tak, az ilyen személyek után visszamaradt özve
gyek és árvák katonai ellátási ügyét, a belügy-
íainiszter hatásköréből a szegényügy és közsegó-
iyezés, valamint az ezekre vonatkozó alapok és 
alapítványok ügyeit, végre a jótékonycélú intéz-
a^ónyek, intézetek és akciók irányítását és fel
ügyeletét. A 9183/1920. M. B. számú rendelet a 
kereskedelemügyi miniszter hatásköréből a Tár
sadalmi Muzeumot adja át, mint Népegészségügyi 
Muzeumot a népjóléti és munkaügyi miniszternek. 

A M. kivételes jogalkotó hatalmát illetően 1. 
Kivételes hatalom. (XX. k.) 

A miniszterek felelősségre vonása esetében 
felottük az 1920. X. t.-c. szerint a főrendiház 
nem működése idején az aikotmányvédelmi bi

zottságból alakult bíróság volt Ítélkezésre jo
gosult. Az országgyűlés felsőházának megszer
vezésével visszaállt az 1848. III. t.-c. hatálya, 
azonban az 1920. X. t.-e. eljárási szabályait a 
törvény megfelelően alkalmazni rendeli. Ennek 
következtében a vád alá helyezést bizottsági tár
gyalásnak kell megelőzni. A felsőházi bíróság 
megalakulásáig a letartóztatás kérdésében a kép
viselőház határoz és a határozatot az államfog
lyokra megállapított módon a budapesti kir. 
ügyészség foganatosítja. A tárgyalást a bíróság 
egy háromtagú tanácsa készíti elő. A bizonyítás 
felvétele nyilvános — esetleg zárt — szóbeli 
tárgyaláson történik. A vádlott távolléte nem 
akadály. A határozathozatal titkos szavazással 
történik; a bűnösség megállapításához legalább 
8 szavazat szükséges. A büntetőtörvényekben 
ismert bármely büntetést ki lehet szabni, kár
térítést és vagyonelkobzást is lehet megállapítani. 
A M.-ban a felek fogadásának és a felek részére 
adandó értesítésnek idejét és módozatait egysé
gesen szabályozza a 4937/1923. M. E. számú ren
delet. A fogadási és értesítési idő általában 12 
órától 14 óráig terjed, de a feleket ebben az idő
ben is csak az osztályvezetők és az erre kijelölt 
más tisztviselők fogadhatják. A miniszterek ta
nácsadószervei közül az Országos Közélelmezési 
Tanács (7325/1921. M. B. számú rendelet) teljesen 
megszűnt, a Pénzügyi Tanács (1921. V. t.-c.) pedig 
hosszabb idő óta nem működik. Az 1921. LIII. t.-c. 
állítja fel az Országos Testnevelési Tanácsot, az 
1923. XIX. t.-c. az Országos Közlekedési Bizott
ságot stb. 

*Minne, George, belga szobrász, szül. Genfben 
1866. A brüsszeli akadémián tanult. A realizmus
ból indult ki és teremtett egy új szobrászi stílust, 
amelyet monumentalitás, szigorú forma és mély 
egyszerűség jellemeznek. A szenvedélyek és moz
gások megragadó erejű ábrázolója, aki a szobrá
szati expresszionizmus úttörőjének tekinthető. 
Leghíresebb müvei: Anya haldokló gyermekével; 
A kőmíves; Apácafej. Mint grafikus is jelentős. 

Minneapolis,város az Északamerikai Egyesült-
Államok Minnesota államában, (1925), 425,435,lak. 

Minnesota, az Északamerikai Egyesült-Álla
mok egyike, ter. 219,318 km2, (1926) 2.651,306 
lakossal. Fővárosa St.-Paul. 

Minszk, város a Fehérorosz tanácsköztársaság
ban, (1925) 117,600 lak. 

*Minulescu, Jon, román költő, szül. 1885. Ver
seket, színdarabokat és elbeszélő munkákat írt 
szimbolista stílusban. Legismertebb drámája: 
Manekinul sentimental; legismertebb regénye: 
Rosu, galbens i albastru. Drámáját A szerelmes 
próbababa c.J(ford. Kádár I.) a kolozsvári Nem
zeti Színház is bemutatta. 

Minutillo Ferenc báró, osztrák-magyar ten
gernagy, niegh. Grazban 1916 jan. 9. 

Minyevágása (Minovce), Zemplén vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Miranda, venezuelai állam, régebbi neve Boli
vár, ter. 7950 km3, (1920) 174,266 lak. 

Mirat (angolul Meerut), város Brit-Elő-Indiá-
ban, (1921) 122,609 lak. 

*Mirbach (Harff), Wilhelm, gróf, von, német 
diplomata, szül. Ischlben 1871 júl. 2., megír 
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Moszkvában 1918 jól; 6., ahol követ volt. M.-ot 
az orosz forradalmi szocialisták gyilkolták meg, 
hogy ezáltal a breszt-litovszki békét megsemmi
sítsék és a szovjetnek nehézségeket okozzanak. 

Mirbeau (ejtsd- niirbó), Octave, francia író, megh. 
Parisban 1917 febr. 16. 

Mirfíeld, angol város York grófságban, (1921) 
12,133 lak. 

Miiiszló (Mirásláu), Alsó-Pehér vm. (Tr. R.) 
Mirko, montenegrói herceg, grahovói és zétai 

nagyvajda, megh. Bécsben 1918 márc. 1. 
Mirkóc (Mircovaf), Krassó-Szörény vmegye. 

(Tr. R.) 
Mirkvásár (Mercheasa), Nagy-Küküllő vm. 

(Tr. R.) 
Mirzapur (Mirzapore), brit-indiai város, (192D 

54,994 lak. 
*Misángyi Vilmos, mérnök, szül. Pécsett 1880 

jún. 8. 1903-ban gépészmérnöki, 1907. műszaki 
doktori oklevelet szerzett a budapesti József-
műegyetemen. 1903—1924-ig a Máv.-nál szol
gált. 1916—1920-ig a kereskedelmi iskola tanár
képző tanára volt. 1909-ben Kopenhágában, 
1912. New Yorkban az anyagvizsgálók nemzet
közi kongresszusán vett részt. 1920—1926-ig a 
Máv. fogyasztási szövetkezetének elnöke volt. 
1924-ben a budapesti József-műegyetemen a 
mechanikai technológia nyilvános rendes taná
rává nevezték ki. Főbb munkái: A maradó alak
változásokról (Budapest 1907); Rapport entre les 
déformations permanentes produites par trac-
tion et par compression (Kopenhága 1909); Téna-
cité et malléabilité (u. o. 1909); Lisztfeldolgozó 
iparunk fejlesztésének tanulmányozása (Buda
pest 1910. A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet 
Kossuth-közgazdasági pályadijával kitüntetve); 
The differenees between the déformations of 
though and of plastic materials (New York 1912). 

Misefa, kisk. Zala vm., (1920) 372 lak. 
Misérd (Mischdorf), Pozsony vármeeye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
•Misié (ejted: misics), 1. Alajos, mostari katolikus 

püspök, szül. 1859 nov. 10. 1874-ben belépett a 
f erenciek rendjébe. A teológiát Esztergomban vé
gezte el. 1909-ben a hercegovinai ferencrendi tar
tomány provinciálisa lett, 1902-ben mostari püs
pök. A hercegovinai horvát katolikusok vezére. 

*2. M., Éivojin, szerb államférfiú, szül. 1855., 
megh. 1921 jan. 20. Gazdag parasztszülök gyer
meke volt, a belgrádi tüzérségi iskolába járt és 
résztvett az 1877-iki török és az 1885-iki bolgár 
háborúban. A Bosznia annexiójakor beállott vál
ság alkalmával Putnik vajda vezérkari főnök
helyettese lett, ebben a minőségben vett részt a 
két balkáni háborúban. 1914 nov. az 1. hadsereg 
parancsnokává nevezték ki, amellyel sikerült 
ellenoffenzivát indított az osztrák-magyar had
sereg ellen. A szalonikii győzelem után vajda 
lett. Szerbia megszállása után a szalonikii fron
ton harcoló 1. hadsereg vezérletét vette át. 

Misiones, argentínai territórium, ter. 27,222 
km2, (1924) 70,999 lak. 

Miskafalva (Muskarovica), Bereg vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Miske, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., (1920) 
2732 lak. 

Miskolc, t. j. város, Borsod, Gömör és Kishont 
közig. egy. egyes, vm., (1920) 56,982 lak.; 1925 vé
gén lakóinak száma kb. 70,000-re emelkedett. Az 
avasi ref. templomot 1925., a régi színházat 1926. 
építették át; ugyancsak ez évben épült a városi 
zenede monumentális palotája; a Búza-téren 
nagy vásárcsarnok épült. Újabban katonai kör
letparancsnokság és csendőrkerületi parancsnok
ság székhelye. Kultúrintézményei közt említen
dők : múzeuma nyilvános könyvtárral, művész
telepe, Lóvay József-közművelődési egyesülete. 
3 napi, 8 hetilap és 2 havi folyóirat jelenik meg 
M.-on. Iskolái a városi női ipariskolával szapo
rodtak. Elemi iskoláinak száma 13. Az Erzsébet
közkórház hatalmas új épületekkel gyarapodott, 
1926. anyaotthont létesítettek. A sportélet fej
lesztésére lóversenypálya épült. Gyárainak száma 
26. Környékének kiváló turisztikai előnyeit fog
ják szolgálni az építés alatt álló, az egész Bük
köt behálózó erdei kisvasútvonalak. Az utóbbi 
években épült föl a Hodobay-telep, amely több 
száz hivatalnokcsaládnak ad hajlékot. A város 
vagyona aranykoronában 20.994,631, ebből az 
ingatlanok érteke 14.169,549 K. 

•Miskolczy István, történész, szül. Szegeden 
1881 szept. 1. 1897-ben a kegyes tanítórendbe 
lépett s tanulmányait a budapesti egyetemen el
végezvén, előbb a rend váci, majd 1907 óta buda
pesti intézetében tanít. 1923. egyetemi magán
tanár lett. Főbb müvei: Anjou Károly (Buda
pest 1913); Bajtay J. Antal (u. o. 1914); Ná
polyi László (Századok, 1922); Magyarország 
az Anjouk korában (Budapest 1923); A közép
kori kereskedelem története (u. 0. 1925). 

Misleny, kisk. Baranya vm., (1920) 379 lak. 
Mislye (Mislina), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Misr, 1. Egyiptom. 
Mississippi, az Északamerikai Egyesült-Álla

mok egyike, ter. 121,376 km2, (1920) 1.790,618 
lakossal. 

Missouri, az Eszakamerikai Egyesült-Államok 
egyike, ter. 179,791 km2, (1920) 3.404,055 lak. 

Miszbánya (Mistru), Szatmár vm. (Tr. R.) 
Miszla, nagyk. Tolna vm., (1920) 1393 lak. 
Miszlóka (Misl'ava), Abaúj-Torna vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Miszmogyorós (Magherus), Szatmár vmegye. 

(Tr. R.) 
Misztice (Insticovo), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Miszticizmus (1. XIII. köt.). A XIX. sz.-beli 

racionalizmussal szemben jelentkező filozófiai, 
pszichológiai és vallási irányzat, melyet a transz
cendentális vallás túlságos elhanyagolása, a tu
dományos szövegkritikai vizsgálódás és az össze
hasonlító vallástörténet eredményei idéztek elő, 
mert ezek Isten létét még misztikusabbá tették. 
Éhez járuló okok még a pszichológia elért ered
ményei, de épúgy annak hézagai, melyek a misz
tikus fenoménnek tág teret engednek. Előmoz
dító okai még a M.-nak a keleti vallások, főleg 
a buddhizmus megismerése, mert a régi keleti 
vallások mintegy igazolásai annak, hogy a M. 
az emberi gondolkodás eredeti formája. A XX. sz. 
M.-ának tünetei valamennyi müveit népnél látha
tók. Angliában Inge anglikán teológus ós a 
modern katolikus teológus Hügel báró, Amerika-
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ban James pszichológus, Németországban a ka
tolikusból protestáns vallásra áttért Heiler mar-
burgi teológus és a kabbalával foglalkozó Buber, 
Franciaországban Delacroix és Brémond, a ki
váló vallástörténész, Poulain jezsuita teológus, 
rajtuk kívül az egész világon nagy hatású hindu 
tudósok azok, akik a M. irányzatának legfőbb ki
fejezői. V. ö. Inge, Philosophy of Plotinus (2 köt., 
1918); u. a., Christian mystieism (1899); W. 
James. Varieties of religious experience (1902); 
Pratt, Religious consciousness (1921); Delacroix, 
Études d'histoire de la psychologie du mysticisme 
(1908): Prhr. v. Hügel, Eternal life (1912); u. a., 
Themysticalelemen't of religion(1923); Brémond, 
Hist. littéraire du sentiment réligieux en Francé 
(6 köt, 1916—1923); Hocking, The meaning of 
God in humán experience (1918); Butler, Western 
mystieism (1922); Pmdain, S. J., Des gráces 
d'oraison (1922); Heiler, Das Gebét (1920); u. a., 
Der Katholicismus (1923); Ottó, Der Heilige 
(1924); Leuba, Psychology of religious mystieism 
(1925); Underhill, The mystics of the Church 
(1925); Nicholson, Mystics of islam (1914); u. a., 
Studies in Islamic mystieism (1921); Buber, Mein 
Weg z. Chassidismus (1918). 

Misztótfalu (Táufii de jos), Szatmár vmegye. 
(Tr. R.) 

Mitava (Mitau, Jelgava), Lettország egyik 
városa, (1925) 28,321 lak. 

Mitcham, London egyik elővárosa, Surrey 
grófságban, (1921) 35,118 lak. 

Mitilene (Mytilene, Leszbosz), sziget és görög 
nomosz, ter. 2683 km", (1920) 142,269 lak. Fővá
rosa M-, (1920) 17.928 lakossal. 
*Mito, japáni város, (1920) 39,363 lak. 
Mitrovica, város Szlavóniában, (i£2i) 9981 lak. 

Most a Szerb-Horvát-Szlovén királysághoz tar
tozik. 

Mitrovics Gyula, esztétikus, 1917. a nevelés
tudomány bölcseleti alapjai c. tárgykörből ma
gántanárrá habilitálták a debreceni egyetemen, 
1918. u. 0. a pedagógia rendes tanára lett. Főbb 
művei a XIII. köt.-ben felsoroltakon kívül: 
A nemzeti szellem bölcseleti alapjai (Debrecen 
1910); Das Grundproblem d. ásth. Lust (Zeit-
schrift fíir Aesth. X.); Az esztétika alapvető elvei 
(Debrecen 1917); Az egyéni nevelés főbb szem
vontjai (u. o. 1917); Nevelésügyi feladataink a 
háború után (u. 0.1918); Az egység és sokféle
ség elve az Ember tragédiájában (u. o. 1924); 
Arany János esztétikája (u. 0. 1925); Gyulai 
Pál esztétikája (Budapest 1926); A magyar 
esztétikai irodalom története (Debrecen-Buda
pest 1926). 

Mitta (Kostolné Mitice), Trencsén vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Mitteis, Ludicig, német jogtudós, megh. Lip
csében 1921 december 26. Újabb munkája: Aus 
röm. u. bürgerl. Recht (1917). V. ö. Wenger, M. 
(1923). 

Mittye (Mititei), Beszterce-Naszód vm. (Tr. R.) 
*9I ixovar ia t io (Moi.), a változásnak (variálás) 

az a fajtája, mely a csirasejtekben feltételezett 
öröklési egységeknek (gén, id stb.) új kombinációja 
révén áll elő. 

Mlada Boleslav, 1. Jungbunzlau- (XX. köt.) 

Mobile, város Alabama államban, az amerikai 
Egyesült Államokban, (1920) 62,978 lak. 
*Moca, 1. San Domingo állam egyik tarto

mánya, (1921) 50,956 lak. — 2. M., a tartomány fővá
rosa, kávékereskedelmi központ, (1921) 39,089 lak. 

Mocs (Mociu), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Mocsa, nagyk. Komárom és Esztergom közig, 

egy- egyes, vm., (1920) 3259 lak. 
Mocsár (Mocariany), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Mocsármány (Mociarmany), Sáros vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Mocsáros (Moceris), Krassó-Szörény vmegye. 

(Tr. R.) 
Mocsáry, 1. Béla, miniszteri tanácsos, megh. 

1917 júl. 22. 
2. Lajos, politikus, megh. Andornakon 1916 

jan. 7. 
3. Sándor, zoológus, megh. Budapesten 1915 

dec. 26. 
Mocsolya (Mocirla), Szilágy vm. (Tr. R.) 
Mocsonok (Moconok), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

•Móczár Jolán (jászárokszállási), Szerelem
hegyiné, regényíró, szül. Kiskundorozsmán 1864 
december 13-án. Középiskolai tanulmányainak 
elvégzése után 1880-ban férjhez ment Szerelem-
hegyi Tivadar budapesti főgimnáziumi tanárhoz. 
Elbeszélései, tárcái a Pesti Hírlapban és a Ké
pes Krónikában jelentek meg. Számos útleírását 
közölte a turisták Lapja. Gondos tanulmányon 
alapuló regényeivel jó nevet szerzett. Munkái r 
Regék az északi, tenger mellől (ifjúsági irat,. 
Budapest 1905); íme, az ember (regény, u. o. 
1913); Kötélbevert igazság (tört. regény, u. o. 
1920); Nagy idők koldusai (pályadíjjal koszorú
zott társadalmi regény, u. 0. 1921). 

Modena, 1. olasz tartomány Emília országrész
ben, ter. 2597 km2, (1924) 405,882 lak. — 2. M., 
város, M. 1. székhelye, (1921) 82,487 lak. 
*Modersohn,Pa«ZafJ3ecA:er-.Mv),németfestőnó, 

M. Ottó (1. XIII. köt.) neje, szül. 1876., megh. 
1907. A modern formafelfogás egyik úttörője, 
a német expresszionista festészet egyik vezér
alakja volt. 

*Módi Mihály, klasszikus filológus, szül. Szin-
den (Torda-Arányos vm.) 1891 júl. 1. Tanulmá
nyait Kolozsvárott végezte, tanári működését 
Máramarosszigeten kezdte. A háború végén Pri-
vigyén tanárkodott, ahonnan a csehek előbb a 
lipótvári fegyházba internálták, majd kitoloncol
ták. Nevezetesebb munkái: Horatius és Bacchy-
lides (Kolozsvár 1913); Bacchylides (Pecz V. 
újgörög ford., Egyet. Phil. Közi. 1914); A home-
rosi hymnusok, epigrammák, a Batrachomyo-
machia é,s Hesiodus trópusai (Pecz ford., u. o. 
1916); Ókori irodalom fiú- és leánygimnáziu
mok számára (Budapest 1922); Herondas mim-
iambusai(CsmgeTÍ emlékkönyv, Szeged 1926)stb. 

*Módly Ijászló, jogtudós, szül. 1881. Jogaka
démiai tanár, 1916. a budapesti egyetemen a 
magyar anyagi büntetőjogból magántanárrá habi
litáltak. Irodalmi munkássága főleg a polgári 
törvénykönyvvel és az uzsorával foglalkozik. 

Modor (Módra), Pozsony vm., (1919) 5560 lak. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Módos (Jósa Tomié), Torontál vm., (i9ao> 
4524 lak. (Tr. SzHSz.) 
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Módra (Modrá), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Módra = Modor. 
Modrafalva (Mudrovec), Sáros vármegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Modrus-Fiume vármegyét (1. XIII. köt.) a 

trianoni békeszerződés a SHS. államnak Ítélte oda. 
Moenioh Károly, író, megh. 1919. 

•Moeskroen (Mouscron), város Belgiumban, 
<1920) 26,318 lak. 

Moesz Gusztáv (lefkóci és késmárki), botani
kus, 1917—18., mint a hadseregfőparancsnokság 
tudományos bizottságának tagja, Lengyelország
ban botanikai kutatásokat íolytatott. 1919-ben 
a Magyar Nemzeti Múzeum osztályigazgatója 
lett. A kir. magy. Természettudományi Társulat 
növénytani szakosztályának öt éven át volt el
nöke, majd alelnöke lett. Főbb újabb munkái: 
Kossuth Lajos és a botanika (1915); A gombák 
szaporodása (1916); Mykológiai közlemények 
I— VII. (1913—25); A növények gombaokozta 
betegségeiről szóló ismeretek fejlődése hazánk
ban (1924); Jókai növényismerete (1925); Fungi 
Hungáriáé, I. Myxomycetes (1925); Altalános 
tudnivalók a növénykárosttó gombákról (1925 
—26); Gombák Albániából (1926); A Jasminum 
nudiflorum gombái (1926). 

Mogos (Mogos), Alsó-Fehér vm. (Tr R.) 
Mogyoród, nágyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 

(1920) 2149 lak. 
Mogyorómái (Slazka), Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Mogyorós (Márius), Szatmár vm. (Tr. R.) 
Mogyorósbánya, kisk. Komárom és Esztergom 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 583 lak. 
Mogyorósfalu (Leskovec), Zemplén vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Mogyoróska, kisk. Abaúj-Torna vm., (1920) 307 

lakossal. 
Móh (Mohu), Szeben vm. (Tr. R.) 
Moha, nagyk. Fejér vm., (1920) 564 lak. 
Mohács, Baranya vármegyében, 19J4 óta ren

dezett tanácsú város, (1920) 15,685 lak. Újabb in
tézményei: a fővámhivatal, révkapitányság, a 
második kir. közjegyzőség. 1926 aug.-ban nagy
szabású emlékünnepet rendeztek a szerencsétlen 
mohácsi csata négyszázados évfordulója alicalmá-
ból; elhatározták a csatatéren fogadalmi tem
plom építését. 

Mohácsi Jenő, író, a külföldi sajtószindikátus 
szindikusa, újabb művei: A makrancos herceg 
(1917); Bonná Anna (1920); A tükör (1923); 
Diana (1923); Fanny (Szabados Béla operájának 
szövege, 1927). Valamennyi operaszövegét az 
Operaházban mutatták be. 1914 óta állandó 
munkatársa a Neue Freie Presse és más külföldi 
lapoknak s folyóiratoknak. Az ember tragédiájá
nak német színpadok számára készült műfordí
tása 1927. jelent meg. A Nyugat 1927-iki elbe
széléspályázatán dijat nyert. 

Mohaly (Mahál), Szolnok-Doboka vm. (Tr. R.) 
Mohammed, 1. (V. Mehemed), török szultán, 

megh. Jildizben 1918 júl. 3. 
*2. M. (VI. Mehemed Vahid-ed-Din), török 

szultán, szül. 1861. febr. 2., megh. San Remóban 
1926 máj. 15., testvére V. M. szultánnak, akit 
1918. követett a trónon, de már 1922 nov, le 
kellett mondania. 

Mohammed Ali, volt perzsa sah, megh. San 
Remóban 1925 ápr. 6. 

Mohi (Mochovce), Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Mohilev (Mogilev), 1. régebbi kormányzóság 

Oroszország Ny.-i részén, mely 1921. feloszlott és 
Csernigov és Minszk kormányzóságok megmaradt 
részeivel Homel kormányzóságba olvadt. — 2. 
M., város a Fehérorosz Tanácsköztársaságban, 
(1926) 39,600 lak. 1917 őszéig az orosz vezérkar 
főhadiszállása volt. 

Mohi Antal, püspök, megh. Győrött 1916 dec. 28. 
Mohn, Henrik, norvég meteorológus, megh. 

Krisztiániában 1916 szept. 12. 
Mohol (Mol), Bács-Bodrog vm., (1921) 11,054 

lak. (Tr. SzHSz.) 
*Moholy-Nagy László, festő, szül. 1895., tanul

mányait főképpen Berlinben végezte, ahol az ak
tivista művészek Sturm nevű kiállító-egyesüle-
letóhez csatlakozott s ott 1922. és 1925. mutatta 
be műveit. Egy ideig a weimari Bauhaus c. mű
vész-együttesnek volt tagja. 

Mohóra, kisk. Nógrád és Hont közig. egy. 
egyes, vm., (1920) 941 lak. 

Mohos (Nitrianska Poruba), Nyitra vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Mohr Mihály, szemorvos, megh. Budapesten 
1924 jan. 2. 

Mohrbrutter, Alfréd, német festö, megh. Ber
linben 1916 máj. 20. 

Moiseiu = Majszin. 
Mojgrád (Moigrad), Szilágy vm. (Tr. R.) 
Moji, japáni kikötőváros, (1920) 72,110 lak. 
Mokcsakerész (Mokca Krupov), Ung vm. 

(Tr Cs -Szl) 
Mokra (Mokrá), Ung ym. (Tr. Cs.-Szl.) 
Mokrágy (Mokradl, Árva vármegyében. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Mokrin (Mokrin), Torontál vm.,d92i) 8742 lak. 

(Tr. SzHSz.) 
Moldava = Szepsi. 

*Moldovan, Gornéliu, román író, szül. 1883. 
Purgatoriul c. kétkötetes regénye erősen realisz
tikus színekkel festi a modern Bukarest életét. 

*Moldován, 1. Béla, festő, szül. Munkácson 1885. 
Budapesten tanult, ahol az iparrajziskola tanára 
lett. Arcképekkel és komponált figurális képek
kel vett részt a kiállításokon. 

2. M. Gergely, író, 1919 márciusig volt a 
kolozsvári egyetem tanára. Újabb művei: Az 
orosz kéz Romániában (1916); Saguna András 
(1916). Drámái a XIII. kötetben, felsoroltakon 
kívül: Vihar viharra; Boldizsár Ágnes; Havasi 
rózsák; A templom küszöbén. 

Moldova noua = Újmoldova. 
Moldva (Moldava), Románia egyik ország

része, ter. 38,058 km2, (1925) 2.337,000 lak. 
Mole = Mohol. 
Molfetta, város Olaszországban, Bari tarto

mányban, (1921) 46,242 lak. 
Moline, város az Északamerikai Egyesült-

Államok Illinois államában, (1920) 30,709 lak. 
*Molisch, Hans, osztrák növényflziológus, szül. 

Brünnben 1856 dec. 6. Előbb Prágában és Grác-
ban, 1909. Bécsben lett egyetemi tanár, 1926. 
rektor volt. Művei: Leuehtende Pflanzen (1912); 
Anatomie der Pflanzen (1920); Mikrochemie der 
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Pflanzen (1921); Pflanzenphysiologie als Theorie 
fler Gártnerei (1921). 
*Molnár, 1. Antal, zenész és zenei iró, szül. 

Budapesten 1890 jan. 7. Herzfeld Viktor növen
déke volt. 1910—13. a Waldbauer—Kerpely 
vonósnégyes mélyhegedűse, 1912—19. a székes
fővárosizenetanfolyamokon zeneszerzést észene-
történetet adott elö. 1919 óta a Zeneművészeti Fő
iskola tanára (Solfége). Dalokon, zongoradarabo
kon és kamarazenemüveken kivül számos elméleti 
müvet írt: Beethoven; Az európai zene története 
1750-ig; Bach és Handel zenéjének leUci alap
jai ; A zenetörténet szociológiája; A zeneművé
szet könyve; Az új zene; Solfége és összhang
zattani példatár. 
*2- M. Béla,orvoB, szül. Késmárkon 1884márc. 6. 

Tudományos és gyakorlati kiképzését Korányi 
Frigyes, majd Korányi Sándor klinikáján nyerte, 
közben hosszabb időt töltött külföldön állami 
ösztöndíjjal. 1918-ban a budapesti egyetemen 
magántanárrá habilitálták az emésztőszervek és 
az anyagcsere pathológiája c. tárgykörből. Főbb 
művei: Védekezés a nemibetegségek ellen (az 
egyetemi tanács által jutalmazott pályamű); A 
gyomornedvelválasztásphys. éspath. mechaniz
musáról (megnyerte az Orvosi Hetilap diját); A 

fyomor és a bél betegségei; A hyperaciditás 
onyhasóanyagcserezavar (Csákival a Widder 

Ignác-pályadíjat nyerte). Ezeken kivül még szá
mos tudományos munkája jelent meg magyar és 
német nyelven. 
*3. M. C. Pál, grafikus, szül. 1894. Rajzai 

egyszerű eszközökkel igen kifejezően ábrázolják 
a sport-, tánc-, stb. mozdulatokat. Első kiállítása 
Genfben volt, a második Budapesten 1923. 
*í.M. Elek, orvos, szül. Pilisen 1891máj.l.Egyet. 

tanulmányait Budapesten végezte, üdránszky, 
majd Jendrassik tanársegéde volt, 1921-ben a 
debreceni belklinika első asszisztense, 1923-ban 
adjunktusa lett. Ugyanez évben nyerte magán
tanári képesítését a belgyógyászati diagnosztika 
c. tárgykörből. 1924—25-ben a bécsi Collegium 
Hungaricum lakója volt s Wenckebach klinikáján 
működött. A Tisza István tud. társaság II. szak
osztályának rendes tagja. A belgyógyászat köré
ből számos tudományos munkája jelent meg. 

5. M. Ferenc író (1. XIII. köt.). A Kisfaludy-
Társaság 1917-ben rendes tagjául választotta. 
A világháború alatt mint haditudósító színes és 
eleven tollal megirt tudósításokat küldött a kü
lönböző fővárosi hírlapoknak (Pesti Napló, Az 
Est, Az Újság stb.) a harcterekről. Ezeket a cikkeit 
önálló kötetekbe fogvalva is kiadta (Egy hadi
tudósító emlékei, 1916); Az aruvimi erdő titka 
és egyéb szatirák (1916). Az előbbi M. legjelen
tősebb alkotásai közül való. Népszerűbbek azon
ban a pesti társasélet furcsaságait elmésen ki-
gún yoló tárcái és azok a párbeszédei, melyekben 
a lipótvárosi zsidó társasóletet mutatja jellemző 
mivoltában. Mint regényíró, a lélekanalizist tartja 
főhivatásának. Újabb müvei közül az Andor 
egy degenerált pesti zsidó fiatalember életének 
története Pest éjjeli életének rikító rajzával. 
Drámáiban mindig érvényesül ötletessége és 
elevensége. Ki tűnő technikával dolgozik, darabjai 
mindig színszerűek. Kiválik közülük magyar népi 
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szereplőivel és magyaros fölfogásával a háborús 
hangulatot megszólaltató Fehér felhő. A Hattyú 
párisi előadása alkalmából (1927) a francia 
becsületrend keresztjével tüntették ki. Újabb 
munkái: a) Regények, elbeszélések : Ismerősök 
(1917); Az óriás és egyéb elbeszéléseii; (1917); 
Andor (reg., 1918); Á gözoszlop (reg., 1926); 
Az éhes város {új kiad. 1927); b) Drámák: Fehér 
felhő (Nemzeti Színház, 1916); Úri divat (u. o., 
1917); A hattyú (Vígszínház, 1920); Színház 
(három egyfelvonásos, Magyar Színház, 1921); 
Égi és földi szerelem (u. o., 1922); A vörös malom. 
(Magyar Színház, 1923); Azüvegcipö (Vígszínház, 
1924); Csendélet (u. o., 1925); Riviéra (Renais-
sance Színház, (1925); Játék a kastélyban 
(Magyar Színház, 1926). 

6. M. Géza, zenei író. A Zeneművészeti Főisko
lán a zenetörténeti és zeneesztétikái tanszéket is 
átvette. 1919 óta a Pester Lloyd zenekritikusa. 
Újabb művei: Altalános zenetörténet a legrégibb 
időktől a jelenkorig (1916); A zene a szocialista 
társadalomban (1919). 

7. M. István, kertészeti író, megh. Budapesten 
1920 okt. 29. Újabb munkája: A kisgazda teen
dője (1916). 

8. M. János, prelátus, megh. 1919 febr. 13. 
9. M. János (pentelei), festő, megh. Gyulán 

1924 nov. 11. 
10. M. Jenő, író és hírlapíró, a Borsszem Jankó 

főszerkesztője, 1917-ben a Nap c. napilap szer
kesztője, majd főszerkesztője lett, 1926-ban a 
Magyar Hírlap belső munkatársa. Ezenkívül kü
lönböző hazai és külföldi folyóiratokban fejt ki 
publicisztikai és szépirodalmi tevékenységet.. 
Újabb könyvei: Mucsa a fronton (tréfás sorozat 
a világháborúból, Budapest 1916); Ima 1916-ban 
(versek, u. o. 1916); Példának okáért (humoresz« 
kek és szatirák, u. o. 1917); Egy kis bolt törté
nete (reg., u. o. 1918); Amit csak ketten tud
nak (nov., u. o. 1918); A harmadik és egyéb 
történetek (u. o. 1918); A 133 napos rémuralom 
(kortörténetitannlmány,u.0.1919); Die 133tágige 
Sehreckensherrschaft in Ungarn (Weigl Géza 
tanár fordításában, Wien-Berlin 1919). Nyelvé
szeti cikkei a Magyar Nyelvőrben jelentek meg 
M. felesége Schönféld Klári, akinek számos mű 
fordítása jelent meg német lapokban. 
*11. M- Kálmán, jogi író, szül. 1881. Jogi dok

tori oklevelének elnyerése után egy féléven át 
a berlini, egy féléven át a heidelbergi és két 
féléven át a párisi egyetemen folytatta jogi 
tanulmányait, 1907. az egri érseki jogakadémián 
a magyar közjog tanárává nevezték ki. A világ
háború kitörésekor katonai szolgálatra vonult 
be s a körülzárt Przemysl városában a Tábori 
Újságot szerkesztette. 1926 óta a pécsi Erzsébet 
tud. egyetemen a magyar közjog rendes tanára. 
Heves vm. tb. főjegyzője, az egri Gárdonyi Tár
saság alelnöke. Önállóan megjelent munkái: Es-
küdtszékünk(Nagyvárad 1903); Munkások nyug
díja (u.o. 1906); Kormányrendeletek (Eger 1911); 
Döntvényeink jogi természete (u. o. 1913); Nem
zetiségi kérdés (u. o. 1914); Félirat a nemzet
gyűléshez a jogfolytonosság tárgyában (u. o. 
1919); A jogfolytonosság követélményei és a ki--
bontakozás útja (u. o. Í920); Magyar közjog I. 

* 
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(u. 0.1921); Parlamenti illem (Budapest 1922); 
Magyar élet és magyar irodalom Przemyslben, 
1914/15-ben (Eger' 1924); Alkotmányos jog
rendünk és a közjogi provizórium (Pécs 1926). 

12. M- László, szinművész, megh. 1925 febr. 5. 
1924 tavaszán a Lear király címszerepében bú-
•csúzott a közönségtől. 

13. M. Viktor íkaposi), nyűg. államtitkár, 
.megh. Budapesten 1918 ápr. 27. 

Molnári, kisk. Zala vm., (1920) 860 lak. 
Molnárvágása (Mlynárovce), Sáros vármegye. 

.(Tr. Cs.-Szl.) 
Molnaszecsőd, kisk. Vas vármegye, (1920) 781 

.lakossal. 
Molnos (Molnos), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

*Molter Károly, erdélyi író, a marosvásárhelyi 
•reí. kollégium tanára, szül. Óverbászon 1890. No
vellákat, karcolatokat, szatírákat, kritikákat, hu
moreszkeket irt erdélyi lapokba. Harámbasák 
(1920) és Özvegyország (1924) c. színműveit Ma
rosvásárhelyen előadták. Novelláskötete: Majd
nem hősök (Marosvásárhely 1924); Tank (1926.) 

Moltke, Helmuth Johannes von, porosz vezér
ezredes, megh. 1916 jún. 18. Emlékiratai halála 
után jelentek meg: Erinnerungen, Briefe, Doku-
mente 1877—1916(1922); Aufzeichungen, Brieíe 
und Reden (1923). 

Molvány, kisk. Somogy vármegye, (1920) 433 
.lakossal. 

*Moly Tamás, író és hírlapíró, szül. Budapesten 
1875 jan. 27. Újságírói működésén kívül regé
nyeket ír s kivált érdekes, kalandos detektiv-
regényei kedvelt olvasmányai a közönségnek. 
Munkái: Három novella (Gyoma 1917); A jött-
.ment (u. o. 1918); Az igaz élet (színmű, u. o. 1919); 
Box (Budapest 1919); Szegedi Emma színésznő 

. (u. o. 1925); Kalandok és kalandorok (u. 0.1920); 
Vörösbegy kalandjai I—III. (u. o. 1918—1920); 
A szenzációin. 0.1921), Álarcos játék(a.o. 1921); 
A mester (u. o. 1921), Bluff (u. o. 1924); Karne
vál Velencében (u. o. 1925). 

Molyfalva (Molin), Torontál vm. (Tr. SzHSz). 
*Mombert, Alfréd, német költő, szül. Karls-

ruheban 1872 jan. 6. A neomiszticizmus legna
gyobb német képviselője. Plató, az újplatoniz-
mus, Dante, a középkor nagy misztikusainak kép
gazdagsága jelentkezik itt modernebb, nyugtala
nabb formában. (Tag u. Nacht (1894); Der Gltt-
hende (1896); Die Schöpf ung (1897); Der Denker 
(1904). Legjelentékenyebb műve Aeon c. drámai 
trilógiája: Aeon der Weltgesuchte (1907); Aeon 
zwischen den Frauen (1910); Aeon vor Syrakus 
(1911). Újabb müvei: Der Held der Erde (1919); 
Atair (1925). Verseinek válogatott gyűjteménye: 
Der himmlische Zecher (1909, 2. kiad. 1922). 

*Monabi, város Ecuadorban, becslés szerint 
125,000 lak. 

Monaco, Franciaország védnöksége alatt álló 
íüggetlen fejedelemség 1918 szept. 17 óta. Ter.1'5 
kmV (1922) 23,418 lak. Fővárosa M., 2037 lak., de 
Montecarlóval és La Condamineval képez egy 
községet. M. alkotmánya 1911-ből való s 1917. 
újították meg. Eszerint 12 tagú, 4 évre választott 
nemzeti tanács intézi a közügyeket. 

^Mouadozoa (állat), a Véglények (Protozoa) el
nevezésére újabban használt név. 

•Monagas, venezuelai állam, régebbi neve Matu-
rin, ter. 28,900, (1920) 62,421 lak. 

Monaghan, E.-Irország egyik grófsága Ulster-
ben, 1. lllster. 

Monaj, kisk. Abaúj-Torna vm., (1920) 427 lak. 
Monasztir (Monastir), város Jugoszlávia Bi-

tolj kerületében, (1921) 28,418 lak. 1915 dec. 4. 
Gallwitz tábornok hadserege elfoglalta; a szer
bek és franciák 1918 nov. 18. vették vissza. 

*Mond, Alfréd, sir, angol politikus és nemzet-
gazdász, szül. Farworthban 1868 okt. 23., mint 
M. Ludwig híres vegyi gyáros fia. A cambridgei 
és edinburghi egyetemen tanult s ügyvéd lett, 
majd belépett a Brunner, M. & Co. cégbe, mely 
legnagyobb angol vegyi gyárnak 1895 óta igazga
tója s azonkívül az általa alapított M.-f éle nickel-
és gázgyáraknak is elnöke. 1906-ban liberális 
programmal képviselő, majd 1921. közegészség
ügyi miniszter lett. A parlamentben nagy fel
tűnést keltő támadóbeszédeket tartott a szovjet 
és a szocializmus ellen, 1925. pedig az agrár
kérdés miatt különvált Lloyd Georgetól, belépett 
a konzervatív pártba s új választásnak vetette 
magát alá. Több kereskedelempolitikai müvet írt. 
Főmunkája: Questions of to-day and to-morrow 
(1912). 

Mondorlak (Mándruloc), Arad vm. (Tr. R.) 
"Mondseei magyar tízparancsolat-töredék, a 

bécsi volt cs. és kir. udvari, most Nemzeti Könyv
tár 3571. sz. XV. sz.-i latin kódexébe 1465—67 
közt jegyzett magyar nyelvemlék. Maga a kó
dex Magyarországon írt, innét a felsőausztriai 
mondseei bencésmonostor könyvtárába s onnan 
II. József császár szekularizációja (1787) követ
keztében jelenlegi őrzőhelyére került zsolozsmás-
köny v. Latin naptárába és minden szentek litá-
niájába a magyar szentek teljes számban fel 
vannak véve, verses antifónák is olvashatók 
róluk a kódexben. Több kivágott lapjának cse
kély szövegmaradványából megállapítható, hogy 
magyar nyelvű imádságok is voltak belejegyezve, 
egyik félig kivágott (12 b.) lapjának 11 sornyi 
magyar szövege pedig a legrégibb magyarnyelvű 
tízparancsolat IV—VII. parancsolatát őrizte meg 
a hozzávaló rövid magyarázatokkal. E rövid ma
gyar szöveget is csak a hátlapjára irt latin imád
ság mentette meg az osztrák bencések pusztítá
sától. Jakubovich Emil magyar nemzeti mú
zeumi igazgatóőr fedezte fel 1923. Közölve Ma
gyar Nyelv, 1924. 

Monet, Ólattde, francia festő, megh. Giverny-
ben (Normandia) 1926 dec. 6. 

Moneta, Ernesto, olasz publicista és békebarát, 
megh. Milanóban 1918 febr. 10. 

*Mongalla, Angol-Egyiptomi-Szudán egyik tar
tománya, ter. 220,000 km2, (1922) 213,270 lak. Fő
városa M., 9000 lak. 

Mongólia, szabad szovjet-állam, ter. 2.750,000 
km2, 2.400,000 lak. Fővárosa: Ulan-Butor-Choto 
(régebben ürga), 30,000 lak. Története. 1911-ben 
a khutuktu-khánt ismerték el M. császárának, 
1912. orosz, 1913. mint független állam kínai véd
nökség alá került. 1919 júl. 18. megszűnt M. auto
nómiája s 1921. Ungern-Sternberg orosz tábornok 
újból a buddhista khutuktut helyezte M. élére. 
1920 júl. 10. a bolsevikok szabad állammá nyíl-
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vánították, 1921. államközösségbe lépett Szovjet
oroszországgal, 1924. az utolsó khutuktu halála 
után az egyház-állam jellege végleg megszűnt s 
népbiztosok tanácsa foglalta el annak helyét. 
A kinai fennhatóság elismerését és a bolsevik 
csapatok visszavonását az 1924 máj. 21-iki orosz
kínai szerződés biztosította, de ez kivitelre nem 
került; az állani ólén népbiztosok tanácsa áll, 
mellettük pedig az egyházi vezető a főláma. V. ö. 
Xaramuislev, M. and Western China (1925). 

Monmouth, grófság Angliában, ter. 1602 kma, 
j(i93i) 450.700 lak. Fővárosa M., 5207 lak. 

Monó (Mánáu), Szilágy vm. (Tr. R.) 
Monok, nagyk. Zemplén vm., (1920) 2977 lak. 
Monor, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., (1920) 

12,347 lak. 
Monora (Mdnarade), Alsó-Fehér vm. (Tr. R.) 
Monorfalva (Monor), Beszterce-Naszód vm. 

{Tr. R.) 
Mónosbél, kisk. Borsod, Gömör és Kishont 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 313 lak. 
Monosfalu (Moráreni), Maros-Torda várm. 

£Tr. R.) 
Mónosokor, kisk. Baranya vm., (1920) 285 lak. 

*9Ionosperinia (Moi.), rendes termékenyítési 
folyamat, melynél a petét egyetlen liímcsirasejt 
termékenyíti meg. Ellentéte: a di- és polysper-
mia, melynél két, illetőleg még ennél is nagyobb 
számú hímcsirasejt vesz részt a petesejt megter
mékenyítésében. 

Monospetri (Petreni), Bihar vm. (Tr. R.) 
Monostor (Mánastur), Temes vm. (Tr. R.) 
Monostorapáti, kisk. Zala vármegyében, (1920) 

1432 lak. 
Monostorpályi, nagyk. Bihar vm., (1920) 2126 

lakossal. 
Monostorszeg (Backi Monostor),B&es-Bodiog 

vm., (192D 5433 lak. (Tr. SzHSz.) 
Monostorszentgyörgy (Manastire), Temes 

vm. (Tr. R.) 
Monoszló, kisk. Zala vm., (1920) 424 lak. 

•Monotrop szervezetek (Wolo, azok az élő szer
vezetek, melyeknek alkalmazkodó tehetsége kor
látolt. Ellentétei: a polytrop szervezetek. 

Monreale, város Olaszországban, Szicília szi
geten, (i9?i) 23,966 lak. 

Mons (fiam. Bergen), Hennegau belgiumi tar
tomány fővárosa, (1924) 28,088 lak. 
*Montagu (ejtsd: moatégiá),EdwinSámuel, angol 

államférfiú, szül. 1879 febr. 6., megh. Londonban 
1924 nov. 15. Lord Swaythling 2. fia volt; Cam-
bridgeben tanult s 1906. a parlament tagja volt 
liberális programmal. 1910-ben indiai alálíamtit-
kár, 1914-ben lancasteri kancellár, 1915. a pénz
ügyminisztérium titkára, 1916. a lőszerügyek 
minisztere, 1917. indiai államtitkár lett, amely 
minőségben másodszor is Indiába ment s haza
érkezvén, az indiai önkormányzatot sürgette s 
annak tervét kidolgozta. Az ezt tartalmazó tör
vényjavaslatot 1919 dec. fogadta el az alsóház. 
Később nézeteltérése támadt Lord Reading indiai 
.alkirállyal és egy szándékosan elkövetett indisz
kréció után a politikai élettől visszavonult és 
pénzügyi téren érvényesítette tehetségét. 

Montana, az Északamerikai Egyesült Államok 
•sgyiko, ter. 378,506 km*, (1920) 548,889 lak. 

Montauban, francia város Tarne-et-Garonne 
départementban, (1921) 26,094 lakossal. 

*Montclair, város az amerikai Egyesült Álla
mok New-Jersey államában, (1920) 28,810 la
kossal. 

Monté Carlo, város Monaco fejedelemségben, 
(1922) 10,827 lak. 

*Monte Citorio, Piazza di, tér Rómában, 
Augustus obeliszkjeivel. Itt van az olasz kép
viselőház, melyet politikai nyelven M.-nak is ne
veznek. 

Montecuccoli Rudolf gróf, tengernagy, megh. 
Badenban 1922 máj. 17. 

•Monté Grappa, 1. Grappa hegység (XX. köt). 
Montelius, Oscar, svéd archeológus, megh. 

Stockholmban, 1921 nov. 5. 
*Montello, 13 km. hosszú dombsor a Piavénái. 

Csapataink József főherceg vezérle tével 1917 jún. 
15. lépték át a Piavét ós elfoglalták a M. K.-i 
részét, de jún. 23. ismét ki kellett üriteniök. Innen 
indult ki 1918 okt. 24. a 8., 10. ós 12. olasz had
sereg nagy Piave-átkelése. 

Montenegró (Crnagora, 1. XII. köt.), régebben 
királyság, az 1919-iki békeszerződés óta a Szerb-
Horvát-Szlovén királyság egyik országrésze, ter. 
9668 km2, (1921) 199,857 lak. Története. Köz
vetlenül a világháború kitörése előtt már tervbe 
vették M. egyesülését Szerbiával s a vámközösség 
létre is jött, azonban a politikai egyesülés nem 
történt meg. A háborúban M. az ententehoz csat
lakozott s 1915 júl. 3. Skutarit megszállta, azon
ban 1916 jan. a Lovcsen ostroma és M.-nak az 
osztrák-magyar hadseregtől történt megszállása 
után, jan. 25. letette a fegyvert, Miklós király 
és minisztériuma Lyonba, majd Bordeauxba 
menekült. 1918 nov. 26. a podgoricai nemzet
gyűlés elfogadta a Jugoszláviával való egyesü
lést, jóllehet sem az uralkodó, sem a nép nem 
helyeselte azt, amiért csupán a király halála után 
(1921 márc. 1.) jöhetett létre az unió, amelyet 
azonban a kiskorú király gyámja, Milénarégensnő 
nemismert el. V. ö.: Seton- Watson, The southern 
slav question; Forbes, The Balkans; Jovan 
Cvific, La péninsule Balkanique; Dénis, La 
grandé Serbie; Radovich, The question of Monte
negró. 

Monterey, Nuevo León mexikói állam fővá
rosa, (192D 88,454 lak. 

*Monteria, a colombiai Bolivár departamento 
fővárosa, (1918) 23,268 lak. 

*Montero-Rios, í?w#e?izo,spanyol politikus, szül. 
Santiago de Compostelában (Coruíía) 1832 nov. 
13., megh. Madridban 1914 máj. 12. A teológia 
tanára volt a santiagói, oviedói, majd a madridi 
egyetemen, Santiagóban alapította a La Opinión 
Publica c. politikai újságot. 1869-ben képviselővé 
választották (haladópárti). Az ultramontanizmus 
ellensége, a demokratikus monarchia védelme
zője volt. Államtitkár, majd miniszter lett; a for
radalmi időben a klerikális párt részéről elkese
redett támadásokban volt része. 1872-ben a bün
tetőtörvénykönyv kodifikáló bizottságának tagja 
lett. Részt vett 1883. Herrera, 1885 ós 1892—33. 
Sagasta kabinetjében. 1893-ban a szenátus tagja 
lett, 1894—95. és 1899. annak elnöke volt. A 
spanyol-amerikai háborút befejező párisi béke-
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kötésben mint a spanyol delegáció elnöke vett 
részt. 1903—6. vezére volt a liberális pártnak, 
mint ilyen 1905. kormányt is alakított. 1909-től 
haláláig ismét a szenátus elnöki tisztségét viselte. 

Monté San Giuliano, város Olaszországban, 
(192D 31,148 lak. 

Monté Sant' Angelo, város Olaszországban, 
Poggia tartományban, (1921) 23,573 lak. 

Monté Sant Gábrielé, hegy a Karsztban, a 
világháború folyamán különösen a 11. Isonzó-
csatában folytak véres harcok birtokáért. 

Montesquiou-Fezensac, Róbert, gróf, francia 
író, megh. Mentoneban, 1921 dec. 15. 

•Montessori, Maria, orvos-pedagógus, a róla 
elnevezett M.-módszer (1. XIV. köt.) alkotója, szül. 
Chiaravalleban (Ancona mellett) 1869. Az első női 
orvos volt Olaszországban. 1900. a pedagógiai 
antropológia tanára lett a római egyetemen, 1922 
óta pedig az olasz iskolák állami felügyelője. 
Müvét, melyben rendszerét ismerteti, több nyelvre 
lefordították (angol kiad. The M.-system, 1925). 

Monteverde Giulio, olasz szobrász, megh. 
Rómában, 1917 okt. havában. 

Montevideo, 1. departamento Uruguay köz
társaságban, ter. 664 km", (1924) 422,499 lak. Fő
városa : M., 422,499 lak. 

Montgomery, 1. az amerikai Egyesült-Államok 
Alabama államának fővárosa, (1922) 43,464 lak. 
— 2. M., angol grófság Walesben, ter. 2064 km2, 
(1921) 51,317 lak., fővárosa M. 

Montignies sur Sambre, belgiumi város Hen-
negau belga tartományban, (1924) 25,115 lak. 

Montlucon, francia város Allier département-
ban, (1921) 36,114 lak. 

Montpellier, francia város Hérault départe-
mentban, (1921) 81,548 lak. 

Montreal, Kanada legnagyobb városa, Québec 
tartományban, (1921) 618,506 lak. 

Montreuil-sur-Bois, Paris kerületéhez tartozó 
francia város, (1921) 51,026 lak. 

Montrouge, város Franciaországban, (1921) 
25,813 lak. 

Monyhád (Ghminany), Sáros vármegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Monyó (Monio), Krassó-Szörény vármegyé
ben. (Tr. R.) 

Monyoró (Máneráu), Arad vm. (Tr. R.) 
Monyoród, kisk. Baranya vm., (1920) 576 lak. 
Monyorókerók (Eberau), Vas vm. (Tr. A.) 
Monyorósd, kisk. Baranya vármegyében, (1920) 

195 lak. 
Monza, város Olaszországban, Milano tarto

mányban, (1921) 57,060 lak. 
•Monzie, Anatole de, francia államférfiú, szül. 

1876. Eredetileg ügyvéd és újságíró, 1909 óta 
egyszersmind képviselő republikánus-szocialista 
programmal, majd szenátor lett, 1917. a keres
kedelmi tengerészet alállamtitkára, majd moszk
vai követ, 1925. Painlevó kormányában közokta
tásügyi miniszter, 1926. Herriot kormányában 
pénzügyminiszter. M. a háború utáni gazda
ságpolitikai problémákkal foglalkozik. Magyar
országon is járt; belpolitikailag a radikálisok 
felé hajlik. 

*Moór Gyula, jogtudós, szül. Brassóban 1888 
aug. 11. Jogi doktorátusát sub auspiciis Regis 

tette le, 1914. az eperjesi jogakadémián a jog
filozófia és büntetőjog tanára, 1917. a jogfilozófia 
egyet, magántanára, 1918. a kolozsvári egyete
men a jogbölcselet rendes tanára lett. 1925-ben 
a Magy. Tud. Akadémia lev. tagjául választotta. 
Főbb müvei: Stammler helyes jogról szóló tana 
(Magy. Jogászegyleti értekezések, Budapest 1911); 
Die Reform des ung. Schwurgerichtes (Stuttgart 
1914); A bolsevizmus elméleti alapjai (Budapest 
1921); Macht, Recht, Morál (Szeged 1922); Beveze
tés a jogfilozófiába (Filozófiai Könyvtár, Buda
pest 1923); Az Ember Tragédiája jogbölcseleti 
megvilágításban (Napkelet, 1923); A jogi- szemé
lyek elméletéről (Akad. székfoglaló, 1926). 

•Moore (ejtsd: múr), John Bassett, amerikai 
jogász, szül. Szmirnában (Delaware) 1860 dec. 3. 
Előbb ügyvéd volt, de már 1887. az államtitkár
sághoz osztották be. 1891-ben a Coloinbia-egye-
temen a nemzetközi jog és diplomácia tanára, 
1898. a külügyi államtitkár első asszisztense lett 
s mint ilyen számos alkalommal képviselte az 
Egyesült-Államokat fontos nemzetközi konferen
ciákon. Művei főleg Amerika közjogát és a nem
zetközi jog fejlődését tárgyalják. 

Mór, nagyk. Fejér vm., (1920) 10,522 lak. 
Móra Ferenc, író, 1917. a szegedi városi mú

zeum és a Somogyi-könyvtár igazgatója lett. 
Később a Világ című napilap egyik szerkesztője, 
majd a Magyar Hírlap főmunkatársa volt. Újabb 
művei: Kincskereső kis ködmön ; Katóka 
könyve; Könnyes könyv (1921); Tömörkény 
(1922); A festő halála (1922); Dióbél királyfi, 
(1922); Somogyi Károly1 emlékezete (1923); Geor-
gikon (1925); Csizmadiák, császárok, királyok 
és egyéb céhbeliek (1926). Sajtó alatt: Nádi he
gedű; Véreim; Napok és holdak; Sokféle; 
Olasz úr; Hóbiárt basa asszonyai. V. ö. Alszeghy 
Zs., Vázlatok (1925). 

Moradabad, város Brit-Előindia Egyesült-pro
vinciájában, (1921) 82,671 lak. 

Mórágy, nagyk. Tolna vm., (1920) 2087 lak. 
Moraht, Ernst, német katonai iró, megh. 1918 

mára 21. 
Morálstatisztika (1. XIV. köt.). A M.-ban az 

alábbi újabb adatokat közöljük az elválásokról és 
az öngyilkosokról: Az elválások száma volt az 
1921—25. éveket sorjában véve 6188, 7419,6932, 
6102, 5750. Bár 1923 óta csökken az elválások 
száma, mégis igen magas az, ha a háború előtti 
Magyarország utolsó békeévének adatával hason
lítjuk össze, amikor 7842 házasság bontatott fel 
jogerősen. Még élesebben mutatják az elválások 
számának nagyságát a kötött házasságokkal való 
viszonyításból származó arányszámok, melyek 
szerint 1923-ban 1000 új házasságkötésre esett 
felbontífct házasság 45-6°/o, míg 1921-ben 66-3, 
1922-ben 83,1923-ban 88,1924-ben 83-2,1925-ben 
75-6°/0. Meg kell még említeni azt a körülményt, 
hogy a felbontott házasságok közül a most emlí
tett 5 év sorrendjében 3429, 4170, 3896, 3549, 
3306 házasságban gyermek nem született. Az 
öngyilkosságok száma 1921-ben 2088,1922-ben 
2200, 1923-ban 2399, 1924-ben 2313 és 1925-ben 
2443 volt. A súlyos gazdasági viszonyok, a meg
lazult erkölcsi felfogás és a vallástalanság szo
morú eredményei e számok. 
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•Morand (ejted: moran), Paul, francia író, szül. 

1888. Diplomáciai szolgálatba lépett és a külföldi 
propaganda osztályfőnöke lett. Dadaista versek
kel lépett a nyilvánosság elé, de nagy sikereit 
novelláival aratta. Művei: Lampes á arc (versek); 
Feuilles de tempórature (versek); Tendres stocks 
(nov.); Ouvert la nuit (nov.); Fermé la nuit (nov.) ; 
Lewis et Irene (reg.); L'Burope galante nov.) 
*Morava (cseh) a. m. Morvaország. 
Morava, kerület a Szerb-Horvát-Szlovénkirály

ságban, ter. 2899 km*, (1921) 183,959 lak. 
Moraván (Moravany), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Moravcsik, 1. Ernő Emil, orvos, megh. Buda

pesten 1924 okt. 9. 1924-ben a Magy. Tud. Aka
démia levelező tagja lett. Elmekor és gyógytan c. 
munkájának 3. kiadása 1922. jelent meg. 

2. M. Géza, író és pedagógus, 1925. a Zene
művészeti Főiskola igazgatója lett. 
*3. M. Gyula, görög-filológus, szül. Buda

pesten 1892 jan. 29. Bölcsészeti tanulmányait 
mint az Eötvös-kollégium tagja a budapesti egye
temen végezte 1914.1915—1920-ig orosz fogság
ban volt. 1920—23-ig a budapesti VI. ker. leány
gimnáziumban tanított, 1923. az Eötvös kollé
gium tanára lett. 1924-ben a középkori görög filo
lógia magántanárává habilitálták a budapesti 
egyetemen. Fő müvei: A csodaszarvas mondája 
a bizánci íróknál (Egyet. Phil. Közi., 1914); Pan-
tokrator-monostor (1923); Attilas Tod in Ge-
schichte und Sage (Körösi Csorna Archivum,1926); 
A Heléna és Faust-jelenet történeti kerete 
(Egyet. Phil. Közi., 1926); Álmos neve Konstanti
nos Porphyrogenitosnál (1926). Számos folyóirat
ban jelentek meg tanulmányai a középkori görög 
filológia köréből. 

*Moravia, Morvaország latin neve. 
Moravská Ostrava, 1. Mahrisch-Ostrau. (XX. 

kötet.) 
*Morazán, San Salvador középamerikai köz

társaság egyik departamentója, régebbi neve 
Yotera, 81,000 lak. 

Mor bihan, Franciaország egyik départementja, 
ter. 7093 km2, (1921) 546,047 lak. 
•Morei, Edmund, kiváló angol politikus és pub

licista, szül 1873 júl. 10., megh. Londonban 1924 
nov. 13. Kora ifjúságától kezdve a radikális irány 
híve volt s először a belgiumi Kongó gyarmatosí
tásának borzalmait leplezte le. 1904-ben a Kongo-
Reform-Associationt alapította meg. 1912—14-ig 
a nyugatafrikaibizottság tagja és képviselő volt. 
Már a háború előtt pacifista irányban működött 
és a németek elleni gyűlöletet nagy mértékben 
enyhítette. Mint a háború ellenségét rövid ideig 
fogságban tartották. Egyike volt a legelsőknek, 
akik a versaillesi béke igazságtalanságai ellen 
nyíltan felléptek. 1921 óta a munkáspárthoz 
csatlakozott, de mandátumot nem kapott. M. szer
kesztője volt a radikális Foreign Affairs heti
lapnak. Fő munkái: Tsardom's part in the war 
(1918); Truth and the wár (1920). Magyarul meg
jelent : Rossz dolog a háború (ford. Kunfi Zs.). 
V. ö. Brentano, Der Weltkrieg und E. M. (1921). 

Morelia, Michoacan mexicói állam fővárosa, 
(192D 40,042 lak. 
•Morelli, 1. Gusztáv, sztomatológus, szül. Buda

pesten 1879 febr. 20. Budapesten, Berlinben, 

| Zürichben, Londonban, Parisban tanult; 1923. 
egyetemi magántanárrá képesítették. 1925-ben 
a Fogorvosi Szemle főszerkesztője lett. Körül
belül félszáz magyar, német és angol szaktudo
mányi dolgozatán kívül főműve: A száj beteg
ségei (Budapest 1922). 

2. M. Károly, orvos, megh. Budapesten 1916 
ápr. 13. 

Morelos, mexikói állam, ter. 4964 km2, (1921) 
103,519 lak. 
•Morét y Pendergast, Segismundo, spanyol 

államférfiú, szül. Cadizban 1838 jún. 2., megh. 
Madridban 1913 jan. 28. A politikai közgazdaság
tan tanára volt. 1863-ban liberális képviselő lett, 
résztvett az 1868-iki forradalomban, 1870. előbb 
gyarmatügyi államtitkárrá.majd pénzügyminisz
terré nevezték ki Prím tábornok kormányában. 
1872-ben Angliában volt spanyol követ, majd 
egy nagy londoni bank igazgatóságát fogadta el. 
Hazatérve, 1879. ismét képviselővé választották. 
1885., 1893—93-ig külügyi, 1885—88-ig belügyi, 
1897. gyarmatügyi miniszter volt. Utóbbi minő
ségében Cuba és Porto-Rico autonómiáját sür
gette és 1898. minden erejével meg akarta aka
dályozni az amerikai háborút. Mint a liberális 
párt vezére, 1905—1906-ig, majd 1909. néhány 
hónapig miniszterelnökséget viselt, bukása után 
haláláig a kamara elnöki tisztségét látta el. 

Morf, Heinrich,,német filológus, megh. Thun-
ban 1921 jan. 23. Újabb műve: Die romaniáchen 
Literaturen (1908). 

Morgan (ejtsd: morgen), John Pierpont, ameri
kai bankár, M. J. P. (1. XIV. köt.) üa, szül. 1867. 
A Harward-egyetemen tanult és Cambridgeben 
lett jogi doktor. Atyja halála után a M.-bankház 
vezetését ő vette át s ő hozta össze azt a bankár
szindikátust, mely 100 millió arany dollár köl
esönt adott New York városnak. A háborúban 
a munició-trustot létesítette. Az amerikai hadi-
kölcsön megszervezésénél is döntő szerepe volt. 
1923-ban a közönség rendelkezésére bocsátotta 
az atyja által létesített s ő általa is gyarapított 
világhírű könyvtárát, ahol a kutatók számára na
gyobb alapítványokat is létesített. 

Morgonda (Merghindeal), Nagy-Kük üllő vm 
(Tr. R.) 

Móricföld (Moriffeld), Temes vm. (Tr. R.) 
Móricz, 1. Pál, író, 1916.aPetőfl-Társaságtagja 

lett. 1919-ben a Magyarság szerkesztőségébe 
lépett, 1920. mint felelős szerkesztő Hazánk c. 
politikai hetilapot indított. Újabb művei: A fer-
getegböl (1917); A rejtelmes Alföld (1926); Ma
gyar sirató (1926). 

2. M. Zsigmond, író; a Nyugat egyik fő
munkatársa. Újabb regényei közül jelentősebbek 
A galamb papné, amely a falusi kálvinista pap 
családi életét festi túlzóan naturalisztikus színe
zéssel, lehangoló hatást keltve. Ebbe a tárgykörbe 
kapcsolódik legnagyobb terjedelmű regénye, A 
fáklya, egy fiatal falusi kálvinista pap tragikus 
életsorsának megdöbbentő rajza. A Légy jó mind
halálig cimű regényében hősének, egy debreceni 
kisdiáknak szenvedéseit beszéli el erős együtt
érzéssel. Tehetségének új oldalát, a történeti tárgy
hoz való érzékét mutatja a Tündérkert c. re
génye, Báthory Gábornak, az utolsó Báthorynak 
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a története. Regényírói működésének egyik leg
értékesebb terméke a Pillangó e. idill, kedves és 
vonzó rajza egy debreceni fiatal pár szerelmi tör
ténetének. Ujabb elbeszélései közül értékesebbek 
a háborús tárgyúak (Szegény emberek; A tűznek 
nem szabad kialudni). Van néhány kitűnően fej
lesztett novellája, amelyben igazi élet lüktet. 
Újabb drámái kevésbbó szerenesés alkotások, mint 
a korábbiak. A Búzakalász társadalmi vígjáték a 
jelen politikai viszonyainak a sodrába helyezve, 
a Vadkan a XVII. század magyar főúri életéből ád 
egy rikító színekkel, túlzó naturalizmussal kiszí
nezett képet. M. az ú. n. Nyugatos irány legünne
peltebb regényírója. Regényeivel, elbeszéléseivel, 
nagy olvasóközönséget és nagy népszerűséget szer
zett, ebben része van annak is, hogy szereti ki
élezni az erotikus vonásokat. Újabb munkái: 
a) Regények: Kerek Ferkó (1914); A fáklya 
(1917); Bováry úr (az Isten háta mögött című 
regényének új címlap-kiadása, 1917); A szerel
mes levél (1918); Légy jó mindhalálig (1920); 
Tündérkert (1922); Házasságtörés (1923); Jó 
szerencsét (1923); Pillangó (1925); Kivilágos 
kivirradtig (1926). b) Elbeszélések : Kárpáti vi
har (1915); A tűznek nem szabad kialudni (1916); 
Nem élhetek muzsikaszó nélkül (1916); Korák 
szultán (1917); Szegény emberek (1917); Vidéki 
hírek és más elbeszélések (1917); A násztehén 
(1918); Magyarok (1918); Vérben, vasban (1918); 
Egy akol, egy pásztor (1923). c) Drámák: Pa
csirtaszó(1917); Szerelem (I—VII., egyfelvonáso
sok, 1912—1918); Fortunatus (1918); Búzaka
lász (vígjáték, Renaissance Színház, 1924); A 
vadkan (szinmű, u. o., 1924). 

Morioka, japáni város, (1920) 42,400 lak. 
Morley (ejtsd: mórié), John, viscount, angol po

litikus és író, megh. Wimbledonban 1923 szept. 23. 
A világháború kitörésekor visszavonult és em
lékezéseit Recollections címen irta meg (2 köt. 
1917). 

Morlin Emil, pedagógus, megh. Budapesten 
1917 ápr. 19. 

Moró (Moráu), Szolnok-Doboka vm. (Tr. R.) 
Mórockarcsa (Mórockarca), Pozsony vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Morovnó (Morovno), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Morrison, George Ernest, angol újságíró, 

megh. Sidmouthban 1920 máj. 30. 
Mortalitási táblák. A M.-nak gyakorlatilag 

azok a leghasználhatóbb adatai, amelyek a való
színű élettartamra vonatkoznak. A háború utáni 
idóből ilyen adatok még nem állanak rendelke
zésre, a háború előtti adatok azonban azt mutat
ják, hogy a halandóság javulásával valamennyi 
kultúrállamban növekszik a valószínű élettartam. 
Az is érdekes megállapítása a M.-nak, hogy a nők 
valószínű élettartama minden államban nagyobb, 
mint a férfiaké. Természetesen ott, ahol a halan
dóság a ledkedvezőbb, többnyire ugyanott a leg
magasabb a valószínű élettartam. Norvégiában pl. 
az 1901—1910-iki adatok szerint a valószínű élet
tartam a férfiaknál 54—82, a nőknél 57—70 év. 
Dániában (1906—1910) a férfiaknál 54—90, a 
nőknél 57—90 év. Svédország népességének való
színű élettartama is majdnem eléri ezeket az 
arányszámokat, az 1901—1910-iki adatok szerint 

53—54, illetve 56—98 év. Ellenben Németország-
ban(1910—1911)a valószínű élettartam a férfiak
nál már csak 41—47, a nőknél 50—68. Magyar
országról csak 1900—1901-ről van adatunk, mely 
szerint a valószínű élettartam a férfiaknál 25—40, 
a nőknél 39—60 év. A viszonyok azóta bizonyára 
nálunk is erősen javultak, de még messze vagyunk 
a Skandináv államok kedvező mortalitásától. 

Morva (Muroviany), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Morvamogyoród (Moravské Lieskové), Tren-

csén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Morvaország (cseh. Morava), 1918-ig Ausztria 

egyik koronatartománya, most a Cseh-Szlovák 
köztársaság része, Sziléziával együtt ter. 26,738 
km*, (i92i) 3.335,152 lak. 

Morvaőr (Stráze), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Morvaszentjános (Svaté Jány), Pozsony vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Morvay, 1. Győző, író és pedagógus, 1918. tan

kerületi főigazgatói címet kapott, 1926. mint az 
Árpád-főgimnáziumigazgatója nyugalomba ment. 

*2. M. Zoltán (álsódraskóci), író, szül. Debre
cenben 1875 nov. 28. Mint nyomdász beutazta 
Európát, azután Debrecenben telepedett le. 
1903—06-ig Debrecenben Budnyánszky Gyulá
val együtt szerkesztette a Csokonai Lapok c. 
írod. és kritikai folyóiratot, 1912. Marosvásár
helyt a Haladás c. írod. hetilapot, 1918-tól u. 0. 
a Tükör c. politikai hetilapot, 1924. az Erdélyi 
Könyvbarátok Társasága c. irod. vállalatot. Mun
kái: Szürke történetek (Debrecen 1902); Egy 
ezer mérföldes séta története (u. o. 1902); Angol 
kisasszony (bohózat, u. o. 1902); Egy 6000 
km.-es séta története (Marosvásárhely' 1909); 
Troubadour és Társai (reg., u. o. 1913); Ran
devú (vígj., u. 0. 1915); Októberi fellegek (reg., 
u. o. 1920); Naplemente (sajtó alatt). 

Mosdós, kisk. Somogy vm., (1920) 1080 lak. 
Moser, Július, német szobrász, megh. Berlin

ben 1916 jan. 16. 
Moskóc (Moskovec), Turóe vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Mosnica (Mosnifa), Temes vm. (Tr. R.) 
Mosóbánya (Báifa), Szilágy vm. (Tr. R.) 
Mosóc (Mosovce), Turóc vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Mosód (Mostenica), Zólyom vármegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Mosón vármegyéHl. XIV. k.)a trianoni békeszer

ződés ketté osztotta, amennyiben 1087 km2-nyi terü
letet 46,074 lakossal Német-Ausztriának itólt oda; 
a megmaradt rész területe (a Pozsony vármegyé
ből megmaradt és közigazgatásilag hozzácsatolt 
szigetközségekkel) 949 km2, lakossága 1869-ben 
41,290, 1910-ben 49,764, 1920-ban pedig 53,227 
lélek volt. Anyanyelvre nézve volt a lakosság 
között 29,117 magyar (54-7°/0), 20,734 német 
(39»/0),220tót(0-4»/0),8román,l rutén, 2961 hor
vát (5-6Vo), 20 szerb és 166 egyéb (0-3»/0)- Hit-
felekezetre nézve 46,490 róm. kat. (87'3»/0), 60 
gör. kat. (0-l°/0). 354 reform. (0-7%), 5234 ág. h. 
ev. (9-8«/0), 23 gör. kel. (0-1%), 7 unit, 1053 izr. 
(2°/0) és 6 egyéb. Foglalkozására nézve ekként 
oszlott meg a vm. kereső népessége (24,258): ős
termelés 14,604, bányászat 1, ipar 4653, keres
kedelem és hitel 556, közlekedés 503, közszol
gálat és szabadfoglalkozások 801,734 véderő-
k. m. n. napszámos 316, nyugdíjas 758, házi, stb 
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«seléd 1209, egyéb és ismeretlen foglalkozású 
123. Az eltartottak száma 28,969. Közművelődés 
tekintetében a népesség 80'5%-a tud írni-olvasni, 
& 6 éven felüli népességből 90-5°/0. A vm. meg
maradt területén 115 iskola van, összesen 10,440 
tanulóval és pedig: kisdedóvó 13, mindennapi 
elemi iskola 52, általános ismétlő 32, gazda
sági ismétlő 14, iparos- és keresk. tanonciskola 
2, polgári iskola 3, azonkívül 1 gimnázium és a 
gazdasági akadémia Magyaróvári. Közigazgatás. 
A trianoni békekötés után a vm.-ben Magyar
óvár rendezett tanácsú városon kívül csak 2 
csonka járás maradt meg, ú. m.: 

Járás, város 

Magyaróvári ... 
Rajkai 
Üagyaróvár rtv. 

Összesen 

% Népesség 

I«lij 
24 
7 
1 

32 

34.56S 
11,559 
7,100 

83,227 

Ebből 

magyar 

20,779 
3,501 
4,837 

29,117 

német III 

20,734 

horvát 

939 
1,976 

46 
2,961 

Lakó
házak 
száma 

4,894 
1,732 

518 
7,144 

A megmaradt területen van 18 nagy- és 20 kis
község. A községek általában középnagyságúak. 
5000-en felüli lakossal a rendezett tanácsú váro
son kívül csak Mosón van (6425 lak.), 2000-en 
felül pedig 8 község. Mosón vm. közigazgatásilag 
egyelőre egyesítve van Győr vármegyével; az 
egyesített vm. székhelye: Győr. 

Egyházi tekintetlen a megmaradt 22 r. kat. 
plébánia közül 3 az esztergomi érseki, a többi a 
győri egyházmegyéhez, a 4 ág. h. ev. egyház kö
zül 3 a dunáninneni, 1 pedig a dunántúli egyház
kerülethez tartozik. Igazságügyi tekintetben a 
vm. a győri kir. Ítélőtábla és törvényszék terüle
téhez tartozik. Járásbírósága Magyaróvári van, 
-ez telekkönyvi ügyekben bírói hatáskörrel van 
felruházva. Ügyvédi kamarája Győrött, közjegyző 
Magyaróvári van. Pénzügyigazgatósága Győrött 
van, adóhivatala Magyaróvári, pénzügyőrsége, 
erdőhivatala u. o., keresk.- és iparkamara, állam
építészeti hivatal, kultúrmérnöki hivatal Győrött. 
A vm. megmaradt területén 11 gyógyszertár, 27 
•orvos, 42 szülésznő és 1 kórház van 74 ággyal. 

Mosón, nagyk. Győr, Mosón és Pozsony közig. 
egy. egyes, vm., (1920) 6425 lak. Virágzó gép
gyárának 1926-ban 750 munkása volt. 

Mosonbánfalva (Apetlon), Mosón vm. (Tr. A.) 
Mosondarnó, kisk. Győr, Mosón és Pozsony 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 894 lak. 
Mosonszentandrás (Sankt Andra bei Frauen-

kirchen), Mosón vm. (Tr. A.) 
Mosonszentjános, nagyk. Győr, Mosón és Po

zsony, közig. egy. egyes, vm., (1920) 3510 lak. 
Mosonszentmiklós, kisk. Győr, Mosón és Po

zsony közig. egy. egyes, vm., (1920) 2297 lak. 
Mosonszentpéter, nagyk. Győr, Mosón és 

Pozsony közig. egy. egyes, vm., (1920) 2203 lak. 
Mosonszolnok, nagyk. Győr, Mosón és Pozsony 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 2738 lak. 
Mosontarcsa (Andau), Mosón vm. (Tr. A.) 
Mosontétény (Tadten), Mosón vm. (Tr. A.) 
Mosonújíalu (Neudorf bei Parndorf), Mosón 

Jvm. (Tr. A.) 
Mosshammer Bomán, hárfamüvész, megh. 

Budapesten 1920 szept. 16. 

Mosszul, iraki vilajet, ter. 9100 km2, (1920) 
703,378 lak. Fővárosa M., 60,000 lak. — A M.-i 
kérdést 1. Irak (XX. köt.) 

*Mostaganem, kikötőváros Algéria francia 
gyarmatban, (1921) 27,375 lak. 

Moszkowski, Moritz, lengyel zeneszerző ós 
zongoraművész, megh. Parisban 1925 márc. 2. 

Moszkva, 1. orosz kormányzóság, ter. 43,278 km2, 
(1925) 4.024,063 lak. — 2. M., önálló városkerület, 
egyszersmind a kormányzóság fővárosa, (1925) 
1.845,000 lak. Székhelye a népbiztosok taná
csának ós az évenként tartott tanácskongresszus
nak s ezáltal az összes szovjetállamok szövetsé
gének. A diplomáciai testület is M.-ban lakik 
1917 óta. 

Mosztafalva (Mustesti), Arad vm. (Tr. R.) 
Mosztár, város Hercegovinában, a Szerb-Hor

vát-Szlovén királyságban, (1920) 16,391 lak. 
Motherwell, angol város Lanark grófságban, 

(1921) 68,869 lak. 
Motta, Giuseppe, svájci államférfiú, 1917— 

1920-ig a szövetségtanács elnöke volt. A népszö
vetség első ülését ő nyitotta meg, résztvett a 
genovai konferencián. A világ h áborúban szigorúan 
neutrális és pacifista érzelmű volt. A népszövet
ségnél többször viselt elnöki tisztséget. 

Mottyolád (Motovilci), Vas vármegye. (Tr. 
SzHSz.) 

Moulmein (Maimén), város Birmában, Hátsó-
Indiában, (1921) 61,301 lak. 

Mounet-Sully, Jean, francia színész, megh. 
Parisban 1916 márc. 1. Emlékiratai Souvenirs 
d'un tragédien címen jelentek meg. 

Mountaín Asb. (ejts<i: maantn ess), angol város 
Walesben, (1921) 43,292 lak. 

Mount-Everest, a megmászására 1921., 1922., 
1924. indított és nagy gonddal előkészített angol 
expedíciók legutóbb 8604 méternyi magasságig 
jutottak fel, de a 8840 m. magas csúcsot még 
nem bírták elérni. 

Mount Vernon (ejtsd: mamit vömön), város az 
Bszakamerikui Egyesült-Államok New York ál
lamában, (1920) 42,726 lak. 

*Move, társadalmi egyesület, amely Magyar 
Országos Véderő Egyesület néven a Károlyi-
forradalom után 1918 nov. 15. alakult a magyar 
társadalom egyesítésére a forradalmi eszmék 
ellen. Kezdetben tisztekből állt. Később polgári 
elemeket is bevontak. A proletárdiktatúra kitöré
sekor vezetői kénytelenek voltak menekülni. A 
kommunizmus bukása után újjászervezték Göm
bös Gyula vezetése alatt. Az entente beavatkozása 
következtében a tisztek kivonultak az egyesület
ből, amely kénytelen volt nevet is cserélni és régi 
nevének kezdőbetűiből alakította új nevét. Az 
egyesület több mint 100 sportegyesületet, 18 
lövészegyesületet és több cserkészcsapatot hozott 
létre. Ma jelentős tényező a sport terén. Országos 
ügyvezető elnök vitéz Bajcsy-Zsilinszky Endre, 
helyettese Mándoky Sándor, országos ügyvezető 
igazgató Petróczy István nyugalmazott repülő
ezredes. 

Mozambik (Mocambique), portugál gyarmat 
Keletafrikában, ter. 1.108,800 km2, (1920) 3.120,000 
lakossal. 

Mózesfalu (Moiseni), Szatmár vm. (Tr. R.) 
43* 
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*Mozgóiényképügy. A közrend szempontjából 
Magyarországon úgy a mozgófényképttzem, mint 
az egyes mozgóképek bemutatása lényeges és 
különösen a világháború óta jelentékenyen meg
szigorított korlátozások alá esik. A mozgófény-
kópüzem, mint nyilvános mutatvány, kezdettől 
fogva rendőrhatósági engedélyhez volt kötve. A 
8454/1920. M. B. számú rendelet az engedélyezést 
az egész ország területére a belügyminiszternek 
tartja fenn, az engedély elnyerését szigorú sze
mélyi kellékekhez fűzi s a jogi személyeket — 
némi kivétellel — általában kizárja. Az engedély 
tüzetesen meghatározott helyre szól s átruházni 
nem lehet. Az engedélyes köteles a kijelölt haza
fias vagy kulturális filmeket díjtalanul bemutatni. 
A szerzett jogok megóvásának szempontjából 
heves politikai jellegű támadásokban részesült a 
rendeletnek az a része, amely az eddigi engedé
lyek felülvizsgálatát rendeli el ós a meg nem 
újított engedélyekre kimondja, hogy azok a le
járatukkor az üzemre vonatkozó esetleges haszon
bérleti szerződéssel együtt, minden kártérítési 
igény nélkül megszűnnek. A volt engedélyes kö
teles a helyiséget az új engedélyesnek minden 
díjfizetés nélkül átengedni. A rendelet végrehaj
tásáról gondoskodik a 68,800/1920. B. M. számú 
rendelet, egyes rendelkezéseit módosítják a 
983/1921., 21,765/1921., 73,909/1921., 89,127/1921. 
számú belügyminiszteri rendeletek. Ez az utóbbi 
kimondja, hogy mozgófónykópüzem helyiségé
ben másnemű előadásokat tilos tartani. Ide 
vonatkoznak még a 6770/1922. B. M., 6900/1923. 
B. M., 195,000/1923. B. M., 214,200/1925. B. 
M., 214,470/1925. B. M. számú rendeletek, a leg
utóbbi az ifjúsági oktató előadások rendezéséről 
szól. A bemutatásra kerülő mozgóképek előzetes 
vizsgálatáról (filmcenzúra) szóló alapvető rendel
kezéseket a 44,965/1918. B. M., az 5123/1920. B. 
M. s újabban a 4300/1924. M. E. számú rendelet 
tartalmazza. Ez utóbbi szerint mozgóképeket 
nyilvánosan előadni, forgalomba hozni vagy kül
földre kivinni csak az Országos Mozgóképvizs
gáló Bizottság engedélyokirata alapján szabad. 
Az engedélyt meg kell tagadni, ha a mozgókép 
tárgya, cselekménye vagy irányzata fennálló tör
vénybe vagy rendeletbe ütközik, az állambizton
ságot, más állammal való jó viszonyt veszélyez
teti, a nemzeti állam eszméjével ellenkezik, az 
állam, a véderő vagy egyes hatóságok tekintélyét, 
a közrendet, a közerkölcsiséget, a jó Ízlést vagy 
a vallásos érzületet sérti. Ezenfelül 18 évnél fia
talabbak előtti előadásra nem lehet az olyan 
mozgófényképeket engedélyezni, amelyek a ser
dülő fiatalság lelkületét károsan befolyásolhatnák 
vagy képzeletüket szertelenül felcsigáznák. A 
megtagadó határozat ellen a belügyminiszterhez 
lehet fellebbezni. Az erre vonatkozó végrehajtási 
rendelet 255,000/1924. B. M. szám alatt jelent meg. 

Mozgófénykópügy szabályozása, 1. Mozgó
fényképügy. (XX. köt.) 

Mozsgó, kisk. Somogy vm., (1920) 1426 lak. 
Mozsor (Mosorin), Bács-Bodrog vmegye. (Tr. 

SzHSz.) 
Mőcsény, kisk. Tolna vm., (1920) 443 lak. 
Mödling, város Alsó-Ausztriában, (1923) 18,677 

lakossal. 

*Mőller, Niels, dán író és költő, szül. 1859. Ki
váló stilusérzék párosul bennekomoly mélységgel. 
Költeménykötetei: Ősz; Hangok. Noveilagyüj-
teményei: Véletlenek; Bűvészet. 

Mörs, porosz város, (1925) 26,523 lak. 
*Möwe, német cirkálóhajó a világháborúban, 

melynek parancsnoka, gróf Dohna Miklós, 1915' 
dec. áttörte az angol blokádot s miután az Atlanti-
Oeeánon veszélyeztette az angol flottát, 1916márc. 
visszatért Németországba, ahonnan 1916 végett 
újból kifutott s miután 27 hajót elfogott, 1917. 
visszatért. 

Mözs, nagyk. Tolna vm., (1920) 2122 lak, 
•Mracek, Josef, német zeneszerző, szül. Brünn-

ben 1878 márc. 12. 1923 óta a drezdai filharmo
nikusok karnagya. Operái: Der glásernePantoffel 
(1902); Der Traum (1909); Kismet (1912); Aebelö-
(1915); Ikdar (1921). 

Mramorak = Homokos. 
Mucsény (Mucin), Nógrád vármesye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Mucsfa, nagyk. Tolna vm., (1920) 790 lak. 
Mucsi, nagyk. Tolna vm., (1920) 2147 lak. 
Múcsony, nagyk. Borsod, Gömör és Kishont 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 1477 lak. 
Mufumbiro, v. Birunga, 3000 m.-en felüli ma

gasságú vulkáncsoport a Kivu és Edward tavak 
közt Német-Keletafrika belga protektorátus alá 
került részében Közép-Afrikában. Legmagasabb' 
a Karisimbi, 4460 m. Egyrésze még működő 
vulkán. 

Muhits Sándor, festő és iparművész, hosszú 
orosz hadifogságból hazatérve, 1921—27. veze
tője volt a miskolci müvésztelepnek. 

*STuhr Othmár (limanovai), ezredes, szül. Ara
don 1860. Mint a 9. huszárezred parancsnoka, 
vezette a híres limanovai huszárrohamot 191í 
dec. 11., amelyben maga is hősi halálát lelte. 
Halála után limanovai előnévvel magyar ne
mességet kapott. 

Mukacevo = Munkács. 
Mukden, a kínai Mandzsúria tartomány egyik 

része, ter. 142,000 km2. Fővárosa M., (1923) 160,000 
lakossal. 

Multán, város Brit-Előindia Pandzsab tar
tományában, (192D 84,806 lak. 

Mumor, kisk. Zala vm., (1920) 308 lak. 
Munár (Manariu), Temes vm. (Tr. R.) 
Muncker, Franz, német irodalomtörténész és 

esztétikus, megh. Münchenben 1926 szept. 7. 
Muncsal (Muncel), Torda-Aranyos vm. (Tr. E.) 

*Muncy, város az amerikai Egyesült-Álla-
mokIndianaállamában,(i920)36,5'-,4 lakossal. 

Mundra (Maiidra), Pogaras vm. (Tr. R.) 
Munkács (Mukacevo), r . t . város Bereg vm.,. 

1921) 20,794 lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Munkácsi Bernát, az 1915—18. években nyelvi 

ésnéprajzi tanulmányokat végzett fogolytáborok
ban votják és osszét foglyok között (Akad. Értesítő, 
1916). Ujabb munkái: Vogul-osztják hösköltészet 
és hősélet (1921, a Vogul Népköltési Gyűjtemény 
2. kötete); Sechzigerrechnung und Siebenzahl in 
den östlichen Zweigen der finnisch-magyarischen 
Sprachen (Keleti Szemle, 1922); Die heidnischen 
Namen der Wochentage bei den altén Völkera 
desWolga-Uralgobietes(Kőrösi-Csoma Archívum... 
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1925). Szerkesztette a pesti izr. hitközség vallás-
íani könyvkiadványainak 16 kötetnyi sorozatát. 

Munkácsváralja (Váralja), Bereg vm. (Tr. 
•Cs.-Szl.) 

•Munkácsy Mihály, szláv filológus, szül. Bács-
keresztúron 1875 júl. 25. Tanulmányait az inns
brucki és budapesti egyetemeken végezte, ezután 
az Orsz. Magy. Gyüjteményegyetem tisztviselője 
lett a Magyar Tud. Akadémia Könyvtárában. 
A budapesti egyetem közgazdaságtudományi 
karán a tót nyelv előadója, a műegyetemen az 
orosz, szerb-horvát és tót nyelv lektora. Fő művei: 
Orosz nyelvtan; Horvát nyelvtan; Szerb nyelv
tan. Értekezései, tanulmányai különböző folyó
iratokban jelentek meg. Több orosz regényt for
dított, Így Dosztojevszkij: Ostoba eset, A szende, 
Nevetséges ember álma, Bobok, A koldus fiúcska; 
•Okulov: Gujatani; Tolsztoj: A kaukázusi fogoly; 
Turgenyev: Faust, Első szerelem. 

Munkásbiztosítás, 1. XIV. köt. 
•Munkástanácsok, a kommunista alkotmány 

•szerint az állam alapszervei, amelyek minden ha
talmat gyakorolnak (1. Tanácsköztársaság, XVII. 
k.). M.-nak nevezik azonfelül a gyári üzemekben a 
munkások választott képviselőiből a termelő
biztos mellé szervezett ellenőrző bizottságokat is. 

Munster (ejtsd: mönsztr), ir provincia, ter. 19,618 
km", (i92i) 1.035,495 lak. 

*Muntenia (Nagy Válachia), romániai ország
rész, ter. 52,505 kin2, fővárosa Bukarest. 

Murabaráti (Bratanci), Zalavm. (Tr. SzHSz.) 
Muracsány (Goriéan), Zala, vm. (Tr. SzHSz.) 
Muracsermely (Murski Grnci), Vas vm. (Tr. 

SzHSz.) 
Muradabad (Moradabad), M. kerület fővá

rosa Brit-Kelet-Indiában, Ágra provinciában, 
<i92i) 82,713 lak. 

Murafüred (Qibina), Zala vm. (Tr. SzHSz.) 
Murafüzes (Tropovci), Vas vm. (Tr. SzHSz.) 
Muragárdony (Gardinovec), Zala vm. (Tr. 

SzHSz.) 
Marahalmos (Kupsinci), Vas vm. (Tr. SzHSz.) 
Murahely (Doklezovje), Zala vm. (Tr. SzHSz.) 
Murakeresztűr, nagyk. Zala vm., (1920) 1893 

iakossal. 
Murakirály (Murski Kraljevec), Zala vm. 

<Tr. SzHSz.) 
Muraköz (Medjumurie), 1919-ig Zala vm. 

D.-i része, 1920 óta a SzHSz. királyság egyik 
része, ter. 775 km2, (1921) 96,945 lak. 

*Muraközy, 1. Gyula, író, ref. teológus, szül. Bu
dapesten 1892. 1918-ban Kecskeméten lelkésznek 
választották. Versei és elbeszélései napi- és szép
irodalmi lapokban jelentek meg. Önálló munkái: 
Élet és halál (vallásos elmélkedések, 1915); 
Emberek (elb., 1917); Mama mesél (gyermek-
szinjáték, 1920); Este az erdőn (versek, 1921); 
Szocializmus, zsidókérdés, kathoücizmus és nem
zeti jövendőnk (evang. tanulmányok, 1923). 

*2. M. János, festő, szül. Kecskeméten 1824. 
Eleinte jogi tanulmányokkal foglalkozott, az
után a bécsi akadémián festeni tanult és szülő
városában letelepedve, arcképeket, lovaskópeket 
festett. Elszigetelt helyzetében mindinkább abba
hagyta a festést, végül hivatalt vállalt Kecske
méten s ott is halt meg. 

Murray 

Muralövő (Strelec), Zala vm. (Tr. SzHSz.) 
Muramelence (Melinci), Zala vm. (Tr. SzHSz.) 
Muramures, a. m. Máramaros. 
Murányalja (Murán), Gömör és Kishont vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Murányhosszúrót (Muránská Dlhá Lúka), 

Gömör.és Kishont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Murányhuta (Muránská Huta), Gömör és 

Kishont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Murányi Gyula, szobrász, megh. Budapesten 

1920 febr. 21. 
Muranyirád (Brezovec), Zala vm. (Tr. SzHSz.) 
Murányszabadi (Muránská Lehota), Gömör 

és Kishont vm. (Tr. Cs.-Szl.). 
Murapetróc (Murski Petrovci), Vas vm. (Tr. 

SzHSz.) 
Murarátka, kisk. Zala vm., (1920) 718 lak. 
Muraréthát(Strukovec), Zalavm. (Tr.SzHSz.) 
Murarév (Hotiza), Zala vm. (Tr. SzHSz.) 
Murasiklós(Vratisinec), Zalavm. (Tr.SzHSz.) 
Muraszentes (Svetahoci), Vas vm. (Tr. SzHSz.) 
Muraszentkereszt (Krizovec), Zala vm. (Tr. 

SzHSz.) 
Muraszentmária (Sveti Marija na Muri), 

Zala vm. (Tr. SzHSz.) 
Muraszentmárton (Sveti Martin na Muri), 

Zala vm. (Tr. SzHSz.) 
Muraszerdahely (Mursko Sredisée), Zala vm. 

(Tr. SzHSz.) 
Murasziget (Izakovci), Zala vm. (Tr. SzHSz.) 
Muraszilvágy (Sivica), Zala, vm. (Tr. SzHSz.) 
Muraszombat (Murska Sobota), Vas vm., 

(1921) 2934 lak. (Tr. SzHSz.) 
Muraújfalu (Novakovec), Zala vm. (Tr. SzHSz.) 
Muravárhely (Gradistje), Vas vm. (Tr. SzHSz.) 
Muravid (Vidovec), Zala, vm. (Tr. SzHSz.) 

*Murcia, spanyol tartomány, ter. 11,316 kma, 
(1920) 638,639 lak. 

Murga, nagyk. Tolna vm., (1920) 674 lak. 
*Murgács Kálmán, népszerű zeneköltő, szül. 

Sepsiszentgyörgyön 1893 szept. 20. Középiskoláit 
Kiskunhalason végezte, majd jegyzői pályára 
lépett. 1920 óta a Jegyzők Országos Árvaház 
Egyesületénél, mint irodalmi és művészeti vezető 
szerepel. Száznál több dalt írt. 

Murgoci, George Munteanu, román geológus, 
megh. Bukarestban 1925 márc. 5. 

*Murman, orosz kormányzóság, ter. 148,179 
km2, (1925) 17,585 lak. Fővárosa Murmanszk (ré
gebben Eomanov), 2000 lak. 

*Murmann Árpád József, festő és szobrász, 
szül. Pozsonyban. Művészeti tanulmányait ma
gyar ösztöndíjjal Bécsben végezte, azután a 
világháború kitöréséig Parisban dolgozott, ahol 
ekkor hosszú időre internálták egy fogolytáborba. 
Kiszabadulva, Berlinben s Budapesten állította ki 
festett és mintázott müveit 1917. (Hegyi táj, 
arcképek; A filozófus, Babságban, Halászok, 
az utóbbi három gipsz- és fafaragás.) 
*Muroran, japáni kikötőváros, (1920) 56,082 lak. 
*M.urva.-y,GeorgeGübertAimé, angol klasszikus-

filológus,szül.Sydneyben(Űjdélwales)1866 jan. 2. 
Glasgowban, majd Oxfordban lett a görög nyelv 
tanára. Főbb művei: History of ancient greek 
literatur (1897); The rise of the greek epic 
(1907); Four stages of greek religion (1913); 
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Religio Grammatici (1918). írt politikai iratokat: 
Foreign policy of Sir E. Grey (1915); Faith, war 
and policy (1918); Problem of foreign policy 
(1921). M. a politikai életben is nagy szerepet 
játszik mint radikális politikus. 1923-ban a nép
szövetség elnökének választották. Két drámája: 
Carlyon Sahib (1899); Andromache (1900). 

Murska Sobota = Muraszombat. 
Murski Crnci = Muracsermely. 
Muska (Musca), Alsó-Fehér vm. (Tr. R.) 
Musset, Alfréd, francia költő, műveinek újabb 

magyar fordításai: Vallomás (ford. Kdllay Miklós, 
1921); Javotte titka. Péter és Camilia (ford. 
Takács Mária, 1923). 
•Mussolini, Benito, olasz államférfiú, szül. 

Predappióban (Forli mellett a Romagnában) 1883 
júl. 29. Tanító, majd kőmlves ós szélső szocialista 
agitátor volt, elvei' miatt Svájcba kellett me
nekülnie, ahonnan kiutasították. Innen Triesztbe 
ment, ahol Battistival együtt irredenta lapot 
szerkesztett. Kiutasítása után Milanóba köl
tözött, ahol Balabanova Angelieával, a «forra-
dalom nagyanyjával)) együtt a szocialista Avantlt 
szerkesztette 1914-ig, amikor kivált és a nacio
nalista-forradalmi Popolo d'Italiát szerkesztette 
és d'Annunzióval együtt az entente melletti be
avatkozás érdekében agitált, majd az intervenció 
megtörténtekor, mint önkéntes, végigharcolta a 
háborút. A háborúokozta csalódások és a felső
olaszországi bolsevista áramlatok ellenhatása
képpen megszervezte a fascista miliciát, amellyel 
1922 okt. 28. Rómába vonult (Marcia sul Roma), 
ahol a Facta-kormányt lemondásra kónyszeri-
tette, a királyt megnyerte s azóta mint miniszter
elnök és külügyminiszter Olaszország teljes ha
talmúdiktátora. Agresszív külpolitikájával.amely 
a Földközi-tengeri hegemónia megszerzésére 
irányult, sok bonyodalmat okozott az európai 
külpolitikában. Az Angliával való ellentétet rész
ben enyhítette az 1926 szept. livornói össze
jövetel Chamberlain külügyi államtitkárral, 
viszont a tangeri kérdésben és Franciaország 
tuniszi és szíriai politikájával szemben a leg
agresszívebb álláspontot foglalta el. A belpoliti
kában M. messzemenő reformokat alkotott: a 
pénzügyeket rendbehozta, a külföldi adósságot 
rendezte, a drágaságot letörte, az igazságszol
gáltatást és közigazgatást reformálta, a fascista 
miliciát pedig elkülönítette a királyi hadsereg
től. Legmerészebb újítása a parlament tervbe 
vett pótlása gazdasági és politikai tanács által. 
Gazdaságpolitikájában az angol-amerikai gaz
dasági liberalizmus feltétlen híve s mint ilyen, 
az egyéni versenyt is korlátlanul hagyja érvé
nyesülni, az állami beavatkozásnak és támoga
tásnak pedig ellensége. M. ellen 1922—26 között 
öt merényletet követtek el. Munkája: II mio diario 
di guerra 1915—17 (1923). Beszédei 1927. magyar 
fordításban is megjelentek. Életrajzát Sarfati 
Marguerita írta meg. V. ö. Kemechet/ László, M. 
(Budapest 1927). 

Muszka (Musca), Arad vm. (Tr. R.) 
Musznya (Moscánci), Vas m. (Tr. SzHSz.) 
Mutne (Mutné), Árva vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Mutnokszabadja (Oliába-Mutnic), Krassó-

Szörény vm. (Tr. R.) 

Mutos (Motis), Szilágy vm. (Tr. R.) 
*Mutschenbacher Tivadar (meisseni), orvos> 

szül. Budapesten 1881 máj. 29. 1904-ben nyert 
orvosdoktori oklevelet, 1916-ban a budapesti 
egyetemen magántanárrá habilitálták a sebészeti 
műtéttan c. tárgykörből. A háború alatt a nevé
ről elnevezett mozgó sebészi csoport élén műkö
dött, számos hadi sebészeti dolgozatot is készített, 
melyek nagyrészt német szakfolyóiratokban és 
gyűjteményes munkákban jelentek meg. A Vörös
kereszt-kórház igazgató- és sebészfőorvosa. A se
bészet köréből 25 nagyobb önálló dolgozata és szá
mos kisebb tanulmánya jelent meg magyar és né
met lapokban.Főbbönálló munkái : Adatok a stru-
•mák kortanához (Budapest 1909),; A lymphomák 
conservativ kezeléséről (1912); Újabb haladások 
a képzőműtétek terén (1912); Úber Schussver-
letzungen der grossen Gefásse (Tübingen 1917); 
Über Hodenschussverletzungen (Wien 1915); 
Az egész alsóajak hiányának pótlására szolgáló 
műtétekről (1916); A koponyalövésekliez társuló 
látószervi sérülésekről (1916); A lövési sérülé
sek utáni késői genyedésekröl (1916); A fertőzött 
térdizületi lövési sérülésekről (1916); Adatok a 
lábközépujjpercek ficamodásahoz (1921); A 
kétoldali idült vállizületi ficamodásokról (1924). 

Muttra, indiai város az agra-audi-i provinciák
ban, (i92i) 52,840 lak. 

Muzsaly, kisk. Sopron vm., (1920) 209 lak. 
Muzsla (Muzla), Esztergom vármegye. (Tr.. 

Cs.-Szl.) 
Muzsna (Mojna), Nagy-Küküllő vm. (Tr. R.) 
Muzsnaháza (Mágina), Alsó-Fehér vármegye. 

(Tr.R.) 
*Mücke Ferenc, festő, szül. Nagyatádon 1819., 

megh. Pécsett 1883. A bécsi akadémián végezte 
tanulmányait. Eleinte Zágrábban festett oltár-, 
élet- és arcképeket s jeleneteket a horvátok tör
ténetéből, 1873. Pécsett telepedett le, ahol fal
képekkel díszítette a líceumot és sok oltárképre 
kapott megrendelést. Életképei közül megemlít
jük a Napszámost, a Koldust, a Drótost; Laci
konyha c. rajza kőnyomatban jelent meg 1847. 

Mühlhausen in Thüringen, német város a 
poroszországi erfurti kerületben, (1926) 35,955 lak. 

Mülhausen im JElsass, (Mulhouse, ejtsd: müi-
húz), francia város Haute-Rhin départementban, 
(1921) 99,226 lak. M.-t 1914 aug. 8. a franciák 
megszállták, de a németek aug. 25. visszafog
lalták. A fegyverszünet óta francia birtok. 

Mülheim, 1. német város, 1914-ben Kölnnel 
egyesült. — 2. M. an der Buhr, Düsseldorf kerü
let egyik városa, (1925) 127,195 lak. 

Müller, 1. Frigyes, evang. püspök, megh. 1915-
ápr. 27. 

2. M. Kálmán báró, orvos, megh. Budapestéi* 
1926 nov. 4. 
*Müller, 1. August, német szociálpolitikus, szül. 

Wiesbadenban Í873 nov. 20. Előbb kertészsegód, 
majd újságíró volt, 1900—3. a zürichi egyete
men tanult és a szociáldemokrata párt tagja volt. 
1917-ben népjóléti, 1918. birodalmi gazdasági 
alállamtitkár, majd államtitkár volt, 1920. pedig 
kinevezték a berlini egyetemre tanárnak, 1924. 
nézeteltérése miatt kilépett a szociáldemokrata 
pártból és a demokrata pártba lépett. Főművei: 
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Arbeitersekretariate und Arbeiterversicherung 
in Deutschland (1904); Socialisierung oder So-
zialismus (1919). 
*2. M. (M. Frankén), Hermann, német poli

tikus, szül. Mannheimban 1876 máj. 18. Előbb 
kereskedő, majd szerkesztő volt. 1906 óta tagja 
a szociáldemokrata pártvezetősógnek, 1919 óta a 
birodalmi gyűlésnek. 1920-ban, a Kapp-pucs le
verése után, birodalmi kancellár volt. Ö irta alá 
a békeszerződést Németország és az entente közt. 
Mint mérsékelt szocialista a kétféle pártfrakció 
egyesítésén fáradozik és továbbra is vezető szere
pet tölt be. 
*3. M. (M.-Meiningen), Ernst, német demo

krata politikus, szül. MühLhofban 1866 aug. 11. 
Eleinte bíró volt, de 1898 óta a birodalmi gyű
lésnek, 1905. a bajor kamarának is tagja volt 
haladó-néppárti programmal. 1919-ben bajor 
igazságtigyminiszter volt s mint ilyennek kiváló 
érdemei vannak az igazságügyi reformok terén. 
Számos jogi kommentárt irt. 
*4 M., Iván von, német klasszikus filológus, 

megh. Münchenben 1917 júl. 20. 
Müller-Breslau, Heinrich, német mérnök, 

megh. Berlinben 1925 ápr. 23. 
Müller-Guttenbrunn, Adam, német regény-

Író, megh. 1923 jan. 5. 
*Müller-Lyer, Franz, német szociológus és 

pszichológus, szül. Baden-Badenban 1857 febr. 5., 
megh. Münchenben 1916 okt. 29. Fiatal korában 
a strassburgi egyetem orvosi karán volt asszisz
tens, később magántudós volt Münchenben. Mint 
pszichológus az optikai csalódásokkal foglalko
zott, ő fedezte fel a róla elnevezett M.-féle csa
lódást. Mint szociológus, a marxista-evolucio

nista irányhoz csatlakozott s ő volt az első ön
álló német szociológus, aki rendszeresen kidol
gozta a társadalmi fejlődés elméletét. Nagy
hírű főmunkája: Die Entwicklungsstufen der 
Menschheit (6 köt. 1908—20). V. ö. Eisler, M. 
(1923). 

München, Bajorország fővárosa, (1925) 680,704 
lak. A Deutsches Museum új épülete az Isar szi
getén 1925. nyilt meg. 

Mimohen-Gladbach, német város a Rajna-tar
tományban, Düsseldorf kerületben, (1925) 115,066 
lakossal. 

Münster, porosz közigazgatási kerület Weszt-
fáliában, ter. 7257 km*, (1925) 1.282,469 lak. Fő
városa M., (1920) 105,889 lak. 

Münsterberg, Hugó, német-amerikai filozófus 
és pszichológus, a modern alkalmazott lélektani 
kutatás megindítója, megh. Bostonban 1916 dec. 
Újabb müvei: American problems from point of 
view of a psychologist (1910); American patrio-
tism and other social studies (1913); Psychology 
and social sanity (1914); The war and America 
(1915); The peace and America (1915); The pho-
toplay (1916); To-morrow (1916). 

*Myjava = Miava. 
*Myocoptes (állat), 1. Bühatkák. (XVI. köt.) 
•IHyoxicebus (állat), a félmaki (Hapalemur) 

újabb nemi neve. L. Félmaki. (VII. köt.) 
* J I j T i e n t o m a vagy Protura (állat), a Rovarok 

(Insecta) egyik rendje. L. Eovarok. (XVI. köt.) 
Myslbek, Joseph Václav, cseh szobrász, megh. 

Prágában 1922. 
Myslowic, város Lengyelországban, (1921) 

18,115 lak. 
Mysore, 1. Maiszur. (XX. köt.) 

N. 
Nábrád, kisk. Szatmár, Ugocsa és Bereg közig, 

egy. egyes, vm., (1920) 943 lak. 
Nád (Bohr i. Burgenland), Vas vm. (Tr. A.) 
Nadab (Nadab), Arad vm. (Tr. R.) 
Nádai Pál, író, újabb müvei: ízlés, kultúra 

és szülőföldszeretet (1917); Az iparművészet 
Magyarországon (1920); Jelenkori szépség
törekvések (1922). 

Nádalja (Nadalj), Bács-Bodrog vmegye. (Tr. 
SzHSz.) 

Nádalmás (Nádálmesti), Arad vm. (Tr. R.) 
Nadántelek (Nadariu), Bihar vm. (Tr. R.) 

•Nadányi Zoltán (körösnadányi), költő, hír
lapíró, szül. Feketegyörösön (Bihar vm.) 1894 
okt. 9. Középiskolai tanulmányait Nagyváradon 
végezte, ugyanott hallgatott jogot. Bgyideig 
Nagyváradon, majd Budapesten volt újságíró, 
később Bakonyszegre (Bihar vm.) költözött. 
Budapesti újságíró korában tűnt fel könnyű vers-
technikájú, zengzetes, finoman csengő verseivel. 
Később költészete elmélyült és lelkének bonyo
lultabb problémáit is megénekelte, az új költői 

iskola modorában. Számos pályadíjat nyert, kü
lönösen a Petőfi-Társaság pályázatain. Munkái: 
Újabb versei (Nagyvárad 1914); Furcsa vendég 
(versek, Budapest 1921); Szép nő az ablakban 
(versek, u. 0. 1926). 

Nadap, nagyk. Fejér vm., (1920) 628 lak. 
*Nádas Sándor, író ós hirlapíró, szül. 1883. 

Hírlapírói működését jórészt az általa alapított 
Pesti Futárban fejti ki. Novellái, rajzai, kritikái 
is ott jelentek meg. Főbb müvei: Öreg szalámi
tolvaj; Éjjeli muzsika; Krisztina sorsa; Operai 
angyalok; Kávéház (vigj., Vígszínház, 1916); 
A bolondok örökké élnek; Akiért csak a kezet 
kell kinyújtani. 

Nádasberend (Berindea), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Nádasd (Trstenő), Liptó vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Nádasd, kisk. Vas vm., (1920) 1715 lak. 
Nádasdaróc (Darofi), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Nádasdia (Nádájdia), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Nádasdladány, kisk. Fejér vm., (1020) 1585 lak. 
Nádasér (Nedozery), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Nádasfő (Barbokj, Pozsony vm. (Tr. Cs.-Szl.l 
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Nádaskóród (Corus), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Nádaspapfalva (Popfaláu), Kolozs vniegye. 

(Tr. R.) 
Nádaspatak (Nádaspaták), Bereg vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nádasszentmihály (Sánmihaiu), Kolozs vm. 

(Tr. R.) 
*Náday Béla, színész, N. Ferenc (1. XIV. köt.) 

és Vidmár Katalin fia, szül. Budapesten 1877 
máj. 29.1898-ban a Nemzeti Szinliáz szerződtette. 
Legjobb szerepei: Bilicky (A dolovai nábob leánya); 
Polilla(Közönytközönnyel); Lord Loon (Egyenlő
ség) ; Duval Henri (Válás után). Felesége Tasnády 
Ilona, a Nemzeti Szinház tagja. 

Nádíő (Nádvej), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Nádkút (Bohrbrunn), Vas vm. (Tr. A.) 
Nádlac — Nagylak. 
Nádlány (Najdlice), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Nádler Hóhért, festő, 1917. lemondott az Ipar

művészeti Iskola vezetéséről és az ornamentális 
rajz tanáralettabudapestimüegyetemen. 1925-ben 
összegyűjtött munkáit kiállításban mutatta be. 
Szerkesztette a Díszítőművészet c. folyóiratot és 
több cikket írt a művészi és rajzoktatás reform
járól. 

Nádorfa (Neradnovci), Vas vm. (Tr. SzHSz.) 
NádpatakfiZoáte^Nagy-Küküllő vm. (Tr. R.) 
Nadrág (Nádrag), Krassó-Szörény vm. (Tr. R.) 
Nádszeg (Nádseg), Pozsony vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Nádudvar, Hajdú vm., (1920) 9465 lak. 
Nádújfalu, kisk, Heves vm., (1920) 735 lak. 

*Nagaoko, japáni város Hondo-félszigeten, (1920) 
41,627 lak. 

Nagaszaki (Nangaszaki), japáni kikötőváros 
Kiusiu szigeten, (1920) 176,534 lak. 1923. földren
gés rombadöntötte. 

Nágocs, kisk. Somogy vm., (1920) 1191 lak. 
Nagoja, japáni város Nippon szigetén, (1920) 

429,997 lak. 
Nagpur, város Brit-Kelet-India Ágra provin

ciájában, (192D 145,193 lak. 
*Nagy, 1. Adorján, színész, szül. 1888. A színi

akadémia elvégzése után 1910. Kolozsvárra szer
ződött. 1918-ban a Nemzeti Szinház szerződtette. 
1925-ben a Színművészeti Akadémia tanára lett. 
Főbb szerepei: Tesmann (Hedda Gabler); Morell 
(Candida); Pincér (Nem lehessen tudni); Helmcr 
(Nóra); Macduff (Macbeth); Lucifer (Az ember 
tragédiája). 1918-bannőül vette SzabadosPiroskát 
(szül. 1896.), a kolozsvári Nemzeti Szinház tagját, 
aki Budapesten is nagy sikerrel játszotta Júlia* 
kisasszonyt, Hildát (Solness építőmester), a Tanító
nőt stb. 

2. N. András,író, szül.Tiszalúeon 1875márc.2. 
Főiskolai tanulmányait Budapesten és Sárospata
kon végezte. Doktorrá avatása után állami szol
gálatban volt, a határrendőrség felállításakor 
tiszt lett, később a esendőrségben, majd a nem
zeti hadseregben szolgált. Sok költeménye, prózai 
müve és ifjúsági munkája jelent meg fővárosi 
és vidéki lapokban, a Gárdonyi Géza-Társaság 
is rendes tagjául választotta. 

3. N. Dezső, gépészmérnök, megh. Csabdin 
1916 márc. 18. 

4. N. Emil (vámosi), politikus és jogi író 
XIV. köt.), 1922. Szolnokon, régi kerületében 

J nemzetgyűlési képviselőnek választották, 1923. 
gróf Bethlen István kormányában igazságügy-
miniszter lett. Elkészítette a büntetőjogi novel
lát s több fontos igazságügyi reformot vitt ke
resztül. 1924 febr.-ban lemondott tárcájáról, 
azután Angolországba ment, ahol a jogi élet ta
nulmányozásával foglalkozott, egyszersmind sok 
cikket írt a Budapesti Hírlapba. 1926 nyarán az 
International Law Association magyar csoport
jának vezetője lett. 1926-ban ismét Szolnokon 
országgyűlési képviselőnek választották. 

5. N. Endre, író, Salamon Bélával együtt 
megszervezte a Terézkörúti Színpadot, amelynek 
társigazgatója. Újabb művei: Sienai szent Ka
talin vőlegénye (1916); Szeplőtlen asszony 
(1916); Erdély fia (1917); Oh az a vén kujon 
(1917); Phöbus védencei (1918); A Mágocsy csir
kék története (1918); Gróf Mách Zsignwnd 
(1919); Piri papája (bohózat, Dunaparti Szinház, 
1919); Lukits Milos kalandjai (1926); A vas
áros (színjáték, Belvárosi Szinház, 1926). 

6. N. Ernő, jogtudós, megh. 1921 aug. 29. 
7. N. Ferenc, jogtudós, egyetemi tanár (XIV. 

köt.), a világháború alatt államtitkár ós az Orsz. 
Közélelmezési Hivatal vezetője lett, 1918 okt. 31. 
Károly király a Károlyi-kormányban közélelme
zési miniszternek nevezte ki, de e tisztéről 1919 
jan.-ban lemondott. 1927-ben a Pázmány Péter 
tud. egyetem felsőházi tagnak választotta. Ujabb 
munkája: Vécsey Tamás emlékezete (Akadémiai 
emlékbeszéd, 1922). 

8. N. György, politikus és ügyvéd (XIV. köt), 
megh. Budapesten 1923 márc. 29. Mint az 1913. 
megszüntetett köztársasági párt volt elnöke, 1919 
márc.-ban kilépett a függetlenségi Lovászy-párt-
ból és Károlyihoz csatlakozott; de a proletár
diktatúrával megszűnt politikai szerepe. 

9. N. Gyula, történetíró, megh. 1924 júl. 
1914-ben miniszteri tanácsosi címet nyert. Tevé
keny részt vett aMagyarTud.Akadémia történelmi 
bizottságának munkálataiban (forráskiadási sza
bályzat) s az Anjoukori okmánytár szerkeszté
sében, melyből a VII. köt. 1920. jelent meg. A 
VIII. kötet is készen van. 

*10. N. Gyula (szőkefalvi), matematikus, szül. 
Erzsébetvárosban (Kis-Küküllő vm.) 1887 ápr. 11. 
Tanulmányait a kolozsvári és göttingeni egye
temeken végezte. A privigyei, rózsahegyi, csik-
somlyó-csikszeredai r. kat. főgimnáziumokban. 
1912—1915-ig a kolozsvári Marianumban voli 
tanár. 1915-ben a női felsőkereskedelmi iskola 
igazgatója és egyetemi magántanár lett. 1918-
ban a Szent István Akadémia tagjának válasz
totta. 1926-ban a Math. és Phys. Társulat a Kö-
nig Gyula-féle jutalommal tüntette ki. Számos 
dolgozata jelent meg hazai és külföldi szak
folyóiratokban, közülök legjelentősebbek: Arit
metikai vizsgálatok a magasabb fokú temaer 
egyenletek körében (Math. és Természetűid. Ért. 
30. köt., 1912; Math. Ann., Bánd 73); Hurkolt és 
láncolt algebrai térgörbék algebrai előállításáról 
(u. 0. 34. köt., 1916; Jahresbericht d. D. M. V., 
Bánd 25); Sík és térbeli algebrai görbék reális 
meneteiről (u. o. 33. köt., 1915; Math. Ann., Bánd 
77); Űber Kurven von Maximal-Klassenindex 
(Math. Ann. Bánd 89-90, 1923); Maximális in-
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dexű felületek (Szent István Akadémiai Érte
sítő); Altalános és speciális vizsgálatok egy 
Gauss-féle topológiai problémáról (Math. ésTer-
mészettud. Értesítő 42. köt., 1926); Végesben 
fekvő görbék többszörös pontjairól (u. o. 1926); 
Végesbe nem projiciálható görbékről (u. o. 1926); 
Gömbi görbékről (u. o. 1926). 
*11. N. István, festő, szül. Csikmindszenten 

1873., tanulmányait Budapesten kezdte, München
ben, Parisban, Olaszországban fejezte be. A világ
háború után főképp Csíkmegye, a Balaton vidéke 
e az Alföld erdei és tanyái közt kereste motí
vumait (faluvégek, legelók, magányos alakok stb.), 
amelyeket olajban, de leginkább pasztellel és 
szénnel alakított nagyerejü képekké. Ritkán je
lent meg a kiállításokon s így 1923. és 1927. nagy 
feltűnést keltett több száz képéből a Nemzeti Sza
lonban rendezett gyűjteményes kiállításaival. 
V. ö. Surányi M., N. István, Budapest 1923. 
*12. N. Izabella, énekesnő, szül. Győrött 1897 

júl. 17. Rékainál, a m. kir. Operaház karnagyá
nál tanult énekelni. Első fellépte a Budai Szín
körben volt 1921. a Falu rosszában, később a 
Nemzeti Színházban játszotta Finum Rózsi sze
repét. 1921—1925 tavaszig a m. kir. Operaház 
és Nemzeti Színház tagja -volt. 1922-ben Carment 
énekelte nagy sikerrel. Kitűnő népszínmű-éne
kesnő, Blaháné szerepeit vette át (Török bíróné 
stb.). 1924 máj. 28. férjhez ment Ferenczy József 
műegyetemi magántanárhoz. 
*13. N. József, filozófus, szül. Ercsiben 1885 

máj. 2. A budapesti egyetem elvégzése után Kis
kunhalason lett főgimnáziumi tanár. 1916-ban a 
budapesti egyetemen magántanárrá habilitálták. 
1919—21-ben az Erzsébet Nőiskola polgári is
kolai tanárképzőjén a filozófia és pedagógia ta
nára volt. 1921-ben a pécsi egyetemen a filozófia 
tanára lett, 1924—25. rektori tisztet viselt. Főbb 
művei: Pascal gondolatai (1912); A filozófia 
története (1921, 2. kiad. 1926); Taine (1922); 
A mai filozófia főirányai (1923); Az ethika 
alapvonalai (1925); Két filozófus: Platón és 
Kant (1926); Gondolkodók (1926); A pszicho
lógia főkérdései (1926). 

14. N. Károly, ref. egyházi író, megh. Kolozs
várott 1926 febr. 16. 1918-ban az erdélyi ref. 
egyházkerület püspöke lett. 

*15. N. Károly (benkepatonyi), építész, szül. 
Sepsiszentgyörgyön 1870 jan. 19. A budapesti mű
egyetemen 1895. nyert építészi oklevelet, 1896. 
tanársegéd, 1902. adjunktus lett Peez Samu I. 
középitéstani tanszéke mellett, 1922. ugyané tan
szék rendkívüli, 1923. rendes tanára lett. Mint épí
tész, több budapesti és vidéki köz- és magán
épületet tervezett és épített, számos pályáza
ton nyert első díjat (Rózsa-utcai ref. templom, 
Vilma királyné-úti ref. templom és paplak, török
szentmiklósi községháza, karcagi városi takarék
pénztár). 
*16. N. Lajos, író, hírlapíró, szül. 1883. Elbeszé

lései -a Nyugatban és a fővárosi lapok hasábjain 
jelentek meg Nevezetesebb művei: Az Andrássy-
út; Fiatal emberek; A jó fiú; A pénz öl. 

17. N. László, pedagógus, újabb müvei: Didak
tika gyermek fejlődéstani alapon (1921); A tehet
séges gyermek (1922); A pályaválasztás (1924). 

18. N. Olivér, jogi író, 1. Eöttevényi Nagy. 
(XX. köt.) 

*19. N. Pál, vitéz, gyalogsági tábornok, a vité
zek főkapitányhelyettese, szül. Senyén (Borsod 
vm.) 1864 szept. 8., megh. Budapesten 1927 
febr. 10. A pozsonyi cs. és kir. hadapród
iskolát végezvén, a győri cs. ós kir. 11. vadász 
zászlóaljba nevezték ki hadapródnak. A m. kir. 
honvédséghez saját kérelmére áthelyeztetvén, 
Budapesten a felsőbb tisztitanfolyamot, majd a 
bécsi cs. ós kir. hadiiskolát végezte, azután szolgá
lattételre osztották be. 1895-ben, mint százados, 
a Ludovika Akadémia tanára lett, 1907—1911-ig 
osztályvezető a m. kir. honvédelmi minisztérium
ban, 1910. vezérkari ezredes. Mint a pozsonyi hon
véd hadosztály parancsnoka s vezérőrnagy vonult 
a világháború kitörésekor az oroszországi hadszin
térre, ahol hadvezéri sikereivel a Mária Terézia 
rendre érdemesült, 1914 dec. 6—12. a limanovai 
csatában döntő sikert eredményezett beavatko
zása, visszafoglalta Neusandecet, azután a 20., 
majd 40. honvéd hadosztályt vezette, hol az északi, 
hol az olasz hadszintéren, 1916 jan. 6—19. Rarance 
és Toporouez között az oroszok három összesített 
hadtesttel erőszakolt áttörési kísérleteit vissza
verte, 1916 jún.—1917 júl. végéig Kirlibaba 
táján ő védte a Kárpátokat, 1917 aug. 3. Radautz-
nál győzött, 1917. altábornaggyá nevezték ki. 
1918 okt. 24—30-ig tizenhét olasz támadás vissza
verésével védte meg a Brenta-szakaszt, 1918 dec. 
havában a Károlyi-kormány nyugalomba helyezte. 
1919 aug. 15. a tényleges szolgálatba vissza-
hivatván, a miskolci katonai körlet parancsnoka 
lett. 1921-ben a budapesti körlet parancsnokságát 
vette át s ugyanaz évben gyalogsági tábornokká 
lépett elő. 1921-ben a vitézi szék főkapitányhelyet
tese lett, ugyanaz év júl. 1. nyugalomba vonult, 
de ősszel ismét tényleges szolgálatra hívták be s 
midőn IV. Károly király másodszori bejövetele 
alkalmával a kormány, a nagyhatalmak fellépése 
következtében, a király Budapestre vonulásának 
megakadályozására kényszerült, Budaörsnél a 
hadműveleteket ő vezette. 1922. a honvédség 
fóparanesnoka lett s befejezte a honvédség meg
szervezését. 1925 végénismét nyugalomba vonult. 
Irodalmilag is működött, harcászati dolgozatai a 
Ludovika Akadémia Közlönyében jelentek meg. 

20. N. Sándor, gyorsíró, megh. Budapesten 
1918 jún. 17. 

21. N. Sándor (kereki), jogi író, megh. Nagy
váradon 1923. 

*22.N.Sándor, irodalomtörténetíró, szül. Vácott 
1877. A szászvárosi ref. Kun-kollégiumnak meg
szűnéséig igazgatója volt. Müvei: A vált. nyelv
járás (Nyelv. Füz., X. A Magy. Tud. Akadémia 
1904. dicsérettel tüntette ki); Tompa Mihály 
(ír. Közi. 1907—12,Uránia 1910); Mikszáthmint 
író (Uránia, 1910); Mikszáth humora (ír. 1914); 
János vitéz és Toldi (ír. Közi. 1914., a Magy. Tud. 
Akadémia 1913.aLehr Albert-díjjal jutalmazta) 
Toldi keletkezése és fogadtatása (Uránia 1917) 
Gr. Kuun Géza élete és munkássága (Szász
város 1920); Jókai (Brassó 19251. 

*23. N. Vince, ügyvéd és politikus, szül. Szat-
máron, 1886 márc. 4.1917-ben Szatmáron függet
lenségi párti programmal országgyűlési képvi-
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selővé választották, utóbb Károlyi Mihályhoz csat
lakozott. Az 1919 jan.-ban megalakult Berinkey-
kormány belügyminisztere volt. A Károlyi-éra 
megszűntével Szatmárra költözött. 1922-ben re
patriált. 1924 febr.-ban Debrecen III. kerülete 
megválasztotta függetlenségi Kossuth-párti pro
grammal nemzetgyűlési képviselőnek. 

24. N. Virgil, műépítész, megh. Budapesten 
1921 nov. 9. 
* 25. N. Zoltán, író, a Nyugat főmunkatársa, szül. 

1884. Mély érzésű lírikus, kinek számos hangu
latképe éles meglátásról tanúskodik. Verses kö
tetei: Hónapos szobákból (1907); Csend! Arany
madár! (1913); Elégiák (1923). Regénye: Die Le-
gende vom lachenden Mann (1923). 

Nagyábránka (Lokof), Bereg vmegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Nagyacsád, kisk. Veszprém vm., (1920) 777 
lakossal. 

Nagyadorján (Adrianul maré), Maros-Torda 
vm. (Tr. R.) 

Nagyág (Sacárámb), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Nagyajta (Aiia maré), Háromszék vmegye. 

(Tr. R.) 
Nagyalásony, kisk. Veszprém vm., (1920) 921 

lakossal. 
Nagyalmás (Almosul maré), Hunyad vmegye. 

(Tr. R.) 
Nagyapóid (Apóidul de sus), Szeben vm. 

(Tr. R.) 
Nagyar, kisk. Szatmár, Ugocsa és Bereg közig, 

egy. egyes, vm., (1920) 875 lak. 
Nagyárpád, kisk. Baranya vármegye, (1920) 

694 lak. 
Nagy asszonyi alva, kisk. Vas vm. Kisasszony -

falvával egyesült Asszonyfalva néven. 
Nagyatád, nagyk. Somogy vármegye, (1920) 

3917 lak. 
Nagyazar (Vel'ké Ozorovce), Zemplén vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Nagybáb (VeVky Báb), Nyitra vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nagybábony, kisk. Somogy vm., (1920) 807 

lakossal. 
Nagybacon (Báfanii mari), Háromszók vm. 

(Tr. R.) 
Nagybajcs, kisk. Győr, Mosón és Pozsony 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 797 lak. 
Nagybajom, nagyk. Somogy vm., (1920) 4970 

lakossal. 
Nagybakónak, kisk. Zala vm., (1920) 1351 lak. 

*Nagy-Balogh János, festő, szül. Budapesten 
1874 aug. 2., megh. u. o. 1919 nov. 22. Eleinte 
szobafestő volt, majd 1895-től fogva Budapesten az 
Iparrajziskolán és Iparművészeti Iskolán, azután 
Münchenben festészeti tanulmányokat végzett. A 
világháború végigküzdóse után remete módjára 
élt Kispesten s festett nagy egyszerűségű, inten
zív meglátása, bensőséges képeket (csendéletek, 
munkások, egész sor önarckép). Sohasem állított 
ki, összes munkáit a Szépművészeti Múzeumra 
hagyta. Ezek 1922. emlékkiállításon voltak lát
hatók Budapesten. V. ö. Elek A., N. élete és mű
vészete, Budapest 1922. 

Nagybánhegyes, nagyk. Csanád, Arad és To
rontál közig. egy. egyes, vm., (1920) 5245 lak. 

Nagybánya, (Baia maré), r. t. város Szatmár 
vm., (1920) 12,780 lak. (Tr. R.) 

Nagybár (Bárul maré), Hunyad vármegye. 
(Tr. R.) 

Nagybaracska, nagyk. Bács-Bodrog vm., (1920) 
3807 lak. 

Nagybarátfalu, kisk. Győr, Mosón és Pozsony 
közig. egy. egyes, vm., (1920) 727 lak. 

Nagybarátnegy, kisk. Győr, Mosón ós Pozsony 
közig, egyes, vm., (1920) 1165 lak. 

Nagy harca, kisk. Borsod, Gömör és Kishont 
közig. egy. egyes, vm., (1920) 690 lak. 

Nagybarcsa (Bárcia), Hunyad vm. (Tr. E.) 
Nagybári (Vel'ká Bara), Zemplén vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nagybárkány, kisk. Nógrád és Hont közig, 

egy. egyes, vm., (1920) 563 lak. 
Nagybáród (Borodul maré), Bihar vmegye. 

(Tr. R.) 
Nagybaromlak (Vorumloc), Naay-Kükiillő vm. 

(Tr. R.) 
Nagybátony, kisk. Heves vármegye, (1920) 

2147 lak. 
Nagybecskerek (Veliki Beckerek), r. t. város 

Torontál vm., (192D 27,511 lak. (Tr. SzHSz.) 
Nagybégány (Velikij Begah), Bereg vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nagybélic (Vel'ké Bielice), Nyitra vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nagybereg (Velikij Bereg), Bereg vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nagyberény, kisk. Somogy vm., (1920) 1724 

lakossal. 
Nagyberezna (Velikoje Bereznoje), Ungvm., 

(1919) 2634 lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Nagyberezsnye (Breznica), Zemplén vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nagyberivoj (Berivoii mari), Pogaras vm, 

(Tr. R.) 
Nagyberki, kisk. Somogy vm., (1920) 1067 lak 
Nagybicscse (Vel'ká Bytca), Trencsén vm., 

(1919) 28S7 lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Nagybicsérd , kisk. Baranya vm. (1920) 571 

lakossal. 
Nagyb ikács (Bikac), Torontál vmegye. (Tr. 

SzHSz.) 
Nagybiróc (Vel'ké Bierovce), Trencsén vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Nagyb isz te rec (Vel'ktj Bysterec), Árva vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Nagybobróc (Bobrovec), Liptó vmegye. (Tr. 

Cs.-Szi.) 
NagybocskóCFeZ'A^'/IJocftoi^Máramarosvm.. 

(1920) 965 lak. (Tr. R.) ' 
Nagybodak (Nad'bodak), Pozsony vm. (Tr 

Cs.-Szl.) 
Nagybodófalva (Bodofálva), Krassó-Szöróny 

vm. (Tr. R.) 
Nagybodolya (Podolie), Baranya vmegye. (Tr. 

SzHSz.) 
Nagyborosnyó (Borosneul maré), Háromszék 

vm. (Tr. R.) 
Nagyborove (Vel'ké Borové), Liptó vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nagyborsa (Vel'ká Borsa), Pozsony vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
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Nagyborszó (Bársáu), Szolnok-Doboka vm. 
(Tr. R.) 

Nagyborzsova (Veiké Borzovo), Bereg vm. 
PTr.-Cs.-Szl.) 

Nagybossány (Yél'ké Bosany), Nyitra vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Nagybozinta (Bozinta maré), Szatmár vm. 
(Tr. R.) 

Nagybózsva, kisk. Abaúj-Torna vm., (1920) 263 
lakossal. 

Nagybölgyén (Vel'ké Bedzany), Nyitra vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Nagybörzsöny kisk. Nógrád és Hont közig, 
egy. egyes, vm., (1920) 1873 lak. 

Nagybritannia íTlie British Empire, TJie Bri
tish Gommonweaüh of Nation, XIV. köt.) Az 
anyaországot (United Kingdom) Anglia. Wales, 
Skócia, Észak-Írország, a Man- és Csatorna-
szigetek alkotják, míg a többi országok kül- és 
belügyekben önkormányzattal biró dominiumok, 
vagy gyarmatok, illetőleg brit kormányzat alatt 
álló védett területek vagy mandatáriusságok. A 
dominiumokhoz hasonló a jogi helyzete Indiának, 
bár külügyi kérdésekben önállóan nem határoz
hat. A brit birodalmat érdeklő közös ügyekben a 
dominiumok és szövetséges államok képviselői
ből, illetőleg felelős vezetőiből összehívott szövet
ségi kongresszus határoz. N. a dominiumok meg
kérdezése és beleegyezése nélkül róluk többé nem 
dönthet. A dominiumok parlamentáris önkormány
zatának megadásával N. föderalisztikus állam
szövetséggé alakult át. Az új N. tagállamai az 
anyaországon kívül a következők: 

I. a) ír szabadállam, 
b) Délafrikai Unió, 
c) Ausztráliai Államszövetség, 
d) Kanada, 
e) Uj-Fundland, 
f) Uj-Zéland, mint dominiumok, teljes bel- és 

külügyi önkormányzattal, felelős parlamenttol. 
II. Málta sziget és Bhodézia, teljes belügyi 

önkormányzattal. 
III. India, felelős parlamenttel, belügyi ön

kormányzattal; külügyekben az anyaországtól 
függ. A főkormányzó alkirály cimet visel. 

IV. Gyarmatok, védett területek és egyéb 
országok, melyeknek kormányzására a Népszö
vetségtőlfelhatalmazást, mandatáriusságot nyert 
(német gyarmatok, Irak, Palesztina). 

A legújabb területi és népességi viszonyok az 
egyes közjogi részek feltüntetésével a követ
kezők : 

. , Terü le t k m ' Népesség 
Országrész ( 1 9 2 1 ) 

1. Egyesül t Br i t K i rá lyság : 
a) Angl ia és Wales 151,094 37.885,242 
h) Skó tország 78,746 4.882,497 
c) Észak-Í rország 13,434 .278,000 
d) Man- és Csatorna-szigetek 767 -i 150,514 

1. összesen: 244,041 44.196,253 

2. ír szabadál lam 69,393 3.165,000 
3. Délafrikai Unió 1.223,328 6.928,580 
4. Ausztrál iai Ál lamszövetség 7.938,834 6.115,418 
5. Kanada 9.659,450 9.364,200 
6. Uj-Fundland 110,670 258,425 
7. Üj-Zéland __ 269,058 1,361.395 

Dominiumok összesen: 19.270,733 27.193,018 

Terű I« c km> 

Egyéb "birtokok: 
Málta-sziget 316 
Ehodézia 1.140,000 
India . . . 4.901,923 

11, G y a r m a t o k és védnökségek a l a t t 
á l ló t e r ü l e t e k : 

a) Európában (Gibral tár) 5 
i) Ázsiában 412,900 
c) Afr ikában 5.661,646 
d) Amer ikában 606,888 
e) Óceániában 50.105 
f) A déli s a rkv idéken _ 5.000^000 

Gyarma tok és véde t t t e rü l e t ek 11.731,544 

Népesség 
(1921) 

212,258--
1.882,91* 

319.646,580 

17,160 
10.065,832 
36.198,274 

2.156,790-
361.93Í 

1,337 
48.801.326 

1—11. összesen: 37,288,557 441.932,346 

N. mandatáriussága alatt álló területek terü
leti és népességi adatai a következők: 

Terü le t k m ' Népesség 
1. I r a k 369,585 2.849,000' 
2. Pa lesz t ina 23,220 757,000 
3. T a n g a n y i k a - t e r ü l e t 945,700 4.122,000 
4. Német Dél-Nyugat-Afrika 857,592 228,000 
; . X a c e r u n . . . 79.980 550,000 
6. T o g O . . . , 32,500 188,000 
7. Német ÜJ-Guinea 230,270 400,000-
8. Nyuga t i Szamoa-szigetek 3,225 38,000 
9. Nauru-sz ige t 26 2,000 

1—9. összesen: 2.542,098 9.134,000 

Birtokmegoszlás (1925) az Egyesült Brit 
Királyságban: 

1— 5 
5— 50 

5 0 - 3 0 0 « 
300-acreon felüli 

ac re te r jede lmű b i r tokok száma 93,959 
244,916 
151,379-

15,339 

Összesen: 485,593 

Mívelési ágak szerint az 56-3 millió acre termő 
területből szántó 13-8, legelő 16-5, kaszáló 14*7 
millió acre. 

Termés 1000 quartelekben (1924): 

É v 

1913 
1925 

Árpa Zab 

6925 
6373 

7244 
5938 I 

13,880 
14,334 

Burgo - Hüve-
n y a | lyesek 

3866 
4209 

Bányászati termelés 1924-ben: kőszén 267 
millió tonna 252 millió font sterling, vasérc és 
feldolgozott érc 11 millió tonna 3*4 millió font 
sterling. Az 1923-iki termelés értéke 280, az 
1924-iki pedig 274 millió font sterling volt. 

N. külkereskedelmi forgalma a német keres
kedelmi tengerészet megsemmisítésével óriási 
módon fellendült: 

1923. 
1924. 
1925-

Be vitel 

1000 tonna 

82,149 
56,307 
76,246 
90,363 
87,057 

mi l l ió font 
s te r l ingben 

769 
1,003 
1,096 
1,277 
1,323 

Kivi te l 

1000 tonna 

82,661 
55,779 
77,496 
90,536 
88,780 

mil l ió font 
s t e r l ingben 

635 
823 
886 
941 
927 

Hajóállomány 1924-ben: 12,513 gőzös 11-2" 
millió tonna tartalommal és 5842 vitorlás 522 ezer 
tonna tartalommal. 

Vasutak hossza 1924-ben: 32,656 km. fő és 
3624 km. helyiérdekű vasút. 

Állami pénzügyek 1925-ben: bevétel 799, ki
adás 796 millió font sterling. Államadósság 7655 
millió font sterling. 
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Irodalom. Buchan L, Great Britain, London 1923; Cahen 
L., L'Angleterre au XlX-e siécie, Paris 1924; Chart D. A., 
Économic History of Ireland, Dublin 1920; Hall H., The 
British Commonwealth of Nations, London 1920; Rhys I. 
and Jones D. Br., The Welsh peóples u. o. 1923; Riordan 
E. J., Modern Irish Trade and Industry, n. o. 1921; Sieg-
íried A., L'Angleterre d'anjourd'hni, son évolution écono-
mique et politique, Paris 1926. 

Története: A világháború Angliában Asquith 
liberális kormányát találta hatalmon, mely azon
ban a magas flottaköltségvetés és az ir kérdés 
miatt hónapok óta már alig tudta tartani magát. 
Midőn a királytól összehívott békítő konferencia 
1914 júl. 23. eredménytelenül oszlott szét, a pol
gárháború réme ült az ország fölött. Ebben a 
kritikus pillanatban fordította el a pártok figyel
mét a belpolitikától a belgrádi demars, mire 
Anglia valamennyi politikai tényezője habozás 
nélkül a kormány mögé sorakozott. Asquithnak 
aránylag gyönge kormánya így mindaddig a ha
talmon tudta magát tartani, míg Oroszország 
katonai ereje fel nem morzsolódott és Bukarest 
kapitulációja hírére oly aggodalom nem szállotta 
meg az angol közvéleményt, mely a kormányt 
menthetetlenül elsodorta. Mikor az orosz-román 
támadást befejező esemény híre 1916 dec. 6. Lon
donba érkezett, Asquith 7-én Lloyd Georgenak 
engedte át helyét, ki a liberális pártelvek feladá
sával vette kezébe a kormányt ós koncentrációs 
kabinetet alakított. A külügyek intézésére a kon
zervatív Balfourt hívta meg, ugyanakkor azon
ban három tárcát a munkáspárt tagjai között 
osztott szét, melyek közül egy Henderson párt
vezérnek jutott. Ezzel sikerült a munkásságot a 
nemzetközi békepropagandától a háborúban álló 
kormány mellé vonnia. Röviddel a kormány meg
alakulása után érkezett meg a központi hatalmak 
békeajánlata, melyet Lloyd George elutasított, 
sőt az elutasítás következtében Oroszország 
kilépésével előállott ürt ő töltötte be Amerika 
megnyerésével. Ennek ellenére az angol mun
kásság nem sokáig fogadta el a kormány veze
tését ós 1917. részt akart venni a szocialisták 
stockholmi békekongresszusán. Henderson vona
kodott a delegátusokat Stockholmba engedni, a 
munkásság azonban az elutazás mellett szavazott, 
sőt békepontjait is megszövegezte, mire Hender
son lemondott és helyét Barnes munkásvezér 
foglalta el. Ebben az időben történt az, hogy V. 
György király 1917 jún. 17. Coburg családi ne
vét letette és a Windsor nevet vette fel. 

A háború befejezése után és a békekonferencia 
megnyitása előtt, 1918 dec. 14. zajlottak le a 
képviselőválasztások az új választójogi törvény 
alapján, mely a nők bevonásával a választók 
számát 8 és fél millióról 21 és fél millióra emelte 
fel. Az eredmény az unionista konzervatívok pá
ratlan megerősödése lett. A kormány -471 man
dátumot nyert, köztük 334 konzervatívot, 127 
liberálist és 10 munkáspártit, az ellenzék pedig 
•összesen 233 mandátumot, köztük mindössze 37 
liberálist, akik között azonban már Asquith maga 
sem kapott helyet, 70 irt, akik már valamennyien 
& szeparatista sinn fein párthoz tartoztak és ezzel 
a régi angolbarát aútonomista ir pártnak utolsó 
foszlánya is eltűnt, végül 65 munkáspártit. Ezzel 
a többséggel vonult fel Lloyd George a béke
konferenciára, hol hazája részére a tengerentúli 

előnyöket igyekezett biztosítani, míg a kontinens 
ügyeinek intézését Franciaországnak engedte át. 
Ugyanígy engedte ki kezéből Írországot is, mely
nek önrendelkezési jogát elismerte és 1920 febr. 
28. a vonatkozó törvényt közzétette. Csupán az 
okt. 24. kitört bányászsztrájkkal szemben tudott 
elérni sikereket, ezt azonban annak köszönhette, 
hogy az egész haderővel együtt az egész polgári 
társadalom megmozdult és két nap alatt elejét 
vette a gazdasági életet megbénító katasztrófá
nak. A munkátlanok azonban a versaillesi béke 
következtében rohamosan szaporodtak és a hata
lom Lloyd George kezéből kisiklani készült. A 
konzervatívok különben sem voltak megelégedve 
az új vezetéssel és a betegeskedő Bonar Laiv 
helyett már 1921. Chamberlain Austen vette át a 
pártvezérsóget, míg a külügyek élére Balfour he
lyett Curzon lord került. A munkáskérdós mellett 
igen zavarólag hatott Franciaország légi fegy
verkezése, mely egyenesen Anglia ellen irányult, 
mire a kormány függetleníteni törekedett magát 
azoktól a kötelezettségektől, melyeket a franciák
kal együtt viselt. Ez megtörtónt az 1923 jún. 19-iki 
angol-amerikai egyezménnyel, melyben a brit 
kormánynak sikerült amerikai tartozásait ren
deznie és ezzel az angol-francia ellentét lassan
kint amerikai-francia ellentétté változott át, mert 
Franciaország adósságainak rendezése helyett 
fegyverkezéssel foglalkozott. A másik nagy ne
hézséget az angol dominiumok alkották, melyek 
az anyaország fegyveres támogatása fejében 
nemcsak az önálló kormányzat birtokába jutot
tak, de a birodalmi konferenciákon az anyaorszá
got, melyet a legkisebb dominiumnak tekintettek, 
egyenesen majorizálták. így vetették fel 1923 
okt. 23. a vámkérdést és ezzel az egész angol 
politikai életben felfordulást Idéztek elő, amely
nek hatása csakhamar érezhető volt a decem
ber folyamán lezajlott képviselőválasztásokon. A 
konzervativ mandátumok száma 346-ról 256-ra 
esett, a liberálisoké viszont 118-ról 156-ra emel
kedett fel, míg a munkások az addigi 145 kerület 
helyett 192-őt tudtak maguknak biztosítani. 
Lloyd George akkormár a konzervativBaldmn-
nak adta át helyét, a jövő emberének azonban 
MacDonald Ramsay munkáspárti képviselőt te
kintették, ki 1924 jan. 21. valóban hatalomra 
került. MacDonald a miniszteri tárcákat párt
hívei közt osztotta szét, így a belügyek intézésé
vel a mérsékelt Henderson, volt minisztert bízta 
meg, a többi tárcákat szinten ismert nevű, több
nyire kiváló politikusokra bízta. Lord Haldane 
lett lord-kancellár, Lord Parmour a titkos tanács 
elnöke, Trevelyan (Macaulay unokája), a neves 
történész, közoktatásügyi, Ph. Snowden pedig 
kincstárnok-miniszteri tárcát kapott. A kormány 
többi kiváló tagjai voltak Glynes, Sidney Webb 
ós Weathly, a skót szocialisták vezére. Maga 
MacDonald a külügyminiszterséget saját kezében 
tartotta meg., Mégsem volt hosszú az új munkás
kormány élete, jóllehet a nemzetközi béke érde
kében a genfi jegyzőkönyv, a Herriot-val való 
találkozás, a Dawes-terv elősegítése, a Ruhr-vidék 
megszállásának megrövidítése és India belső rend
jének helyreállítása terén sokat tett. Azáltal azon
ban, hogy kereskedelmi érdekből nyomban fel-
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vette a tárgyalásokat az orosz szovjettel, mely-
lyel az angol munkáspárt addig is összeköttetés
ben volt, akaratlanul is a konzervatív párt mal
mára hajtotta a vizet, mert a szovjet vezetői 
visszaéltek azzal a nagy sikerrel, hogy a brit 
kormány az orosz tanácsköztársaságot hiva
talosan elismerte ós forradalmi propagandájuk
kal MacDonald megmaradását is lehetetlenné 
tették. A brit kormánynak ugyanis a parla
mentben többsége nem volt és mindeddig ki
sebbségi kormányként vitte az ügyeket. Csak 
most készült a választásokra, melyeket várat
lanul akuttá tett, hogy okt. 8. a kormányt 
az alsóházban 364: 198 arányban leszavazták. 
MacDonald kitűzte a választásokat ós azok elő
készítő harcaiban okt. 24. bombaként jelent meg 
Zinovjev orosz népbiztos levele, melyben a brit 
hadsereg szocializásáról volt szó. Ezzel Mac
Donald sorsa meg volt pecsételve. Okt. 29. lezaj
lottak a választások ; a konzervatívok pártja 
259-ről 415-re emelkedett, a munkáspárté 192-ről 
152-re hanyatlott, holott többségre számított; 
a liberálisok 155-ről 44-re estek és maga 
AsquitJi újból a bukottak között maradt. A brit 
közvélemény tehát elemi erővel segítette hata
lomra Chamberlain pártját, melynek ólén a kor
mány intézését Baldwin vette át, míg a külügyi 
tárca Chamberlain kezébe került. A titkos tanács 
elnöke Gurzon, majd annak halála után Bálfour 
lord, pénzügyminiszter Churchill, belügyi állam
titkár pedig Joynson-Bicks lett. A kormány több
sége óriási volt, mert 419 konzervatívval szemben 
csupán 151 munkáspárti és 40 liberális állott. Az 
új kormány külpolitikai téren jobbára folytatta 
MacDonald kezdeményezéseit, csupán a singa-
porei flottabázis kiépítését sürgette. A munka
nélküliség azonban annyira fokozódott, hogy 
az 1925. óv közepe kritikussá vált. A bánya-, 
vasút- és közlekedési munkások sztrájk mel
lett döntöttek és Trockij egy röpiratában, 
melynek elme Hová megy Anglia? nyilían 
a forradalmat látta bekövetkezni. Az 1926-iki 
nagy bányászsztrájknak külpolitikailag is nagy 
hatása volt, mert az angol külpolitika békeszán
dékait, főleg Németország irányában, napfényre 
hozta. Chamberlain külügyminiszter, aki már 
előbb Stresemannal együtt létre hozta a locarnói 
paktumot, Németországnak a Népszövetségbe 
való felvételét, de gazdasági tehermentesítését is 
előmozdította. Az 1926-iki általános bányász
sztrájk ugyan mérhetetlen károkat okozott Ang
liának, de egyszersmind azt is megmutatta, hogy 
a szovjet reményei nem fognak megvalósulni 
Angliában. 1926-ban a wembleyl birodalmi ki
állítás és a birodalmi konferencia szimbolizálták 
a brit impérium egységét, azonban 1926 végén 
és 1927 elején komoly formában jelentkezett a 
keletázsiai probléma, mely már évek óta foglal
koztatta az angol kereskedelmi érdekeltségeket. 
Ugyanis Sanghai, Kanton és Hankau délkinai 
metropolisok, melyek az angol kereskedelem fő
piacai közé tartoznak és ahol rendkívül nagy 
számú angol kereskedő él, részint a kínai nacio
nalisták, részint Borodin szovjet-követ állandó 
agitációja folytán komoly veszedelembe kerül
tek úgy, hogy amidőn 1927 elején a kínai mob 

megszállással fenyegette az ottani európai város
részeket, melyek exterritoriális jogot élveznek,, 
az angol kormány a máltai flottát a kínai vizekre-
küldte az angol állampolgárok védelme céljából. 
Egyszersmind azonban tárgyalást kezdett O'Mal-
ley kantoni konzul útján Csew-nel, a dél-
kínai külügyminiszterrel, mely a keletázsiai bé
két van hivatva megoldani az angol érdekek biz
tosítása mellett. Jóllehet a szerződós maga létre
jött Hankauban (1927 febr.), azonban a fennálló' 
ellentéteket már ez sem tudta eloszlatni. V. 
ö.: Haldane, Before the war (1920); Churchill, 
World crisis (2 köt., 1923); Arthur, Life of Kitche-
ner (3 köt., 1920); Asquith, Genesis of the war 
(1923); Grey, Twenty-flve years (2 köt., 1925); 
Buchan, Hist. of the war (24köt., 1921—2); Pol-
lard, Short history of the war (1920); Temper-
ley, Hist. of tbepeace conference (6 köt.,1920—4); 
Toynbee, Survey of international affairs 1920—3 
(1925); Dibelius, England (2 köt, 1923); Deman-
geon, L'empire britannique (1924); Kirkaldy and 
Gibson, Brit. fináncé during and after the war 
(1921); Masterman, How is England gover-
ned (1921). 

Nagybudafa (Nad'budafa), Pozsony vm. (Tr: 
Cs.-Szl.) 

Nagybudmór, kisk. Baranya vm., (1920) 508 lak.. 
Nagybukóc (Vel'ky Bukovec), Zemplén vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Nagybtíny (Boiu maré), Szolnok-Doboka vm.. 

(Tr. R.) 
Nagycég (fagul maré), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Nagycenk, kisk. Sopron vm., (1920) 2004 lak. 
Nagycétény (Vel'ky Cityn), Nyitra vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nagycigánd, kisk. Zemplén vm. Kiscigánd 

községgel egyesült Cigánd néven. 
Nagycsákány, kisk. Vas vm., (1920) 1574 lak.. 
Nagycsalomja (Yel'ká Calomia), Hont vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Nagycsanád (Cenadul maré), Torontál vm., 

(1920) 5695 lak. (Tr. R.) 
Nagycsány, kisk. Baranya vm., (1920) 257 lak. 
Nagycseb (Málé a VeVké Zbince), Zemplén 

vm. (ír. Cs.-Szl.) 
Nagycsécs, kisk. Borsod, Gömör és Kishont 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 755 lak. 
Nagycsepcsény (Vel'M Cepcin), Turóc vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Nagycsepely, kisk. Somogy vm,, (1920) 953 lak. 
Nagycserged (Cerghidul maré), Kis-Küköllö 

vm. (Tr. R.) 
Nagycserjés (Kicorna), Bereg vmegye (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nagycserna (Vel'ka Cerná), Trencsén vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Nagycsertész (Certizné), Zemplén vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nagycsongova (Vel'ká Congova), Ugocsa vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Nagycsóta (Vel'ká Causa), Nyitra vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nagycsömöte, kisk. Vas vm., (1920) 501 lak. 
Nagycsula (Ciula maré), Hunyad vármegye. 

(Tr. R.) 
Nagycsűr (§ura maré), Szeben vm. (Tr.R.) 



Nagydaróc — 686 — Nagyilva 

Nagydaróc (Vel'ké Darovce), Nógrád vmegye. 
.(Tr. Cs.-Szl.) 

Nagydebrek íDőbric), Szolnok-Doboka vm. 
<Tr. R.) 

Nagydém, kisk. Veszprém vm., (1920) 860 lak. 
Nagydemeter (Dumitrea maré), Beszterce-

Naszód vm. (Tr. R.) 
Nagydenk (Dáncul maré). Hunyad vm. (Tr. R.) 
Nagyderencs (Vel'ká Dricná), Zemplén vm. 

Tr. Cs.-Szl.) 
Nagyderzsida (Bobota), Szilágy vm. (Tr. R.) 
Nagydevecser (Divicioru maré), Szolnok-

Doboka vm. (Tr. R.) 
Nagydisznód (Gisnadie), Szeben vm. 3115 lak. 

(Tr. R.) 
Nagydivény (Vel'ká Divina), Trencsén vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Nagydoba (Dóba maré), Szilágy vm. (Tr. R.) 
Nagydobos, kisk. Szatmár, Ugocsa és Bereg 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 2020 lak. 
Nagydobra (Dobra u Vranova), Zemplén vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Nagydobrony (Velikaja Dobron), Bereg vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Nagydobsza, kisk. Somogy vm., (1920) 658 lak. 
Nagydolány (Veliki Dolina), Vas vm. (Tr. 

SzHSz.) 
Nagydomása (Vel'ká Domasa), Zemplén vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Nagydorog, nagyk. Tolna vm., (1920) 3774 lak. 
Nagyecsed, nagyk. Szatmár, Ugocsa és Bereg 

közig. egy. egyes, vm, (1920) 5203 lak. 
Nagyécsfalu, kisk. Győr, Mosón ós Pozsony 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 463 lak. 
Nagyécshegy, kisk. Győr, Mosón és Pozsony 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 1465 lak. 
Nagyegyházas (Kostolné), Nyitra vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nagyekemező (Prostea maré), Kis-Küküllű 

vm. (Tr. R.) 
Nagyemőke (Vel'ké Jamkovce), Nyitra vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Nagyenyed, (Aiud), r. t. város Alsó-Fehér 

vm., (1920) 8108 lak. (Tr. R.) 
Nagyercse (Ercea), Maros-Torda vm. (Tr. R.) 
Nagyernye (Erneid maré), Maros-Torda vm. 

(Tr. R.i 
Nagyerzsébetlak (Belő Blato), Torontál vm. 

(Tr. SzHSz.) 
Nagyesküllő (Atileül maré), Kolozs vmegye. 

(Tr. R.) 
Nagyesztergár, kisk. Veszprém vm., (1920) 1050 

lakossal. 
Nagyíala (Vel'ka Ves Oravská), Árva vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Nagyfáivá (Mogersdorf), Vas vm. (Tr. A.) 
Nagyfeketepatak (Valea neaqra), Bihar vm. 

(Tr. R.) 
Nagyfentős (Finteusul maré), Szatmár vm. 

(Tr. R.) 
Nagyfödémes (Vel'ky Fedymes), Pozsony vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Nagyfrankvágása (Vel'ká Frankóvá), Szepes 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Nagyf üged, nagyk. Heves vm., (1920) 2632 lak. 
Nagygáj (Véliki Gaj) Torontál vm. (Tr. SzHSz.) 

Nagygajdos (Gajdos pri Serednom), Ung vm. 
(Tr. Cs.-Szi.) 

Nagygalambfalva (Porumbeni mari), Udvar
hely vm. (Tr. R.) 

Nagyganna, kisk. Veszprém vm., (1920) 688 lak. 
Nagygéc, kisk. Szatmár, Ugocsa és Bereg 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 62y lak. 
Nagygejőc (Velikije Gejovci), Ung vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nagygencs, kisk. Vas vm., (1920) 1342 lak. 
Nagygérce (Gherfa maré), Ugocsa vm. (Tr. R.) 
Nagygereblyés (Rustoj Hrabovec), Zemplén 

vm. (Tr. Cs.Szl.) 
Nagygéres (Vel'ké Krtiny), Zemplén vmegye. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Nagygeresd, kisk. Sopron vm., (1920) 494 lak. 
Nagygomba, kisk. Somogy vm., (1920) 1520 lak. 
Nagygoroszló (Somes-Guriisláu), Szilágy vm. 

(Tr. R.) 
Nagygörbő, kisk. Zala vm., (1920) 484 lak. 
Nagygút (Nagygút), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Nagygyimót, nagyk. Veszprém vm., (1920) 1263 

lakossal. 
Nagyhajmás, kisk. Baranya vm., (1920) 1162 lak. 
Nagyhalász, nagyk. Szabolcs és Ung közig, 

egy. egyes, vm., (1920) 5701 lak. 
Nagyhalmágy (Ralmagiu), Arad vm., (1920; 

1219 lak. (Tr. R.) 
Nagyhalom (Vel'ké Straciny), Nógrád vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Nagyharsány, nagyk. Baranya vm., (1920) 1484 

lakossal. 
Nagyhársas (Vel'ky Lipník), Szepes vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nagyhatár (Vel'ká Lehőtka), Nyitra vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nagyhegy (Mágureni), Szolnok-Doboka vm. 

(Tr. R.) 
Nagyhelvény (Vel'ké Ghlievany), Trencsén 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Nagyherestény (Vel'ké Chást'any), Bars vm. 

(Tr. Cs.-Szl.)' 
Nagyhidegkút, kisk. Veszprém vm., (1920) S4ö 

lak. 1927. Kishidegkúttal egyesült Veszprém-
Mdegkut néven. 

Nagyhind (Vel'ké Hyndice), Nyitra vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Nagyhódos, kisk. Szatmár, Ugocsa és Bereg 
közig. egy. egyes, vm., (1920) 435 lak. 

Nagyhorváti, kisk. Zala vm., (1920) 175 lak. 
Nagyhöflány (Grosshöflein), Sopron vmegy9. 

(Tr. A.) 
Nagyhuta, kisk. Abaúj-Torna vm., (1920) 200 

lakossal. 
Nagyida (Vel'ká Ida), Abaúj-Torna vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nagyigmánd, nagyk. Komárom és Esztergom 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 2361 lak. 
Nagyikland (Iclandul maré), Torda-Aranyos 

vm. (Tr. R.) 
Nagyiklód (Idodul maré), Szolnok-Doboka 

vm. (Tr. R.) 
Nagyilonda (Ileanda maré), Szolnok-Doboka 

vm. (Tr. R.) 
Nagyilva (Ilva maré), Beszterce-Naszód vm. 

(Tr. R.) 



Nagyi ratos — 68? — Nag-yladna 
Nagyiratos (Iratosul maré), Arad vm. (Tr. R.) 
Nagyiván, nagyk."Heves vm., (1920) 2278 lak. 
Nagyjakabfalva (Jakubové), Pozsony vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nagyjécsa (Jecia maré), Torontál vm. (Tr. R.) 
Nagyjeszen (HornéJ aseno), Turóe vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nagyjeszence (Vel'ká Jesenica), Trenesén 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Nagykágya (Gadea maré), Bihar vm. (Tr. R.) 
Nagykaján (Cáianul maré), Szolnok-Doboka 

vm. (Tr. R.) 
Nagykakucs (Cacuciul unguresc), Bihar vm. 

(Tr. R.) 
Nagykálló, nagyk. Szabolcs és Ung közig. egy. 

•egyes, vm., (1920) 8232 lak. 
Nagykáína (Vel'ká Káinica), Bars vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nagykalota (Gálata maré), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Nagykamarás, nagyk. Csanád, Arad és Toron

tál közig. egy. egyes, vm., (1920) 3908 lak. 
Nagykamond, kisk. Veszprém vm., (1920) 605 

lakossal. 
Nagykanizsa, r. t. város Zala vármegyében 

(1921) 29,020 lak. Házainak száma 2893. A, vele 
egyesitett Kiskanizsa lakóinak száma 6000. Újabb 
•épületei az új főgimnázium, postapalota, honvéd
kórház, az Első magyar biztosító intézet palotája. 
Újabb intézménye a fővámhivatal, miután a tria
noni béke következtében határszéli várossá lett a 
Szerb-Horvát-Szlavon királyság felé. Téglagyára 
négy van, újabb gyárai a konzervgyár, pótkávé-
gyár. 

Nagykapornak, kisk. Zala vm., (1920) 1545 lak. 
Nagykapos(VeVkéKapusany),Vng vm., (1919) 

2148 lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Nagykapus (Copsa maré), Nagy-Kükiillő vm. 

(Tr. R.) 
Nagykáránd (Cárand), Bihar vm. (Tr. R.) 
Nagykarasztos (Grossbachselten), Vas vm. 

(Tr. A.) 
Nagykároly (Gareii mari), r.t. város, Szatmár 

vm., (1920) 15,294 lak. (Tr. R.) 
Nagykárolyialva (Karlsdorf), Temes vm.(Tr. 

SzHSz.) 
Nagykastély (Gosteiul maré), Krassó-Szörény 

vm. (Tr. R.) 
Nagykáta, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 

(1920) 9975 lak. 
Nagykázmér (Vel'ky Kazmír), Zemplén vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Nagykede (Ghedea maré), Udvarhely vmegye 

(Tr. R.) 
Nagykelecsény (Vel'ky Kolacín), Trenesén 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Nagykemence (Kamenica), Zemplén vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nagykend (Ghendul maré), Kis-Küküllő vm. 

(Tr. R.) 
Nagykereki, nagyk. Bihar vm., (1920) 1928 lak. 
Nagykereskóny (Vel'ke Krskany), Hont vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Nagykeresnye (Vel'kéKrstenany), Bara vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Nagykeresztes (Gnstolful maré), Szolnok-

Doboka vm. (Tr. R.) 

Nagykerpesd (Gárpestii mari), Bihar vmegye. 
(Tr. R.) 

Nagykeszi (Vel'ké Kesy), Komárom vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Nagykikinda (Velika Kikinda), r. t. város, 
Torontál vm., (1921) 25,809 lak. (Tr. SzHSz.) 

Nagykinizs, kisk. Abaúj-Torna vm., (1920) 502 
lakossal. 

Nagykirva (Vel'ká Kirva), Máramaros vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Nagykolcs (Culciul maré), Szatmár vmegye. 
(Tr. R.) 

Nagykolos (Klíz Hradiste), Nyitra vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Nagykőmlós (Camlosul Bánátean), Torontál 
vm., (1921) 4744 lak. (Tr. SzHSz.) 

Nagykónyi, nagyk. Tolna vm., (1920) 2316 lak. 
Nagykopáncs, kisk. Csanád, Arad és Torontál 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 434 lak. 
Nagykorpád, kisk. Somogy vm., (1920) 1363 lak. 
NagykoszmályC FerAré Kosmálovce), Bars vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Nagykosztolány (Kostolany), Nyitra vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nagykovácsi, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun 

vm., (1920) 2240 lak. 
Nagykovalló (Koválov), Nyitra vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nagykozár, kisk. Baranya vm., (1920) 1010 lak. 
Nagyk őcse (Ghecia romána), Torontál vmegye. 

(Tr. R.) 
Nagyköesk, kisk. Vas vm., (1920) 279 lak. 
Nagykökényes, kisk. Nógrád és Hont közig. 

egy. egyes, vm., (1920) 865 lak. 
Nagykölked, kisk. Vas vm., (1920) 407 lak. 
Nagykőpatak (Kvakovce), Zemplén vmeaye. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Nagykőrös, r. t. város Pest-Pilis-Solt-Kiskun 

vm., (1920) 29,625 lak., akik mind magyarok; val
lásra nézve 9989 r. kat , 17,781 ref., 267 ág. ev. 
44 gör. kat., 16 gör. kel., 3 unitárius, 578 izr., 
egyéb 23. A utóbbi években ismét erősebb lendü
lettel kezdett fejlődni, régi iskolái mellett kieme
lendő, hogy 46 elemi iskolája van, úgyszintén 
m. kir. téli gazdasági iskolája. Ujabb emléke a 
Hősök szobra Zala Györgytől. Közép Pest vár
megye környékbeli községeit egészen a Tiszáig 
autobuszforgalom kapcsolja hozzá és számos 
községet N. villamostelepe lát el árammal. 

Nagykörtvélyes (Gurtuiusul műre), Szatmár 
vm. (Tr. R.) 

Nagykörű, nagyk. Jász-Nagykun-Szolnok vm. 
(1920) 3332 lak. 

Nagykövéres (Cheveresul maré), Temes vm. 
(Tr. R.) 

Nagykövesd (Vel'ky Kevesd), Zemplén vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Nagykuncialva (Helcrnanovce), Szepes vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Nagykutas, kisk. Zala vm., (1920) 618 lak. 
Nagy-Küküllő vármegyét (1. XIV. köt.) a 

trianoni békeszerződés Romániának ítélte oda. 
Nagykürtös (Vel'ky Krtis), Nógrád vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nagyiadna (Vel'ká Lodziná), Sáros vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 



N agy laj osf alva 

Nagylajosfalva (Padina), Torontál vm., (1921) 
4510 lak. (Tr. SzHSz.) 

Nagylak (Nádlac), Csanád vm., (1920) 13,088 
lak. (Tr. R.) 

Nagylak, kisk. Csanád, Arad és Torontál kö
zig, egy. egyes, vm., (1920) 825 lak. 

Nagyiám (Vétky Lom), Nógrád vmegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Nagyláng, nagyk. Fejér vm., (1920) 825 lak. 
Nagylankás (Luncavifa), Krassó- Szörény vm. 

(Tr. R.) 
Nagyiapás (Vel'ky Lapás), Nyitra vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nagylaposnok (Láptisnic), Krassó-Szörény 

vm. (Tr. R.) 
Nagyláz (VeVké Lazy), Ung vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nagy'lég (Vel'ky Lég), Pozsony vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nagylengyel, kisk. Zala vm., (1920) 684 lak. 
Nagyléta, nagyk. Bihar vm., (1920) 6343 lak. 
Nagyiévárd (Vel'ké Leváry), Pozsony vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Nagylibercse (L'uboreé), Nógrád vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nagylóc, kisk. Nógrád és Hont közig. egy. 

egyes, vm., (1920) 1840 lak. 
Nagylócsa (Lovca), Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Nagylók, nagyk. Fejér vm., (1920) 2101 lak. 
Nagylónya, kisk. Szabolcs és Ung közig. egy. 

egyes. vm. (Beregből átcsatolva), (1920) 1327 lak. 
Nagylózna (Lozna maré), Szolnok-Doboka 

vm. (Tr. R.) 
Nagylózs, kisk. Sopron vmegye., (1920) 1395 

lakossal. 
Nagylúcs (Nad'luc), Pozsony vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nagylucska (Yelikije Lúcki), Bereg vmegye. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Nagyludas (Ludosul maré), Szeben vmegye. 

(Tr. R.) 
Nagylupsa (Lupsa), Torda-Aranyos vmegye. 

(Tr. R.) 
Nagymácséd (Vel'ky Mácad), Pozsony vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Nagymad (Nad'mad), Pozsony vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nagymadarász (Sóimul), Szatmár vmegye. 

(Tr. R.) 
Nagymagasfalu (Hochstetno), Pozsony vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Nagymágocs, nagyk. Csongrád vm., (1920) 3692 

lakossal. 
Nagymagyar (Vel'ky Magendorf), Pozsony 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Nagymajláth, nagyk. Csanád, Arad és Toron

tál közig. egy. egyes, vm., (1920) 1038 lak. 
Nagymajor (Fol'vark), Szepes vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nagymajtény (Moftinul maré), Szatmár vm. 

(Tr. R.) 
Nagymákia, kisk. Vas vm., (1920) 284 lak. 
Nagymánya (VeVká Mana), Bars vm. (Tr. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Nagymányok, kisk. Tolna vmegye, (1920) 1476 

lakossal. 

Nagrypáll 

Nagymargita (Velika Margita), Torontál vm. 
(Tr. SzHSz.) 

Nagymaros, nagyk. Nógrád és Hont közig, 
egy. egyes, vm., (1920) 5033 lak. 

Nagymarton (Mattersdorf), Sopron vm., (i928> 
3706 lak. (Tr. A.) 

Nagymedvés (Medves), Alsó-Fehér vmegye. 
(Tr. R.) 

Nagymegyer (Vel'ky Meder), Komárom vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Nagymező (Pruni), Szolnok-Doboka.vmegye. 
(Tr. R.) 

Nagymihály (MichaVovce), Zemplén vm., (1919) 
8857 lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Nagymizdó, kisk. Vas vm., (1920) 412 lak. 
Nagymodró (Vel'ká Modrovka), Nyitra vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Nagymogyorós (Nad'mod'orós), Bereg vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Nagymoha (Mucundorf), Nagy-Kükiillő vm. 

(Tr. R.) 
Nagymon (Naimon), Szilágy vm. (Tr. R.) 
Nagymonújfalu (Cioara), Szilágy vm. (Tr. R.) 
Nagymórichida, kisk. Győr, Mosón és Pozsony 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 1.079 lak. 
Nagymuncsel (Muncehd maré), Hunyad vm. 

(Tr. R.) 
Nagymutnok (Mutnicul maré), Krassó-Szö-

rény vm. (Tr. R.) 
Nagymuzsaly ( Velikoje Muzjovo), Bereg vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Nagynarda, kisk. Vas vm., (1920) 479 lak. 
Nagynezsény (Srpska Neuzina), Torontál vm. 

(Tr. SzHSz.) 
Nagynyárád, kisk. Baranya vm., (1920' 2126 

lakossal. 
Nagynyíres (Miresid maré), Szatmár vm. 

(Tr. R.) 
Nagynyulas (Milasul maré), Kolozs vmegye. 

(Tr. R.) 
Nagyócsa (Ocová), Zólyom vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Nagyod (Nad'od), Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Nagyoklos (Ocolisul maré), Hunyad vmegye. 

(Tr. R.) 
Nagyolaszi (Vlachy), Liptó vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Nagyolsva ( 01'savica), Szepes vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nagyompoly (Valea Dosului), Alsó-Fehér vm. 

(Tr. R.) 
Nagyoroszi, nagyk. Nógrád és Hont közig, 

egy. egyes, vm., (1920) 2252 lak. 
Nagyosztró és Kisosztró (Ostrov), Hunyad 

vm. (Tr. R.) 
Nagyölved ( Vel'ké L'udince), Esztergom vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Nagyölyves (Ulies), Maros-Torda vmegye. 

(Tr. R.) 
Nagyőr (Nehre), Szepes vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Nagyó'rvisiye (Vel'ké Orviste), Nyitra vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Nagyősz (Tomnatic), Torontál vm. (Tr. R.) 
Nagypaka (Vel'ká Páka), Pozsony vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nagypalád, (Velk^ Pálad), Szatmár vm. (Tr.. 

Cs.-Szl.) 
Nagypáli kisk. Zala vm., (1920) 391 lak. 
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Nagypalina (Velika Polana), Zala vm. (Tr. 

SzHSz.) * 
Nagypall, kisk. Baranya vm., (1920) 595 lak. 
Nagypalugya és Gálfalu (Paludza a Galo-

ványj, Liptó vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Nagypapmező (Cdmpani), Bihar vármegye. 

(Tr. R.) 
Nagypásztély (Kost'ova Pastil'), Ung vm. 

(Tr. Cs. Szl.) 
Nagypécsely, kisk. Zala vm., (1920) 325 lak. 
Nagypél (Püul maré), Arad vm. (Tr. R.) 
Nagypeleske (Peleiül), Szatmár vm. (Tr. R.) 
Nagyperkáta, nagyk. Fejér vm., (1920) 4029 

lakossal. Kisperkátával Perkáta néven egyesí
tették. 

Nagypestény (Pesteana), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Nagypeszek (Vel'ky Pesek), Hont vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nagypeterd, kisk. Baranya vm., (1920) 508 lak. 
Nagypetri (Petrindul maré), Kolozs vmegye. 

(Tr. R.) 
Nagypetrös (Vel'ká Prietrz), Nyitra vmegye. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Nagypirit, kisk. Veszprém vm., (1920) 791 lak. 
Nagypolány (Vel'ká Pol'ana), Zemplén vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Nagyponor (Ponor), Alsó-Fehér vm. (Tr. R.) 
Nagypöse, kisk. Vas vm., (1920) 174 lak. 
Nagyrábé, nagyk. Bihar vm., (1920) 3208 lak. 
Nagyrada, kisk. Zala vm., (1920) 903 lak. 
Nagyradna (Vel'ká Hradná), Trenesén vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Nagyrajtok (Rastolf), Szilágy vm. (Tr. R.) 
Nagyrákó (Rakovo), Turóe vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Nagyrákóc (Vel'ké Eakovec), Ugoesa vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nagyrákos, kisk. Vas vm., (1920) 567 lak. 
Nagyrápolt (Rapoltul maré), Hunyad vm. 

(Tr.R.) 
Nagyráska (Vel'ké RaSkovce), Zemplén vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Nagyrát (Vel'ké Ratovce), Ung vmegye. (Tr. 

Cs..Szl.) 
Nagyrebra (Rebra maré), Beszterce-Naszód 

vm. (Tr. R.) 
Nagyrécse, kisk. Zala vm., (1920) 1458 lak. 
Nagyréde, nagyk. Heves vm., (1920) 2594 lak. 
Nagyrépény (Vel'ké Ripnany), Nyitra vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Nagyrét (Vel'ká Lúka), Zólyom vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nagyrév, nagyk. Jász-Nagykun-Szolnok vm., 

(1920) 1568 lak. 
Nagyróna (Rovné), Trenesén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Nagyrozvágy, kisk. Zemplén vm., (1920) 1122 

lakossal. 
Nagyrőoe ( Vel'ká Revúca), r. t. város, Gömör 

és Kishont vm., (1919) 1819 lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Nagyrunk (Runcu maré), Hunyad vmegye. 

(Tr. R.) 
Nagyruszka (Vel'ky Ruskov), Zemplén vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Nagysajó (Sieul maré), Beszterce-Naszód vm. 

(Tr. R.) 
Nagysailó (Vel'ké Sarluhy), Bars vmegye. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Révai Nagy Lexikona. XX. köi. 

Nagysándori ( Velőké Ostratice), Trenesén vm-
(-Í-T. US.-oZl.) 

Nagysáp, nagyk. Komárom és Esztergom 
közig. egy. egyes, vm., (1920) 1535 lak. 

Nagysármás (Sarmasul maré), Kolozs vm, 
(Tr. R.) 

Nagysáró (Vel'ké Siarovce), Bars vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) v 

Nagysáros (Vel'ky Saris), Sáros vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Nagysároslak (Moschendorf), Vas vmegye. 
(Tr. R,) 

Nagysebes (Sebisul maré), Kolozs vmegye. 
(Tr.R.) " 

Nagyselmec (Stiavnica), Liptó vmegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Nagyselyk (Seica maré), Nagy-Küküllő vm. 
(Tr. R.) 

Nagysenkőc iSenkvice), Pozsony vmegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Nagysikárló (Ciocárláu), Szatmár vmeaye. 
(Tr. R.) 

Nagysimonyi, kisk. Vas vm., (1920) 1840 lak. 
Nagysink (Cincul maré), Nagy-Küküllő vm. 

(Tr. R.) 
Nagysitke, kisk. Vas vm., (1920) 1428 lak. 
Nagysolymár (Vel'ky FoVkmar), Szepes vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Nagysolymos (Soimosulmare), Udvarhely vm. 

(Tr. R.) 
Nagysomkút (Somcuia maré), Szatmár vm., 

(1920) 3013 lak. (Tr. R.) 
Nagysúr (Vel'ké Súrovce), Pozsony vmegye. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Nagysurány (Surany), Nyitra vm., (1919) 6245 

lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Nagyszabos (Slavosovce), Gömör és Kishont 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Nagyszakácsi, kisk. Somogy vm., (1920) 1869 

lakossal. 
Nagyszalánc (Salanc), Ahaúj-Torna vmegye. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Nagyszalatna (Slatina), Zólyom vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nagyszalók (Grosschlagendorf), Szepes vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Nagyszalonta, nagyk. Bihar vm. 1924- ben ala

kult Simonkerék, Vimer, Szabósziget, Nagysziget, 
Virsziget és Csúcssziget dűlőkből. Ter. 4000 kat. 
hold, (1925) 420 lak. 

Nagyszalonta (Salontamare), Bihar vm., (1920) 
15.488 lak. (Tr. R.) 

Nagyszaniszló (Vel'ké Stankovce), Trenesén 
vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Nagyszántó (Sántául maré), Bihar vmegye. 
(Tr. R.) 

Nagyszarva (Vel'ká Sarva), Pozsony vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Nagyszeben (Sibiu), r. t. város, Szeben vm., 
(1920) 32,748 lak. A világháborúban heves har
cok folytak N. körül. Az osztrák-magyar és 
német seregtestekből alakított és Falkenhayn 
német tábornok vezette 9. német hadsereg 
1916 szept. 26—29. között felsőbbséges veze
tése eredményeként tönkreverte az Erdélybe 
betört román hadtestet. A csatában résztvettek a 
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középponti hatalmak részéről: a Krafft v. Del-
•menfingen német tábornok parancsnoksága alatt 
az ú. n. német Alpenkorps (6. zlj., 2 osztrák
magyar és 1 német hegyi üteg), Staabs német 
tábornok alatt a 187. német és 51. honvéd gya
log hadosztály, továbbá Schmettow német tábor
nok csoportja a 76. német gyalog, valamint a 3. 
német és az 1. osztrák-magyar lovas hadosz
tály. A hadműveleti terv szerint, amig az Alpen
korps a határmenti havasok gerincein a romá
nok hátában a Vöröstorony-szorost elzárja és 
a lovas hadosztályok Pogaras felé elállják a 2. 
román hadsereg előnyomulási útjait, addig Nagy
szebentől nyugatra és keletre átkarolólag össze
roppantják az ellenséges hadtestet. A szövetsége
sek támadása szept. 26. indult meg, amely napon 
az Alpenkorps osztagai már nemcsak hogy el
érték a Vöröstorony-szorost alkotó hegytetőket, 
hanem ennek déli kijáratát is elzárták a Romá
niából várható segítségek elől. A f őtámadást in
téző 187. német és 51. honvéd gyalog hadosztály 
előretörésével egyidőben a 3. német lovas had
osztály a románok jobboldalába került és miután 
előle a román lovasság mind Pogaras, mind pedig 
Nagyszeben felé kitért, a bekövetkezett pánik 
folytán is, az egész I. román hadtest tökéletesen 
bekerítetten nagy vereséget szenvedett. 

Nagyszederjes (Mura maré), Maros-Torda 
vm. (Tr. R.) 

Nagyszeg (Nofág), Szilágy vm. (Tr. R.) 
Nagyszékely, nagyk. Tolna vm., (1920) 1940 lak. 
Nagyszekeres, kisk. Szatmár, Ugoesa és Bereg 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 475 lak. 
Nagyszelmenc (Vel'ké Sélmence), Ung vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Nagyszénás, nagyk. Békés vm., (1920) 5294lak. 
Nagyszentmihály (Grosspetersdorf), Vas vm. 

(Tr. A.) 
Nagyszentmiklós (Sánnicolaul maré), Toron

tál vm., (1920) 9220 lak. (Tr. R.) 
Nagyszentpéter (Sdnpetru maré), Torontál 

vm. (Tr. R.) 
Nagyszered (Veliko Srediste), Temes vm. 

(Tr. SzHSz.) 
Nagyszeretva (Stretava), Ung vmeaya. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nagysziklás (Onisenné), Trencsén vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nagyszilas (Silaqiu), Temes vm. (Tr. SzHSz.) 
Nagyszilva (Vel'hj Slivník), Sáros vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nagyszokoly, nagyk. Tolna vm. (1920) 2026 lak. 
Nagyszokond (Socond), Szatmár vm. (Tr. R.) 
Nagyszombat (Trnava), r. t. város, Pozsony 

vm., (1919) 15,599 lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Nagyszőllős (Sevljus), Ugoesa vm., (1919) 4000 

lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Nagyszuha (Vel'ká Suchá), Gömör és Kishont 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Nagyszulin (Sulin), Szepes vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Nagyszurdok (Surducui maré), Krassó-Szö-

rény vm. (Tr. R.) 
Nagytalmács (Talmaciu), Szeben vm. (Tr.R.) 
Nagytálya, nagyk. Heves vm., (1920) 1014 lak. 
Nagytapolcsány (Topolcany), Nyitra vmegye. 

<t9i9) 7023 lak. (Tr. Cs.-Szl.) I 

Nagyveszverés 

Nagytarajos (Vel'ká Ghocholná), Trencsén 
vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Nagytarcsa, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vm., (1920) 1049 lak. 

Nagytárkány (Nad'tárkán), Zemplén vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Nagytarna (Tarnamare), Ugoesa vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Nagytárnok (Veliki Tórák), Torontál vm. 
(Tr. SzHSz.) 

Nagytavas (Vel'ké Staskovce), Zemplén vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Nagyteremi (Tirimia maré), Kis-Küküllő vm. 
(Tr. R.) 

Nagytétény, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vm., (1920) 5120 lak. 

Nagytevel, nagyk. Veszprém vm., (1920) 952 
lakossal. 

Nagytikvány (licvanul maré), Krassó-Sző-
rény vm. (Tr. R.) 

Nagytilaj, kisk. Vas vm., (1920) 744 lak. 
Nagytopoly (Topolovatul maré), Temes vm. 

(Tr. R.) 
Nagytoronya (Vel'ká Torona), Zemplén vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Nagytószeg (Haifeld), Torontál vmegye. (Tr. 

SzHSz.) • 
Nagytótfalu, kisk. Baranya vm., (1920) 486 

lakossal. 
Nagytóti (Toltia maré), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Nagytótlak (Selo), Vas vm. (Tr. SzHSz.) 
Nagyturány (Turany), Turóc vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nagyturjaszög (Vel'ká Turica), Ung vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Nagyudva (Vel'ká Udica), Trencsén vmegye. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Nagy udvar (Vel'ké Dvorany), Nyitra vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Nagyudvarnok (Nad'udvarnok), Pozsony vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Nagyugróe (Vel'ké Ziherce), Bars vmegye. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Nagyúny (Unín), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Nagyunyom, kisk. Vas vm., (1920) 376 lak. 
Nagyülés (Vel'ká Lehota), Bars vrnegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nagyürögd (Nogiorid), Bihar vm. (Tr. R.) 
Nagyvajdaíalva (Voivodenii mari), Pogaras 

vm. (Tr. R.) 
Nagyvárad (Oradea maré), t. j. város, Bihar 

vmegye, (1920) 68,081 lak. (Tr.R.) 
Nagyvarjas (Variasul maré), Arad vmegye. 

(Tr. R.) 
Nagyvarsány, kisk. Szabolcs- és Ung közig, 

egy. egyes, vm., (1920) 1166 lak. 
Nagyváty, kisk. Baranya vmegye, (1920) 457 

lakossal. 
Nagyvázsony, kisk. Veszprém vm., (1920) 2010 

lakossal. 
Nagyvejke, kisk. Tolna vm., (1920) 590 lak. 
Nagyveleg, nagyk. Fejér vm., (1920) 948 lak. 
Nagyvendég (Vel'ké Hostie), Nyitra vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nagyveszverés (Vel'ká Poloma), Gömör és 

Kishont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

• 
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Nagyvezekény (Vel'ké Vozokany), Bars vm. 
•(Tr. Cs.-Szl.) 

Nagyvisnyó, kisk. Borsod, Gömör és Kishont 
köziig, egy. egyes, vm., (1920) 1190 lak. 

Nagyvitéz (Vicei), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Nagyzalaoska ( Vel'ké Záluzice), Ung vmegye. 

<(Tr. Cs.-Szl.) 
Nagyzerénd (Zerindul maré), Arad vmegye. 

<Tr. R.) 
Nagyzsám (Veliki Éam), Temes vmegye.(Tr. 

SzHSz.) 
Nagyzsupány (Jupalnic), Krassó-Szörény vm. 

.(Tr. R.) 
Nahács (Nahác), Pozsony vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Nahicsevan (Nachicsevan), 1922 óta auto-

tióm szovjetország Aszerbeidzsán szovjetállam-
>ban, a Kaukázusban, 133,000 lak. Fővárosa N, 
•55,438 lakossal. 

Nak, kisk. Tolna vm., (1920) 1176 lak. 
Nákó Sándor gróf, megh. Budapesten 1923 

május 26. 
Nákófalva (Nakovo), Torontál vmegye. (Tr. 

SzHSz.) 
Nalácvad (Nqlafi- Vad), Hunyad vm. (Tr. R.) 

*Namagan,azÖzbég szovjetállam egyik városa 
Ázsiában, (1920) 70,540 lak. 

Námestovo = Námesztó. 
Námesztó (Námestovo), Árva vm., (1919) 1448 

lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Namur (ejtsd: namür), belgiumi tartomány, ter. 

3660 km2, (1924) 352,204 lak. Fővárosa N. (fla-
jna'-dul Namen), (1924) 30,686 lak. 

Nana (Nana), Esztergom vm., (1919) 1252 lak. 
(Tr. Cs.Szl.) 

Nancsang, Kiangszikinai tartomány fővárosa, 
kb. 100,000 lak. 

Nancy (ejtsd :nanszi), Meurthe-et-Moselle francia 
•département fővárosa, (1921) 113,226 lak. 

Nándor (Nandru), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Nándorhegy (Ferdinandsberg), Krassó-Szö-

rény vm. (Tr. R.) 
Nándorválya (Nandru-Vale), Hunyad vm. 

<Tr. R.) 
Nandrás (Nandráz), Gömör és Kishont vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Nanialva (Nánesti), Máramaros vármegyében. 

{Tr. R.) 
Nanhegyes (Hidiselnan), Bihar vm. (Tr. R.) 
Nanking, Kiangsu kínai tartomány fővárosa, 

Ü923) 380,900 lak. 
Nanning, Kvang-si kínai tartomány egyik vá

rosa, (1922) 67,300 lak. 
Nansen, 1. Fridtjof, norvég sarkutazó és poli

tikus. A világháború u|án Norvégia washingtoni 
követe volt, 1920. a Népszövetség megbízásából 
ő irányította az orosz, német és osztrák hadi
foglyok kölcsönös kicserélését, 1921—22. pedig 
az orosz éhínség leküzdésére irányult segély
akciót. 1922-ben elnyerte a Nobel-békedijat. 1925. 
az aberdeeni egyetem lord-rektorának válasz
tották meg. Németül, ill. angolul újabban meg
jelent munkái: Freiluftleben (1920); Spitzbergen 
(1922); Russland und der Friede (1923); Sport in 
thePolar Regions (1925); Wild Norway (1925). 
Magyarul újabban megjelent: Az eszkimók közt 
<ford. Telekes Béla). 

2. N., Péter, dán író, megh. Kopenhágában 1918 
júl. 31. Magyarul újabban megjelent művei: Jú
lia naplója (ford. Fehér Margit, 1920); Szent bé
kesség (ford. Telekes Béla, Í921); A Menthe test
vérek. Mária, a szerelem könyve (ford. Varsáqh 
János, 1924). 

Nanterre, város Franciaországban, (1921) 27,042 
lakossal. 

Nantes (ejtsd: naSt), Loire-Inférieur francia dé
partement fővárosa (1921) 183,704 lak. 

Nántű (Hurez), Szatmár vm. (Tr. R.) 
*Napkelet, irodalmi és kritikai folyóirat, Hor

váth János és Hartmann János közreműködésé
vel szerkeszti Tormay Cecil. 1923-ban indult 
meg. Kiadja a Magyar' Irodalmi Társaság. 

Napkor, nagyk. Szabolcs és Ung közig. egy. 
egyes, vm., (1920) 3027 lak. 

Nápoly (Napoli), olasz tartomány Campania 
országrészben, ter. 908 km2, (1924) 1.506,563 lak. 
Fővárosa N, 780,220 lak. 

*Napo-Pastaza és Santiago-Zamora, 1920 óta 
egyesült tartományok Ecuador dólamerikai köz
társaságban, ter 431,731 km2, 227,000 lak. 

Náprád (Nápradea), Szilágy vm. (Tr. R.) 
Náprádia, kisk. Zala vm., (1920) 516 lak. 
Naprágy (Naprad), Gömör és Kishont vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Naptár (1- XIV. köt.). A világháború kezdetén több 

olyan állam volt, melyben a Gergely-féle N. még 
nem volt bevezetve. Ezekben az államokban a há
ború alatt a következő sorrendben vezették be 
hivatalosan a j uliáni N. helyett a gregoriánus N.-t: 
1916 márc. Szerbiában és Montenegróban, ápr. 
Bulgáriában, 1917 márc. Törökországban; Len
gyel-, Finn- és Oroszországban 1917—18., Geor
gia, Románia, Besszarábia u. a. A Szerb-Horvát-
Szlovén királyság 1919 jan. hivatalosan átvette a 
megszálló hadsereg korábbi N.-reformját, csupán 
Görögország tartotta meg a juliánusi N.-t. 

Naquet, Alfréd, francia kémikus és politikus, 
megh. Parisban 1916 márc. 12. 

Nara, japáni város Nippon szigetén, (1920) 40,301 
lakossal. 

Nárai, nagyk. Vas vm., (1920) 973 lak. 
Narbonne (ejtsd: — bonn), város a délfrancia

országi Aude départementban, (1921) 28,956 lak. 
Nares, George Stronq, sir, angol tengernagy 

és utazó, megh.' Surbitonban 1915 jan. 15. 
Narev, a Bug mellékfolyója, a világháború 

alatt, mint orosz védelmi vonal a keletporosz
országi betörés ellen nagyobb hadmüveletek 
szintere volt. A N.-vonal megerősített helyei 
Osszovice, Pultuszk, Rozan, Osztrolenka és 
Lomsa voltak. Az 1915 júl. 23.—aug. 3. tartó N.-i 
csatában Gallwitztábornok csapatai elfoglalták a 
N.-vonalat. 

•Narino (ejtsd: nárínyó), Colombia délamerikai 
köztársaság egyik közigazgatási kerülete, ter. 
31,235 km2, (1918) 340,765 lak. Fővárosa Pasto. 

•Narutowicz, Gábriel, lengyel államférfiú, 
szül. Telschében 1865., megh. Varsóban 1922 
dec. 16. Miután a pétervári technológia főisko
lát elvégezte, Zürichbe ment, ahol 1920. a 
vizépítészet tanára, majd a nemzetközi Rajna
bizottság elnöke lett. A Grabski-kormányban köz-
munkaílgyi miniszter, majd a genovai konferencia 
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meghatalmazottja s külügyminiszter lett; mint 
ilyeD, erősen franciabarát politikát folytatott. 
1922 dee. 9. köztársasági elnöknek választották. 
Egy héttel később Newjadomszki festő meggyil
kolta. N. Pilsudszki barátja volt és mérsékelt poli
tikájával Lengyelország talpraállitásán dolgozott. 

Narva, kikötőváros Észtországban, (1922) 26,912 
lakossal. 

Nasaud = Naszód. 
Nashville, az amerikai Bgyesiilt-ÁUamok Ten-

nessee államának fővárosa, (1925) 136,332 lak. 
Nasvad = Naszvad. 
Naszádos (Plavisevita), Krassó-Szörény vm. 

(Tr. E.) 
Naszály, nagyk. Komárom ós Esztergom közig, 

egy. egyes, vm., (1920) 1537 lak. 
Naszód (Nasaud), Beszterce-Naszód vm., (1920) 

3093 lak. (Tr. B.) 
Naszvad (Nasvad), Komárom vm., (1919) 4367 

lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Nátaialva (Nacina Ves), Zemplén vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Natal, 1. Délafrika Államszövetség egyik tar

tománya, ter. 91,382 km2, (1921) 1.429,398. lak. 
FövékTosuPietermaritzburg. — 2. N., Brazília Eio 
Grandé do Norte államának fővárosa, (1920) 
30,696 lak. 
•Nathan, Ernesto, olasz politikus, szül. London

ban 1845., megh. Eómában 1921 ápr. 9. Szabad
kőműves, antiklerikális érzelmű ember volt, 
nagy része volt 1900. az Unione dei Partiti po-
polaxi nevű radikális párt megszervezésében és 
zsidó létére Eóma polgármestere lett. A világ
háborúban 70 éves kora ellenére önként vett 
részt, mint gyalogos hadnagy. Ő rendezte sajtó 
alá Mazzini munkáinak nemzeti kiadását. 

Nathorst Alfréd, svéd geológus, megh. Stock
holmban 1921 jan. 20. 

*Nátolyáné Jaczkó Olga, felvidéki író, szül. 
Tárnán (Ung vm.) 1895. 16 éves korában írt 
egyik novelláját a budapesti Alkotmány közölte. 
Mint elbeszélő a nő érzelmi világát, a földhöz
ragadt szegény emberek életét rajzolja megkapó 
erővel. ír lírai költeményeket is. 

Natorp, Paul, német filozófus és pedagógus, 
megh. Marburgban, 1924 aug. 17. Újabb munkái: 
Sozial-Idealismus (1920); Die deutsche Philoso-
phie der Gegenwart (1921). 

Nau, John Antoine, francia író, megh. Trébout-
ban 1918. 

Naumann, Friedrich, német politikus, megh. 
Travemündében 1919 aug. 24. 

Naumburg an der Saale, német város Porosz
ország Merseburg kerületében, (1925) 29,262 lak. 

Nava, japáni kikötő Liu-kiu szigetén, (1920) 
53,883 lak. 

Navarra, Spanyolország egyik tartománya, 
területe 10,506 km2, (1920) 329,875 lak. 

Návay 1. Aladár, közgazdasági iró, miniszteri 
tanácsos, 1920. helyettes államtitkári címet ka
pott és az I. oszt. követségi tanácsosi cím egy
idejű adományozása mellett kereskedelmi igaz
gatóvá nevezték ki. Újabb művei: Franciaország 
közgazdasági és társadalmi élete (1914); Magyar
ország a jövőben (1917). 

2. N. Lajos, politikus, unokaöccsével, Návay I 

Ivánnal együtt 1919 ápr. 29. a vörös uralom 
terroristáinak áldozata lett. Ápr. 27. éjjel földeáki 
kastélyából vörös katonák hurcolták el és két 
nappal később a kiskunfélegyházai vasúti állo
más mellett kegyetlen kínzások után agyonlőtték 
őket. A gyilkosságban részes terroristák közül 
többeket súlyos börtönbüntetésre, Engi Lajos. 
Sándort pedig halálra ítélték és kivégezték. 

Návoly (Navojovce),$ly\tV(!L vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Navratil, 1. Ákos (szalóki), egyetemi tanár,. 

1918. a budapesti egyetemen a közgazdaságtan 
és pénzügytan nyilvános rendes tanára lett. Újabb 
művei: A járadék fogalma (Budapest 1914); 
Valutánk helyreállítása (u. o. 1918); Gazdaság-
és technika (u. 0. 1918). 

2. N. Imre, orvostanár, megh. Budapesten. 
1919 ápr. 3. 

*Nayarit, Mexikó köztársaság egyik állama,, 
ter. 27,053 km2, (192D 146,093 lak. Fővárosa Tepic. 

Náznánfalva (Nazna), Maros-Torda vmegye. 
(Tr. E.) 

Neath, angol város Walesben, (1921) 18,936-
lakossal. 

Nebraska, az északamerikai Egyesült-Államok 
egyike, ter. 200,768 km2, (1920) 1.296,572 lak. Fő
városa Lincoln. 

Nec (Nef), Beszterce-Naszód vm. (Tr. E.) 
Neopál (Necpaly), Turóc vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

*Nécsey István, szül. Verebélyen 1869., megh.. 
Münchenben 1902 márc. 26. Münchenben Holló-
synál és az akadémián tanult s egy párisi tanul
mányút után előbb Verebélyen, majd Budapesten, 
végül Kolozsvárott munkálkodott. Kiállításokon, 
nem vett részt, mert művészi munkálkodása 
idehaza egészen speciális irányban alakult: ma
darakat és lepkéket festett tudományos preeizi-
zitással. Madártani festményei, amelyek az. 
Ornithológiai Központ kiadványait díszítették, 
ritkították párjukat. Nagy soruk 1898. ki volt 
állítva az Országházban. Nagyértékü lepkegyűj-
teményót a kolozsvári Erdélyi Múzeumnak aján
dékozta. Szakszerűen foglalkozott néprajzzal is.. 

Nedec (Niedzica), Szepes vm. (Tr. L.) 
Neded = Negyed. 
Nederes (Nedeliste), Nógrád vm. (Tr. Cs.-Szl.)> 
Nedzsd, önálló arab szultánság, ter. 1.072,000 

km.2, 585,000 lak. Fővárosa Fr Riad, 20,000 
lak. N. a világháborúban Angliát támogatta s-
1921. Anglia elismerte önállóságát. 1922—26. 
N. területe Dzsuba, Asir, Hedzsasz és Dzsof terü
letével bővült. 1926 jan. óta a vahabita Ibn 
Szaud dinasztia tagja, Abd-el-Aszisz követte a. 
trónon az elűzött Alit és a «N. szultánján,. 
«Hedzsasz királya», «Arábia királyao és eKha-
lifa» címet vette fel. 

Neera, Badius (Zuccan) Anna, olasz regény
írónő, megh. Milanóban 1918 júl. 19. Magyarul 
újabban megjelent müvei: Égi és földi szerelem, 
(ford. Ballá Ignác, 1917); Az utolsó sarj (ford. 
u. a., 1922.) 

Negapatam, kikötőváros Brit-Kelet-India Mad~ 
ras tartományában, (1921) 54,016 lak. 

Négerfalva (Negrilesti), Szolnok-Doboka vm. 
(Tr. E.) 

*Negri, Pola, amerikai íllmszinésznő, eredeti 
nevén Chalupec Apollónia, szül. lengyelországi 
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•cigányszármazású családból 1897. Apja mint 
politikai menekült került Amerikába. 

Negyed (Neded), Nyitra vm., (1919) 4266 lak. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Négyes, nagyk., Gömör és Kishont közig. egy. 
$gyes vm., (1920) 769 lak. 

Négyesy László, A Szent István Akadémia III. 
osztályának és az Irodalomtörténeti Társaságnak 
elnöke, 1918 óta a Magyar Tud. Akadémiának 
rendes tagja. 1920—22-ig a nemzetgyűlésen a 
szentesi kerületet képviselte, elnöke volt a köz
oktatásügyi és a zárszámadásvizsgáló bizott
ságoknak. Az egyetemen az irodalomtörténeti 
tanszékről Beöthy Zsolt halála után az esztétikai 
tanszékre ment 1923. Újabb munkái: Arany 
(1917, két kiad.); Kritika és irodalomtörténet 
(1923). Ünnepi előadásai a Magyar Tud. Aka
démia közülésein: Arany költészete és elmélete 
(1917); Magyarság és egyetemesség az Ember 
.tragédiájában (1923); Beöthy Zsolt emlékezete 
(1924); Jókai költői és nemzeti értéke (1925); 
A magyar irodalom és költészet fejlődése a száz
éves ünnepen, 1925 nov. 3.), továbbá: Tompa 
Mihály költészete (Kisfaludy-Társaság, 1917); 
Shakespeare és a magyar költői lélekrajz (Szent 
fatván Akadémia, 1916); Petőfi szelleme (u. o. 
1923) és sok kisebb ünnepi, megnyitó ós gyász
beszéd. Értekezései: Gróf Festetics György a 
magyar irodalomban (pályanyertes monográfia 
a Keszthelyi Helikonban, 1925); Ritmus és vers
technika (Budapesti Szemle, 1924); Zrinyi prózai 
munkáinak új kiadása (u. o. 1920); Á magyar 
kritika hét éve (n. 0.1S19); Az ős.Toldi (Magyar 
Múzsa, 1920); A magyar kritika hat éve (u. o. 
1926). 

Neisse, német város Pelső-Szilézia porosz tar
tományban, (1925) 32,525 lak. 

Neisser, Albert, német dermatológus, megh. 
Boroszlóban 1916 júl. 30. Utóbb a leprabacillust 
is fölfedezte. 

Neitzel, Ottó, német zenei író, megh. Berlin
ben 1920 márc. 10. 

Nékám Lajos, orvos, egyetemi tanár, a háború 
alatt kormánybiztos voít a nemi betegségek 
ollen; alapította a Nemzetvédő Szövetséget a 
nemi bajok leküzdésére. Főbb propagandamun
kái : A nemi bajok leküzdésének irányítása (I. 
köt., Budapest 1917); A nemi betegségek gyógy
kezelése (19 társszerzővel, u. 0. 1917); Háború 
és a nemi betegségek (1915); A nemi betegségek 
társadalmi kihatása (1916); Feladataink a nemi 
betegségek elleni védekezés terén (1917); Néhány 
sürgős teendőnk a faj egészségügy terén (1917); 
Irányelvek a nemi bajok ellen való védekezés 
terén (1917); A nemi betegek és a fertőzésforrá
sok kötelező bejelentésének ügye (1917); A buda
pesti egyetem gazdasági története (1921); Egye
temi problémák (1924—25). 

Nekézseny, kisk., Borsod, Gömör és Kishont 
közig. egy. egyes, vm., (1920) 844 lak. 

Nekije = ípolynyék. 
Nelipino = Hársfalva. 
Nelson, angol város Lancaster grófságban, 

192D 39,839 lak. 
•Nelson, Leonard, aémet filozófus, szül. Berlin

ben 1882 júl. 11. A göttingeni egyetem tanára. 

Művei: Vorlesungen über die Grundlagen der 
Ethik(1917); Die Rechtswissenschaft ohne Recht 
(1917); Ethischer Realismus (1921). 

Néma (Nima), Szolnok-Doboka vm. (Tr. R.) 
Nemese (Nemesesti), Krassó-Szörény várm. 

(Tr.R.) 
Nemosény (Nemcinany), Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Nemeeká Lupca = Németlipcse. 
Nemecske (Nemecky), Nyitra vm. (Tr. Cs-Szl). 
Neményi Imre, pedagógus, 1917. Apponyi kul

tuszminisztersége alatt államtitkár lett, 1918. 
nyugalomba vonult. 1919-ben megalapította a 
Magyar Királyság Pártját, amelynek ügyvezető 
elnöke volt. Beöthy Zsolt halála után "a Veres 
Pálné-leánygimnázium kurátora, Szilassy Aladár 
halála után a Baár-Madas ref. leánygimnázium 
helyettes elnöke lett. 1924-ben az Országos Ta
karékossági Bizottságnak, 1925. a bizottság el
nöki tanácsának tagjává nevezték ki. 1925-ben 
az általa alapított Magyar Közalkalmazottak 
Lapjának főszerkesztője lett. Nyelvtani, stilisz
tikai, retorikai és irodalmomtörtóneti tanköny
veket írt. Újabb művei: Népfőiskolák (1921); 
Apáczai Csere János (születésének 300. évfor
dulójára, 1925). Számos cikket írt különböző hír
lapokba és folyóiratokba, amelyek közül legjelen
tősebb : Nemzeti kultúránk jövő útjai (Budapesti 
Szemle, 1919). 

Nemes (Nemsa), Nagy-Küküllő vm. (Tr. R.) 
*Nemes, 1. Albert (Jiulvégi), gróf, diplomata, 

szül. Bécsben 1866 nov. 18. Ausztria-Magyarország 
diplomáciájában szolgált, legutóbb a világhábo
rúig apárisi nagykövetségen, 1916.württembergi 
követ lett; 1919. az új magyar kormány rend
kívüli követté és meghatalmazott miniszterré 
nevezte ki, 1921. megbízták a római quirináli 
magyar követség vezetésével, 1926. fölmentet
ték. 1927-ben kinevezték a felsőház tagjának, 

*2. N. Zsuzsanna grófnő, von Koppné, festő, 
szül. 1800., megh. 1870 körül. Bécsben tanult s 
ott festette 1821,I.Perencet és feleségét, Karolina 
Augusztát. A két kép a nagyszebeni Bruckenthal-
képtárba került. 
*Nemes. 1. József (haranglábi), festő, szül. 

Nagyváradon 1889. Művészeti tanulmányait Bu
dapesten és Parisban végezte s 1905 óta vesz 
részt a kiállításokon, nagyobbára tájképekkel. 
1925. és 1926-ban Parisban gyűjteményes kiál
lítást rendezett. 

*2. N, Marcell (jánoshalmi), műgyűjtő, szül. 
1866. A kecskeméti múzeum alapítása az ő nevé
hez fűződik. Értékes magángyűjteményének fő
ként Greco festményei teszik legértékesebb részét. 
Számos külföldi képtárnak, de különösen a buda
pesti Szépművészeti Múzeumnak nagyértékű 
képeket ajándékozott, így pl. Mányoki Rákóczi
portréját. Több nagyösszegű ösztöndíjjal és ala
pítvánnyal járult a fiatalabb festőnemzedék mű
vészi kiképzéséhez. 

Nemesabony (Zemianshj Ábon), Pozsony vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Nemesapáti, kisk. Zala vm., (1920) 1988 lak. 
Nemesbikk, kisk. Borsod, Gömör és Kishont 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 1116 lak. 
Nemesboldogasszonyfa, kisk. Zala vm., (1920) 

159 lak. 
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Nemesborzova, kisk. Szatmár, Ugoesa és Be-
reg közig. egy. egyes, vm., (1920) 112 lak. 

Nemesböd, kisk. Vas vm., (1920) 772 lak. 
Nemesbudafal vafZ7tt<7Krew»,),Szolnok-Doboka 

vm. (Tr. R.) 
Nemesbak, kisk. Zala vm., (1920) 938 lak. 
Nemescsó, kisk. Vas vm., (1920) 462 lak. 
Nemesdéd, kisk. Somogy vm., (1920) 1561 lak. 
Nemesdedina (Zemianska Dedina), Árva vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Nemesdicske (D2/cA:a,>,Nyitravni.(Tr. Cs.-Szl.) 
Nemesíalva (Illádzovo), Nógrád vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nemesgomba (Nemesgomba), Pozsony vm. 

(Tr. Cs.-Szi.) 
Nemesgulács, kisk. Zala vm., (1920) 1006 lak. 
Nemeshany, kisk. Zala vm.,(i920) 695 lak. 
Nemeshetés, kisk. Zala vm., (1920) 1048 lak. 
Nemeshodos (Nemeshodos), Pozsony vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nemeshollós, kisk. Vas vm., (1920) 382 lak. 
Nemeskajal (Kajál), Pozsony vm.(Tr. Cs.-Szl.) 
Nemeske, kisk. Somogy vm., (1920) 501 lak. 
Nemeskér, kisk. Sopron vm., (1920) 629 lak. 
Nemeskeresztúr, kisk. Vas vm., (1920) 867 lak. 
Nemeskisfalud, Somogy vm., (1920) 292 lak. 
Nemeskocs, kisk. Vas vm., (1920) 556 lakossal. 
Nemeskolta, kisk. Vas vm., (1920) 701 lak. 
Nemeskosút (Kosúty pri Galande), Pozsony 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Nemeskosztolány (Zemianske Kostolany), 

Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Nemeskutas (Zemianska a Malá Kotesová), 

Trencsén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Nemeskürt (Nemeskert), Nyitra vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nemeskvassó (Kvásov), Trencsén vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nemesládony, kisk. Sopron vm., (1920) 560 lak. 
Nemeslak (Závada priPrecine), Trencsén vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Nemesleányfalu, kisk. Veszprém vm., (1920) 

309 lak. 
Nemeslubella (Zemianska Lubela),lAi[>tó vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Nemesludrova (Zemianska Ludrová), Liptó 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Nemesmartonfala (Martinovce), Gömör és 

Kishont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Nemesmedves, kisk. Vas vm., (1020) 404 lak. 
Nemesmilitics (Militié), Bács-Bodrog vm. 

(Tr. SzHSz.) 
Nemesmitta (Zemianske Mitice), Trencsén 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Nemesmogyoród (Zemianske Lieskové), 

Trencsén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Nemesnádudvar, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kis-

knn vm., (1920) 2465 lak. 
Nemesnebojsza (Nébojsa), Pozsony vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nemesnép, kisk. Zala vm., (1920) 553 lak. 
Nemesócsa (Zemianska Oca), Komárom vm. 

(1919) 1771 lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Nemesólcsa = Nemesócsa. 
Nemesoroszi (Oros za Hronom), Bars vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 

Nemesőr (Straza pri Varine), Trencsén vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Nemespann (Tana), Nyitra vm. (Tr. Cs. Szl.). 
Nemespátró, kisk. Somogy vm., (1920) 772 lak. 
Nemespécsely, kisk. Zala vm., (1920) 451 lak. 
Nemesradnót (Radnovce), Gömör és Kishont 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Nemesrádó, kisk. Zala vm., (1920) 1149 lak. 
Nemessándorháza, kisk. Zala vm., (1920) 909-

lakossal. 
Nemessány (Namesany), Szepeg vm. (Tr.. 

Cs.-Szl.) 
Nemessúr (Zemianske Súrovce), Pozsony vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Nemesszalók, kisk. Veszprém vm., (1920) 1219-

lakossal. 
Nemesszentandrás, kisk. Zala vm., (1920) 634-

lakossal. 
Nemesszer, kisk. Zala vm., (1920) 255 lak. 
Nemestelek (Schwabenhof), Sopron vm. (Tr. A.> 
Nemestördemic, kisk. Zala vm., (1920) 1420 lak. 
Nemesújfalu (Horná Novejsa), Trencsén vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Nemesvámos, kisk. Veszprém vm., (1920) 1480> 

lakossal. 
Nemesváralja (Zemianske Podhradie), Tren

csén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Nemesvarbók (Zemiansky Vrbővok), Hont 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Nemesvid, kisk. Somogy vm., (1920) 1707 lak. 
Nemesvis, kisk. Sopron vm., (1920) 476 lak. 
Nemesvita, kisk. Zala vm., (1920) 1010 lak. 
Nemesvölgy (Edelstahl), Mosón vármegye. 

(Tr. A.) 
Nemeszsuk (Jucid nobil), Kolozs vm. (Tr. R. 

*Német Artúr, jogtudós, szül, Budapesten, 1879> 
júl. 13. A budapesti egyetemet 1902. elvégezvén, 
a vallás- és közoktatásügyi minisztérium szolgá
latába lépett, ahol miniszteri tanácsosságig emel
kedett. 1921-ben a budapesti egyetem jogi karán 
a római jogból magántanári képesítést nyert. F& 
művei: Az önsegély a római jogban (Budapest 
1911); A jogügylei fogalmának meghatározá
sáról (u. o. 1914). 

Németalföld (Nederland, Koninkrijk der Ne-
derlanden, Hollandia), királyság (1. XIV. k.). 
Ter.34,209 km*, (1924) 7.315,046 lak., gyarmatai
nak ter. 2.030,371 km8, 49.520,174 lak., összes 
ter. 2.064,580 km*, 56.835,22u lak. N közigazga
tási felosztását alábbi táblázat mutatja: 

Tartom ány 
(Provincie) ji Terület km21 Népesség Főváros 

Észak-Brabant 
(Noord B.) ... 

Drente 
Kriesland ._. 
Geldernland 
Groningen 
Észak-Holland 

(Noord-H.) ... 
Dél-Holland 

(Znid-H.).„ ._ 
Limbnrg 
Overijssel ; 
Zeeland... — 
Utrecht . 

1 
5099 
2666 
3322 
5091 
2364 

2796 

3136 
2206 j 
3412 i 
2731 ; 
1SSG 

794,952 
223,168 
397,029 
776,363 
382,885 

1.380,914 

1.787,133 
482,520 
466,989 
249,030 
374,063 

s'Hertogenboschi 
Assen 
Leenwarden 
Arnbem 
Groningen 

Haarlem 
s'Gra .-enliag& 
(Hága) 
Maastricbt 
Zwolle 
Middelbura-
Utrecht 

Összesen 1 34,209 j 7.315,046 [ Amsterdam 
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Alkotmány és történet. N. alkotmánya a vi
lágháború alatt, 1917. változott meg. Ekkor Górt 
van d. Linden miniszterelnöksége idején beve
zették az általános választójog proporcionális, 
nőkre is kiterjesztett rendszerét, választási kény
szerrel. Az ennek alapján történt 1918-iki vá
lasztás, a -középpártok rovására, a szociál
demokrata és konzervatív pártokat erősítette. 
Az új miniszterelnök, Huys de Beerenbrouck, 
a Németország íelől jövő forradalmi mozgal
makat szociális reformokkal, főkép a nyolc órai 
munkaidő törvónybeiktatásával ellensúlyozta. 
Ezáltal az 1922-iki választáson a konzervatív, a 
keresztény-történeti és a katolikus pártok erős
bödtek a szocialisták rovására. Az 1922-iki par
lament mégis demokratikus szellemben módo
sította az alkotmányt. Választói joga van minden 
25. évét betöltött, mindkét nembeli állampolgár
nak ; választható minden 30 éven felüli állam-

A képviselőház 100 képviselőből áll, az ülés
szak 4 éves ; a felsőház 50, a tartománygyűlé
seken 6 évre választott tagból áll. A választás 
általános, egyenlő, titkos és közvetlen. A kettős 
kamara mellett még van 14 tagú államtanács 
(Ráad van State). 1923-ban Colyn, a kiváló nem-
zetgazdász lett a pénzügyminiszter s ö az összes 
állami fizetéseket Vs-ére szállította le, a vámot 
felemelte, új adónemet léptetett életbe, minek kö
vetkeztében 1925. a pénzügyi egyensúly helyre
állott. Időközben Colyn a miniszterelnökséget is 
átvette, de nem tudta megakadályozni azt, hogy 
a katolikus párt, mely a XIX. sz.-ban jelentékte
len szerepet vitt, a kamarába egyre nagyobb 
számban kerüljön be. 1925 nov. Colyn-is lemon
dott, de második kormányalakítása nem járt 
sikerrel. Ezért az új kormányt nem parlamentáris 
alapon de Geer alakította meg 1926 márc.-ban. 
V. ö. Robertson—Scott, War time and peace in 
Holland (1914); Japikse, Stellung Hollands im 
Weltkrieg (1921); Arselin, La Hollandé dans le 
Monde (1921); Barnouw, Holland under Queen 
Wilhelmina (1923); Bonsquet, Evolution sociale 
aux Pays-Bas (1923); L. Nemry, Les Pays-Bas 
apres la guerre (1925). G. N. Clark, The great 
Netherlands Idea (Edinburgh Review 1926 ápr.) 
•Németalföldi India. A németalföldi gyarmatok 

két részre oszlanak: Németalföldi Kelet-Indiára 
és Nyugat-Indiára (Szurinam-mal). 1. A kelet
indiai gyarmatok részei: a Nagy Szunda-szige-
tek (Jáva, Madura, Szumatra, Borneo, Celebesz), 
a Kis Szunda-szigetek (Báli, Lombok, Szumbava, 
Plores, Timor, Szumba) és a Molukkák. a hozzá
juk tartozó apró szigetekkel, valamint Új-Guinea 
Ny.-i része, összesen 1.768,789 km2 területtel, kb. 
37.397,253 lak. Politikaüag feloszlanak: 1. köz
vetlen németalföldi kormányzat alatt álló orszá
gokra, 2. hűbéres, 3. szövetséges országokra. 
A németalföldi kormányzat alatt álló részek rezi
denciákra, divíziókra, kormányzóságokra, kerü
letekre és községekre (dessas) oszlanak. A főkor-
mányzót, valamint a melléje rendelt 5 tagú indiai 
kormánytanácsot Németalföld uralkodója nevezi 
ki 5 évre. Az egyes rezidenciák élén német
alföldi tisztviselők állanak. Ezek végzik a fel
ügyeletet a szomszédos hűbéres és a szövetséges 

országok fölött is. A keletindiai gyarmatok egyes 
részeinek területe és lakossága: 

Területe Látóinak 
A gyarmat neve km-ben száma 

Jáva és Madara. „ . . . . . . 131,738 30.098.00S 
Szumatra. 449,748 4.029,503 
Banka rezidencia _ 12,681 115,189 
Büllton 8 . . . 4807 36,858 
Borneo 2 « _ — 528,900 1.233,655 
Celebesz « . . . 120,917 415,499 
MenadO « 67,462 436,406 
Timor - 14,406 308,600 
Báli és Lombok rezidencia 10,831 523,535 
Nyugati Uj-Quinea- 397,204 200,000 

Összesen 1.768,789 37.397,253 

Az európaiak száma ezek közt kb. 82,000, a kí
naiaké 600,000. A keresztények száma kb. 450,000. 
(Németalföldi Nyugat Indiát 1. Gujána és Cura-
gao alatt, XX. köt.) 

Németalföldi irodalom (1. XIV. köt.). Az újabb 
költők Pesk (1860—1881), a fiatalon elhunyt 
lirikusforradalmár emléke körül csoportosultak. 
Folyóiratuk a De nieuwe Gids (szerkesztője Ere-
derik van Eeden), legtehetségesebb tagjai: Adama 
van Scheltema és Henriette Roland Holst. Egy 
másik csoport Albert Verwey havi folyóirata, a 
De Beweging mellé állt. Legkiválóbb költői az 
idősebb nemzedéknek: Verwey, Boutens, de 
Woestijne, J. H. Leopold (megh. 1925.), Geerten 
Gossaert (Experimenten, 1919), A. Roland Holst 
(Henriette unokaöccse), Jacob Israel de Jiaan 
(megh. 1924.), az újabbak közül M. Nijhoff, 
Werumeus Buning (In Memóriám, 1924), Van 
Schagen, Besnard, Slauerhoff stb. A prózaírók 
közül Ary Prins (Heilige Tocht, 1913), Jac. van 
Looy (Jaapje, 1917), Hermán Robbers (Román 
van oen gezin), J. de Meester (Geertje, 1921), van 
Hulzen,ls. Guerido (De Jordaan,1914; Deoude 
Waereld, 1918), A. van Schendel, van Moerker-
ken stb. válnak ki. A regényírók vezére azonban 
Gowperus volt (megh. 1923. Herakles, 1913; De 
Komedianten, 1917; Iskander, 1920). A nőírók 
sorából Margó Antink, Top JVae/f (Voor de Poort, 
1914), Ina Boudier Bakker (Armoede, 1917; Het 
Spiegeltje, 1917), A. de Wit, Carry van Bruggen, 
Jo van Ammers-Küller (Het Hnis der Vreugden, 
1922; Jenny Heysten, 1923), Annié Salomons 
(Ada van Gerlo álnéven) említendők. A dráma
írók legjelesebbje Heyermans volt, aki utolsó 
műveiben a szimbolizmussal is próbálkozott. 
Legkiválóbb újabb színjátéka a De wijze Kater 
(1920). Emants utolsó művei közül az Om de 
Mensen, J. A. Simons-Mees drámái közül a 
Levensstroomingen emelkedik ki. Említést érde
melnek még: Jan Fabricius (Eenzaam; De Me-
teoor), Ranucci-Beckmann asszony, van Bossem 
és Alph. Laudy (De Paradijsvloek). V. ö.: H. Rob-
bers, De Nederlandsche Litteratuur na 1880 
(1922); Dirk Coster, Nieuwe Geluiden (1924). 

Németalföldi-Kelet-India, 1. Németalföldi-
India (XX. köt.) 

Német-Ausztria vagy Ausztria (Republik 
Deutsch-Österreich), 1. Ausztria, XIX. köt. 

Németbánya, kisk. Veszprém vm., (1920) 521 
lakossal. 

Németbarnag, kisk. Veszprém vm., (1920) 261 
lakossal. 

Németbél (Németbél), Pozsony vm.(Tr. Cs. Szl.) 
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Németbirodalom (Deufsches Tieich; 1. XIV. 
köt.), 1918 nov. 9. óta 18 német állam szövetsé
géből álló köztársaság. 

Az 1919 aug. 11-iki, ú. n. weimari alkotmány 
értelmében a törvényhozó hatalmat a birodalmi 
gyűlés (Reichstag) gyakorolja, amely a német 
népnek általános, egyenlő, közvetlen és titkos vá
lasztójog alapján négy évenként választott kép
viselőiből alakul. A N. élén a birodalmi elnök áll, 
akit az egész német nép a 35. életévet betöltött 
állampolgárok közül hét évenként választ. A biro
dalmi kormány élén a kancellár áll, akit a minisz
terekkel együtt a birodalmi elnök nevez ki. A 
német államokat a birodalom törvényhozásában 
és igazgatásában a birodalmi tanács (Reichsrat) 
képviseli; minden államnak legalább egy szavazata 
van, nagyobb államnak minden millió lakos után 
egy; így Poroszországnak 26, Bajorországnak 10, 
Szászországnak 7, Württembergnek 4, Badennak 
3, Thűringiának, Hessennek, Hamburgnak 2—2 ; 
az egyes államokat kormányaik képviselik, de a 
porosz állam képviselőinek felét a megyei kor
mányzatok jelölik ki. A birodalmi gyűlés által 
alkotott törvényt a birodalmi elnök népszavazás 
alá bocsáthatja, bizonyos esetekben (pl. a tanács 
kifogására) köteles is. 

Az 1919 jún. 28-iki versaillesi békekötés alap
ján a N.-ból a következő országrészeket szakí
tották el : 

a) Franciaország javára: Elszász-Lotharinsia 
14,522 km2 területtel és 1,709,749 lakossal 
(1. Franciaország). 

b) Lengyelország javára: Kelet-Poroszország 
501 km2 terület 24,787 lakossal; Nyugat-Porosz
ország 15,865 km2 terület 964,704 lakossal; 
Brandenburg és Pommeránia 101 km2 terület 
224 lakossal; Pozen 26,042 km2 terület 1.946,461 
lakossal; Alsó-Szilézia 512 km2 terület 26,248 
lakossal; Felső-Szilézia3213 külterület 892,537 
lak. ; ter. összesen 46,142 km2, 3.854,961 lak. 

c) Dánia javára: Schleswig-Holstein E.-i része 
3993 km2 terület 166,348 lakossal. 

d) Cseh-Szlovákia javára: Pelső-Szilézia 316 
km3 terület 48,446 lakossal. 

e) Belgium javára: A rajnai tartomány Eupen 
és Malmedy vidéke 1036 km2 terület 60,009 lak. 

Önálló államok lettek litván, illetőleg lengyel 
szuverenitás elismerése s a Népszövetség ellen
érzése alatt : 

f) Memel vidéke 2657 km2 ter. és 141,238 lak. 
q) Danzig vidéke 1914 km2 területtel és 330,630 

lakossal. 
Elszakított részek összesen: 70,581 km2 terület 

€.311,381 lakossal. 
Az elszakított részek nyelvi megoszlása Elszász-

Tjotharingia nélkül: 
n é m e t 1.847,430 
l e n g y e l _ 2.313,679 
k a s s u b és m a z u r „ 115,986 
l i t v á n „ 67,237 
cseh 40,632 
d á n 124,035 
va l lon 9,715 

Elszakított résznek tekinthető a részben po
rosz, részben bajor fennhatóság alá tartozott 
Saar-medence vidéke, melyet a német hadsereg 
által elpusztított francia területek újjáépítési 

költségeinek biztosítására a versaillesi szerző
dés a német fennhatóság alól kivett s egy 5 tagú 
kormányzó-bizottság igazgatása alatt a Népszö
vetség ellenőrzése alá helyezett. A katonailag is 
megszállt terület 1935-ig marad ebben az állapot
ban, akkor a terület lakossága népszavazással 
fogdönteni arról, hogy francia, vagy német fenn
hatóság alá helyezkedik-e vagy önálló állammá 
alakul. A Saar-vidék területi és népességi adatat 

Összesen . . . 1880 713,105 lak. 

Ugyancsak idegen fennhatóság alá kerültek 
a Népszövetség ellenőrzése mellett a német gyar
matok is, melyeknek területi és népességi adatai 
a fennhatóságot gyakorló állam feltüntetésével 
a következők: 

Az elszakított részek leszámításával a Csonka-
Nem etbirodalom területi és népességi adatai az 
alábbiak: 

Ba.lor t e r ü l e t 
Porosz « 

Összesen ._ 

Km> 
415 

1465 

- 1880 

(1920) 
90,687 lak. 

622,408 í 

713,105 lak. 

i) Afrikai gyarmatok: 

rogo .. . . . . 

Kamerun 
S'émet - D é l n y u g a t -

Afrika ._ 

STémet-Kelet-Afrika 

b) Csendes-óceáni 
birtokok: 

f i imos császár-föld és 
a Bismarck-sz ige tek 
sTanra-sziget _ j 
Iarsehall- , Karo l ina -
és Mar iana-sz ige tek 

5zamoa-szigetek . . . 

c) Ázsiai bérlet: 
•Ciau-csou ._ ! 

Összesen „ . \ 

Manda tá r ins 
ha ta lom 

/ F r a n c i a o r s z á g 
\ Nagybr i t anni a 
/"Franciaország 
\ Nagybr i t a n n i a 

DéJafrikai 
AUamszőv. 

(Be lg ium 
INagybr i t ann ia 

Ausztrál iai 
Al lamszöv. 

Nagvbr i t ann ia 

J a p á n 
Uj-Zealand 

J a p á n 

Terüle t 
km* 

Népesség 
(1910) 

87,200 1.033,000 

790,000 2.653,000 

835,000 103,000 

S95,000 7.066,000 

240,000|1 

5j> 604,000 
1 

2,476;J 
2,572; 39,000 

552' 195,000 

2.952,900,12.293,000 

Országrész 

Bajorország _. 
Szászország 

3aden 

Hessen . . . — 

Mecklenbtirg-Sch-n-erin 
Dldenburg 

i n h a l t -

jübeck — 
Mecklenburg-St re l i t z 
Waldeck 
Schaumburg-Lippe 

N . . . 
E l s zak í t o t t r é s z e k . . . 
Saa r -medence 

Régi N. 

Terüle t 
kma 

291,700 
75,997 
14,993 
19,508 
15,071 
11,724 

7,693 
415 

13,127 
6,424 
3,672 
2,299 

256 
1,215 

298 
2.001 
1,055 

340 

467,788 
70,581 

1,880 

540,249 

Népesség 
(1925) 

38.17S.304 
7.411,SS9 
4.980,689 
2.595,114 
2.336,498 
1.028,398. 
1.358,445 
1.128,753 

686,838 
553,6701 
608,660! 
351,692' 
322,547 j 
166,023 i 
127,640 , 
112.052; 

59,281 i 
48,660 | 

62.564,753 1 
6.311,381 

713,106 

69,589,239 \ 

Nép-
s&rfiség 
1 km3-en 

130-5 
97-1 

333-2 
132-2 
153-4 
1373 
175-1 

2,777-1 
51-4 
85-0 

136-6 
152-9 

1.323-6 
134-6 
429-4 
55-2 
540 

141-3 

133-3 

— — 
— 
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Története: A világháború kitörésekor N. kor
mánya és közvéleménye közös frontot alkottak, 
melyet közel egy esztendeig semmi sem látszott 
megzavarni. A háború kimerítő áldozatai és a 
béke kilátástalansága azonban 1915 nyarán már 
oly mértékben éreztette hatását, hogy a szocialis
ták, kik a kormánynak egyedüli ellenzékét alkot
ták, nyilt figyelmeztetésre határozták el magukat. 
Vezetőik: Bernstein Eduárd, Haase Hugó és 
Kautsky Kari 1915 júl. 19. a Leipziger Volks-
zeitungban a békekötés mellett foglaltak állást, 
ami a császári kormányra nézve hadüzenetnek 
volt tekinthető. Nyilt szakításra egyelőre nem 
gondoltak, sőt a szocialisták a hadihiteleket is 
megszavazták, 1914 dec. 2., 1915 márc. 20. és 
aug. 20. egyedül a radikális szocialista Lieb-
knecht Kari szavazott ellene. Midőn azonban a 
német hadvezetőség az orosz támadás letörése 
után sem tudott közelebb kerülni a háború be
fejezéséhez, sót a béke megkötésétől idegenkedni 
látszott, 1915 dec. 20., a IV. hitel megszavazása
kor már 20 szocialista képviselő tagadta meg 
II. Vilmos császár kormányától a háború folyta
tásához szükséges eszközöket. Liebknecht nem 
elégedett meg parlamentáris eszközökkel, hanem 
1916 jan. 12. a szocialista pártból kilépett, 27-én 
pedig titokban megindította radikális és anti
militarista lapját, máj. 1. pedig háborúellenes 
tüntetést rendezett, mire a Spartakusbriefe hír
hedt szerkesztőjét jún. 28. két és félévi börtönre 
ítélték. Időközben márc. 24. azonban Haase ve
zetésével már 18 képviselő lépett ki a szocialista
párt kötelékéből, hogy a kormánnyal nyíltan 
szembehelyezkedjék ós máj. 1. az egész biroda
lom területén háborúellenes zavargások kelet
keztek. Erre az esetleges győzelmek gyümölcsei
nek biztosítása végett júl.-ban jobboldali kon
centráció alakult, mely német nemzeti bizottság 
néven a baloldali eltolódások ellensúlyozására 
törekedett. Vilmos császár a felmerült ellen
téteket azzal igyekezett áthidalni, hogy aug. 81. 
a békejavaslatok elkészítését rendelte el, amelyet 
azután Zimmermann Arthur külügyi államtit
kár munkájaként 1916 dec. 12. az ellenséges 
kormányoknak elküldtek. Bár Bukarest elfog
lalása éppen akkor az ellenséges hatalmakat 
megdöbbentette és az orosz-román támadás ku
darca Oroszországot szövetségeseitől eltávolítva, 
mindenütt komoly válságot eredményezett, a bé
kejavaslatokat dec. 30. mereven elutasították. 
Szemmelláthatólag tehát a háború nem volt be
fejezhető, mivel pedig a szocialisták felfogása és 
állítása szerint ez csupán a szembenálló kormá
nyok akadékoskodásán múlt, az 1917 ápr.-i gó-
thai szocialista konferencián a német szocialista 
párt kettészakadt. A mérsékeltek továbbra is 
megmaradtak a kormánnyal szemben a parla
menti ellenzék fegyverei mellett, a független 
szocialisták azonban nyíltan a forradalom állás
pontjára helyezkedtek, Bethmann-Hollweg kan
cellárnak a háborúfolytatásával előidézett szaka
dás állásába került és helyét júl. 14. Michaelis 
Georg foglalta el, ki alatt azonban a szakadás 
még élesebbé lett. Erzberger Mathias centrum
párti képviselő ugyanis abban a feltevésben, hogy 
a korlátlan búvárhajóharc elrendelése és annak 

fenntartása lehetetlenné teszi azt, hogy a német 
kormány az ellenséges kormányokkal békét kez
deményezhessen, a középpártok egyesítésével és 
a birodalmi gyűlés határozatával akarta a béke
törekvések sikerét biztosítani. A katolikus cen
trumpárt, a szabadelvűek és a szocialisták segít
ségével 1917 júl. 19-én 214:116 szavazattal sike
rült oly határozatot provokálnia, mely a hódító-
tervek , feladásával a megegyezéses béke meg
kötésének szükségességét mondotta ki. A határo
zat nyíltan megmutatta, hogy a német hadveze
tőség és a német közvélemény között szakadás 
állott elő és hogy a szemben álló ellenfelek szer-
vezkedéseN. erejétjelentékenyenmegfogja gyen
gíteni. A határozat válaszaként János Albert 
mecklenburgi herceg és Tirpitz tengernagy ve
zetése alatt szept. 2. valóban megalakult a na
cionalisták jobboldali elemeiből a Vaterlands-
partei, mire Michaelis kancellár nov. 1. Hert-
ling Georg gróf bajor miniszterelnöknek engedte 
át helyét. Adólnémetkancellár azonban már tehe
tetlennek bizonyult azokkal az erőkkel szemben, 
melyek a katonai balsikerek és különösen Ame
rika beavatkozása következtében elemi erővel ne
hezedtek N.-ra, egészen addig, amíg 1918 júl.-
ban kezdetét nem vette az általános visszavonu
lás. Ezzel a háború érdemi része befejezettnek 
volt tekinthető. Ugyanakkor, amidőn a balkáni 
fronton Bulgária letette a fegyvert, Scheidemann 
Philipp szocialista képviselő szept. 24. a kor
mánytól a háború rögtöni befejezését és a par
lamenti kormányzat behozatalát követelte és 
ezzel a császárt ultimátum elé állította. Rövid
del azután, szept. 29. azonban a hadvezetőség, 
mely eddig a béke megkötéséről hallani sem 
akart, szintén rögtöni békeajánlatra kérte a bi
rodalmi kormányt, mire Hertling gróf 30-án el
hagyta helyét. Csak okt. 3. került a kancellária 
élére Miksa badeni herceg, ki a külügyi hivatal 
élére Solf Wilhelmet állította, hogy vele a béke
kötés tárgyalásait befejeztesse, Scheidemann és 
Erzberger képviselőknek a kabinetbe való meg
hívásával pedig az ellenzék előtt is utat nyi
tott és megkezdette az átmenetet a parlamen
táris kormányzat felé. Ezek után okt. 5. Wilson 
északamerikai elnöktől békét kért. Ettől kezdve 
az alkotmányos átalakulással karöltve haladt a 
forradalom. Okt. 7. a spartakisták Gothában 
megtartott értekezletükön, Joffe orosz népbiztos
sal összeköttetésben, a nyilt harc mellett döntöt
tek. Okt. 26. a birodalmi gyűlés a kancellár 
felelősségét mondotta ki, mit 28-án a császár is 
magáévá tett, a kiéli matrózlázadás hírére azon
ban 81-én a főhadiszállásra utazott. Nov. 5. 
már az egész flotta fellázadt, mire másnap Joffét 
kiutasították. A forradalom azonban most már 
feltartóztathatlanul tovább harapózott és Ham
burgba, 6-án Brémába is átcsapott, 7-én pedig a 
délnémet államokban ütötte fel fejét. Nov. 7. 
éjjel Münchenben, 9-én Berlinben teljes erővel 
tört ki a harc, mire Miksa herceg a császár és 
a trónörökös lemondását hírül adva, Ebért Fried-
richnek, a szocialista párt elnökének adta át 
helyét, a Miksa herceg kormányából kivált Schei
demann pedig a birodalmi gyűlés lépcsőiről a 
német köztársaságot kiáltotta ki. Másnap nov. 
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10. Vilmos császár Hollandiába menekült, a 
német fejedelmek pedig elhagyták trónjaikat. 
Az új kormány a többségi és független szocialista 
pártok embereiből alakult meg (Ebért, Scheide-
mann, Haase), utóbbiak azonban dec. 29. ki
léptek. Az 1919 jan. 19. lezajlott választásokon 
a szocialisták összesen 185 mandátumot szerez
tek (163 többségi és 22 független), a polgári pár
tok pedig összesen 226 mandátumot kaptak (88 
centrumpárti, 75 demokrata, 42 konzervatív, 21 
nemzeti liberális). A vezetés azonban a szocialista 
párt egysége következtében a 185 szocialistát 
illette meg. Midőn a tél folyamán a spartakista 
felkelés kitört, a többségi szocialista kormány 
fegyveres erővel fojtotta el, a második felkelés
nek pedig Liebknecht is áldozatul esett. Ily előz
mények után ült össze f ebr. 6. a birodalmi gyűlés, 
mely 11-én Ebertet 277: 102 szavazattal köz
társasági elnökké választotta. Ebért Scheide-
mannt bízta meg a kabinet összeállításával, kor
mányának lelke azonban Erzberger lett, aki 
1921 aug. 26. merényletnek esett áldozatul. 
Scheidemann helyén akkor már jún. 21. óta 
Bauer Gustav ült, neki jutván a feladat, 
hogy a versaillesi békeszerződést aláírassa és a 
birodalmi gyűléssel is elfogadtassa. Scheidemann 
a külügyi államtitkárságot Brockdorff-Banfzau 
grófnak adta oda, ki maga vezette a német béke
delegáció ügyeit, Bauer azonban Müller szocia
lista képviselőt vette maga mellé, ki azután a 
szerződést aláírta és a birodalmi gyűlés elé ter
jesztette, mely júl. 9-én 208 :115 szavazattal el
fogadta. Nem sokkal azután, júl. 31-én 262: 75 
szavazattal a köztársasági alkotmánylevelet is 
magáévá tette, mely aug. 11. lépett életbe. 
Aköztársaság első próbáját 1920 tavaszán állotta 
ki, mikor a monarchista Kapp Wolfgang és 
Lüttwitz tábornok a döberitzi táborban elhe
lyezett matrózok élén Berlin ellen vonultak és a 
fővárost márc. 13—17-ig hatalmukban tartották. 
A kormány az általános sztrájk fegyveréhez 
nyúlt, mellyel szemben Kapp tehetetlennek bizo
nyult és társaival együtt elmenekült. Ápr. 14. 
Müller alakított kormányt, a júniusi válasz
tásokon azonban a szocialisták döntő vereséget 
szenvedtek és ezzel a kormány a polgári pártok 
birtokába került. A szocialisták 222 mandátumá
val szemben a polgári ellenzék 238 mandátu
mot mutatott fel, mire jún. 26. a centrumpárti 
Fehrenbach Konstantin alakított kormányt, 
melynek lelke Simons külügyminiszter lett. 
Fehrenbach helyét 1921 máj. 10. Wirth Josef 
a centrum balszárnyához tartozó politikus fog
lalta el, ki külügyminiszterévé máj. 19. Bősen 
diplomatát, 1922 jan. 31. pedig Bathenau Waltert 
választotta, ki a N.-t az orosz szovjettel hozta 
szövetségbe, de röviddel azután, jún. 24. merény
letnek esett áldozatul. A N. kormányainak tragé
diáját a jóvátételi kérdés megoldatlanságában 
kell keresnünk, mely Franciaországot arra bírta, 
hogy a lehetetlen követelések teljesítésére képte
len német nép megf enyítése végett további meg
szállásokat eszközöljön. Ez egyoldalú eljárás 
vezetett a márka végnélküli lezuhanásához és 
ahhoz, hogy a N. a jóvátétel címén tett követelé
sek fokozásával nem tudott lépést tartani. Wirth 

kancellárt 1922 nov. 14. Cuno, ezt 1923 aug. 13. 
Stresemann, őt nov. 30. Marx Wilhelm vál
totta fel, de ezek sokáig tehetetlenül állottak szem
ben az eseményekkel. Közben a Rajna mellett 
szeparatista mozgalom tört ki, mely a N. erejét 
még jobban gyengíteni törekedett, Münchenben 
pedig Hittler Ludendorffal szövetkezve állam
csínyt kísérelt meg; a császár még 1922. újra 
megnősült és Hermina reussi hercegnőt vette. 
nőtll, a trónörökös viszont 1923 őszén hazatért. 
A sok nyugtalanságnak végre az 1924 dec.-i vá
lasztások vetettek véget, melyben a szélső jobb. 
és a szélső bal fékezhetetlen elemei egyformán 
vereséget szenvedtek. Az angol és amerikai köz
vetítéssel létrehozott gazdasági és politikai egyez
mények (Dawesterv, Locarno, 1. o.) szintén meg-
nyugtatólag hatottak. Lutlwr 1925 jan. 25., ké
sőbb pedig Stresemann már egy jobb jövő remé
nyében vették át a kormányt, melynek élére az 
Ebért halála következtében megüresedett elnöki 
méltóságra 1925 ápr. 27. Hinderümrg tábornagyot 
választották meg. Hindenburg a nacionalisták 
csalódására nem gördített akadályt a locarnói 
szellem ellen, úgy hogy 1925 nov. a szerződóst 
ratifikálta a birodalmi gyűlés. Ekkor Luther le
mondott, de rövidesen új kormányt alakított, a 
centrum és a szocialisták támogatásával, míg a 
német-nemzeti párt továbbra is ellenzékben ma
radt. 1926 tavaszán meglehetős csalódást váltott 
ki nemcsak a N.-ban, hanem az egész világon Bra
zília meghatalmazottjának állásfoglalása a N. fel
vétele ellen a Népszövetségnél. Minthogy einögött 
a locarnói szellemben meg nem nyugvó olasz és 
spanyol külpolitikát sejtették, a felvételt őszre ha
lasztottak, amikor az akadálytalanul megtörtént. 
Közben 1926 ápr. 24. N. Szovjet-Oroszországgal 
kötött szerződést a korábbi rapallói szerződés, 
alapján. Az új szerződésben, melyet Berlinben 
kötöttek Stresemann és Krestinszky, a két állam, 
kölcsönösen megígéri, hogy semlegességét meg
őrzi arra az esetre, ha egy harmadik állammal kon
fliktusa támadna. Még u. e. évben jelentéktelen 
kérdés, a zászlószinből előállott vita következté
ben lemondott Luther kancellár, kinek utóda a 
centrumpárti Marx lett, aki 1926 végén lomon-
dott s 1927 elején a centrum baloldalának és a 
demokrata pártoknak tiltakozása ellenére a nacio
nalistákkal alakított új kormányt. Marx ez új po
litikája a köztársasági eszméktől eddig távolálló 
nemzeti-pártot is szorosabban összefűzte a wei-
mari alkotmánnyal, bár a kormánynak heves tá
madásokban van része. 

Iroőtüom. Aulneau J., Ledramede l'AHemagne, 1918—24, 
Paris 1924; Bornhak, Deutsche Geschichte unter Kaiser 
Wilhelm U\. 4. kiad. Leipzig 1922 ; Bouton 8. M., Das Ende d. 
Grossmacht Deutschland. Betrachtungen eines Amerikaners 
über die Revolution von 1918, Berlin 1923; Bernstein, Die 
deutsche Revolution (1921); Eisner, Die néne Zeit (1919); 
Gumoel, Zwei Jabre Mord (1921); Gooeh, Germany (1926); 
Eyck E., Die Monarchie Wilhelmsü., n. o. 1924; Erzberger 
M., Erlebnisse im Weltkriege, Stuttgart 1920; Harms P., 
Vier Jahrzehnte Eeichspolitik, 1878—1918, Leipzig 1924; 
Hohlfeld J., Geschichte d. Dentschen Eeiches, 1871—1924, 
n. o. 1924; Hartung P., Deutsche Geschichte, 1871—1919, 
2. kiad., Bonn 1924; Herz L., Die Ahdankung, Leipzig 1924; 
Kraus H., Germany in transition, Chicago 1924; Marx H., 
Handbuch d. Revolution in Deutschland, 1918—1919,1. kit. , 
Berlin 1919; Morgan J. H., The present state of Germany, 
London 1923 ; Noske G., Von Kiél his Kapp. Zur Geschichta 
d. deutschen Revolution, Leipzig 1920 ; Payer F., Von Beth-
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mann-Hollweg bis Ebért, Frankfurt 1923; Rathenan, Der 
neue Staat; Ströbel, iíie deutscue Revolution (1922); 
fccheidemanu Ph., Der Zusammenbruch, Berlin 1921; Stümke 
B., Die Entstehung d. deutschen Republik, Frankfurt 1924. 
Továbbá: Amtlicbe Urkunden z. Vorgescűichte des Waffen-
stillstandes (2. kiad. 1924); Die Ursachen d. dentscben 
'/.usammettbruchs (3 k. 1925); Das Werk des Untersuchnngs-
ausschusses d. Deutschen Reiehstags (1919—26). 

Németbóly, nagyk. Baranya vm., (1920) 3,022 
lakossal. 

Németbükkös (Deutsch-Bieling), Vas vm. 
(Tr. A.) 

Németciklény (Eisenzicken), Vas vármegye. 
(Tr. A.) 

Németcsencs (Deutsch-Tschantschendorf), 
Vas vm. (Tr. A.) 

Németcsernye (Nemacka Grnja), Torontál vm. 
(Tr. SzHSz.) 

Német-Délnyugat-Afrika, régebben Német
ország gyarmata, mely ellen a világháborúban 
Botha délafrikai tábornok vezette a hadjáratot. 
1915-ben az utolsó kormányzó, Seitz, kapitulált 
s a békeszerződés értelmében a Délafrikai Unió 
mandatárius állama lett. 
*Német-Dél-Tirol,Tirol régebbi ausztriai ország

résznek a Brenner-hágótól D.-re esó része, mely 
magában foglalja Brixent, Bozent és Meránt. 
A St. Germain-en-Layeban kötött békében, 
tekintet nélkül a kb. 260,000 németajkú lakosság 
óhajára, hogy Ausztriához akar csatlakozni, N. 
az ú. n. Welsoh-Tiroltól (Tr entino) különválasztva, 
előbb autonómiát kapott az ót bekebelező Olasz
országtól ós iskoláiban s hivatalaiban eleinte 
meghagyták a német nyelvet, azonban 1926. 
Mussolini ettől is végkép megfosztotta, sőt alakos
ságot nevük olaszosítására kényszerítette. 

Németdiószeg (Nemeck$ Dióseg), Pozsony vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Németegres, kisk. Somogy vármegye. (1920) 
510 lak. 

Németfalu, kisk. Zala vm., (1920) 261 lak. 
Németgyirót (Deutsch-Gerisdorf), Vas vm. 

(Tr. A.) 
Németh, 1. Gyula, filológus, 1916. egyetemi 

rendkivüli, 1919. az ural-altájinyelvtudománynak 
rendes tanára lett, 1922. a Magyar Tud. Akadémia 
levelező tagja. 1920 óta szerkeszti a Kőrösi-Csoma-
Archivumot s Gornboez-cal és Melieh-hel a Ma
gyar Nyelvtudomány Kézikönyvét. A Sammlung 
Göschen-ben megjelent kötetei: Turkische Gram-
matik (I. köt., 1916, II. köt. 1917); Türk. Lese-
buch (1916); Türk. Übersetzungsbuch (1917); 
Türkisch-deutsches Gespráehbuch (1917). Tanul
mányai : A székely írásról (Nyelvtud. Közi. és 
Egyet. Phil. Közi. 40. köt.); A magyar nyelv 
törökjövevényszavairól (Magyar Nyelv, Kőrösi-
Csoma-Arch.), Egy XVI. századi oszmán-török 
kéziratról (Le Monde Orientál, 1919) stb. Kisebb 
tanulmányai és ismertetései a Magyar Nyelv, 
Kőrösi-Csoma-Archívum, Túrán, a Zeitschrift der 
Deutschen Morgenlándischen Gesellschaft című 
folyóiratokban jelentek meg. Sajtó alatt van 
A honfoglaló magyarság eredete (Pécs, Tudo
mányos Gyűjtemény) c. munkája. 

2. N. István, dunántúli ref. püspök, megh. 
Székesfehérvárott, 1924 jún. 29. 

3. N. József, színész, megh. Budapesten, 1916 
jún. 2. 

*4. N. Mária, kiváló magyar operaénekesnő, 
szül. Zalaszentgróton. Tanulmányait László Gézá
nál és Bécsben végezte s 1923. a Városi Szinház, 
1924. a m. kir. Operaház, 1925. pedig a bécsi 
állami operaház tagja lett. Legkiválóbb szere
pei : Leonóra (Troubadour), Aida, Erzsébet (Tann-
háuser), Sulamith (Sába királynője), Amelia (Ál
arcosbál) stb. Budapesten évenként nagy sikerrel 
vendégszerepel. 

Némethásos (Deutsch-Ehrensdorf), Vas vm. 
(Tr. A.) 

Némethidegkút (Deutsch Kaltenbrunn),Vas. 
vm. (Tr. A.) 

Némethy, 1. Géza, klassz, filológus (XV. köt), 
a Magyar Tud. Akadémia 1. (nyelv- és széptudo
mányi) osztálya három ízben (1919., 1922. és 
1925.) választotta meg elnökévé. 1922. a Kis-
faludy-Társaság r. tagjává választotta. A Buda
pesti Philologiai Társaság 1926. márciusában 
ünnepi ülésen ünnepelte 60-ik születésnapja alkal
mából. Ugyancsak ebből az alkalomból az Egye
temes Philologiai Közlöny Némethy-Emlék-
füzetet adott ki (1926. évfolyam I—III. sz.). A 
Kisfaludy-Társaság 1925-ben kiadta N. régebbi 
és újabb költeményeinek gyűjteményét, melyek
ben kitűnő technikával énekli meg ifjúkori emlé
keit. Gondolatokban gazdag, mélyenjáró, hidegen 
csillogó filozófiai költeményeiben a sztoikusok 
szemével nézi az életet és nagyszabású átfogó 
erővel ád képet az emberiség fejlődéséről. Pesszi
misztikus színezetű lírája erősen mutatja az 
ógörög filozófusok hatását. Ujabb munkái: Latin 
kommentár OvidiusTristiájához (Budapest, 1913); 
Commentarius exegeticus ad Ovidii Epistolae ex 
Ponto (u. o. 1915.); Supplementum commentario-
ruin ad Ovidii Amores, Tristia et Epist. ex Ponto 
(u. o. 1922.); Symbolae exegeticae ad Persii sati-
ras (u. o. 1924.); Latin kommentár Ovidius 
Remed. Am.-jához (u. o. 1924.); Addenda com-
mentariis ad Carmina Tibulliana (u. o. 1925.); Az 
ész tragédiája és egyéb versek (u. o. 1925.). 

*2. N. Imre (újfalusi), N. Károly államtit
kár fia, jogi író, szül. Törökbálinton 1898. 
aug. 17. Budapesten jogi doktorrá avatták 1920. 
Igazságügyi szolgálatba lépett 1926-ban ós tör
vényszéki bíróvá nevezték ki. 1923 ban a Magyar 
Közigazgatás clmü hetilap szerkesztője lett. 
1924—1925-ig tanulmányi ösztöndíjjal Parisban, 
Franciaország más városaiban és Belgiumban 
tartózkodott. A különböző folyóiratokban, főként 
a Magyar Közigazgatásban és a Magyar Jogi 
Szemlében több tanulmánya jelent meg. Önállóan 
megjelent műve: Paris közigazgatása (Buda
pest 1925). 

2. N. Károly, belügyi államtitkár, v. b. t. t., 
a Ferenc József tud. egyet, államtud. díszdoktora, 
a budapesti ref. egyházak főgondnoka, az Orsz. 
Közművelődési Tanács elnöke, a Magyar Köz
igazgatásé. Bzaklap társtulajdonosa és főszerkesz
tője, több közgazdasági vállalat elnöke, ill. igaz
gatósági tagja lett. 1927-ben kinevezték a felső
ház tagjának. Közigazgatási ós közjogi problé
mákkal foglalkozó dolgozatai szaklapokban jelen
tek meg. 

Németi, kisk. Baranya vármegye, <i92<» 385 
lakossal. 
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Német irodalom (1. XIV. köt). A legújabb 

N. hű képét adja Európa s benne a német szel
lem struktúraváltozásának, elsősorban a pozi
tivizmus és idealizmus helycseréjének. A fran
cia-angol eredetű pozitivizmus, amely ötven 
évig szinte korlátlanul uralkodik a szellemi, 
élet minden területén, a háború előtt kimerül 
és lehetővé teszi az idealizmus diadalmas fel
támadását. Az új idealizmus a szellemet meg
szabadítja a természettudományos gondolkozás 
egyoldalú zsarnokságától s a mindenható anyag 
mögött újra felfedezi az objektív szellem az 
abszolút érvényű értékek világát. A filozófia a 
pozitivizmus korában elvesztette összefoglaló jel
legét, logikává, lélektanná, filozófiatörténetté, 
esztétikává zsugorodott: most azon van, hogy 
visszaszerezze régi szerepét, hogy világnézetet 
adjon a maga időpontjának. A költészet, mely 
mint naturalizmus csak alakmása volt a poziti
vizmusnak, most a filozófusokkal együtt (W. 
Diltliey, W. Windelband, H. Rickert, G. Símmel, 
Husserl, M. Scheler) előkészíti, mint új roman
tika s új klasszicizmus megelőzi, mint expresszio
nizmus nyomon követi az új idealizmust. A natu
ralizmus utolsó kisugárzásaiból, a francia szimbo
lizmusból, megszületik a német neoromantika s 
új csodákkal, barokk képiességgel, új szépségek 
káprázatával (R. Huch), homály ós félhomály 
szimbolikus zenéjével (Hugó von Hofmarmsthal, 
E. Hardt, R. Beer-Hofmann, E. Stíleken, Stefan 
Zweig) álomba ringatja a naturalizmusból ki
ábrándult ember szemét ós fülét. A neoromantiká-
ségét, s addig is, amíg a maga képére formálja 
val egyidőben jelentkezik az új miszticizmus 
(R. M. Rilke), valamivel később az antik forma
kánonhoz igazodó új klasszicizmus (Paul Ernst, 
Sam. Lublinski, Wilh. von Scholz). Egyelőre 
inkább csak negatív vonások jellemzik az új 
költészetet, elsősorban naturalizmusellenesség; 
később megtalálja a szellemhez, a lényegszemlé
lethez vezető utat, megszólaltatja a haladás csőd
jének tudatára ébredt ember belső feszültségét és 
megpróbálja megközelíteni az erkölcsében, hité
ben, áhítatban, szépségben, megértő szeretetben 
újjászületett világ eszményét (Jákob Wasser-
mann). Az impreszszionizmust felváltja az ex
presszionizmus. 

Az expresszionizmus fogalma tág, sokértelmű 
és ellenmondásos jelenség. Az egyes írókat azon
kívül, hogy szembehelyezkednek a hagyomány 
világszemléletével és formavilágával, alig köti 
össze más, csak az a törekvésük, hogy a f elszin 
valósága helyett a tiszta lényeget juttassák ki
fejezésre, láthatóvá tegyék a szellem láthatatlan 
világát, hogy szótbontó elemzés helyett szinté
zisben fogják át a mindenséget, hogy állandóan 
az önkívület hőfokára hevítsék érzelmi és nyelvi 
képzeletüket. Ehhez járul, hogy mohón kapnak 
»z önkívület, a misztikus látomás és rajongás 
minden történeti és primitív formáján s hogy 
ellenőrizhetetlen kozmikus érzésükhöz mérik a 
dolgokat. Egyébként pedig annyi az irány, ahány 
író vagy folyóirat. Vannak expresszionisták, 
akik a vallásban látják minden művészi út 
végső célját, vannak, akik a Kelet, a zsidóság, 
a germánság, a középkori katolikusság formája- > 

ban fedezik fel új hazájukat, akik tiszteletben 
tartják a költészet öneólúságát, míg mások alá
rendelik a nemzetiség vagy nemzetfölöttiség 
gondolatának, gyakorlati-politikai, társadalom-
átalakító programmoknak. 

Az impresszionista nemzedék fiatalabb tagjai 
között akad néhány, akik elvégzik a nyelvi-
formai előkészítés, a lényeges úttörés munkáját. 
Ilyenek a lírában: Arno Holz, Alfréd Mombert, 
Ottó zur Linde, R. Maria Rilke; az elbeszélő 
prózában: Joh. Schlaf, Hermann Stehr, H. Hesse, 
Jak. Wassermann, Heinrich Mann; a drámá
ban : Frank Wedekind, akinek hatása egy me
derbe torkollik a Strindbergével. Az előkészí
tőket nyomon követik az átmenet első költői. 
Georg Heym (1887—1912) küldetése teljesen ki
merül a lirai forma lazításában és felgöngyölí
tésében. Georg Trakl (1887—1914) szinte egy
magában áll lírikus kortársai között azáltal 
hogy alig van valamelyes köze a városi tömeg-
könyvkultúrához. Brnst Stadler (1883—1914) az 
impresszionizmus-expresszionizmus határán áll. 
Az egyikhez érzelmi kapcsolatok fűzik, a másik
hoz intellektuális elvi álláspontja. Bz a kétlakiság 
öblösebbé teszi s egyben egy új, ideges, kétértelmű 
romantika fényébe mártja lírai mondanivalóit. Az 
önállósult és következetes expresszionizmus líri
kusai : Paul Zech (sz. 1881) verseiben eleinte a 
negatív természet, utóbb az organizált valóság, az 
ipar, a gyárak, abányák világa uralkodik, szerepe 
van a háború heroizálásában, de azután szembe
fordul vele s résztvesz a művészet új vallási-
erkölcsi elhajlásában. Albert Ehrenstein(Bz. 1886) 
költészete átszellemltett erotika, védekezés a 
nyers realitás ellen. Joh.R. Becher (sz. 1891)apoli-
tikai pátosz költője, mindig a szenvedély végletes 
hangját hallatja, kiforgatja sarkaiból a formát, 
nyelvhasználatot, csak szerelmi lírájában szabadul 
fel meglepően gyöngéd, melodikus ábrándozásra. 
Iván Goll (sz. 1891) a békevágyban, eszmei tiszta
ságban újjászülető európai emberért harcol. 
August Stramm (1874—1919) a Herwart Walden 
és berlini folyóirata, a Sturm körül elhelyezkedő 
csoport tagja. A mozgalom egyik legvégletesebb 
képviselőjaEgyprogrammkörbe tartozik veleKurt 
Heynicke (sz. 1891). Egyetlen iránnyal sem tart 
vérbeli rokonságot Theodor Daubler (sz. 1876). 
Nagy lirai tehetsége kimeríti az impresszionizmus 
tartalmát és formáját. Páratlan teljesítménye a 
30,000 verssorra terjedő Nordlichtc. lirai eposza, 
amelyben a régi és új nyelv díszítő, színező, zenei, 
elemei találkoznak.Legnagyobb közönségetFranz 
Werfel(BZ.1890) hódított magának. Az ő költészete 
szolgál a legkevesebb tartalmi és formai véglettel 
s ő juttatja talán a legtisztább következetességgel 
érvényre az expresszionista programm lényegét, 
a minden emberrel, de főleg a nyomorultakkal, 
szenvedőkkel való együttérzést, a betegség vé
delmét, nemzedékének háborúellenes állásfoglalá
sát. Igazi eleme a lira. Drámáját is csak lirizmusa 
teszi elfogadhatóvá. Határozottabban állja meg a 
helyét regényeiben, csakhogy alig érezni bennük 
valamit a nagy elbeszélők epikai spontaneitásából. 

Látszatra a drámában a leggyökeresebb a múlt
tal való szakítás, itt a leglázasabb a keresés, az 
önkívület, legmerészebb a tiltakozás, a világ-
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erkölcsi megváltásáért, az anyag átszellemitése-
ért folyó harc, az expresszionista allegorizálás 
formája, itt érvényesül a legféktelenebb, legkor
látlanabb módon az elmélet minden dogmája, 
tipizáló, erkölestanító, prédikáló hajlama, itt vál-
lalkozikalegbizarrabbfeladatokra,elragad tatása, 
optimizmusa, kiábrándulása. Felszínen, felszín 
alatt különböző hatások olvadnak egymásba: G. 
Büchner, a fiatal Schiller, Maeterlinck, August 
Strindberg; a vezető drámaírók legtöbbje azonban 
FrankWedekind lekötelezettje.Wedekind legköz
vetlenebb tanítványa Carl Sternheim (sz. 1878), 
tőle örökölte a drámai szatíra és karrikatúra 
technikáját, külső és belső kellékeit. Támadásai
nak, torzításainak szinte egyetlen tárgya: Közép
európa polgári világa, még pedig társadalmi
erkölcsi, politikai, filozófiai, művészi vonatkozá
saiban. Kevésbbé átlátszó Georg Kaiser (sz. 1878) 
alakja és irodalmi képe. Szigorú következetes
ség jellemzi abban a programmszerü törekvé
sében, hogy nagyon szűk területre korlátozza 
a lirizmus, a monológikus-érzelmes áradást. Rend
szerint egy-egy gondolatból indul ki, ehhez keres 
plasztikus cselekményt és embereket. Legszeren
csésebb olyankor, amikor kész történeti tárgyak
ból és szimbólumokból próbálja kifejteni a ben
nük lappangó új ember, új erkölcs első eleven 
csiráját. Minden intellektuális elvontsága mellett 
is több benne a színszerüség, a pozitív formáló és 
ható erő, mint kortársainak jó részében. R. Joh. 
Sorge (1891—1916) első nyomtatásban megjelent 
darabja, Der Bettler (1912), sokat igérő nyitánya 
volt az új drámai törekvéseknek. Később elhajolt 
a misztika felé, a költő helyet, szerepet cserélt a 
prófétával s felekezeti érdekeltségre váltotta 
művészi érdektelenségét. Paul Kornféld (sz. 1889) 
látszattá, hasonlattá degradál mindent, ami meg
fogható élet, forma, anyag, ami alá van rendelve 
az okság törvényének. W. Hasenklever (sz. 1890) 
talán elsőnek teszi szinpadképessé az expresszio
nizmust s egyik legizgatóbb problémáját: az apák 
és fiúk halálosan tragikus küzdelmét. Eb ben a kez
deményezésben merül ki a küldetése. Hanns Jolist 
(sz. 1890) nyelvében, formájában tiszta expresz-
szionista képet mutat, de viszont a nemzetiölötti-
ség gondolatával szembe állítja a nemzeti gondo
latot, a forradalmisággal a forradalomellenessé-
get, az egyéniség kioltásával az egyéniség foko
zottabb kultuszát. Csak feltételesen tartozik ide, 
mintegy félexpresszionista számba megy az oszt
rák A. Wildgans (sz. 1881). A szobrász és grafikus 
B. Barlach{sz. 1870) egy új, technikai modorossá
goktól ment forma Ígéretével biztat, a festő Oskar 
Eokoschka (sz. 1886). R. Goering az egész nemze
dék legmegrázóbb élményének, a háborúnak 
adott, az időszerűségen felülemelkedő, maradan
dóbb formát (Seeschlacht 1917). Ludw. Rubiner 
(1882—1920) odaadó színpadi szolgája az eszmé
nek, a politikai végletnek. Brnst Toller (sz. 1893) 
áttör minden technikai hagyományt, lemond min
den pszichologizáló részletről, csak ritmikai hatá
sokra törekszik. Fritz von Unruh (sz. 1885) ma 
egyik vezetője a háború utáni német ifjúságnak. 
A hagyományok tiszteletében nő fel, de a háború 
hatása alatt közösséget vállal a forradalom ered
ményeivel. Szabadjára bocsát minden indulatot, 

szenvedélye tüzében meztelenre égeti, szeretetre, 
megértésre, együttérzésre szabadítja fel az em
bert, romok között keresi az új világba vezető 
utat (Ein Geschlecht 1916). Berthold Brecht túl
hajtja Wedekind formáját. Arnolt Brannen, Freud 
hatása alatt mértéktelen brutalitással hang
súlyozza hőseinek szexuális vonatkozásait. 

Az elbeszélő prózában is együtt találni az 
egyebünnen ismert végleteket. Az írók itt is túl
teszik magukat esztétikai dogmákon, megköve
sedett formákon, nyelvhasználaton, minthogy 
azonban epikai cselekmény nem táplálkozhatik 
merő szellemből, eszméből, jóval gyakrabban 
kénytelenek egyezményre lépni a valósággal, 
engedményeket tenni az ellenőrizhető térnek és 
a szilárd körvonalnak. Max Brod (szül. 1884) a 
naturalizmusból indul ki s ez jó sokáig meglátszik 
a formáján, de szellemében teljes közösséget vál
lal az expresszionizmussal. René Schickele (sz. 
1883) csak némi kerülő s néhány zökkenő után 
találja meg az utat a tiszta viziószerüség felé. C. 
Sternheim, az elbeszélő, alakmása a drámaíró
nak. Kasimir Edschmid (sz. 1890) prózájának leg
hatásosabb, legkevésbbé felfogható az üteme. 
Állandóan önkívületre korbácsolja a képzeletét, 
ezzel együtt alakjainak cselekvését, beszédét 8 
feltárja előttük minden utópisztikus lehetőség ka
puját. Gottfried Benn (sz. 1886) a kaotizmust kép
viseli. Klabund (A. Henschke, sz. 1891) páratlan 
spontaneitással éli bele magát minden formába a 
három regényben tükrözteti a maga s benne kora 
tárgytalan sóvárgását. Josef Winckler (sz. 1881) 
elementáris lirai tehetségének csak pihenő formát 
jelent a próza, melynek két ellentétes változatát 
ismeri: a pesszimista utópiát s az optimista anek
dotát. Alfréd DÖblin (sz. 1878) koránál, tehetsé
génél fogva fegyelmezettebb, plasztikusabb, tár-
gyiasabb az expresszionista próza legtöbb kép
viselőjénél. Az egyetlen közöttük, akinek igazi 
műfaja a regény. Egyéb figyelemreméltó tehet
ségek vagy jelenségek: Ottó Fláke, Josef Pon
tén, Leonüard Frank, Wilh. Lehmann, Franz 
Kafka, Róbert Müller, Albrecht Schaeffer stb. 

Irodalom. A. Soergel, Dichtung u. Dichter der Zeit. Neue 
Folge. lm Banne des Expressionlsmus, 1925 ; 0. Walzel, 
Die deutsche Dichtung seit Goetlies Tod, 2. kiad. 1920; u. a., 
Deutsche Dichtung der Gegenwart, 1925; 1. A. Thomése, 
Romantik u. Neuromantik, 1922 ; A. Bartels, Die Jüngsten, 
1921; H. Naumann, Die deutsche Dichtung der Gegen
wart, 2. kiad. 1924; Wg. Stammler, Deutsche Literatur 
vom Naturalismus zur Gegenwart, 1923 ; u, a., Reallexikon 
der deutschen Literaturgeschichte I., 1925 ; B. Ermatinger, 
Die deutsche Lyrik in ihrer geschichtlichen Entwicklung 
von Herder bis zur Gegenwart, 1921; Ph. Witkop, Deutsche 
Dichtung der Gegenwart, 1924; L. Marcuse, Literatur
geschichte der Gegenwart I—H., 1925; Fr. von der Leyen, 
Deutsche Dichtung in neuer Zeit, 1922; 0. Floeck, Die 
deutsche Dichtung der Gegenwart, 1926; W. Mahrholz, 
Deutsche Dichtung der Gegenwart, 1927; Bh. Diebold, 
Anarchie im Dráma, 1921; K. Lehmaon, Vom Dráma 
unsrer Zeit, 1924; R. F. Arnold, Das deutsche Dráma, 
1925 ; Ph. Fechter, Der Expressionlsmus, 1919 ;..H. Bahr, 
Der Expressionismus, 2. kiad.. 1920 ; M. Krell, Dber neue 
Prosa, 1919 ; K. Edschmid, íjber den Expressionismus in 
der Lit. u. die neue Dichtung, 7. kiad. 1920: M. Krell, 
Manifeste des hrüderl. Geistes, 1920; Turóczi-Trostler Jó
zsef, Német irodalom, Budapest 1927. 

Nómetjárfalu (Deutsch-Jarndorf), Mosón vm. 
(Tr. A.) 

Német-Kelet-Afrika, régebben Németország 
gyarmata, melyet a világháborúban Lettow-
Vorbeck tábornok kis sereggel kitartóan véde.1-
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mezett. A békekötések következtébenN. egy része 
Belga-Kongóhoz, Portugál-Kelet-Afrikához, leg
nagyobb része azonban, mint Tanganyika-territó-
Tium brit protektorátus alá került. 

Németkér, nagyk. Tolna vm., (1920) 2007 lak. 
Németkeresztes, kisk. Vas vm., (1920) 396 lak. 
Németkucsova (Németkucsova), Bereg vm. 

'(Tr. Cs.-Szl.) 
Németlad, kisk. Somogy vm., (1920) 1048 lak. 
Németlak (Deutsch-Minihof), Vas vm. (Tr. A.) 
Németlipcse (Nemecká L'upca), Liptó vm., 

<19Í9> 1,829 lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Németlövő (Deutsch-Schützen), Vas vmegye. 

<Tr. A.) 
Németmárok, kisk. Baranya vm., (1920) 655 lak. 
Németmokra (Nemecká Mokra), Máramaros 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Németország, 1. Németbirodalom. (XIV. és 

XX. köt.) 
Németpalkonya, kiek. Baranya vm., (1920) 

521 lak. 
Németpereg (Peregul germán), Arad vmegye. 

{Tr. R.) 
Németporuba (LiptovskáPoruba), Liptó vm. 

'(Tr. Cs.-Szl.) 
Németpróna (Deutsch-Proben), Nyitra vm. 

<Tr. Cs.-Szl.) 
Németremete (Remotea germana), Temes 

vm. (Tr. R.) 
Németság (Segentau), Temes vm. (Tr. R.) 
Németsóvár (Sovar), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Németszecsőd, kisk. Vas vm., (1920) 347 lak. 
Németszék, kisk. Baranya vm., (1920) 365 lak. 
NémetszentgrótfCreresdor/), Vas vm. (Tr. A.) 
Németszentmihály (Sánmihaiul germán), 

Temes vm. (Tr. R.) 
Németszentmiklós (Sdnnicolaul germán), 

Torontál vm. (Tr. R.) 
Németszentpéter (Sánpetrvl germán), Temes 

vm. (Tr. R.) 
Németszőgyén (Németsodén), Esztergom vm. 

<Tr. Cs.-Szl.) 
Németiig falu, kisk. Somogy vm., (1920) 750 lak. 
Németújvár (Güssing), Vas vm. (1923) 2,146 

lak. (Tr. A.) 
Németvágás (Nemecká Portiba), Ung vm. 

<Tr. Cs.-Szl.) 
Németzsidány, kisk. Sopron vm., (1920) 296 lak. 
Nemőc (Nimnica), Trencsén vármegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nemsó (Nemsová), Trenesén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Nemti, kisk. Nógrád és Hont közig. egy. egyes, 

vm. (1920) 1184 lak. 
•Nemzetek önrendelkezési joga, az 1914— 

1918. évi világháború alatt Wilson amerikai 
elnök békeprogrammjának egyik pontja, amely
nek értelmében a nemzetek, a kis nemzetek is 
maguk dönthetnek sorsuk felett s nem lehet 
azokat megkérdezésük nélkül egyik vagy másik 
államhoz csatolni. A páriskörnyóki békék e 
programmpontnak általában nem szereztek ér
vényt s a határok megállapításánál a lakosság 
akaratának figyelembe vételére csak a legkivéte-
lesebben adtak alkalmat. L. Népszavazás. 

*Nemzetek Szövetsége. A világháború befeje
zése után, borzalmainak közvetlen hatása alatt, 

az egész világon általános volt a békevágy. Ez 
volt az egyik inditóoka annak, hogy a győztes 
nemzetek még a békeértekezletek folyamán létre
hozták a N.-t, amelynek bevallott főcélja a szer
vezetére vonatkozó u. n. egyességokmány bevezető 
része szerint a nemzetek együttműködésének elő
mozdítása és a nemzetközi biztonság és béke 
megvalósítása. A baj csak az, hogy a N. meg
valósításának másik, kifejezetten ki nem mondott 
célzata: a győztesek részére a szerzett zsák
mány biztosítása. Ami megnyilvánul egyrészt a 
győztes államok túlsúlyának a N. szervezeté
ben való kierőszakolása útján, másrészt abban, 
hogy a békeszerződéseket a belépő államoknak 
újból el kell ismerniök. Szervezet. A N. tagjai: 
az államok. Eredeti tagok a békeszerződéseket 
létrehozó győztes államok 17-en, továbbá 13 állam, 
amelyek még a megalakuláskor váltak tagokká 
meghívás útján. További tagállamok felvétele két 
feltétel mellett történik, ú. m. 1. a felvételhez a 
N. közgyűlése 2/3 többségének hozzá kell járul
nia ; 2. a felveendő államnak biztosítékot kell 
adnia, hogy nemzetközi kötelezettségeit teljesí
teni fogja. A szövetségnek jelenleg 54 állani a 
tagja. Magyarország felvétele 1922., a Német 
birodalomé pedig 1926. történt meg. A nagyobi] 
államok közül nem tagjai a N.-nek: az Egyesült 
Államok, Oroszország, Törökország, továbbá 
Brazília és Spanyolország, amely utóbbi két állam 
a Német birodalom felvétele alkalmával azért 
lépett ki, mert a Német birodalommal egyidejűleg 
nem választották meg őket a N. tanácsának tag
jaivá. Az államoknak a N.-ből való kiválása ön
kéntes kilépés vagy kizárás alapján történik, az 
utóbbi eset az egyességokmányt megsértő álla
mokkal szemben foglal helyet. A N. közgyűlé
sén valamennyi tagállam képviseltetheti magát 
legfeljebb 3 megbízottal, akik azonban együtt
véve csak egy szavazati jogot gyakorolhatnak. 
A N. tanácsának állandó és ideiglenes tagjai 
vannak. Állandóak: Nagy britannia, Francia
ország, Olaszország és Japán, végül 1926 óta a 
Német birodalom képviselője, ideiglenesen a köz
gyűlés választása alapján 9 állam képviselője, 
akiknek megbízatása 1—3 évre szól, tehát a 
tanácsnak összesen 14 tagja van. A titkárság a 
főtitkáron kivül annak helyetteséből és több tit
kárból áll. A N.-nek székhelye Genf, ahol a 
tanács és a közgyűlés üléseit tartja. A N. mű
ködése. Amint említettük, a N. egyik főcélja a 
világbéke megóvása. Erre főleg három eszköz 
szolgál. 1. Az államok közötti vitás kérdéseknek 
békés úton való megoldása. Ha, a vitás kérdés 
jogi természetű, a Nemzetközi Állandó Bíróság 
(1. o.) vagy a vitában álló felek részéről külön a 
fennforgó vitás kérdésre választott bíróság, ha 
pedig a kérdés nem jogi természetű és nagyobb 
fontosságú, a N. tanácsa foglalkozhatik azzal. 
Ezzel azonban még nincs kizárva a háború lehe
tősége nagyobb politikai fontosságú viták esetén. 
Ugyanis a tanács csakis valamennyi tagjának 
egyhangú szavazatával hozhat határozatot, amire 
a tanácsban képviselt államok érdekeinek ellen
tétességénél fogva alig van kilátás. A tanács kü
lönben nagyobb fontosságú politikai kérdésekben 
azért nem mer állást foglalni, mert a kérdésnek 
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valamely hatalmasabb államra nézve kedvezőtlen 
megoldása esetén mindig attól kell tartani, hogy 
a határozattel elégedetlen állam otthagyja a N.-t. 
Ha a tanácsnak nem sikerült valamennyi tag 
hozzájárulásával határozatot hozni, akkor csupán 
a különböző felfogásokat magában foglaló jelen
tést tesz közzé, amely természetesen nem kötelezi 
a vitában álló államokat és azok a jelentés közzé
tételétől számított három hó elteltével háborút 
kezdhetnek, anélkül, hogy emiatt a N. egyesség-
okmánya megsértőinek lennének tekinthetők. 2. 
Azzal az állammal szemben, amely a N. egyessóg-
okmányában vállalt kötelezettségeinek nem tesz 
eleget, a tanács által megállapított gazdasági rend
szabályokat kell alkalmazni, természetesen az 
öszses többi tagállamnak. Erre eddig még nem 
került a sor és kérdés az, vájjon az államokban 
meglesz-e az összetartásnak az a foka, amely 
szükséges lenne az ilyen egyöntetű eljáráshoz. 3. 
A tanács feladatához tartoznék még a fegyver
kezések korlátozására vonatkozó egyezmények 
végrehajtásának ellenőrzése. Azonban eddig még 
nem sikerült létrehozni a szárazföldi fegyverkezés 
csökkentését célzó megállapodást és így a béke 
előmozdításának ez az eszköze sem hatályosulhat 
eddig. Politikai téren tehát a N. nem tud sok 
eredményt fölmutatni. Ezzel szemben gazdasági 
ós szociális téren az eddigi munkálkodása elég 
jelentős. Az előbbihez számítható Magyarország 
és Ausztria pénzügyi telpraállítása, a gemiai 
gazdasági konferencia, továbbá a közeljövőben 
megtartandó ujabb gazdasági konferencia. Az 
utóbbihoz tartoznak a tudományos együttmű
ködés, az oktatás, a nők ós gyermekekkel, vala
mint a rabszolgákkal való kereskedés meggátlása 
tekintetében kidolgozott tervek és egyezmények. 
Ezenkívül előkészítés alatt áll a nemzetközi jog 
•egyes elveinek egyezményes szabályozása is. 

•Nemzetek Szövetsége értelmi együttmű
ködési bizottsága, 1. Értelmi együttműködés 
{XX. köt.). 

Nemzetgyűlés (1. XIV. köt.), 1920-1926-ig a 
magyar állami szuverenitás törvényes képvise
lete és a törvényhozó hatalom gyakorlója. Az 
1918—1919-iki forradalmak bukása után nem
csak a királyi intézmény, de az államhatalom 
másik tényezője, az országgyűlés tekintetében is 
nehézségekbe ütközött a szigorú jogfolytonosság
hoz visszatérni. Úgy az 1918. törvénytelenül fel
oszlott országgyűlés újabb összehívása, mint pe
dig a hatályban levő jogszabályok alapján újabb 
országgyűlés összehívása az ország megcsonkítá
sára és a nemzet alkotmányos felfogásában jelent
kező átalakulásra való tekintettel célszerűtlennek 
mutatkozott. Ezért az ország ügyeit ebben az idő
ben intéző ideiglenes kormányok, az entente kí
vánságának is engedve, N.-t hivtak össze. A N. 
nem az országgyűlés képviselőháza, nem is az 
országgyűlés két háza helyébe lépett, hanem 
mint az állami szuverenitás egyedüli képviselete 
az országgyűlés és király között megosztott állam
hatalom teljességét vette a maga részére átme
netileg igénybe azon az alapon, hogy úgy akirály-
nak, mint az országgyűlésnek a működése meg
szűnt és működésük újrafelvétele az alkotmány 
rendes formái közt lehetetlenné vált. 
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A N. törvényalkotó jogkörével szemben a kor
mányzó visszavetési jogára a N. által alkotott 
törvények a királyi szentesítés mellett alkotott 
régi törvényekkel jogilag természetesen teljesen 
egyenértékűek, a korábbi törvényeket hatályon 
kívül helyezhetik és módosíthatják. A N.maximális 
működési idejét az 5984/1919. M. E. sz. rendelet 
két évben állapította meg. Úgy számított a kor
mány, hogy ez alatt a két év alatt a nemzete 
gyűlés mindenesetre megalkotja az országgyűlés 
reformját úgy, hogy az országgyűlés folytathatja 
működését. 

Arra, hogy már az első N. működését ne ország
gyűlés váltsa fel, nem is gondoltak. Az 1920. I. 
és XVII. t.-c. számol ugyan már újabb N. lehe
tőségével, de csak abban a kivételes esetben, ha 
az első N.-t két évben megállapított tartamának 
letelte előtt feloszlatnák. Azonban az első N. két 
éves tartama az országgyűlési reform megalko
tása nélkül telt el és így az országgyűlés legfel
jebb régi elavult szervezetében lett volna egybe
hívható. A kormány ebben a kényszerhelyzetben 
az ú. n. alkotmányjogi értekezlet véleményének 
kikérése után egy második N. összehívására 
határozta el magát. Az 1922 jún. 16. összehívott 
második N. — bár részben eltérő választójogi 
szabályok alapján jött össze — magát mindenben 
az első folytatásának tekintette. A második N. 
alapjául szolgáló választásokból eredő képviselői 
megbízás tartamát a 2200/1922. M. E. sz. rendelet 
100. §-a öt évben állapította meg. Minthogy a 
másoSik N. az országgyűlés reformjára vonatkozó 
törvényeket megalkotta, a kormányzó 1926 nov. 
16. a N.-t berekesztette és 1927 jan. 25-ére ország
gyűlést hivott össze. 

A N. intézménye természetesen nem érinti 
alkotmányunkat és nem szolgálhat precedensül. 
Az 1920.1. t.-c. javaslatának miniszteri indokolása 
határozottan kijelenti, hogy l . aN. összehívására 
a kormányt nem valamely forradalmi újításnak 
vágya, hanem csakis a viszonyok kényszerítő 
ereje indította; 2. a N.-nek nem lehet célja az, 
hogy a törvényhozásnak állandó szerve marad
jon, hanem csakis a beállott alkotmányválság 
megszüntetését és sürgős törvényhozási tenni
valók elvégzését tekintheti feladatának, a törvény
hozás további feladatait pedig az újjáalakult 
alkotmányos szerveknek engedi á t ; 3. a N. 
nem fog új alkotmányt, sőt még eddigi tör
vényeinktől megkülönböztetendő alaptörvényeket 
sem alkotni és így nem illeszkedik be új szerv-

I ként alkotmányunkba. Ez a határozott és vilá-
| gos kijelentések szerint a N. minden kétséget 
! kizárólag csakis a kényszerítő szükség által életre 
keltett, ideiglenes, átmeneti és vissza nem térő 
intézmény volt, amelynek egyedüli hivatása épp 
a forradalmi események által m egzavart alkot
mányosság helyreállítása volt. Tehát nem fel
forgatni akarta eddigi alkotmányunkat, hanem 
az elkerülhetetlen módosításokkal föléleszteni. 
A N. nem volt merénylet alkotmányunk ellen, 
hanem csak ideiglenes kisegítő eszköz, amely 
fölöslegessé vált azáltal, hogy alkotmányunknak 
általa életre keltett rendes szervezete ismét el
kezdi működését. Ezzel a N. teljesen a történe
lemé lett. 
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Nemzeti állam. Magyarország a megcsonkí
tással N.-má lett, minthogy a nemzetiségek el
enyésző számban vannak képviselve. 

•Nemzeti hadsereg a kommunizmus leverésére 
szervezte 1919. Hortliy Miklós; hivatalosan az 
1920. I. t.-e. állítja fel az ország védelmére, 
a belső rend és biztonság fenntartásában közre
működésre és kimondja, hogy a N. a magyar 
alkotmányra esküt tesz; a hadsereg ügyeit intéző 
miniszterre nézve azonban már ez a törvény sem 
szentesíti az akkor használatban volt hadügy
miniszter elnevezést, hanem a 6. §-ból kitetsző-
leg megtartja a honvédség történelmi hagyomá
nyaira utaló honvédelmi miniszter nevet. Az 
1921. XLIX. t.-e. már a magyar állam fegyveres 
erejét is honvédségnek nevezi és ezzel a N. ki
fejezésnek hivatalos használata megszűnt. L. 
Honvédség. 
•Nemzeti kisebbségek minisztere, az 1920. 

I. t.-c. 6. §-a által az 1917. XI. t.-e. értelmében 
tárca nélkül kinevezhető miniszterek létszámá
ban szervezett miniszteri állás, amelyet azonban 
már az 1921. XXIII. t.-c. 8. §-a megszüntetett. 
A nemzeti kisebbségek ügyeit a szakminiszterek
kel egyetértésben a miniszterelnök intézi. 

•Nemzetiségi eszme, a világháború alatt az 
entente propagandájának hatása alatt is jelentéke
nyen nyert erejében. L. Kisebbségi jogok és Nem
zetek önrendelkezési joga. 

•Nemzeti tanács, 1918. alakult a baloldali pár
tok képviselőiből. Okt. 31. magához ragadta a 
hatalmat és megalakította a Károlyi-kormányt. 
L. Népköztársaság. 

•Nemzetközi Állandó Bíróság (Cour perma-
nante de justice International). A Nemzetek 
Szövetsége hozta létre abból a célból, hogy az 
államok közti vitás jogi kérdések eldöntésére 
állandó választott bíróság álljon rendelkezésre. 
Igénybevétele azonban csak azokra az államokra 
kötelező, amelyek az erre vonatkozó és a szabály
zatának kiegészítő részét tevő pótjegyzőköny
vét elfogadják. Sem Magyarország, sem a kör
nyező ú. n. utódállamok nem tették meg ezt úgy, 
hogy szabadságukban állna a bíróságot igénybe 
venni, de választhatnak más bíróságot is a vitás 
jogi kérdések eldöntésére vagy pedig egyáltalán 
választott bírói út mellőzésével kereshetik a 
megoldást. A N. szabályzata az 1926.1. t.-c.-be 
van foglalva. A bíróságnak 15 tagja van és pedig 
11 rendes ós 4 póttagja. A tagokat a Nemzetek 
Szövetségének közgyűlése és a tanács együttesen 
a tagállamok által javaslatba hozott személyek 
közül választják. A megválasztás kilenc évre 
szól, azonban a tagok megbízatásuk lejárta után 
újra megválaszthatok. A bíróság elnökét a bíró
ság tagjai választják három évre. A bíróság ülé
sein legalább 9 tag jelenléte szükséges. A bíróság 
már számos fontos kérdéssel foglalkozott (len
gyelországi német telepesek ügye, mosszuli kér
dés stb.). 

•Nemzetközi Duna-bizottság újabb szervezetét 
az 1923. XIV. t.-c.-be iktatott egyezmény szabá-
yozza. L. bővebben a Dunáról írt cikket. 
•Nemzetközi munkahivatal (Bureau intema

tional du travail). A világháborút befejező béke
szerződések hozták létre. Feladata a munka szer

vezésére vonatkozó általános elvek megállapí
tása és nemzetközi egyezményekbe való foglalása. 
Főleg humanitárius irányban működik. Szerve
zete az igazgatási teendőket ellátó tanácsból és 
a nemzetközi értekezletből áll, amely évenkint 
ülésezik. Az utóbbi a Nemzetek Szövetsége tag
államainak négy-négy képviselőjéből alakul és-
a részéről kidolgozott egyezménytervezeteket, 
amelyeknek még nincs kötelező erejük, a tag
államoknak elfogadásra ajánlja. Ilyen egyez
ménytervezetek pl. a munkaidő korlátozására, 
a nők éjjeli munkájára, a gyermekeknek az ipari 
munkában való felhasználására vonatkozó ter
vezetek. 

Nemzetközi postaügy. A világháború befeje
zése óta a madridi (1922. XV. t.-c), majd pedig a 
stockholmi postaszerződés (1925. XXXVI. t.-c.) 
jött létre és ez idő szerint az utóbbi van érvény
ben. Lényegileg az előbbi szerződésekhez hasonló 
rendelkezéseket tartalmaz az egyezményes orszá
gok között az egyszerű levél (20 gr.) 25 centimé, 
a levelezőlapé pedig 15 centimé lehet. Az aján
lási díj 40—50 centimé. A díjak aranyfrankban 
vannak megállapítva. 

Nemzetközi szerződések érvényességére nézve* 
1920 után is az eddigi jogállapot maradt hatály
ban. Az 1920.1. t.-c. 13. §-a azonban világosság 
okából kifejezetten kimondja, hogy a törvény
hozás tárgyait érintő N.-et a kormányzó csak a 
nemzetgyűlés előzetes hozzájárulásával kötheti 
meg. Az 1920.1. t.-c. 13. §-ának 5. bekezdése azt 
is kiemeli, hogy a békekötéshez a nemzetgyűlés 
előzetes hozzájárulása szükséges; ez azonban nem 
jelenti azt, mintha a törvényhozás tárgyaira 
vonatkozó más nemzetközi szerződéseknél a 4. 
bekezdésben előírt nemzetgyűlési hozzájárulás a 
ratifikálás után is ki lenne eszközölhető. A béke
szerződésnél már a szerződés megkötéséhez kell 
a nemzetgyűlés engedélyét megszerezni, ily enge
dély nélkül tehát a kormányzó a szerződés alá
írására sem adhat felhatalmazást. A törvény
hozás tárgyaira vonatkozó más szerződést ellen
ben a kormányzó megköthet a nemzetgyűlés 
előzetes hozzájárulása nélkül és az állandó alkot
mányos g5rakorlat szerint megerősítés előtt kell 
kikérni, törvényjavaslat előterjesztése által, a. 
nemzetgyűlés hozzájárulását. B helyes értel
mezés mellett szól az 1921. XXXIII. t.-c. 2.. 
§-a, amely a törvényhozás tárgyaira vonat
kozó békeszerződési kívánalmak végrehajtásá
hoz szintén a nemzetgyűlés előzetes hozzájáru
lását írja elő. 

A N.-et az 1920.1. t.-c. 13. §-ának 4. bekezdése 
szerint minden esetben a kormányzó köti meg, 
tehát akkor is, ha nem vonatkoznak a törvény
hozás tárgyaira, hanem rendeleti úton is életbe-
léptethetők. Az alkotmányos gyakorlat értelmé
ben csakis nemzetközi szerződésnek nem minő
síthető kisebb jelentőségű megállapodásokat léte
síthet a legfelsőbb felhatalmazás kieszközlése 
nélkül maga a minisztérium. A N. megkötése 
tehát általában nem annak a tényezőnek a hatás
körébe tartozik, amely alkotmányunk értelmében 
a szerződés tárgyát tevő jogszabályok megalko
tására jogosult. Más államokkal szemben az álla
mot ugyanis úgy a törvényhozás tárgyában, mint 
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pedig oly tárgyakban is az államfő képviseli, 
amely tárgyak a minisztérium rendes vagy kivé
teles rendeletalkotási jogkörébe tartoznak. 

A N. magyar törvénybe iktatásuk által minden 
külön rendelkezés nélkül hatályba lépnek és a 
korábbi ellenkező rendelkezések hatálya meg
szűnik. Amennyiben a kormány pl. a békeszerző
dés végrehajtása céljából az 1921. XXXIII. t.-e. 
2. §-a alapján kibocsátott rendeletbe a szerződés 
szabályait is felvette, ez csak tájékoztatás céljá
ból történt. Ahol ellenben a szerződés a kérdést a 
maga részleteiben nem szabályozza, hanem a ma
gyar államot meghatározott alapelvek alapján 
megfelelő jogszabályok alkotására kötelezi (pl. 
a 140. cikkben), ott az ellenkező régi jogszabályok 
hatályát csak az előírt új szabályok életbelépése 
szünteti meg (hadkiegészítési törvények). 

A trianoni és amerikai békeszerződésen (1921. 
XXXIII. és XL VIII. t.-c.-kek) felül a nemzetgyűlés 
még törvénybe cikkelyezte a világháborútól érin
tett ipari tulajdonjogok fenntartására és vissza
állítására vonatkozó megállapodást (1921.1. t.-c), 
az irodalmi és művészeti müvek védelmére alakult 
berni nemzetközi uniót (1922. XIII. t.-c), a mad
ridi és stockholmi egyetemes postaszerződést 
(1922. XV. és 1925. XXXIV. t.-c.-kek), a hágai 
nemzetközi ópiumegyezményt (1923. XXII. t.-c), 
a pestis, kolera és sárgaláz ellen való védekezés 
tárgyában kötött párisi egyezményt (1924. XXIV. 
t.-c), £. nőkkel és gyermekekkel űzött kereskedés 
elnyomása végett létrejött genfi egyezményt (1925. 
XIX. t.-c), a métermérték ügyében kötött sévresi 
pótegyezményt (1925. XXIX. t.-c), a sáska elleni 
védekezésről szóló római egyezményt (1925. 
XXX. t.-c), a vámügyi természetű alakiságok 
egyszerűsítéséről szóló genfi egyezményt (1926. 
X. t.-c), a polgári eljárásra, a házasság érvényes
ségére és felbontására, valamint a kis- és teljes-
korúak gyámságára nézve létesített hágai pót
egyezményeket (1926. XIX. és XX. t.-c.-kek). Az 
1923. XIV. t.-c. cikkelyezi be a Dunaegyezményt, 
az 1925. VII. t.-c. a Dunai Állandó Vízügyi Mű
szaki Bizottság hatáskörére és működésére vonat
kozó egyezményt, az 1923. XXXVI. t.-c. a Déli
vaspálya Társaságra vonatkozó megegyezést, az 
1926.1. t.-c. az Állandó Nemzetközi Bíróság sza
bályzatát. A brit és francia hitelezőkkel szemben 
fennálló magyar tartozások rendezése tárgyában 
kötött egyezményeket az 1922. XVI. és XXVIII., 
valamint az 1924. VIII. t.-c.-kek foglalják tör
vénybe. Törvénybe foglalt újabb szerződéseink 
vannak azonkívül Ausztriával (1923. XXXI., 
1925. XVI., 1926. XII. és XVIII. t.-c.-kek), Török
országgal (1924. XVI. t.-c), Csehszlovákiával 
(1924. XXII. t.-c), Olaszországgal (1924. XXIII. 
t.-c), Romániával (1925. V. és VI. t.-c), Svájccal 
(1925. XXV. t.-c), Lengyelországgal (1925. XXVII. 
t.-c), Görögországgal (1925. XXVIII. t.-c), az 
Eszakamerikai Egyesült-Államokkal (1926. II. és 
és XXI. t.-c), Franciaországgal (1926. V. t.-c) és 
Spanyolországgal (1926. IX. t.-c). 
'Nemzetőrség, az 1918 nov. 9. a Károlyi-kor

mányban hadügyminiszterként belépett Bartha 
Albert vezérkari alezredes szervezte a veszélyez
tetett rend védelmére Fényes László vezetésével. 
1919 ápr. elején a vörös hadseregbe olvadt. 

*5íeoencepl»alon (Moio, az agyvelőben a nagy 
agyvelőnek mint a törzsfejlődés során szerzett 
és kifejlesztett új szerzeménynek neve az agy
velőnek régibb (ősibb) eredetű többi részeivel 
(palasencephalon) szemben. E mesterszó Edin-
gertöl származik. 

•JSeopalHum (Woi.), a nagyagykéreg újabban 
használatos neve. 

*NeosaIvarsan, a salvarsan vegyüléke formaí-
dehyd-natriumszulfoxylattal, amelyet szifilisz 
ellen használnak. 

Nepál (Nipál), angol protektorátus alatt álló 
független állam a Himalája ferisíkon, területe 
140.000 km*., 5.640,000 lak. Fővárosa Katmandu, 
80,000 lak. 

•Népbiztos, a tanácsköztársaság valamilyen 
kormányzati ügyágának vezetésével megbízott 
(tehát tulajdonkép miniszteri hatáskörű) szerve. 
Magyarországon az 1919 márc. 21. megalakult 
forradalmi kormányzótanács tagjai a N.-ok, akik
nek jegyzékét a márc. 24-iki hivatalos lap tette 
közzé. Némely kormányzati ügyág élén több N. is 
állott és az egyes N.-oknak voltak helyetteseik. 
Az első megalakuláskor 16 N. és 13 helyettes N. 
volt. A forradalmi kormányzótanácsnak ápr.-ban 
történt újjáalakításakor a helyettesi állásokat 
megszüntették és 33 N.-t neveztek ki, 

•Népegészségügyi kiállítás, a kereskedelmi 
minisztérium keretében működő Társadalmi Mú
zeum által rendezett kiállítás, melynek célja nép
szerű formában a közönség széles rétegeit meg
ismertetni az emberi test szervezetével, működé
sével s az egészséges élet, egészséges munka 
feltételeivel. Az első N. Veszprémben volt 1902., 
a magyar orvosok és természetvizsgálók vándor
gyűlésével kapcsolatosan; azóta még Székes
fehérvárott, Kaposvárott, Kolozsvárott és Győrött 
rendeztek kiállítást. 

•Népgazdasági tanács, a Magyarországon ér
vényben volt tanácsköztársasági alkotmány sze-
rint a gazdasági ügyekintézésének legfőbb szerve. 
1919 máj.-ban állították fel. 80 tagból állt, akik 
közül 40-et a szakszervezetek választottak. Két 
főosztálya volt: 1. a termelés általános irányítása 
és anyaggazdálkodás; 2. az ipar műszaki irányí
tása, üzemvezetés, gyár- és iparügy. 

•Néphatározat, 1. Népköztársaság és Népsza
vazás. (XX. köt.) 

•Népjóléti és munkaügyi minisztéritrm, az 
1920.1. t.-c. 6. §-a állítja fel. A népjóléti és munka
ügyi miniszter hatáskörére érvényben levőnek 
kell tekinteni a 6625/1918. M. E. sz. rendeletet, 
minthogy a későbbi rendeletek csak a hatáskör 
kibővítéséről rendelkeznek. Az önkormányzati 
hatósági orvosok fegyelmi ügyének ellátása a 
belügyminiszter jogkörében maradt, minthogy e 
hatásköre nem a közegészségügyi törvények, ha
nem az 1886. XXII. és XXIII. t,-c.-eken alapszik. 
A N. hatáskörét kiterjesztik a 6683/1920. és 
9183/1920. M. E. sz. rendeletek. 

Népkormány, 1. Népköztársaság. (XX. köt.) 
•Népköztársaság, így nevezték Magyarország 

államformáját 1918 nov.-től 1919 márc.-ig. Az 
ú. n. őszirózsás forradalommal az államhatalom 
teljesen egy forradalmi csoport kezébe került (1. 
Magyarország története, XX.köt.), amely az új 
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helyzet jogi alapjait a minden választás nélkül 
teljesen önkényesen összehívottún.nemzetitanács 
tálal az 1918. nov. 16. hozott ú. n. nóphatározat-
ban és az ennek alapján rendeleti úton kibocsá
tott ú. n. néptörvónyékben kívánta megállapítani. 
A néphatározat szerint Magyarország N., élén a 
Károlyi Mihály elnöklete alatt álló nópkor-
inánnyal, majd Károlyi Mihállyal mint népköztár
sasági elnökkel. Részletes alkotmányt a N.-nak 
nem volt ideje kidolgozni, még az alkot-mányozó 
nemzetgyűlés sem jöhetett össze; a N.-ot 1919 
márc. 21. már a tanácsköztársaság váltotta fel. 
Az alkotmányosság helyreállításáról rendelkező 
1920. I. t.-c. 9. §-a kimondotta, hogy az ú. n. N. 
bárminemű szerveinek, a nemzeti tanácsoknak 
és szerveinek néptörvény, rendelet vagy más el
nevezés alatt kibocsátott mindennemű rendelke
zései és határozatai érvénytelenek és hogy az 
Országos Törvénytárból az oda beiktatott ú. n. 
néphatározatokat és néptörvényeket törölni kell. 
Egyes néptörvények és rendeletek a törvény fel
hatalmazása folytán ideiglenesen alkalmazásban 
voltak ugyan tarthatók, azonban csak akkor, ha 
tartalmuknál fogva az alkotmánnyal, a fennálló 
törvényekkel és törvényerejű régibb keletű szo
kásjoggal nem ellenkeztek vagy pedig törvényes 
felhatalmazás körében keletkeztek. 

•Népszavazás a nemzeti akarat kifejezésre 
juttatásának az a módja, amikor valamely ker
ülésben a döntést nem a szervezet képviselete, a 
törvényhozó testület, hanem közvetlenül maga a 
nép egyénenkint való szavazás útján hozza meg. 
Számos alkotmány ad módot a N.-ra fontosabb 
kérdésekben, ha a törvényhozó testület akarata 
nem világos (a két kamara ellenkezően határoz), 
vagy jogos kétely van arra, hogy a törvény
hozó testület akarata fedi-e a nemzet akaratát. 
A magyar alkotmány a N. intézményét nem is
meri s az említett esetekben csak az országgyűlés 
feloszlatásával lehet a nemzeti akarat közvetlen 
megnyilatkozását biztosítani. A N. intézményét 
kivételesen a páriskörnyéki békék is alkalmaz
zák valamely vitás terület hovatartozandóságá-
nak eldöntése érdekében. Nálunk az 1921-iki évi 
•velencei egyezmény alapján Sopronban és kör
nyékén volt N. a magyar államra kedvező ered
ménnyel. A N. emlékét az 1922. XXIX. t.-c. ik
tatja törvénybe. 

•Népszövetség, 1. Nemzetek Szövetsége- (XX. 
kötet). 

•Népszövetségi kölcsön, 1. Államháztartás 
egyensúlya (XIX. köt.) és Pénzügyi újjáépítés. 
(XX. köt.) • 

•Népszövetségi Uniók Ligája. A Nemzetek 
Szövetsége működésének kiegészítésére alakult 
nem hivatalos jellegű szervezet, amelynek tagjai 
nem maguk az államok, hanem az egyes államok 
polgáraiból alakuló nemzeti osztályok. Természe
tesen olyan államok polgárai is alakíthatnak 
ilyen osztályokat és lehetnek ily módon a liga 
tagjai, amely államok nem léptek be a Nemzetek 
Szövetségébe. A liga évenkénti értekezletein fő
leg politikai kérdésekkel foglalkozik és a nemzeti 
kisebbségek érdekében is számos jelentős hatá
rozatot hozott. 

•Nóptörvény, 1. Népköztársaság. (XX. köt.) ' 

Neuillyi b é k e 

Néraaranyos (Zlátifa), Krassó-Szörény vm. 
(Tr. R.) 

Nérahalmos (Prigor), Krassó-Szörény vm. 
(Tr. R.) 

Néramező (Langofát), Krassó-Szörény vm. 
(Tr. R.) 

Néramogyorós (Lescovifa), Krassó-Szörény 
vm. (Tr. R.) 

Néranádas (Naida§), Krassó-Szörény várni. 
(Tr. R.) 

NérapatasfPafosj,Kras8ó-Szörényvin.(Tr.R.) 
Nérasolymos (Socolováf), Krassó-Szörény vm. 

(Tr. R.) 
Néraszlatina (Slatina), Krassó-Szörény vm. 

(Tr. R.) 
Nermed (Nermet), Krassó-Szörény vm. (TrE.i 
Nermegy (Nermis), Bihar vm. (Tr. R.) 
Nernst, Wálter, német fizikus, 1921. a kémiai 

Nobel-díjat nyerte el. Újabb munkája: Theore-
tische Chemie (1921). 

Neszlény (Neslusa), Trencsén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Neszmély, nagyk. Komárom és Esztergom 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 1295 lak. 
Netot (Netot), Pogaras vm. (Tr. R.) 
Netus (Netus), Nagy-Küküllő vm. (Tr. R.) 
•Neuber Ecle, dermatológus, szül. Várpalán

kán 1882 febr. 3.1902-ben avatták orvosdoktorrá 
a budapesti egyetemen. 1903—07-ig Klug, Len-
hossék és Pertik mellett, 1907—21. a Nókám-
klinikán dolgozott, közben állami ösztöndíjjal 
2 évet külföldön töltött. 1921-ben a debreceni 
egyetem bőr- és nemi kórtani klinikájának ta
nára és igazgatója lett. Főbb művei: A bőr és 
függelékeinek pathogen gombái Magyarorszá
gon; A bőr havijának elszarusodása ép és kóros 
viszonyok között. Több dolgozatot írt az anti-
szifilitikumok hatásának magyarázatáról a szer
vekben. Számos szaktanulmánya jelent meg kri
tikai orvosi folyóiratokban. 

Neuchátel (Neuenburg), svájci kanton, ter. 
800 km2, (1920) 131,346 lak.; fővárosa N, (1924) 
22,280 lak. 

Neugebauer László, műfordító, megh. Buda
pesten 1919 dee. 4. Érdemei elismeréséül a király 
udvari tanácsossá nevezte ki. 

•Neugeboren Emil, erdélyi szász publicista, 
szül. Brassóban 1870. Teológiát tanult Német
országban és Budapesten, ahol teológiai tanár lett. 
1900-tól kezdve szerkesztette a Siebenbürgisch-
Deutsches Tageblattot Nagyszebenben. Ugyanez 
időtől kezdve egész az összeomlásig képviselő is 
volt, de 1920. átvette a Kronstadter Zeitung szer
kesztését. N. egyszersmind az erdélyi szászok 
vezető politikusa. 

•Neuillyi béke befejezte a világháborút Bul
gária és a szövetséges ós társult hatalmak között. 
Aláírták 1919 nov. 27., életbelépett 1920 aug. 9. 
Területi rendelkezései értelmében Bulgáriának le 
kellett mondania Trákiáról, továbbá,aStrumica-
folyó melletti földsávról és az eddigi ÉK.-i határ
vonalávalszomszédosterületekrőlrészben Görög
ország, részben a Szerb-Horvát-Szlovén király
ság javára, az Aegei-tenger felé azonban keres
kedelmi forgalma számára átjárót biztosítottak 
neki. A N. többi rendelkezései nagyjában azono
sak a, világháborút befejező egyéb békeszerző-
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•dések határozmányaival. Lényeges eltérés csak 
az, hogy a Bulgária által fizetendő jóvátételi 
•összeget már előre megállapították 2.250,000 
aranyfrankban, míg a többi békeszerződés a 
többi központi hatalmakat illetőleg a jóvátételi 
•összegnek meghatározására jóvátételi bizott
ságra bízta és ezáltal a jóvátételi kérdés állandó 
Damokles-kardjaként lebeg ez államok felett. 
Bulgária azért kapta ezt a kedvezményt, mert 
tísőnek hódolt meg a világháborúban. 

*Neuilly sur Seine, Paris egyik elővárosa, (1021) 
51,590 lak. 

Neukölln, porosz város, 1920 óta Berlin 14. 
közigazgatási kerülete, (1922) 287,000 lak. 

Neumann, Károly (gárdonyi), közgazdasági 
Író (XIV. köt.), 1917. a kereskedelemügyi minisz
tériumban viselt állásából nyugalomba vonult. 
1923. az egyetemi közgazdaságtudományi karon 
mint tb.egyetemirendes tanáraközlekedéspolitikai 
és jogi tanszéket tölti be. Tagja az Országos Közle
kedési Bizottságnak. Újabb müvei: Vámtarifa és 
vasúti díjszabás (Budapest 1918); A vasúti fel
ségjog Boszniábanés Hercegovinában(vi.o. 1918); 
The new projects of convention for the regulation 
of the international barricade of goods, passengers 
and luggage (London 1925); A berni eqyezmény 
{1927). 

•Neumann, 1. Kari, német művészettörténész, 
szül. Mannheimban 1860 júl. 1. Több kiváló mo
nográfiát írt Rembrandtról (3. kiad. 2 köt., 1923) 
és a bizánci művészetről. 

*2. N., Kari, német indológus, szül., Bécsben 
1S65 okt. 18., megh. u. o. 1915 okt. 18. Főleg 
Buddhával foglalkozott. Fő müvei, amelyek 
angolul, azután német fordításban is megjelentek: 
Gotamo Buddhas Reden (5 köt, 1896—1912); Die 
letztan Tagé Gotamo Buddhas (1911). 

3. N., Kari, német matematikus, megh. Lipcsé
ben 1925 inárc. 27. 

Neumünster, német város Schleswig porosz
országi tartományban, (1925) 39,844 lak. 

Neunkirchen, német város, a poroszországi 
Saar-területen, (1920) 38,514 lak. 

Neuquén, kerület Argentínában, ter. 104,970 
km2, (1924) 36,988 lak. Fővárosa N. 
*Neusiedl am See = Nezsider. 
Neuss, német város Poroszországban, Düssel

dorf kerületben, (1920) 44,958 lak. 
*Neusser, Edmund von, osztrák orvostanár, 

szül. 1850., megh. Fischauban 1912 júl. 30. A 
bécsi egyetemen tanult s u. o. volt a kórtan tanára. 
Korának egyik legismertebb szívgyógyásza volt. 
1905-ben nemességet kapott. Szakmunkái külön
böző orvostudományi lapokban jelentek meg. 

Ne vada, az amerikai Egyesült-Államok egyike, 
ter. 286,675 km2, (1020) 77,407 lak. Fővárosa Car-
•son City. 

Neved (Nevidzany pri Vrábl'och), Bars vm. 
<T?. Cs.-Szl.) 

Néver (Neverice), Bars vm. (FT. Cs.-Szl.) 
^Neverov, Alekszandr Szergejevics, orosz író, 

szül. Novikovkában (Szamarai korm.) 1886 dec. 
20., megh. Moszkvában 1924. A kommunista párt 

' lelkes híve volt. 1906-ban kezdett írni, de csak 
. 1923. vált ismert íróvá, amikor az 1918—1921. 
forradalomból vett elbeszéléseit kiadta. Legújabb 

müve a Taskent górod, chljebnyj (Taskent gazdag 
város, 1923.) e. nagy elbeszélése, amelynek óriási 
sikere volt. Elbeszélései (kb. 100) közt sok jó van, 
de bolsevista színdarabjai értéktelenek. 

Nevers, Niévre département székhelye, (1921) 
29,754 lak. 

Nevetleníalu (Nevetlenfalva), Ugocsa vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Nevicke (Nevicky), Ung vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Nevigyén (Nevidzany), Nyitra vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
•Nevill, Dorothy Fanny, lady, angol írónő, 

szül. Londonban 1826 ápr., megh. u. 0.1913 márc. 
24. Walpole earl leánya volt. Emlékezéseit külön
böző müvekben írta meg: Reminiscences of lady 
D. N. (1906); Leaves from the notebooks of D-N. 
(1907); Under five reigns (1910); My own times 
(1912). Leánya Meresia D. N. (1848—1918), 
szintén írónő, kiadta anyja levelezéseit Life and 
letters of lady D. N. (1919). 

Newark (ejtsd: nyú-8rk), 1. város New York ál
lamban, az Egyesült-Államokban, (1925) 451,792 
lak. — 2. N., város Ohió államban, (1920) 26,718 lak. 

New Bedford, az amerikai Egyesült-Államok 
Massachusetts államának egyik városa, (1925) 
127,542 lak. 

New Britain,, (ejtsd.- nyú-briten), város az ame
rikai Egyesült-Államok Connecticut államában, 
(1922) 63,281 lak. 

New Brunswick (Új-Braunschweig), egyik 
állam Kanadában, ter. 72,500 km2, (1921) 387,876 
lakossal. 

*New-Buda volt a neve annak a telepnek, ame
lyet Ujházy László, volt sárosi főispán és komá
romi kormánybiztos, néhány komáromi kapitu-
lánssal együtt 1850. az amerikai Egyesült-Álla
mokkormánya által átengedett földön,Iowa állam 
délirészén,Decatur-countyban alapított. Szándéka 
volt olyan nagy gyarmat alapítása, amelynek 
politikai élete a szabad amerikai polgárok, társa
dalmi és családi élete pedig a magyar földbirto
kosok életmódja mintájára alakuljon. Ö maga 
nagy, négyszobás házat épített fatörzsekből, ame
lyet log castlenek neveztek. Két évvel a letele
pedés után N. lett a county első postaállomása 
s postamesterré a kormány Ujházyt nevezte ki. 
Miután feleségét elvesztette, 1853. Texas államba, 
San Antonio közelébe költözött át, a telep azon
ban eltávozása után is egyideig még fejlődött. 
Az új-budai telepesek száma valószínűleg soha
sem múlta fölül ugyanazon időpontban a hetven
ötöt, de ez a kis lakosság is folyton változott, 
költözködött. Itt keresett pihenést egy ideig 
Kerényi Frigyes magával meghasonlott költő 
is, valamint Xántus János, a zoológus, akinek 
leveleiben több érdekes adat található a telepen 
folytatott életről. Varga Ferenc, Hainer Ignác és 
Radnich István idővel logcabinjuk, vagyis nyers 
fatörzsekből készült kunyhójuk helyébe tipikus 
iowai farmházat építettek és sikerrel űzték a 
földmívelést. Varga 20 évig lakott a telepen 
(1851—71), Hainer kevés megszakítással 31 évig 
Radnich pedig 1861-től több mint 50 évig és ott is 
halt meg. A telepesek nagy része azonban inkább 
államférfiú vagy tudós, mint egy új ország föl
tárására alkalmas úttörő volt. Ujházy «kastélyát>; 
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utóbb Pomucz György foglalta el s amikor a 
posta hetenként egyszer megérkezett, a telepesek 
eszmecserére nála gyülekeztek össze. Levelezés
ben állottak az amerikai közélet vezető-emberei
vel-Amikor Decatur-countyt townshipekre, vagyis 
járásokra osztották, az amelyben a magyar telep 
feküdt, a N. Township nevet nyerte. Ma csak ez 
örökíti meg a nevét, mert a postaállomást a 
kormány már rég megszüntette. A telepesek las
sankint más tájakra költöztek, a helyükbe került 
németek Ujházy «kastélyától» néhány mérföld
nyire ma is virágzó községet, Davis-Cityt alapí
tották. Ujházy naplója és Klári lánya egykorú 
levelei a család birtokában vannak. 

Irodalom. Lillian May Wilson, Somé hnngarian patriots 
in Iowa, fhe Iowa Jonmal of history and politics: Pivány 
Jenő, Az Új-Budai magyar colonia, Történeti Szemle. 1914; 
Prépost István, Xántus János levelei Északamerikáböl, Pest 
1858; Rác-Rónay Károly, N. ahol Kossuth Lajos letelepe
dését előkészítették. Külföldi Magyarság, 1922. 

Newburgh (ejtsd: nyúKrg), New York állam 
egyik városa, (1920) 32,779 lak. 

*Newcastle on Thyne, (ejtsd: nyúkészei), kikötő-
és bányaváros Angliában, (1921) 274,955 lak. 

New Hampshire (ejtsd: nyú-hempsir), az ame
rikai Egyesült-Államok egyike, ter. 24,192 km2, 
(1925) 450,176 lak. Fővárosa Concord. 

New Haven, amerikai város Connecticut állam
ban, (1922) 179,000 lak. 

New Jersey (ejtsd: nyúdzsörszi), az amerikai 
Egyesült-Államok egyike, ter. 21,299 km*, (1925) 
3,506.428 lak. Fővárosa Trenton. 

New London (ejtsd: nyúiőndn), kikötőváros az 
amerikai Egyesült-Államok Connecticut államá
ban, (1920) 25,688 lak. 

New Mexico (ejtsd: nyú—>, az amerikaiEgyesüIt-
Allamok egyike, ter. 317,609 km2, (1925) 379,000 
lakossal. Fővárosa Santa Fé. 

New-Orleans, az amerikai Egyesült-Államok 
Louisiana államának kikötővárosa a Mississippi 
torkolatánál, (1925) 414,493 lak. 

Newport, (ejtsd: nyúport), kikötőváros Angliában, 
(1921) 92,369 lak. 

N e w p o r t News , (ejtsd: nyúport nyúz), város az 
amer ika i Egyesült-Államok Virginia államában, 
(1922) 35,596 lak. 

New Rochel le (ejtsd, nyúroseii), város New York 
államban, (1920) 36,213 lak. 

*Newton (ejtsd: nyút'n), lord, családi nevén Tho-
mas Wodehouse Legh, N. báró, szül. 1857 márc. 
18. Előbb diplomáciái szolgálatban állott 1880— 
96., attól kezdve 1898-ig konzervatív programmal 
képviselő volt. 1915—16-ig tagja volt a kormány
nak, 1916—19-ig külügyi aláílamtitkár volt,majd 
1917—18-ig az angol kormányt képviselte Hágá
ban a németekkel folytatott hadifogolyesere-tár-
gyalások folyamán. N., mint a Lordok Házának 
konzervatív tagja, nagy szolgálatot tett a ma
gyarság ügyeinek, mert első volt azok között, akik 
nyíltan szót emeltek a trianoni béke igazságtalan
ságai ellen, több ízben tartott felsőházi beszédei
ben és politikai nyilatkozataiban. 

New York (ejtsd: njú-jark), 1. az amerikai 
Egyesült-Államok egyike, területe 127,433 km2, 
(1920) 10,385.227 lak. Fővárosa Állani/. — 2. New 
York City, város N.-államban, a világ második 
legnagyobb városa, (1925) 5.873,356 lak. 

Ney Béla (pilisi), építész, miniszteri tanácsos, 
megh. Budapesten 1920 márc. 18. 

Nézsa, kisk. Nógrád és Hont közig. egy. egyes. 
vm., (1920) 962 lak. 

Nezsider (Neusiedl am See), Mosón vm., (1023)' 
2264 lak. (Tr. A.) 

Nézsnaíalva (Nizná pri Piest'anocli), Nyitra 
vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Nganhuei, kínai tartomány, ter. 143.900 km',. 
(1923) 24,000.000 lak., fővárosa Nganláng. 

Nganking, Nganhui kínai tartomány fővárosa, 
(1923) 40.000 lak, 

Niagara Falls (ejtsd: nájegre falsz), város az 
amerikai Egyesült-Államok New York államá
ban, (1922) 55.590 lak. 

Nicaragua (1. XIV. köt.), középamerikai köz
társaság, ter. 127.343 km2, (1920) 638,119 lak. 

Története. N.-t rövid időközönkint forrongások 
rázkódtatják meg, aminek főoka az elnök válasz tó-
klikkek hatalmi törekvése. 1917-től az elnököt a 
Chamorro-családból választották 1923-ig. Mikor 
1926. újból Emiliano Chamorrót választották 
meg elnöknek, ez forradalmat okozott, aminek 
következtében Diaz Adolfo lett az új elnök. Diaz 
ellen azonban 1926. több merényletet követtek el, 
mert húsz évi állandó vezetőszerepe forradalmat 
váltott ki. Az ellenpárt Sacasa liberális politikus 
alatt tömörült, de minthogy ez nem volt hajlandó 
koncessziókat tenni az Északamerikai Egyesült-
Államoknak, ezért az utóbbi a Nicaragua-csatorna 
mindkét flottabázisát megszállta. Ugyanis N. 
1916 óta katonailag az Egyesült-Államoktól függ, 
mert szerződésileg ennek van biztosítva 1—1 
flottaállomás az Atlanti- és Csendes-Oceán mellett. 
N. 1926 őszétől 1927 elejéig állandó viszály szin
tere volt. V. ö. Elliott, Central-America (1925) r 
James and Martin, Republics of Latin-America 
(1923); Munro, The flve republics of C.-A. (1918),-
Bobertson, History of Latin-American nations 
(1922). 

*Nicholson, Meredith, amerikai író, szül. Craw-
fordsvilleben 1866 dec. 9. Híres essaygyüjto-
ménye: The Hoosiers (1900). 

Nick, kisk. Vas vm., (1920) 867 lak. 
Nickelsdorf, = Miklóshalma. 
Nickyfalva (Nitchidorf), Temes vm. (Tr. E.> 
Nictheroy, Brazilia Rio de Janeiro államának 

fővárosa, (1920) 86.238 lak. 
Niederbayern, közigazgatási kerület Bajor

országban, ter. 10,745 km2, (is2ő) 755,769 lak. 
Fővárosa Landshut. 

*Niederschöneweide, 1. Berlin-N. (XX. köt.) 
Niederschönhausen, 1. Berlin-N. (XX. köt.) 

•Nielsen, 1. Ásta, dán színésznő, szül. 1883. 
Férjével, Úrban Gad filmrendezővel, Németor
szágban filmgyárat alapított. 

2. N, Yngvctr, norvég történetíró, megh. 
Krisztiániában 1916 márc. 2. 

Niemann, 1. Albert, német Wagner-énekes, 
megh. Berlinben 1917 jan. 13. 

2. N., August, német regényíró, megh. Drez
dában 1919 szeptemberben. 

Niemojewski Andrzej, longyel író, megh. 
Varsóban 1921 novemberben. 

Nietzsche, Friedridi Wilhelm, német filozó
fiai író műveinek újabb magyar fordításai: A 
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vidám tudomány (ford. Sebestyén Károly, 1919 
és Wildner Ödön, 1923); Schopenhauer az élet 
mestere (ford. Varró István, 1921); Korszerűtlen 
elmélkedések (ford. Miklós Jenő és Wildner 
Ödön, 1921); N. F. levelei 1863-69. (ford. Strém 
László és Beké Margit, 1923); Ecce homo. Művé
szet és művészek. Modernség (ford. Varró István, 
1923); Jón, rosszon túl (ford. Reichard Piroska, 
1924). 

Niévre (ejtsd: niévr), Franciaország egyik dé-
partementja, területe 6888 km2, (1921) 270,148 
lakossal. 

Nigéria (Colony and Protectorate of N-), 
angol koronagyarmat és védterület, Afrika nyu
gati részén, ter. 869,400 km2, (1921) 18.670,608 
lak. Pővárosa Laqos (Bko) kikötő, 75,000 lak. 

*Nigerterritorium (Territorie du Niger), 
francia gyarmat Francia-Nyugatafrikában, a 
Niger folyó középső részén, Nigériától északra, 
ter. 980.000 km2, (1923) 1.149,564 lak. Fővárosa 
Sinder. 

Nigjar hanym, török költőnő, megh. Kon
stantinápolyban 1918 ápr. 4. 

Niigata, kikötőváros Japánban, (1920) 92,130 
lakossal. 

Nikisen, Aríhur, zeneszerző, megh. Lipcsé
ben 1922 máj. 21. 

Nikla, kisk. Somogy vm., (1920) 1371 lak. 
Nikolajev, város Ukrajna tanácsköztársaság 

Odessza kormányzóságában, (1923) 79,000 lak. 
Nikolájevics, Szvetomir, szerb államférfiú, 

megh. Belgrádban 1922 ápr. 19. 
Nikolajevszk, 1. Pagacsev. (XX. köt.) 

*Nikolényi Dezső, rendörfogalmazó, szül. Buda
pesten 1897 ápr. 27., kivégezték a kommunista 
forradalmi törvényszék Ítélete alapján 1919 ápr. 
23. 1914-ben dijnokká, 1918. tisztviselővé nevez
ték ki a rendőrségen. A kommün alatt az ellen
forradalom egyik vezetője volt, de egy társának 
árulása folytán elfogták és barátjával, Stenczel 
János ügyvéddel együtt bestiális kegyetlenséggel 
meggyilkolták. 

*Nikolszk-Usszur, város Szovjet-Oroszország 
szibíriai részén (1920) 62,000 lak. 

Nil (Dapsy Gizella), írónő, újabb müvei: Tes-
tamentom (1924); A fehér szóba (1925). 

Nilsson, Christine, svéd énekesnő, megh. Ko-
penhágában 1921 nov. 22. 

Nimes (ejtsd: ním), Gard délfranciaországi dé-
partement fővárosa, (1921) 82,774 lak. 

Ninrwegen. (Nymwegen, Níjmwegen, Nime-
gue), város Geldern németalföldi tartományban, 
<1924) 73,244 lak. 

*Nincsics, Momcsillo, szerb államférfiú, szül. 
1874. Előbb a belgrádi egyetemen a nemzetgaz
daságtan tanára volt, 1911. a Pasics-kormány 
kereskedelmi minisztere, 1920. igazságügyi, 1921. 
külügyminiszter lett, de az Olaszországgal való 
ellentét miatt 1926 dee. lemondott. 

Ning-po, kikötőváros Kínában, (1922) 270,800 
lakossal. 

Nippold, Friedrich, német evang. hittudós, 
megh. Oberurselben 1918 aug. 3. 

Nis (Nissza), a Szerb-Horvát-Szlovén állam 
egyik kerülete, ter. 2558 km8, (1921) 187,945 lak., 
fővárosa K, 25,096 lak. 

*Nisiro (Nisyros, Nisari), a Dodekanézosz 
egyike az Aegei-tengerben, ter. 39 km2, (192a 
3158 lak. Fővárosa Mandraki. N.-t 1921. szállta 
meg Olaszország s 1923. a lausannei bélié vég
érvényesen birtokába adta. 

Niton, 1. Rádiumemanáció. (XVI. köt.) 
Nitra = Nyitra. 
Nitrianske Zabokreky = Nyitrazsámbokrét. 
Nitsche Győző, jogi író, megh. Budapesten 

1922 máj. 2. 
Nitti, Francesco Saverio (1. XIV. k.), olasz 

államférfiú es nemzetgazdász, 1917—19. az Or-
lando-kormány pénzügyminisztere, 1919—20.mi-
niszterelnök és belügyminiszter volt. N. a demok
ratikus-pacifista irány és a nemzetek közeledésé
nek híve s mint ilyen, a faseizmussal merev ellen
tétben áll, úgy hogy 1924. Nápolyból, hol egye
temi tanár volt, menekülni volt kénytelen. Azóta 
Svájcban és Parisban él, ahol kiterjedt irodalmi 
munkásságot fejt ki. 1922. a Magy. Tud. Akad. 
külső tagja lett. Ujabb munkái, melyeket a leg
több európai nyelvre lefordítottak: II socialismo 
eattolico, továbbá: Európa senza pace (1921, 
magyar ford. 1923); La decadenza dell'Buropa 
(1923,magyarul is) ;La tragedie dell'Europa(1924); 
Bolsevismo, fascismo e democrazia (1926., ma
gyarul is.). V. ö. fiának, Vincenzo N.-nek müvét: 
L'opera di N. 

*Nivelle (ejtsd: veii), Róbert Georges, francia tá
bornok, szül. Tulleben (Corréze) 1856 okt. 15. A 
műegyetemet és a st.-cyri katonaiskolát végezte, 
majd Kínában, Oranban, Algírban szolgált. 1913-
ban a besanconi 5. tüzerezrednek a parancsnoka 
lett. 1914-ben résztvett a 7. hadtest elszászi ope
rációiban. Ezután a 44., majd a 60. gyalogdandár 
parancsnoka lett és az Aisnenél harcolt. 1915 febr. 
a 61. hadosztály, dee. a 3. hadtest parancsnokává 
nevezték ki. 1916 ápr. Verdun védelmét vette át 
és sikerült Mangin tábornokkal a aémetek által 
megszállott Thiaumont—Douaumont—Vaux— 
Damloup-vonalat visszafoglalni. 1916 dee. az 
északi és északkeleti hadseregek főparancsnoka 
lett, mint Joffre utóda. 1917-ben a nagy cham-
pagnei offenzívát vezette óriási emberáldozatok 
árán, miért is annak meghiúsulása miatt le kel
lett mondania. 1917—19-ig Algir katonai pa
rancsnoka volt. 

Nizám országa, v. fővárosa után Haidarábad, 
a legnagyobb brit hübérállam Indiában, területe 
214,179 km*, (192D 12.471,770 lak. Fővárosa Hai~ 
darabad, 404,200 lak. 

Niznije Verecki = Alsóverecke. 
•Nizsalovszky Endre, jogi író, szül. Nagyvá

radon 1894 szept. 25. Jogi tanulmányait Nagy
váradon, Debrecenben és Berlinben végezte, 
jogi doktorrá Debrecenben 1917. avatták. 1916. 
bírósági szolgálatba lépett mint joggyakor
nok. 1920-ban az igazságügyminisztériumba 
rendelték be, ahol 1922. miniszteri titkár lett. 
Az igazságügyminisztérium törvényelőkészítő 
osztályában több fontos törvényjavaslat ős más 
jogszabálytervezet előkészítésében működött 
közre. 1922 óta résztvett a magánjogi törvény
könyvet előkészítő munkálatokban, a háború ese
tére szóló kivételes intézkedéseket likvidáló mun
kálatokban, a valorizációs törvényjavaslatok, 
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valamint a jelzálogjogról szóló törvényjavaslat 
előkészítésében^ A különböző jogi folyóiratokban 
több magánjogi, kereskedelmi jogi és pónzjogi 
tárgyú tanulmánya és kisebb cikke jelent meg. 
Önállóan megjelent művei; A valorizáció múltja 
és.jelene (Budapest 1926); A magánalkalmazot
tak nyugdíjának átértékeléséről szóló 1926. 
XVI. t.-c. magyarázata (u. o. 1926). B Lexikon
nak is munkatársa. 

Nizsna (Nizna), Árva vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Nizsne-Tagilszk, Szovjet-Oroszország egyik 

városa, (1920) 38,156 lak. 
Nizsnij-Novgorod, Szovjet-Oroszország egyik 

kormányzósága, ter. 83,478 km2, (1920) 2.595,586 
lak. Fővárosa N-, (1923) 84.000 lak. 

Nizza (franc. Nice), Alpes-Maritimes francia 
département fővárosa, (1921) 155,839 lak. 
*Njegovan Miksa, altengernagy, szül. Zágráb

ban 1858. A tengerészeti akadémia elvégzése 
után sorhajókapitány és a tengerészeti operá
ciós osztály vezetője volt a hadügyminisztérium
ban. 1911-ben ellentengernagy, 1913. mint al
tengernagy átvette a haditengerészet technikai 
vezetését, a háború kitörésekor pedig az első hadi
hajóraj parancsnoka, Haus vezértengernagy halála 
után ő lett a flottaparancsnok. 

Njesin, város Ukrajna tanácsköztársaság Cser-
nigov kormányzóságában, (1920) 29,120 lak. 

Nobel-alapítvány (1. XIV. köt.). 1914 óta a kö
vetkezők nyerték el a N. dijait: 

területe 2379 km', lak. 1869-ben 119,289, 1910. 
166,889, 1920-ban 177,063 volt. Egy km2-re 74-4 
lak. jut. 

Anyanyelvre nézve volt 168,040 magyar 
(94-9°/0), 2116 német (1-2%), 6140 tót (3-5»/0), 32 
román, 17 rutén, 19 horvát, 14 szerb és 685 egyéb 
(0-4%). Hitfelekezetre nézve volt: 147,826 r. kat. 
(83-5°/0). 281 gör. kat. (0"2»/0), 4349 ref. (2-5»/„),. 
18,341 ág. h. ev. (10-3%), 68 gör. kel., 24 unit., 
6158 izr. (3-5%), 16 egyéb. 

Foglalkozására nézve a népesség 57-5°/0-a ős
termelő, 13-6%-a bányászat- és kohászattal,. 
12-7%-a iparral, 2'1%-a kereskedelem- és hitel
lel, 3-2%-a közlekedéssel foglalkozik, 3'1%-a 
a közszolgálat ós szabadfoglalkozások körébe 
tartozik, 1'4%-a a véderőhöz, 1%-a k. m. n. nap
számos, 2'3%-anyugdíjas stb., 1-5%-a házicseled 
és l -6%- a egyéb és ismeretlen foglalkozású. 

A kereső népességből (77,178) volt 48,048 ős
termelő, 8246 bányászat- és kohászatból, 8510 
iparból, 1459 kereskedelem- és hitelből, 1593 
közlekedésből élt, 2270 a közszolgálat és sza
badfoglalkozások körébe tartozott, 1772 a véd
erőhöz, volt még 846 k. m. n. napszámos, 1799 
nyugdíjas stb., 1987 házicseléd és 648 egyéb és-
ismeretlen foglalkozású. Az eltartottak száma: 
99,885. 

Közművelődés tekintetében az összes népesség
nek 72-4%-a, a 6 éven felüli népességnek pedig 
82-2%-a tudott írni és olvasni. 

Év 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 
1919 

1920 

1921 

1922 

192S 

1924 

1925 

1926 

Fizika 

v. Laue (Frank
furt a. M.) 

Kémia 1 Orvostudomány 

T. W. Richards I' '. , „ . . , 
(Cambridge) j K- Bárány (Wien) 

Y^I3Se <Lo?,a°n> I Po. WillstStter 
| és W.L. Bragg (Man- (München) 

chester) 

Ch. G. Barkla 
(Edinburgh) 

M. Planck (Berlin) 
D. Stark (Greifswald) 

Ch. E. Gnillaume 
(Paris) 

Albert Einstein 
(Berlin) 

Niels Bohr 
(Kopenhága) 

E. A. Millikan 
(Pasadena) 

N. Siegbahn 
(Dpsala) 

Perrin (Paris) 

-
F. Haber (Berlin) 

_ 
W. Nernst (Berlin) 

F. Soddy (Oxford) 

F. W. Aston 
(Cambridge) 

F. Pregl (Graz) 

W. Einthoyen 
(Leiden) 

-

J. Bordet (Brüsszel) 

A. Krogh (Kopenhága) 

-
Archibald Hill és 

Ottó Meyerhof (Kiél) 
Banting és Macleod 

(Kanada) 

-
— — 

Zsigmondy (Gőttingen 
és Francke (Halle) -

Irodalom Békedí] 

_ 
Romáin Roland 

(Paris) 

W. von Heidenstamm 
(Naddö) 

K. Gíellernp (Drezda) 
és H. Pontoppidan 

(Kopenhága) 
— 

K. Spitteler (Luzern) 

K. Hamsun (Nordland) 

Anatole Francé 
(Paris) 

J. Benavente 
(Madrid) 

W. B. Yeats (Dublin) 

Reymont (Varsó) 

Nemzetkőzi Vörös
keresztegylet (Genf) 

_ 

-

— 
Wilson, amer. elnök 

Léon BourgeoisíPárisy 

H. Branting (Stock
holm és Chr. L. Láng 

(Stockholm) 
Frithjof Nansen 

(Krisztiánia) 

-

-
— ; Chamberlain (London) 

Bemard Shaw 
(London) 

Briand (Paris) és , 
Stresemann (Berlin) 

Noether, Max, német matematikus megh. 
Erlangenban 1921 dee. 

Nógrád vármegye egy részét. (1765 km'-nyi 
területet 91,896 lak.) a trianoni békeszerződés 
Cseh-Szlovákiának Ítélte oda. A vm. megmaradt 

A vármegye megmaradt területén van 24 
kisdedóvó, 195 mindennapi elemi, 128 ált. is^ 
métlő, 52 gazd. ismétlő, 9 iparostanoneiskola, 5 
polgári iskola, 1 középiskola, összesen 35,440 
tanulóval. 
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Közigazgatás. A vm. Balassagyarmat és Salgó

tarján rendezett tanácsú városokon kívül 5 szolga
bírói járásra oszlik, ú. m.: 

Járás, r t . Táros 

Ba lassagyarmat i 
Nógrádi 
Salgótarjáni 
Bzécsényi 
Sziráki 
Ba lassagyarmat 
Salgótarján r t v . 

Összesen: 

.11 1 Népesség 
| | 1920-ban 
« II 
20 20,238 
32 | 31,466 
26 1 33,524 
27 1 29,242 
30 [ 36,123 

1 11,257 
1 1] 15,213 

137Í 177,063 

Ebből 

magyar Iliül 

168,040 

német ] íót 

34 
1,865 

164 
38 
98 

114 
303 

2,116 

130 
3,087 

698 
777 
797 
139 
512 

6,140 

•4 $" 

8,408 
5,557 
4,726 
5,123 
5,884 
1,165 
1,191 

27,044 

A vármegyében a 2 rendezett tanácsú városon 
kívül 13 nagy- és 124 kisközség van. A községek 
általában véve kicsinyek. 2000-nél több lakosa 
csak 16 községnek van. Legnépesebbek: Lőrinci 
4642, Széesény 4214, Zagy vapálfalva 3449, Érsek
vadkert 3236, Kisterenye 3209. 

Jelenleg Hont vármegyével közigazgatásilag 
ideiglenesen egyesítve van. Az egyesített vár
megye székhelye: Balassagyarmat. 

A vármegye vasúti vonalainak hossza 186 km. 
államvasút. Az állami utak hossza 107 km., a 
törvényhatósági utaké 301 km., melyből 274 kín. 
van kiépítve. A községi közlekedési utak hossza 
433 km., ebből 309 km. van kiépítve. 

Egyházi tekintotben a vármegye 18 róm. kat. 
plébániája az esztergomi érseki, 27 a váci püs
pöki és 8 a rozsnyói püspöki (székhelye Sajópüs-
pöki, Borsod vm.) egyházmegyéhez tartozik; 1 
ref. egyháza a dunamelléki, 4 pedig a dunántúli 
egyházkerülethez van beosztva; 18 evang. egy
háza a dunáninneni egyházkerülethez, a gör. 
keletiek 1 plébániája a budai egyházmegyéhez. 

Igazságügyi tekintetben a vármegye a buda
pesti kir. Ítélőtábla és a balassagyarmati törvény
szék területéhez van beosztva. Van benne 5 járás
bíróság (Balassagyarmat, Rétság, Salgótarján, 
Széesény, Szirák), valamennyi telekkönyvi hatás
körrel. Ügyvédi kamarája Balassagyarmaton, 
kir. közjegyző Balassagyarmaton, Salgótarján
ban, Szirákon és Rétságon. 

Pénzügyi tekintetben a vármegye a balassa
gyarmati kir. pénzügyigazgatóság hatáskörébe 
tartozik. Adóhivatalok: Balassagyarmat, Salgó
tarján, Széesény és Szirák; pénzügyőrség: Ba
lassagyarmat, Nógrádverőce,Rétság, Salgótarján; 
kereskedelmi és iparkamara : Budapest; állam
építészeti hivatal: Balassagyarmat; erdőhivatal: 
Balassagyarmat, Nagymaros, Vác (ide tartozik 
az egész N.-i járás és Szokolya hontvármegyei 
község); kultúrmérnöki hivatal: Budapest. A vár
megye területén van 25 gyógyszertár, 70 orvos, 
175 bába, továbbá 7 kórház (538 ággyal). 

Terményei. A vármegye összes termőterületé
ből 219,747 kat. hold szántó. Pőterménye a búza. 

Nógrád, kisk. Nógrád és Hont közig. egy. 
egyes, vm., (1920) 1702 lak. 

Nógrádkövesd, kisk. Nógrád és Hont közig, 
egy. egyes, vm., (1920) 474 iák. 

Nógrádmarcal, kisk. Nógrád és Hont közig, 
egy. egyes, vm., (1920) 909 lak. 

Nógrádmegyer, kisk. Nógrád és Hont közig. 
«gy- egyes, vm., (1920) 1479 lak. 

Nógrádsipek, kisk. Nógrád és Hont közig. 
egy- egyes vm., (1920) 655 lak. 

Nógrádszakái, kisk. Nógrád és Hont közig 
egy. egyes, vm., (1920) 1050 lak. 

Nógrádszenna (Sennő), Nógrád várm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Nógrádszentpéter (Pőtor), Nógrád vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Nógrádveröce, kisk. Nógrád és Hont közig, 
egy. egyes, vm., (1920) 2463 lak. 

Nógrády László, író, újabb munkái: A mese : 

(1917); Háború a Balatonon (ifj. reg., 1921); 
Légy résen (cserkészreg., 1923); Jómadarák (ifj., 
reg., 1926). 

•Noguchi, Hideyo, japán bakteriológus, szül. 
Inavasiróban 1876 nov. 24. Előbb Tokióban,, 
majd Amerikában és Angliában tanult. Ő volt az 
első, aki a spirochétákat kitenyésztette s a para-
lizis és tabes szifilitikus eredetét bebizonyította, 
felfedezte a sárgaláz parazitáit és szérumát. 

Nolcsó (Nolcovo), Turóc vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
•Nolde, Emil, német festő, szül. Buhrkallban 

1867. Landungssieg c. képével tűnt fel 1902. 
Mint impresszionista kezdte, később egyre jobban 
közeledett az expresszionizmus felé. 1908-ban 
rajzalbuma jelent meg, amelynek legértékesebb 
lapjai: Életöröm; Az ifjú élet stb. 

Nopcsa, 1. Elek báró, főrend, megh. Újaradon, 
1918 márc. 7. 

2. N. Ferenc báró, paleontológus, 1917. a 
Magyar Tud. Akadémia levelezőtagja lett, 1925. 
a Földtani Intézet igazgatójává nevezték ki. 

Nóráp, kisk. Veszprém vm., (1920) 513 lak. 
Nord (ejtsd: nór), Franciaország egyik départe-

mentja, ter. 5774 Ion2, (1921) 1.787,918 lak. 
Nordau, Max, író, megh. Parisban 1923 jan. 

22. A világháború alatt Madridban élt. Újabb 
munkája: Biologie der Ethik (1921); azonkívül 
nagyszámú cionista irat. Doktor Kohn c. drámája 
megjelent a Zsidó Szemle 1920. évfolyamában. 
Holttestét 1925. Palesztinába szállították. 

Nordhausen, német város Poroszország Erfurt 
kerületében, (1925) 34,975 lak. 

Nor dland, Norvégia egyik közigazgatási kerü
lete, ter. 38,082. (1923) 181,471 lak.Fővárosa Bodö. 

•Nord-Tröndelag, Norvégia egyik közigazga
tási kerülete, ter. 22,417 km2, (1923) 92,167 lak. 
Fővárosa Stenkjaer. 

Norfolk, 1. Angliaegyik countyja, ter. 5295 km2, 
(1921) 504,277 lak. Fővárosa Norwich. — 2. N, 
város az amerikai Egyesült-Államok Virginia 
államában, (1922) 124,915 lak. 
•Norfolk, 1. Edmund Talbot, lord, Írország al-

királya, N. Henry Fitzalan Howard herceg öccse, 
szül. 1855. 1876-ban fölvette a Talbot nevet. 
A konzervatív párt egyik vezetője volt. 1921-ben 
Írország alkirálya lett és Viscount Fitzalan né
ven peer. 

2. N., Henry Fitzalan Howard, herceg, angol 
politikus, megh. Londonban 1917 febr. 11. 

•Norman, Montagu Collet, angol pénzügyi 
politikus, szül. 1871. Mint vezető pénzszakértő 
általánosan elismert s az ő érdeme az arany 
font stabilizálása. 1923 óta a titkos tanács tagja. 

*Norrbotten, a legészakibb svéd Ián, ter.105,520 
km2, (1924) 189,565 lak. Fővárosa Isulea. 
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Norris, William Edward, angol regényíró, 
megh. Torquayban 1925 nov. 19. Ujabb művei: 
The Rt. Hon. Gentleman (1913); Barbara and 
company (1914); Proud Péter (1916); The fond 
fugitives(1917); The obstinate lady (1919); The 
triumphs of Sarah (1920); Tony the exceptional 
(1921); Sabine and Sabina (1922); Next of kin 
(1923); Conscience of Gavin Blane (1924); Tre-
valion (1925). 

Norristown, város az amerikai Egyesült-Álla
mok Pennsylvania államában, (1920) 32,319 lak. 

Norrköping, kikötőváros Svédországban, (1923) 
59,917 lak. 

Northampton (ejtsd: northemta), angol grófság, 
ter. 2598 km*, (1921) 302,430 lak. Fővárosa N., 
90,923 lak. 

North Carolina, 1. Karolina. (XX. köt.) 
Northcliffe (ejtsd:— kiift), Alfréd Charles Wil

liam Harmsworth, viscount, angol njságkiadó 
és politikus, megh. 1922 aug. 14. Már a világ
háború előtt és alatt óriási németellenes propa
gandát fejtett ki az egész világ közvéleményére 
kiható rendkívüli méretű lapvállalatában. Ö buk
tatta meg Asquith kormányát s juttatta Lloyd 
Georgeot a kormány élére. Ekkor az Egyesült-
Államokba küldték propaganda-útra, hazajövet 
pedig részére ugyanilyen miniszteri tárcát szer
veztek. 1921-ben Kelet-Ázsiába utazott s folyto
nosan németellenes propagandát fejtett ki halá
láig, melyet agylágyulás idézett elő. Könyv
alakban megjelent munkái: Motors and motor-
driving (1902); Tarpon flshing (1895); At the 
war (1916); My journey round the world (1922). 

*Northoote, Vietoria ausztráliai állam egyik 
városa, (1923) 30,519 lak. 

North. Dakota, az amerikai Egyesült-Államok 
egyike, ter. 183,460 km*, (1920) 646,871 lak. Fővá
rosa Bismarck. 

Northumberland, Anglia legészakibb countyja, 
ter. 5219 km2, (1921) 746,138 lak. Fővárosa Neiu-
castle-upon- lyne. 

Northumberland, Henry George Percy, N. 
hercege, megh. 1918 jún. 

Norvégia (Norge) (1. XIV. köt.), királyság a 
Skandináv félszigeten, ter. 323,795 km2, (1923) 
2.731,619 lak. 
Közigazgatási kerü

letek (Fylker) 

Akershus . . . ... 
Aust-Agder 
Bergen ._ 
Buskerud ... 
Oslo (Kristiania) 
Finmark ._ 
Hedmark 
Hordaland 
More .. . 
Nordland 
Nord-Tröndelang 
Opland . . . _ 
Rogaland .. . 
Sogn og Fjordane 
Sör Tröndelang... 
Telemark... . . . 
Troms _. . . . 
Vest-Agdar 
Vestfold .. 
Ostfold . . . 

Terület 
km-ben 

5,332 
9,349 

35 
11,809 

16 
48,152 
27,484 
15,518 
15,052 
38,082 
22,417 
25,258 

9,135 
18,473 
18,740 
15,182 
26,990 
7,254 
2,336 
4,181 

Főváros 

194,352 
73,440 
95,350 

143,224 
256,050 
46,271 

157,193 
160,773 
163,065 
181,471 
92,167 

134,385 
170,558 
92,193 

173,005 
128,431 

94,766 
80,513 

127,396 
167,016 

Oslóhoz tartozik 
Arendal 
Bergen 
Drammen 
Oslo (Krisztiania) 
Vadsö 
Hamar 
Bergenhez tartozik 
Molde 
Bodű 
Stenkjaer 
Lillehammer 
Stavanger 
Hermansverk 
Drontheim (Trondhjem) 
Skien 
Tromső 
Caristiansand 
Tönsberg 
Moss 

323,795 J 2.731,619 \ Oslo (Krisztiania) 

Alkotmánya. A legutóbbi alkotmánymódosí
tás 1923-ból való. Eszerint a királyt illeti meg a 
hadseregparancsnokság s a hivatalnokok kineve
zési joga, a parlamenttől hozott törvényekkel 
szemben pedig kétszer élhet beleszólási joggal, 
övé azonkívül a miniszterek kinevezési és elbo
csátási joga. A népképviselet (Storting) 50 városi 
és 100 vidéki, 30 éven felüli, mindkét nembeli, 
az általános, egyenlő, titkos, közvetlen szavazás 
útján, 23 éven felüli életkorú állampolgároktól 
választott képviselőből áll. A képviselőház tag
jainak !/4-ét a felsőházba (Lagting) küldi. A felső
ház csupán az alsóháztól felterjesztett törvények
ben dönt. A minisztertanács a népképviseletnek 
felelős. 

Története. N. történetét az önállóság megszü
letése óta a belső problémák irányítják. A városi 
polgárság és a számban jóval nagyobb paraszt
ság közti ellentétek a törvényhozásra is kihat
nak. A népnyelv, a népiskolák és a teljes alko
holtilalom törvénybe iktatása 1919. a parasztság, 
ill. a demokratikus balpárt győzelmét jelentette, 
élén Gunasar Knudsen miniszterelnökkel, aki 
sikereit a szélső baloldali, bolsevizmusra és szin-
dikalizmusra hajló szocialistákkal együttmű
ködve érte el. Azonban az 1921. nyári általános 
sztrájk megbuktatta a baloldali kormányt s az 
u. a. évi választások Halvorsen konzervatív-libe
rális kormányát juttatták uralomra két alkalom
mal is. 1923-ban az alkoholtilalmat módosították 
a Portugáliával és Spanyolországgal kötött ke
reskedelmi szerződés következtében s az impor
tot megengedték. Halvorsen 1923. történt halála 
után kormányának pénzügyminisztere, Berge 
vette át a kormányelnökséget s ő a konzervatív-
liberális többségre támaszkodott úgy a storting-
ban, mint a Városokban. Külpolitikai tekintetben 
N. a világháborúban megőrizte semlegességét, 
amiért a versaillesi béke a Spitzbergák és Beeren-
szigeteket minden nehézség nélkül N.-nak jut
tatta. 1920-ban N. belépett a Népek Ligájába. 
V. ö.: Lodven, Norges Historie (1922); Gathorne 
Hardy, Norway (1925), The Norway Yearbook 
(évenként). 

Norwalk (ejtsd: —vaak), kikötőváros Connecticut 
északamerikai államban (1920) 27,743 lak. 

Norwich (ejtsd: nomics), 1. Norf olkangliai 
grófság fővárosa, (1921) 120,653 lak. — 

=___ 2. N., város az Egyesült-Államok Con
necticut államában, (1920) 29,685 lak. 

Norwo od (ejtsd.- norvúd), város az amerikai 
Egyesült-Államok Ohio államában, (1920) 
29,685 lak. 

Noseda Károly, karmester, a Nemzeti 
Zenede címzetes igazgatója lett és 1926. 
kormányfőtanácsossá nevezték ki. 

*Noske, Gustav, német szociáldemokrata 
politikus, szül. Brandenburgban 1868 júl. 3. 
Eredetileg famunkás, majd 1897. szocia
lista lapszerkesztő volt szülővárosában, 
1898—1902-ig a königsbergi Volkstribüne 
szerkesztője és városi képviselő, 1902. a 
chemnitzi Volksstimme szerkesztője volt 
s 1906. a birodalmi gyűlés tagjául válasz
tották. A forradalom kitörésekor 1918 nov. 
Kiéibe küldték kormányzónak, majd a Spar-
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takus-zendüléskor Berlinben volt főparancsnok s 
ebben a minőségben kíméletlenül elnyomta a lá
zadást, miáltal a nemzetgyűlési választásokat 
biztosította, ő maga pedig a Scheidemann-kor-
mány hadügyminisztere lett s maradt a Kapp-
összeesküvésig, amikor 1920. lemondott s tarto
mányi elnökséget vállalt Hannoverban. Emléke
zéseit megírta Von Kiél bis Kapp címen (19i0). 

Noszlop, kisk. Veszprém vm., (1920) 1790 lak. 
Noszoly (Násal), Szolnok-Doboka vm. (Tr. R.) 
Noszvaj, nagyk. Borsod, Gömör és Kishont 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 1613 lak. 
*Bíotoédres c a t i Hering (állat), a kis rühatka; 

1. liühatkák. (XVI. köt.) 
Nottingham, Anglia egyik countyja, 2494 km2, 

Ü92D 641,134 lak. Fővárosa N, (192U 262,658 lak. 
Nova, kisk. Zala vm., (1920) 1552 lak. 
Nova Baiía = Újbánya. 
Novaj, nagyk. Borsod, Gömör és Kishont, 

közig. egy. egyes vm., (1920) 1342 lak. 
*Novak, Arne, cseh irodalomtörténész, szül. 

1880. Számos cikket, tanulmányt, kritikát írt a 
cseh irodalomról. Munkatársa volt Heinrich 
Gusztáv Egyetemes irodalomtörténetének. 

Nóvák, 1. József Lajos, festő, 1. Torbágyi-
Nóvák (XVIII. köt). 

2. N. Rezső, festő, szül. Nagy becskereken 1883 
ápr. 2., megh. Temesvárott 1909 okt. 30. A buda-
pestiKépzőművészetiFőiskolának volt növendéke, 
1906. Temesvárott telepedett le, ahol arcképeken 
kívül életképeket és tájképeket festett. Művei 
közül a Sárga kimonós leány címűt s néhány 
grafikai művét a Délmagyarországi Múzeum sze
rezte meg. Elmés karrikaturákat és exlibriseket 
is rajzolt. V. ö. Berkeszi, Temesvári művészek, 
(Temesvár 1910). 

3. N. Sándor id., kereskedelmi szakíró, megh. 
Pöstyénben 1917 máj. 28. 

Novákíalva (Glámboaca), Krassó-Szörény vm. 
{Tr. R.) 

Novara, olasz tartomány Piemont országrész
ben, ter. 6603 km2, <i92á) 732,879 lak., fővárosa N. 
56,183 lak. 
*Novaro, Angiolo Silvio, olasz író és költő, 

szül. 1866. Vallásos, Istenhez emelkedő, földi 
régiókból kivágyó lélek. Müvei: Giovanna Ruta 
(reg., 1891); La rovina(reg., 1897); La casa del 
Signore (költ., 1905): La bottega dello stregone 
{nov. 1912); II libro defla pietá (nov., 1919); II 
cuore nascosto (költ., 1920). 

Nova Scotia (Új-Skócia), állam Kanadában, 
ter. 55,500 km2, (1921) 523,837 lak. Fővárosa 
Halifax. 

Nővé Komarno — Komárom. 
Novelli, Ermete, olasz színész, megh. Nápoly

ban 1919 jan. 29. 
Nővé Mesto nad Váhom = Vágújhely. 
Nővé Zámky = Érsekújvár. 
Novgorod, Szovjetoroszország egyik kormány

zósága, ter. 52,095 km2, (1920) 974,823 lak., fő
városa N, 26,140 lak. 

Növi Sad = Újvidék. 
Növi Verbas = Újverbász. 
Novo Celo = Róvaújfalu. 
Novocserkaszk, Szovjetoroszország egyik vá

rosa, (1920) 60.822 lak. 

•Novogrodek, lengyelországi Vajdaság, ter. 
23,451 km2, (192D 824,045 lak. fővárosa N. 

Novoly (Naoiu), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Novorosszijszk,városSzovjet-Oroszországban, 

a Kaukázusban, (1920) 50,567 lak. 
*Novo-Szibierszk (régebben Novo-Nikola-

jevszk), kormányzóság Szovjet-Oroszország 
ázsiai részében, ter. 143,959 km2, (1920) 1.340,866 
lak. Fővárosa N, 67,989 lak. 

Novoty (Novot'), Árva vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
*Noyes, Alfréd, angol költő, szül. Staffordshi-

reben 1880. Oxfordban tanult, majd egészen az 
irodalomnak élt. 1914 óta Princeton egyetemén 
a modern angol irodalom tanára. Verselése válto
zatos és dallamos. Összegyűjtött versei 1910. és 
1920. jelentek meg. Legszebb elbeszéléseit a 
Walking shadows, legjobb essayit The sea in 
english poetry tartalmazza. 

Nozság (Nojag), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Nöldeke, Theodor, a legkiválóbb német sémi 

filológus. A világháború után strassburgi kated
rájáról lemondott és Karlsruheba költözött. Újabb 
munkája: Geschichte des Korans (1910—19). 

Nőrincse (Nevrincea), Krassó-Szörény vm. 
(Tr. R.) 

Nőtincs, kisk. Nógrád és Hont közig. egy. 
egyes, vm., (1920) 1058 lak. 

*Nubahegyvidék, tartomány Angol-Egyiptomi-
Szudánban, ter. 88,000 km2, (1922) 317,811 lak. 
Fővárosa Talodi. 

Nuble, Chile köztársaság egyik tartománya, 
ter. 9059 km2, (1920) 170,425 lak. 

• N u e l e o b i o n t (Moi.), a soksejtű növények 
(Metaphyta) és soksejtű állatok (Metazoa) közös 
törzsalakja, melyből Plate (1922) szerint az összes 
soksejtű növények és állatok fejlődtek. A N. 
szervezete az ostoros véglények (Flagellata) 
szervezetével egyezik meg s magja és kloro-
flllja van. 

*Nueva Caceres Luzon-szigetnek, a Fülöp-
szigetek egyikének fővárosa, (1918) 40,000 
lakossal. 

Nueva Esparta, (Colon), Venezuela köztársa
ság egyik állama, ter. 1270 km2., (1920) 56,035 
lakossal. 

Nueva San Salvador, a közópamerikai El 
Salvador köztársaság La Lábertad departamentó-
jának fővárosa, (1924) 27,600 lak. 

*Nueva Segovia, Nikaragua állam egyik depar-
tamentója, ter. 15,780 km2., (1920) 42,685 lak. Fő
városa N, 8000 lak. 

Nuevo León, Mexikó köztársaság egyik ál
lama, ter. 65,103 km2, (192D 335,960 lak. Fővárosa 
Monterrey. 

Nuksora (Nucsoara), Hunyad vm. (Tr. R.) 
• N u m e r u s c la í i sns (lat., ejtsd: numerusa klanznsz), 

a. m. zárt, azaz megállapított szám. E kifejezés 
használatos általában minden oly esetben, amikor 
valamely testületbe (pl. az ügyvédi kamarába) 
való felvétel valamely jogosítvány (pl. gépkocsi
iparengedély) elnyerése, vagy valamely iskolába 
való beiratkozás megállapított létszámra van kor
látozva és ennek következtében nem minden ké
pesített egyén részére van biztosítva. Utóbbi idő
ben N. alatt főleg a főiskolákra való beiratkozás 
korlátozását értik. Ebben az értelemben a N.-t 
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nálunk az 1920. XXV. t.-c. vezette be. Ez a tör
vény rendeli el, hogy az egyetemekre és jogaka
démiákra csak a vallás- és közoktatásügyi mi
niszter által megállapított számban iratkozhat
nak be a hallgatók. B törvény értelmében a ki
választást az illetékes kar tanárainak teljes ülése 
végzi. A felvételnél szem előtt tartandó irány
elveket a törvény állapítja meg, így pl. többek 
közt azt is, hogy az ország területén lakó egyes 
népfajokhoz és nemzetiségekhez tartozó ifjak 
arányszáma a hallgatók közt lehetőleg elérje az 
illető népfaj vagy nemzetiség országos arány
számát, de legalább kitegye annak kilenctized 
részét. Ezt a törvényt a zsidóság sérelmesnek 
tartja. A N. ellen intézett támadások rendszerint 
az állampolgári jogegyenlőségre, valamint a tan
szabadságra támaszkodnak, míg a másik részről 
az egyetemek túlzsúfoltságával, a megkisebbe
dett Magyarországon megnehezült gazdasági vi
szonyokkal és az intelligencia elhelyezkedésének 
emiatt való nehézségeivel érvelnek. 

Nuncius (nuntius apostolicus, 1. XIV. köt.), a 
pápa állandó képviselője valamely szuverénnél 
vagy udvarnál, aki azl816-ikibéesi kongresszus 
határozatai szerint mindig a diplomáciai testület 
doyenja. XV. Benedek pápa rendelete szerint az 
olyan állandó pápai követ, akinek nincsen N. 
eíme, de akkreditálva van, internunciusnak ne
vezhető, pl. a hágai. Ezzel szemben Chile, Peru 

és Colombia internunciaturái nuncfaturákká vál
toztak. A világháború óta N. van Franciaország
ban és az újonnan alakult szláv államokban, míg 
Mexikó ós Guatemala nunciaturái megszűntek. 
Összesen 26 államban van pápai N. A N. rend
szerint címzetes érseki rangban van. Magyar
országon 1919. állítottak fel önálló nunciaturát, 
mert a Habsburg-királyok alatt a pápai követség 
Bécsben volt. Az első N. Schioppa Lorenzo volt, 
ennek utóda Orsenigo Cesare címzetes érsek. 
V. ö. Wynen, Die pápstliche Diplomatie (1922). 

Nusa, Transkaukázia szovjet-állam egyik vá
rosa Aszerbeidzsánban, (1935) 50,000 lak. 

Nusbaum, Josef, lengyel, zoológus megh. 
Lembergben 1917 márc. 13. 

Nürnberg, város Bajorországban, (1925) 392,494 
lakossal. 

Nyassza-föld (Nyasaland Protectorate), brit 
védterület Közép-Afrikában, ter. 103,482 km8, 
(1923) 1.175,872 lak., köztük 1421 európai. Fő
városa Zomba. Alkotmánya 1907-ből való. A kor
mányzót, aki a legfőbb parancsnok és az adminisz
tráció feje, az angol király nevezi ki. Alatta áll a 
3—3 tagú végrehajtó és törvényhozó tanács. N. 
3 tartományra oszlik. 

Nyland (Uusimaa), Finnország egyik közigaz
gatási kerülete, ter. 12,241 km8, (1928) 462,632 
lakossal. 

Nyzna Apsa = Alsóapsa. 

Ny. 
Nyágó (iSaqov), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Nyágova (Nahovo), Máramaros vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nyalka, kisk. Győr, Mosón és Pozsony közig, 

egy- egyes, vm., (1920) 830 lak. 
Nyárád, nagyk.Veszprém vm., (1920) 1485 lak. 
Nyárádandrásfalva (Sántandreiu), Maros-

Torda vm. (Tr. R.) 
Nyárádbálintfalva^oZewímení^Maros-Torda 

vm. (Tr. R.) 
Nyárádgálfalva (Gálesti), Maros-Torda vm. 

(Tr. R.) 
Nyárádkarácsony (Oráciunesti), Maros-Torda 

vm. (Tr. R.) 
Nyárádköszvényes (Matrici), Maros-Torda 

vm. (Tr. R.) 
Nyárádmagyarós (Magherani), Maros-Torda 

vm. (Tr. R.) 
Nyárádremete (Eremitul), Maros-Torda vm. 

(Tr. R.) 
Nyárádselye (Silia), Maros-Torda vmegye. 

(Tr. R.) 
Nyárádszentanna (Sántanna Niraj), Maros-

Torda vm. (Tr. R.) 
Nyárádszentbenedek (Murgesti), Maros-Torda 

vm. (Tr. R.) 
Nyárádszentimre (Eremieni), Maros-Torda 

vm. (Tr. R.) 

Nyárádszentlászló (Sánvasii), Maros-Torda 
vm. (Tr. R.) 

Nyárádszentmárton (Mitresti), Maros-Torda 
vm. (Tr. R.) 

Nyárádszentsimon (Sánsimon), Maros-Torda 
vm. (Tr. R.) 

Nyárádszereda (Mercurea-Niraj), Maros-
Torda vm. (Tr. R.) 

Nyárádtő (Ungheni), Maros-Torda vmegye. 
(Tr. R.) 

*Nyárai Antal, színművész, szül. 1863, megh. 
Budapesten 1920 febr. 28. Operettkómikus volt 
és különösen sanzonjai voltak igen népszerűek. 

Nyárasdomb (Kliniec), Bereg vmegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Nyáregyháza, nagyk. Pest-Pilis-SolMKiskun 
vm., (1920) 3730 lak, 

Nyárfás (Plopis), Szolnok-Doboka vmegye.. 
(Tr. E.) 

Nyárló (Mierlau), Bihar vm. (Tr. R.) 
Nyársardó (Sarsany), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Nyárszeg (Miersig), Bihar vm. (Tr. R.) 
Nyárszó (Nearsova), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Nyáry, 1. Albert báró, képeiből gyűjteményes 

kiállítást rendezett 1925. a Nemzeti Szalonban. 
Újabb történeti munkái: A feltámadó ország 
(Uránia, 1916); Az Árpád-ház kihalásának kér
dése (1922). 
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*2. Ny. Andor, iró, szül. Kápolnapusztán (Tolna 
vm.) 1890. Jogi tanulmányokat végzett Buda
pesten. Különösen népies alakokat rajzol jellem
zően és friss humorral. Önálló müvei: Sírnak a 
hősök (1915); Ahol a honvédek járnak (1916); 
Mundérban (1916); János (1918); János kál
váriája (1921); Karácsony-est a nagy magyar 
télben (színmű, 1923); Az erdő (szinmű, 1924) ; 
A boltiszolga (reg., 1924). 
*3.Ny. László, orvos, szül. Szentesen 1887. Egye

temi tanulmányait a budapesti és berni egye
temek orvosi fakultásán végezte. 1911-ben or-
vosdoktorrá avatták. 1910—12-ben gyakornok 
volt a budapesti egyetem II. számú kórbonctani 
intézetében, 1912—14. a II. számú belklinikán, 
1914—1923. tanársegéd, majd adjunktus az Er
zsébet tudományegyetem belorvostani tanszékén 
Erre az időre esnek főként az idegkórtan kö
réből meritett dolgozatai. Az 1922—23. tan
évben a belorvostani tanszók ellátásával bízták 
meg mint helyettes tanárt az Erzsébet tudomány
egyetemen. 1922-ben magántanárrá képesítették 
az ideggyógyászat tárgykörből. 1923-ban a győri 
közkórház belgyógyász főorvosa lett. 

Nyavalyásfalva (Nevoies), Hunyad vármegye. 
(Tr. E.) 

Nyegrefalva (Negreni), Szatmár vármegye. 
(Tr. E.) 

Nyemirovics-Dancsenko, Vaszilij Ivanovits, 
orosz iró, a világháborúban mint haditudósító 
vett részt. Magyarul megjelent egy elbeszélése 
az Orosz elbeszélők tárában (ford. Ambrozovics 
Dezső, 1905). 

Nyerce (Nierfa), Kolozs vm. (Tr. E.) 
Nyéresháza (Nereznice), Máramaros vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
*Nyergesi János, festő, szül. Nyergesújfalun. 

Az ott dolgozó Kernstok Károlytól kapott első 
útmutatást a rajzban, azután az iparrajziskolában 
üvegfestést tanult s egy ilyen munkára fővárosi 
ösztöndijat kapott. A világháború után nagy 
nyomorában munkásnak állt be, közben szorgal
masan rajzolva és festve. Ily munkáiból 1923. 
gyűjteményes kiállítást rendezett, amelynek da
rabjai nagyobbára nyergesújfalusi részleteket, a 
munkások életéből vett jeleneteket adnak elő 
tömören és bensőségesen. 

Nyergesújfalu, kisk. Komárom ós Esztergom 
közig. egy. egyes, vm., (1920) 2536 lak. 

Nyerő (Nereu), Torontál vm. (Tr. E.) 
Nyésta, kisk. Abaúj-Torna vármegye, (1920) 

227 lak. 
Nyezsin, Szovjetoroszország Csernjov kor

mányzóságának egyik városa, (1920) 29,116 lak. 
Nyikómalomf alva (Moráreni), Udvarhely vm. 

(Tr. E.) 
Nyilas (Hnilec), Gömör és Kishont vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nyim, kisk. Somogy vm., (1920) 530 lak. 
Nyimesd (Nimaesti), Bihar vm. (Tr. K.) 
Nyír (Nir), Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Nyirábrány, nagyk. Szabolcs és Ung közig, 

egy. egyes, vm., (1920) 4328 lak. 
Nyíracsád, nagyk. Szabolcs és Ung közig. egy. 

egyes, vm., (1920) 3298 lak. 
Nyirád, kisk. Zala vm., d9so) 1708 lak. 

Nyíradony, nagyk, Szabolcs ós Ung közig. egy. 
egyes, vm., (1920) 4383 lak. 

Nyírbakta, kisk. Szabolcs és Ung közig. egy. 
egyes, vm., (1920) 1548 lak. 

Nyírbátor, nagyk. Szabolcs és Ung közig. egy. 
egyes, vm., (1920) 9075 lak. 

Nyírbéltek, nagyk. Szabolcs és Ung közig. egy. 
egyes, vm., (1920) 2584 lak. 

Nyírbogát, nagyk. Szabolcs és Ung közig. egy. 
egyes, vm., (1920) 3151 lak. 

Nyírbogdány, nagyk. Szabolcs és Ung közig, 
egy- egyes, vm., (1920) 2115 lak. 

Nyírcsaholy, nagyk. Szabolcs és Ung közig, 
egy. egyes, vm., (1920) 2127 lak. 

Nyírcsászári, kisk. Szatmár, Ugocsa és Bereg-
közig. egy. egyes, vm., (1920) 781 lak. 

Nyírderzs, kisk. Szatmár, Ugocsa és Bereg 
közig. egy. egyes, vm., (1920) 748 lak. 

Nyíregyháza, r. t. város Szabolcs és Ung kö
zig, egy. egyes. vm. székhelye, (1920) 43,340. A 
város újabban nagy fejlődést és lendületet mutat, 
aminek főtényezője kilenc felé ágazó vasúti há
lózata. A belterület növekedése 231°/0, népszapo
rulat 97.9°/0. Az ujabban keletkezett tanintéze
tek : ág. ev. leánygimnázium, városi felsőkeres
kedelmi iskola, kir. kat. főgimnázium és az elemi 
iskolák egész sora. A tanyákon 28 iskola van. 
A volt leányinternátust 1926. az országos Leány-
kálvineummá alakították át, polg. iskola és új 
internátus szervezésével. A szabolcsvármegyei 
és Ny.-i hősök szobrát Kisfaludi-Strobl Zsigmond 
készíti. A városnak állandó színtársulata van> 
mely az újonnan átalakított színházban játszik. 
A város vízvezetéke és csatornázása 1926. készült, 
el. Új kórháza a szabolcsvármegyei Zsidókór
ház (1925). Ujabb sporttelepei a Torna- ós Vivó-
Egyesület és a Kereskedők és Iparosok Sport
egyesületeinek játszóterei. A város belső terüle
tein nagy kiterjedésű fás, bokros és virágos lige
tek terülnek el. Ilyen parkok aDessewffy, Károlyi* 
Kossuth és Bessenyei-téri parkok. A város az 
1000 holdas tölgyerdőben fekvő Sóstó-fürdőjét 
most fejleszti ki fövenyfürdövé. 

*Nyiregyházy Ervin, zongoraművész és zene
szerző, szül. Budapesten 1905. Mint csodagyermek 
tűnt fel zongorajátékával és szerzeményeivel. 
Első önálló hangversenyét 11 éves korában ren
dezte. 1917-ben Amerikába ment hangversenyezni. 
Bévész Géza könyvet írt róla: E. Ny. (Leipzig 
1916, angolul is). 
*Nyireő István (székelyudvarhelyi), könyvtár

nok, szül. Nagybányán 1893 márc. 20. Egyetemi 
tanulmányait Budapesten és Kolozsvárt végezte. 
A kolozsvári egyetem könyvtárában működött, 
majd 1919. a pozsonyi egyetem könyvtárőre lett,. 
1923. a Nemzeti Múzeum orsz. könyvtárához ke
rült. Cikkein és tanulmányain kívül önálló'művei: 
Könyveink és nemzeti kultúránk (Budapest, 
1921); Az iskolánkívüli népművelés eszközei. 
(u. o. 1922); A könyv .múltja és jelene (sajtó 
alatt). 

Nyires (Nires), Szolnok-Doboka vármegye. 
(Tr. E.) 

Nyiresfalva (Bresje), Zala vm. (Tr. SzHSz.) 
Nyiresújfalu (Dunkovica), Bereg vmegye. (Tr« 

Cs.-Szl.) 
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Nyírfáivá (Bulgari), Szilágy vm. (Tr. E.) 
Nyírgelse, nagyk. Szabolcs és Ung közig. egy. 

egyes, vm., (1920) 1583 lak. 
Nyírgyulaj, nagyk. Szabolcs és Ung közig, 

•egy. egyes, vm., (1920) 2264 lak. 
Nyírhalom (Nyírhalom), Bereg vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nyíri, kisk. Abaúj-Torna vármegye, (1920) 

•518 lak. 
Nyíribrony, kisk. Szabolcs és Ung közig. egy. 

egyes, vm., (1920) 1008 lak. 
Nyírj ákó, kisk. Szabolcs és Ung közig. egy. 

•egyes, vm., (1920) 991 lak. 
Nyírjes (Brezov), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Nyírkarász, nagyk. Szabolcs és Ung közig. 

egy. egyes, vm., (1920) 2309 lak. 
Nyírkércs, kisk. Szabolcs és Ung közig. egy. 

•egyes, vm., (1920) 658 lak. 
Nyírlövő, kisk. Szabolcs és Ung közig. egy. 

egyes, vm., (1920) 670 lak. 
Nyírlugos, nagyk. Szabolcs és Ung közig. egy. 

egyes, vm., (1920) 2933 lak. 
Nyírmada, nagyk. Szabolcs és Ung közig. egy. 

egyes, vm., (1920) 3175 lak. 
Nyírmártonfalva, nagyk. Szabolcs és Ung 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 2117 lak. 
Nyírmeggyes, kisk. Szatmár, Ugocsa és Bereg 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 1916 lak. 
Nyirmező (Poiana-Aiudului). Alsó-Fehér vm. 

{Tr. E.) 
Nyírmező (Mermezáu Valeni), Hunyad vm. 

(Tr. E.) 
Nyírmihálydi, nagyk. Szabolcs és Ung közig. 

egy. egyes, vm., (1920) 1614 lak. 
*Nyírő József, kolozsvári újságíró, a Keleti 

Újság munkatársa, szül. Székelyzsomborban (Ud
varhely vm.) 1889. Gyulafehérvárott teológiát 
végzett s 1912. a bécsi Pazmaneumban szentelték 
pappá. 1919-ben a rendből kilépett. írásai előbb 
a kat. egyházi, majd a szépirodalmi lapokban 
jelentek meg. Az erdélyi életből merített elbeszé
léseit zamatos nyelve, meleg fajszeretete, éles 
meglátásai jellemzik. Munkája: Jézusfaragó 
ember (elbeszélések, Kolozsvár 1924). 

Nyírparasznya, kisk. Szatmár, Ugocsa és Be
reg közig. egy. egyes vm., (1920) 840 lak. 

Nyírpazony, nagyk. Szabolcs és Ung közig, 
egy. egyes, vm., (1920) 2086 lak. 

Nyírpilis, kisk. Szabolcs és Ung közig. egy. 
egyes, vm., (1920) 1295 lak. 

Nyírsid (Mirsid), Szilágy vm. (Tr. R.) 
Nyírszőlős, nagyk. Szabolcs és Ung közig, 

egy. egyes, vm., (1920) 1202 lak. 
Nyírtass, nagyk. Szabolcs és Ung közig. egy. 

egy38. vm., (1920) 2510 lak. 
Nyírtét, kisk. Szabolcs és Ung közig. egy. 

egyes, vm., (1920) 924 lak. 
Nyírtura, kisk. Szabolcs és Ung közig. egy. 

egyes, vm., (1920) 1216 lak. 
Nyírvasvári, kisk. Szatmár, Ugocsa és Bereg 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 1513 lak. 
Nyírvölgy (Mackovec), Zala vármegye. (Tr. 

SzHSz.) 
*Nyisztor György, a kommunizmus földmive-

lésügyi népbiztosa, szül. Szatmárnémetiben 1869 
dec. 22, Apja csordás és mezőőr volt és eleinte 

Ny. is ezt a mesterséget folytatta. Iskolát alig 
járt s akkor is csak téli időben, mert tavasztól 
őszig dolgoznia kellett, hogy segítségére legyen 
szegény szüleinek. Tizenhárom éves korában 
bojtár lett az apja mellett, majd béres és tehe
nész. Később mezőgazdaságba járt napszámba, 
volt kazántisztító, de mert favágással többet tu
dott keresni, a Szatmár melletti Fux-fűrész-
gyárba járt dolgozni. 1906-ban felkerült Pestre 
a Földmunkás Szövetséghez, amelynek titkára 
lett. 1919 máre. 21. a három földmívelésügyi 
népbiztos egyike lett. A proletárdiktatúra bukása 
után életfogytiglani fegyházraitélték,deafogoly-
csereegyezmóny következményeképpen Moszk
vába szállították. Dolgozott a Világszabadság 
című szaklapba, de főbb tevékenysége az agitá-
lás volt. 

Nyitra vármegyét (1. XIV. k.) a trianoni béke
szerződós Cseh-Szlovákiának Ítélte oda. 

Nyitra (Nitra), r. t. város Nyitra vm., (1919) 
16,642 lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Nyitrabajna (Bojná), Nyitra vármegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Nyitrabánya (Kriegerhai), Nyitra vm., (1919) 
6855 lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Nyitraborosznó (Brusno pri Handlovej), 
Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Nyitracsehi (Cahynce), Nyitra vármegye. (Tr 
Cs.-Szl.) 

Nyitradivék (Nitrianske Diviáky), Nyitra 
vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Nyitraegerszeg (Jágerseg), Nyitra vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Nyitraienyves (Juntsbuch), Nyitra vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Nyitrafő (Gajdéi), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Nyitragaráb (Ghrablany), Nyitra vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nyitragerencsér (Hrnciarovce), Nyitra vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Nyitrageszte (Gesf), Nyitra vármegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nyitraivánka (Ivánka), Nyitra vmegye (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nyitrakiskér (Maly Kyr), Nyitra vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nyitrakoros (Krusovce), Nyitra vmegye (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nyitrakozma (Kuzmice), Nyitra vmegye (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nyitrakörtvélyes (Hrusovany), Nyitra vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Nyitralaszkár (Laskár nad Nitrou), Nyitra 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Nyitraludány (L'udany nad Nitrou), Nyitra 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Nyitramalomszeg (Malomseg), Nyitra vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Nyitranadány (Nedanovce), Nyitra vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nyitranádas (Nedasovce), Nyitra vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nyitranagyfalu (Vel'ká Ves pri Nitre), 

Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Nyitranagykér (YeVky Kyr), Nyitra vm. (Tr. 

Cs.-SzL) 
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Nyitranecpál (Necpaly nad Nitroit), Nyitra 
vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Nyitranémeti (Nemeké), Nyitra vmegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Nyitranovák (Nováky), Nyitra vmegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Nyitraörmény (Urmince), Nyitra vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Nyitrapásztó (Pastnchovo), Nyitra vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Nyitrapereszlény (Preserany), Nyitra vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Nyitraperjés (Prasice), Nyitra vmegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Nyitrasárfö (Sárfia), Nyitra vármegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Nyitraszalka (Solka), Nyitra vármegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Nyitraszeg (Chalmová), Nyitra vmegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Nyitraszerdahely (NitrianskaStreda), Nyitra 
vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Nyitraszil (Sila), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Nyitraszucsány (Nitrianske Sucany), Nyitra 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Nyitrateszér (Tesáry), Nyitra vármegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nyitratormás (Chrenovec), Nyitra vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Nyitraújlak (Ujlok), Nyitra vármegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
*Nyitray Lajos, festő, szül. Érden (Fehér vm.) 

1856 nov. 13. Művészeti tanulmányait a Képző
művészeti Főiskolán végezte 8 1880 óta mint 
rajztanár működött Szekszárdon, emellett nagy
számú arcképet festett; báró Augusz Imre élet
nagyságú képmása az ottani városházán, Garay 
János arcképe a szekszárdi kaszinóban. 

Nyitrazávod (Závoda pri Topolcanoch), 
Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Nyitrazsámbokrét (Nitrianske Zabokreky), 
Nyitra vm., «919) 1096 lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
*Nyolcak, magyar művészcsoport, tagjai, akkor 

radikális újítók: Kernstok Károly, Czóbel Béla, 
Márffy Ödön, Tilianyi Lajos, Pór Bertalan, 
Berény Róbert, Czigány Dezső, Vedres Márk. 
Valamennyien a posztimpresszionista irányokat 
követték. Első nagy feltűnést keltő kiállításukat 
1911. rendezték Budapesten, amelyet még kettő 
követett. 

Nyomár,kisk. Borsod, Gömör és Kishont közig, 
egy- egyes, vm., (1920) 500 lak. 

Nyomát (Maiad), Maros-Torda vm. (Tr. E.) 
Nyomja, kisközség Baranya vármegyében,(i920) 

619 lak. 
Nyőgér, kisk. Vas vm., (1920) 829 lak. 

•Nyugat-Afrika, brit gyarmatvidék (Brit-Nyu-
icd-Afraka, West African colonies), a követ
kező gyarmatokból áll: Gambia (The Gambia), 
(1921)210,530 lak.; Oroszlánpart (Sierra Leone), 
1.541,311 lak.; Aranypart (The Gold Coast 
Colony), 2.108,461 lak.; Nigéria (Colony and 

protectorate of Nigéria), 18.070,608 lak.; Re-
freshment Islands (St. Heléna, 3750 lak., Ascen-
sión, 250 lak., Tristan da Gunha, 130 lak.). 

Nyugat-Ausztrália (Western Australia), az 
ausztráliai Államszövetség egyik állama, ter. 
2.527,530 km«, (1921) 332,732 lak. Fővárosa Perth. 

Nyugat-India (Brit Nyugat-India, British 
West Indies), brit gyarmatok a Kis-Antillákon, 
összlakosságuk (1925) 1.805,436 volt. Ny.-hoz a 
következő szigetek tartoznak: Bahama-szigetek, 
55,423 lak.; Barbados 159,499 lak.; Jamaika 
904,405 lak.; Turks- és Caieos-szigetek 5400 lak.; 
Cayman-sziget 5465 lak.; Trinidad és Tobago 
381,753 lak.; Grenada 68,957 lak.; St. Lucia 
54,304 lak.; St. Vincent 47,591 lak.; Antigua 
29,420 lak.; Dominica 38,632 lak.; Montserrat 
11,890 lak.; St. Kitts-Nevis 37,140 lak.; Virgin-
eziget 5557 lak. 

Nyugatmagyarország. A trianoni szerző-
dés 27. cikkének 1. pontja értelmében Magyar
ország köteles volt Vas, Sopron és Mosonmegye 
egy részéről Ausztria javára lemondani. Ebből a 
területből, amelyet köznyelven Nyugat-Magyar
országnak neveznek, a velencei egyezményben 
sikerült Sopront és közvetlen környékét Magyar
ország részére oly módon megmenteni, hogy e-
vidék állami hovatartozása felől népszavazásnak 
kellett döntenie, amelynek eredményeként Sop
ron Magyarországé maradt. Az Ausztriának át
engedett terület végeredményben 4026 km2-t tesz 
ki, amelynek népessége 292,588 főből áll. 

•Nyugdíjátértékelés Az 1926 febr. 5. be
nyújtott törvényjavaslat mint 1926. XVII. t.-e. 
emelkedett törvényerőre. A törvény az arányszám 
minimumát 30°/0-ban állapította meg, az arány
szám rendszerét alkalmazhatónak mondta ki az 
osztrák társaságokra, valamint olyan esetekre, 
amikor a nyugdíj mértékére nem nyugdíjszabály
zat, hanem az alkalmazottal külön kötött szerző
dés irányadó. Öt év elteltével bírói revízió alá 
csak azoknak a társaságoknak az arányszámát 
nem lehet vonni, amelyek a mérlegszerű arány
számnál bizonyos hányaddal magasabb arány
szám szerint fizetik a nyugdíjat. A törvény életbe
lépése előtt jogerős Ítélettel megállapított já
randóságon a törvény alapján nem lehet változ
tatni. A törvény a javaslattal szemben azt az új 
rendelkezést is tartalmazza, hogy a nyugdíjas
nak más vállalatnál szolgálatba állása a nyug
díjfizetési kötelezettségen nem változtat. (L. még 
Átértékelés, XIX. köt.) 

Nyugotszenterzsébet, kisk. Baranya vm., (1920) 
415 lak. 

Nyújtód (Lunga), Háromszék vm. (Tr. R.) 
Nyulas (Jois), Mosón vm. (Tr. A.) 
Nyúlfalu, kisk. Győr, Mosón és Pozsony közig, 

egy. egyes, vm., (1920) 1397 lak. 
Nyúlhegy, kisk. Győr, Mosón és Pozsony 

közig. egy. egyes. vm.,'(i92o) 1914 lak. 
Nyustya (Hnúst'á), Gömör és Kishont vm. 

(Tr. Cs.-Szl.)' 
Nyüved (Niuved), Bihar vm. (Tr. R.) 
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Oakland, (ejtsd -.fikieai), város Kalifornia állam
ban az Egyesült-Államokban, (1922) 233,279 lak. 

Öasszonyrét (Ogradina vecAeAKrassó-Szörény 
vm. (Tr. R.) 

Oaxaca, (Oajaca, ejtsd: oácháká), Mexikó köz
társaság egyik állama, ter. 94,211 km2, (1921) 
949,978 lak., fővárosa 0., 27,796 lak. 

Obád (Obad), Temes vm. (Tr. R.) 
Óbajna (Nizné Zbojné), Zemplén vm. (Tr. 

- Cs.-Szl.) 
•Obál Béla, történész, szül. 1882. Az eperjesi 

•evangélikus teológiai akadémián az egyháztör
ténet tanára volt. A Károlyi-kormány idejében 
vasmegyei főispán, a proletárdiktatúra alatt egye
temi tanár volt. A proletárdiktatúra bukása után 
Bécsbe menekült. Művei: Pranz Rákóczi I.; Die 
Ungarn von Árpád bis auf Pranz Josef I.; A fel
vidéki városok szerepe a reformációdban. 

Óbánya, kisk. Baranya vm., (1920) 376 lak. 
Óbars (Stary Tekov), Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Óbást (Stará Básfa), Nógrád vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Óbéh (Beba), Torontál vm. (Tr. SzHSz.) 
Óbecse (Stari Becej), Bács-Bodrog vm., (1921) 

19,658 lak. (Tr. SzHSz.) 
Óbér (Olbendorf), Vas vm. (Tr. A.) 
Oberbayern, bajor közigazgatási kerület, ter. 

16,683 km*, (1925) 1.684,766 lak. Székhelye 
München. 

Oberfranken, közigazgatási kerület Bajor
országban, ter. 7506 km*, (1920) 757,515 lak., fő
városa Bayreuth. 

Oberhausen im Eheinland, német város Düs
seldorf poroszországi közigazgatási kerületben, 

. 1925) 105,121 lak. 
Oberhessen, hesseni tartomány, ter. 3289 km2, 

Ü925) 328,490 lak. Szókhelye: Giessen. 
Oberlánder, Adam Adolf, német festő és raj

toló, megh. Münchenben 1923 máj. 30. 
Oberpf alz, közigazgatási kerület Bajorország

ban, ter. 9657 km2, (4925) 629,262 lak. Fővárosa 
Begensburg. 

Ober-Pullendorí = Felsőpulya. 
*Oberschlesien, porosz tartomány, ter. 9702 

km2, (1925) 1.377,830 lak. Székhelye: Oppeln. 
Oberschöneweide, 1. Berlin- Oberschöne-

weide. (XX. köt.) 
Obersia (Obársa), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Óbesenyő (Besenova maré), Torontál vm., 

(1920) 5917 lak. (Tr. R.) 
Óbeszterce (Staré Bystrice), Trencsón vm. 

íTr. Cs.-Szl.) 
Objektív felelősség, 1. Baleseti járadék. (XIX. 

kötet.) 
Óbodrog (Hodosbodrog), Arad vm. (Tr. R.) 
Óborlovény (Borloveniu vechi), Krassó-Szö-

Tény vm. Tr. R.) 

O, Ó. 
Óbornak, kisk. Zala vm., (1920) 150 lak. 
Óborsa (Obár§a), Arad vm. (Tr. R.) 
Obrázsa (Obreja), Alsó-Fehér vm. (Tr. R.) 
Óbudavár, kisközség Zala vármegyébe, (1920) 

114 lak. 
Óceánia, a Csendes Óceán déli szigetvilágának 

elnevezése az ausztráliai és dólázsiai szárazulattól 
K.re (1. XIV. köt.). A világháború alatt és után 
O.-t is változás érte. Véglegesen az 1921 dec. 31-iM 
washingtoni szerződés osztotta fel O.-t az érdekelt 
négy hatalom: Nagybritannia, Egyesült-Államok, 
Franciaország és Japán közt, meghatározva 
egyszersmind azt is, mely területek gyarmatok és 
melyek mandatáriátusok. Eszerint O. felosztása 
ós népessége a következő: Japáni gyarmatok: 
Karolina-, Marshall- ós Pelew-szigetek, (1920) 
55,900 lak.; Chile gyarmata: Húsvét-szigetek, 
(1922) 800 lak.; Brit gyarmatok: Fidzsi-szigetek, 
(1921) 157,266 lak., GHlbert és Ellice-szigetek, (1921) 
29,900 lak., Nauru, (1922) 2166 lak.; Brit protek
torátus .-.Tonga, (1921) 24,935 lak.; Francia gyar
matok: Új-Kaledonia, (1921) 47,505lak.,Nouméa, 
(1921) 9615 lak., Tuamotu (Paumotu), (1921) 3715 
lak., Társaság-szigetek és Tahiti, (1924) 7145 lak., 
Tutuai- és Wallis-szigetek, 7500 lak.; Angol
francia kondominium: Új-Hebridák, (1923) 60,000 
lak; Űj-Zélandi gyarmatok: Cook-, Nioué és 
szomszédos szigetek, (1921) 13,000 lak., Szainoa 
(volt Német-Szamoa), (1924) 37,300 lak.; Egyesült-
Államok gyarmata: Szamoa, (1922) 8200 lak. 
Összesen: 485,157 lak. 

Irodalom. Coffee, Forty years In the Pacific 1920; Bullard, 
Disarmament and Pacific problem 1921; SainWohnston. 
Islanders oí the Pacific 1921; 0'Brien, Atolls ot the San 
1922 ; Golovin, Problem oí the Pacific 1922: Regelsperger, 
L'Oceanie francaise 1922; De Parry, Wandering-s on the 
Pacific 1924; Rivers, Essays on the depopulation of lle-
lanezia 1922; Williamson, Social and political systems of 
Central-Polynesia 1926. 

Oceanográfia (1. XIV. köt.). A tengerkutatás 
újabb eredményei főleg a délsarki expedíciókhoz 
fűződnek. L. Sarkvidéki utazások. (XVI. köt.) 

Ocfalva (Ofeni), Udvarhely vm. (Tr. R.) 
Ochrida (Achrid), közigazgatási kerület a 

Szerb-Horvát-Szlovén királyságban, ter. 1956 
Ion2, (1921) 69,179 lak., fővárosa O., az O.-tónál, 
12,000 lak. A világháborúban heves harcok szín
tere volt. 1915 dec. a bolgárok elfoglalták, 1917 
szept. a franciák ellentámadásait a magyar-
osztrák csapatok visszaverték. 

Ocna Sibiului = Vízakna. 
Ocna Sugatag = Aknasugatag. 

*Ocotepéque, Honduras köztársaság egyik do-
partamentója, ter. 1455 km2, (1920) 28,190 lak., 
fővárosa O., (1910) 3000 lak. 

Ócsa, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kisknn vm., (1920) 
5069 lak. 

Ocsad (Oscadnica), Trencsón vármegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 
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Ücsárd, kisközség Baranya vármegye, (1920) 
Ö25 lak. 

Ócsisor (Oci§or), Arad vm. (Tr. R.) 
Ocskó (Ockov), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Ódávidháza (Ódávidháza), Bereg vmegye. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Odense, kikötőváros Dániában, (1921) 49,469 

lakossal. 
Odescalchi, 1. Artúr herceg, történész, megh. 

Körösbányán 1925 jan. 8. 
2. O. Jenő Zoárd herceg, öngyilkos lett Deme-

«seren 1917 ápr. 2. 
Odessza (Odessa), Ukrajna szovjetállam egyik 

kormányzósága, ter. 78,044 km2, (1923) 3.490,000 
lak., fővárosa O., (1923) 317,000 lak. A világháború 
utolsó éveiben nevezetes események szintere volt. 
1917-ben a forradalomhoz csatlakozott; 1918 ele
jén a bolsevik csapatok polgárháború után elfog
lalták, de u. a. évben a középponti államok had
serege vonult be O.-ba. 1919 aug.-ban az angol 
flotta, 1920. román segítséggel az ukránok vet
ték végleg birtokukba. 

Odorheiu = Székelyudvarhely. 
Odry, 1. Árpád, szinész, áttért a klasszikus 

szerepkörre, mint Hamlet, III. Kiehárd, Alceste 
(Misanthrop), Petruccio (Makrancos hölgy) aratta 
legnagyobb sikereit. 1923 tavaszán a Nemzeti 
Színház örökös tagja lett, ahol mint rendező is 
működik. 

2. O. Lehel, operaénekes, megh. Aradon 1920 
febr. 3. 

Odvas (Odvo§), Arad vm. (Tr. R.) 
Odzaci = Hódság. 
Oécska (Stara Béka), Torontál vmegye. (Tr. 

SzHSz.) 
*Oesterreich, Iraugott Konstantin, német 

fllozófus, szül. Stettinben 1880. A ttibingeni egye
tem tanára. Átdolgozta az Überweg—Heinze-féle 
Geseh. d. Philosophiet s a következő munkákat 
írta: Einführung in die Religionsphilosophie 
{1917); Von Maehtideal z. Kulturideal (1919); 
Weltbild d. Gegenwart (1920, magyarra ford. 
Somogyi József és Juhász Andor Korunk világ
képe c.', 1923); Grundbegriff d. Parapsychologie 
(1921); Okkultismus im modernen Weltbild (1922). 

Óíalu, kisk. Baranya vm., (1920) 886 lak. 
Óf ehértó, nagyk. Szabolcs ós Ung közig. egy. 

egyes, vm., (1920) 2246 lak. 
Ófelfalu (Horná Ves), Bars vármegye. (Tr, 

Cs.:Szl.) 
Óíutak (Stari Futog), Bács-Bodrog vm., (1921) 

5394 lak. (Tr. SzHSz,) 
Oííenbach am Main, német város Hessenben, 

<1925) 78,237 lak. 
Ogden, város Utah államban az EgyesüTt-Álla-

mokban, (1920) 32,804 lak. 
Ógelle (OgelleJ, Pozsony vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Ógerlistye (Budária), Krassó-Szörény vm. 

<Tr. R.) 
•Ogrizovic Milán, horvát drámaíró, szül. 1877., 

megh. 1923. A zágrábi egyetem bölcsészeti kará
nak elvégzése után előbb mint középiskolai tanár 
működött, azután a zágrábi sziniakadémiának 
volt tanára. Egyideig jogpárti képviselő is volt 
ős a világháború alatt a belgrádi osztrák-magyar 
kormányzóság referense. Sok novellát, verset, 

szinikritikát írt és vagy 20 drámát. Ezek közül 
a legsikerültebbek: a Godina ljubavi c. tetralógia 
(1906), Hasanaginica (1909), U beckom novom 
mjestu (1920). Nagyon értékesek szinésztörténeti 
feljegyzései. 

Ogyalla (Siará Dala), Komárom vm., (1919) 
2654 lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Ohába (Ohába), Fogaras vm, (Tr. R.) 
Ohába (Ohaba), Hunyad vm. (Tr R.) 
Ohábaponor (OJiabaponor), Hunyad vmegye. 

(Tr. R.) 
Ohábasibisel (Ohaba-Sibisel), Hunyad vm. 

(Tr.R.) 
Óhaj (Doln^ Óhaj), Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Óhegy (Staré Hory), Zólyom vmegye. (Tr. 

CS.;SZ1.) 
Óhid, nagyk. Zala vm., (1920) 1021 lak. 
Ohio, az Északamerikai Egyesült-Államok 

egyike, ter. 106,289 km*, (1924) 6.219,330 lak. 
Fővárosa Golumbus. 

Ohligs, város Poroszországban, (1925) 29,768 
lakossal. 

Ohnet, Georges, francia regényíró, megh. Pa
risban 1918 máj. 5. Műveinek újbb magyar for
dításai, ill. kiadásai: Pánin Szergiusz (ford. Fái 
Béla, 1915); Alkony (1916); A gyermek joga 
(ford. Tóth Béla, 1916); Paris királya (ford. Lyka 
Károly, 1918); A Pierre lelke (ford. Fái I. Béla, 
1918, majd 1923); Alkony (ford. Novelly Riza 
1919); Akarat (ford. Tóth Béla, 1919); Utolsó 
szerelem (ford. u. a., 1919); A vasgyáros (ford. 
Fái I. Béla 1923); Lise Fleuron (3 kiad. 1923); 
A bánya (ford. Fái I. Béla, 5. kiad. 1923); Sarah 
grófnő (ford. Sziklay János, é. n., 1923); Az ör
vény fenekén (ford. özv. Gsepreghy Ferenenó, 
ó. n., 1923); A Croix-Mort grófnők (2. kiad., é. n., 
1924). 

Óhodász (Alt-Hodis), Vas vm. (Tr. A.) 
Ohorn, Anton, német író, megh. Chemnitzben 

1924 júl. 1. 
Ohrwalder, Joseph, osztrák hittérítő, megh. 

Ömdurmanban 1913 aug. 8. 
Óhuta, kisk. Borsod, Gömör és Kishont közig. 

egy. egyes, vm., (1920) 610 lak. 
Oise, département Franciaországban, ter. 5887 

km2, (i92i) 387,760 lak. 
•Oita, japáni város, (1921) 43,146 lak. 
Ojama, Ivao, herceg japáni államférfiú és had

vezér, megh. 1916 dec. 12. 
Ojtozi szoros, a világháborúban, különösen 

1916 okt. 17—26. és 1917 aug.-ban véres harcok 
színhelye volt. 

Oka (Oggau), Sopron vm. (Tr. A.) 
Okajáma, japáni város, (1921) 94,585 lak. 
Okány, nagyk. Bihar vm., (1920) 4340 lak. 
Okazaki, japáni város, (1921) 38,527 lak. 
Okécske, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 

(1920) 3081 lak. 
Ókemence (Kamenica nad Uhom), Ung vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Ókér (Pasicevo), Bács-Bodrog vm., (1921) 4593 

lak. (Tr. SzHSz.) 
Ókeresztúr (Krstur), Torontál vmegye. (Tr. 

SzHSz.) 
Ókért (Oskerda), Trencsén vármegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
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Oklahoma, az északamerikai Egyesült-Álla
mok egyike, ter. 181,440 km*, {1920) 2.028,283 lak. 

•Oklahoma City, az Egyesült-Államok egyik 
városa, Oklahoma állam fővárosa, (1922) 98,370 
1 Q TfO^^T 1 

Oklánd (Ocland), Udvarhely vm. (Tr. R.) 
Okolicsányi-Kuthy Dezső, orvos, 1917. az Uj 

Szent János kórház tüdőbetegosztályának főorvo
sává nevezték ki. 1924-ben kezdett kísérletezni 
a diólevél hatóanyagát tartalmazó injekciós ké
szítményével (karyon) tuberkolózis ellen. Művei 
a XIV. köt.-ben felsoroltakon kívül: A tüdővész 
szanatóriumi gyógyítása (Budapest 1898); Die 
Skrofulose (Stuttgart 1903); A gümökór (Buda
pest 1908); A gümőkór képeskönyve (u. o. 1908); 
A karyonról (ú. 0. 1924); Karyon bei Tuberko-
lose (Berlin 1926); Atuberkulózis (Budapest 1926, 
Az Egészség encyklopédiájában). 

Okolicsno és Sztosháza (Okolicnő a Stosice), 
Liptó vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Okorág, kisk. Baranya vm., (1920) 326 lak. 
Okorvölgy, kisk. Baranya vm., (1920) 191 lak. 
Ökörmöcke (Kremnicka), Bars vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Ókörtvélyes (Eltendorf), Vas vm. (Tr. A.) 
Októbristák, 1. (1. XIV. köt.), a 3. birodalmi 

dumában 154 taggal jutottak be. A politika irá
nyító szerepét ők vették át, azonban Stolypin 
erőszakosságával szemben tétlenségre voltak kár
hoztatva ; még ugyanazon ülésszakon más pártok 
kerekedtek felül, míg a következőn kisebbségben 
maradtak. Mégis a Stolypin-f éle agrárreform meg
valósítása körül nagy érdemeik voltak. A világ
háború kitörésekor határozott németellenes állás
pontot foglaltak el s a haladó-blokkba léptek, 
vezetőik pedig a duma végrehajtóbizottságának 
lettek tagjai. Közülök Gueskov a nacionalista 
Sulginnal és másokkal együtt szólította fel II. 
Miklós cárt a trónról való lemondásra. A forra
dalmi kormányban eleinte résztvettek, azon
ban már 1917 júl. lemondtak s az O.párt megszűnt. 
Tagjai nagyobbrészt ententebarát emigránsok 
(vezetőjük Miljukov tanár), akik köztársasági 
demokraták, míg némelyek a monarchistákhoz 
csatlakoztak. 

2. O. így is nevezik a magyar politikai életben 
azokat a demokrata-liberális pártállasú politiku
sokat, akik az 1918 okt.-ben kitört ú. n. őszi
rózsás forradalom és az uralomra jutott Károlyi
párt programmja alapján állanak és e programm 
keretében köztársasági államformát akarnak. L. 
Népköztársaság. (XX. k.) 

Óktóbrizmus, 1. Októbristák. (XX. k.) 
Okuma, Sigenobu, marquis, japáni államférfiú, 

megh. Tokióban 1922 jan. 10. A világháború 
első felében ismét miniszterelnök volt. 

Ólad, kisk. Vas vm., (1920) 898 lak. 
•Oláh, 1. Dániel, volt miniszter, szül. Nagy-

mihályon (Zemplén vm.) 1881 márc. 28., megh. 
Balatonfüreden 1923 szept. 16. Vasmunkás volt 
és önképzéssel művelte magát. 1919-ben Pried-
rich kormányában munkásügyi miniszter volt 
a koaliciós Huszár-kormány megalakulásáig. 
Részt vett a keresztényszocialista mozgalmakban 
és kereszténypárti programmal tagja volt az első 
n emzetgyűlésnek. 

2. O. Gábor, író, újabb müvei: Háborús ver
sek (Hangay S.-ral és Kis M.-mel); Két testvér 
(reg., 1918); Laura fátyla (versek, 1918); Bal
gatag szerelem (7 elb., 1918); Forradalmi ver
sek (1919); Deák György (elb., 1919); Álmodó 
maqyarok (reg., 1921); Léda liattyúja (reg.t 
1922); Fekete angyal (reg., 1922), A táltos
fiú (reg., 1925); Patkánybüvölő (versek, 1925). 
Drámái a XIV. köt.-ben említetteken kívül: Jött 
éve csodáknak (fantasztikus színmű 4 felv.); 
Lilla (vígj. 3 felv.); V. László (4 felv.); A mez
télen asszony (dramolett); A halottak visszajár
nak (3 felv.); Férfi-temető (4 felv.). írt útiraj
zokat i s : Barangolások Erdélyben; Keletiek 
Nyugaton. V.i>. Móricz Zsigmond, 0. Gr. (Nvugat, 
1925). 

3. O. Gusztáv, orvos, 1916. miniszteri taná
csosi címet kapott. 

Oláhapáti (Apátul román), Bihar vármegye. 
(Tr. R.) 

Oláhbaksa (Bocsa romána), Szilágy vmegye. 

Oláhbogát (Bogata romána), Alsó-Fehér vm. 
(Tr. R.) 

Oláhbrettye (Bretea romána), Hunyad vm. 
(Tr. R.) 

Oláhbükkös (Fáget), Kis-Küküllő vmegve. 
(Tr. R.) 

Oláhciklény (Spitzzicken), Vas vm, (Tr. A.) 
Oláhcsaholy (Celláiul román), Szilágy vm. 

(Tr. R.) 
Oláhcsertész (Soloska), Bereg vmegye. (Tr* 

Cs.-Szl.) 
Oláhcsesztve (Oisteiul román), Alsó-Fehér 

vm. (Tr. R.) 
Oláhdálya (Daia), Alsó-Fehér vm. (Tr. R.) 
Oláhdellő (Dileul román), Torda-Aranyos vm. 

(Tr. R.) 
Oláhdubova (Talasská Dübová), Árva vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Oláhfodorháza (Fodora romána), Szolnok-

Doboka vm. (Tr. R.) 
Oláhgorbó (Girbom), Alsó-Fehér vmegye. 

(Tr. R.) 
Oláhgyepes (Gepeig), Bihar vm. (Tr. R.) 
Oláhgyűrfis (Gerausa), Szatmár vmegye. 

(Tr. R.) 
Oláhherepe (Hapria), Alsó-Fehér vmegye. 

(Tr. R.) 
Oláhhomorog (Homorogul román), Bihar vm. 

(Tr. R.) 
Oláhhorvát (Horovatul román), Szilágy vm. 

(Tr. R.) 
Oláhivánfalva (Ighisdorful román), Nagy-

Küküllő vm. (Tr. R.) 
Oláhkecel (Cátálul román), Szilágy vmesrve.. 

(Tr. R.) 
Oláhkékes (Chechis), Szatmár vm. (Tr. R.) 
Oláhkocsárd (Gucér dea romána), Kis-Küküll5-

vm. (Tr. R.) 
Oláhlapád (Lopadea romána), Alsó-Fehér vm. 

(Tr. R.) 
Oláhlápos (Lapusul románesc), SzoInok-Do-

boka vm. (Tr. R.) 
Oláhléta (Lita romána), Torda-Aranyos vnu 

(Tr. R.) 
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Oláhnemegye (Nimigea romám), Beszterce 
Naszód vm. (Tr. R.) 

Oláhnémeti (Mintiul román), Beszterce-Na
szód vin. (Tr. R.) 

Oláhpatak (Vlachovo), Gömör és Kishont vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Oláhpéntek (Pinticul román), Szolnok-Doboka 
vm. (Tr. R.) 

Oláhpéterlaka (Peterlaca), Alsó-Fehér vrn. 
(Tr. R.) 

Oláhrakos (Ráchisel), Alsó-Fehér vm. (Tr. R.) 
Oláhsályi (Sculiá romána), Kis-Küküllő vrn. 

(Tr. R.) 
Oláhszentgyörgy (Sángeorgiul román), Besz

terce-Naszód vm. (Tr. R.) 
01átiszenüá,szló(Ldslá,ulromán), Kis-Küküllő 

vm. (Tr. R.) 
Oláhszentmiklós (Sánnicolaid román), Bihar 

vm. (Tr. R.) 
Oláhtordos (Turdas), Alsó-Fehér vmegye. 

(Tr. R.) 
Oláhtótfalú (Sárbi), Szatmár vm. (Tr. R.) 
Oláhújfalú (Nőül román), Fogaras vmegye. 

(Tr. R.) 
Oláhzsákod (Jacul román), Kis-Küküllő vm. 

(Tr. R.) 
Olajpatak (Olejnikov), Sáros vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Olajtörék (Maié Tirjakovce), Gömör és Kis

hont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Olancho, Honduras köztársaság egyik depar-

tementója, ter. 23,247 km2, (IMO) 43,368 lak. 
Olasz, kisk. Baranya vm., (1920) 600 lak. 
Olaszfalu, kisk. Veszprém vm., (1920) 1412 

lakossal. 
Olasz irodalom (1. XIV. k.). A világháború ki

törésóig a szépirodalomban Pascoli, Fogazzaro és 
D Annunzio, az esztétikai és filozófiai irodalomban 
Benedetto Croee és Giov. Gentile uralkodnak. A 
XX. sz. első negyedének olasz irodalma nagy fris
seséget, lendületet mutat, újat akar minden áron, 
gyakran a kuriózumig is, de mindenekfölött az ön-
analizis jellemzi, amely egyenesen excentrikussá 
és dekadenssé teszi. Üj érdeklődés ébredt külön
böző korok és nemzetek kriticizmusa, története, 
kultúrája, filozófiája iránt; Renato Serra, a há
borúban elesett fiatal kritikus, egy új klassziciz
mus kezdetét látta ebben az eklektikus tendenciá-
ban.Alfredo Oriani (1852—1909) és Carlo Dossi 
(1847—1910) után Alfredo Panzini (szül. 1863.; 
Le fiabe della Virtu, 1905; La lanterna di Dio-
gene 1909; Santippe, 1914; Viaggio di un po-
vero letterato, 1919), Adolfo Albertazzi (szül. 
1865.; Diavolo nell'ampolla, 1918), Luciano 
Zuccoli (szül. 1870),Virgilio Brocchi (szül. 1876) ; 
Antonio Beltramelli (szül. 1880.), Guido da Ve
rona (szül. 1881.) ésügo GJetti(szül. 1871.) vál
nak ki, a nőírók közül: C. Tartufani (szül. 1868.), 
Sibilla Aleramo (szül. 1879.), Neera (1846— 
1916), A. Guglielminetti (szül. 1885.), C. Prosperi 
(szül. 1883). A fiatalok közül először a lombar
diaiak emelkedtek ki (különösen Carlo Linati, 
Sulle orme di Renzo, 1919), de csakhamar ismét 
a déliek ragadták kezükbe a vezetést. A legtehet
ségesebb helyi csoport Firenzében alakult Gruppo 
della Voce néven, alapitói Giovanni Papini és 

Giuseppe Prezzolini, 1909 táján. Maga Papini 
(szül. 1881.), aki hazáján kívül különösen 1921. 
megjelent Storia di Cristo c. könyvével vált nép
szerűvé, a pragmatizmuson és futurizmuson ke
resztül jutott a neo-katholicizmushoz. Legjelentő
sebb művei: Un uomo finito, 1912 ; Cento pagine 
di poesia, 1915; Stroncature, 1916. Prezzolini 
főleg kritikai essayivel vált ki. A Voee-körhöz 
tartozott Scipio Slataper (1885—1915), aki a há
borúban esett el ós II mio Carso c. művével és 
Ibsenről írott posthnmus kötetével irta be nevét 
az olasz irodalom történetébe. A többiek közül em
lítendő : Ardengo Soffici (Lemmonio Boreo, 1912; 
Giornale di Bordó, 1915; Giornale di Guerra, 
1918 ; kritikai művei : II Caso Medardo Rosso e 
impressionismo, 1909; Scoperte e massacri, 
1919), Federigo Tozzi (1883—1920); Ferdinando 
Paolieri (szül. 1878.), Bruno Oicognani (szül. 
1879.) és Piero Jahier (szül. 1884.). A firenzei La 
Leonardo és Voce mintájára Rómában is alakul
tak folyóiratok és körülöttük csoportok, a leg
jelentősebb volt a La Ronda (1919), szerkesztette 
Emilio Cecchi (szül. 1884.), munkatársai közül 
kiválóbbak: Antonio Baldini (szül. 1889.) és 
Riccardo Bacchélli (szül. 1891.). 

Milánóból indult ki a futurista mozgalom, Ma-
rinetti vezérletével (szül. 1878.; legérdekesebb 
művei: Mafarla le futuriste, 1910; Le roi Bom-
bance, francia nyelven írt színmű, 1910; Zang-
Tumb-Tumb, 1912). A többi futuristák közül Pa-
lazzeschi (szül. 1885.; II codice di Perela, 1911; 
L'incendiario, 1910) és Luciano Folgore (szül. 
1888.; Canto dei motori, Versi liberi, 1912) emel
kednek ki. 

A lira főként Carducci, Pascoli és D'Annunzio 
utánzásában merül ki, egy eredeti tehetséget 
produkált mindössze: Salvatore di Qiacomo-t 
(Poesie). A többiek közül Guido Gozzano (1883— 
1916), Marino Moretti (szül. 1885.), Bnrico Pea 
(szül. 1881.), A. Guglielminetti jelentősebbek. 

A drámairodalom viszont igen értékes, leg
jelentősebb képviselői Bracco és mindenekelőtt 
Pirandello, aki nek egészen újszerű színművei a 
világ valamennyi színpadának műsorán szere
pelnek. Mellettük Benelli (Maschera di Bruto, 
1909; Cena delle Beffe, 1909), Ettore Moschino 
(Tristano e Isolda, 1910), Enrico Butti (Castello 
del sogno, 1910), E. L. Morselli (megh. 1921; 
Orione, 1910 ; Glauco, 1919); Augusto Novelli 
(L'Acqua Cheta), E. Paolieri (I'Pateracehi), 
Rosso di San Secondo (szül. 1887.), F. V. Patti, 
Luigi Chiarelli (La Maschera e il Volto, 1917), 
Luigi Antonelli (L'uomo che incontro se stesso, 
1919) és Dario Nicodemi válnak ki. 

Az esztétikában és kritikában Arturo Farinelli 
(II romanticismo in Germania, 1911; Michelan
gelo e Dante, 1918), Cesare de Lollis, Alfredo 
Galletti (Pascoli utóda a bolognai egyetemen), 
G. Toffanin, Ihovez, C. A. Borgese a legjelen
tékenyebbek. 

Olaszka, kisk. Vas vm., (1920) 1051 lak. 
Olaszliszka, nagyk. Zemplén vm., (1920) 2744 

lakossal. 
Olaszország (Itália), királyság (1. XIV. köt.). 

Ter. 309,717 km2, (1924) 39.692,791 lak.; a gyarma
tokkal együtt ter. 2.426,961 km*, 41.585,314 lak. 

Récai Nagy lexikona. ^CX köt. 
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0. közigazgatási beosztását a következő táb
lázat mutatja: 

T a r t o m á n y o k ós o rszágrészek 
(Compart in ientók) 

I Te rű le t 
ij k m ' 

Alessandr ia 
Cuneo 
K o v á r a 
Tor ino — 

P i e m o n t e -

G e n o v a . . 
Imper í a . . 
Spezia -

L i g u r i a 

B e r g a m o 
Bresc ia 
Como — 
Cremona 
Mantova 
Milano 
P a v i a 
Sondr io— 

Lombard ia 

Bel lano . . . 
P a d o v a . . . 
Rovigo 
Treviso 
ü d l n e -
Venez ia 
Verona ... 
Vicenza. . . 

Veneto. . 

Bologna— 
F e r r a r a 
For l i — -
Modena _ • 
P a r m a — . 
P i acenza 
Ravenna 
E e g g i o d ' E m i l i a . 

Emí l ia . . 

Arezzo 
F i renze -. 
Grosse t to — -
L ivorno— — -
Lucca 
Massa-Carrara . . 
P i s a . . . 

, S i ena — — -

Ancona— — -. 
Ascoli-Piceno . 

. Macera ta — -
Pesa ra -Urb ino . 

Marcne 

' P e r u g i a (Umbria) . . 

' Koma 

Aqui la 
' Canipobasso 
,Ch ie t i 
T c r a n i o 

Abrnzzi e Molise.. 

Ave l l ino . 
Beneven to -
Caser ta . 
Napoli . 

' tíalcrno . 

Campania 16,262 

5,079 
7,435 
6,603 

10,240 

29,357 

894 
3,377 
1,182 

5,453 

2,789 
4,722 
2,861 
1,776 
2,339 
3,163 
2,888 
3,194 

23,732 

3,305 
2,141 
1,771 
2,447 
6,570 
2,444 
3,097 
2,710 

24,515 

3,796 
2,640 
2,907 
2,597 
3,470 
2,640 
1,852 
2,291 

22,193 

3,302 
4,843 
4,496 

343 
1,991 
1,156 
3,069 
3,812 

23,012 

1,938 
2,085 
2,773 
2.895 

9,691 

8,390 

13,460 

6,458 
4,383 
2,959 
2,745 

16,545 

3,018 
2,123 
5,269 
908 

4,944 

(1924) 

786,736 
632,406 
732,879 

1.258,294 
3.410,315 

216,948 
979.738 
151,669 

1.348,355 

673,552 
672,413 
640,869 
362,767 
383,337 

1.944,238 
469,753 
132,564 

5.179,493 

240,191 
604,047 
298,759 
570,178 
982,563 
546,135 
634,832 
543,426 

4.323.130 

656,344 
359,826 
402,633 
405,882 
369,290 
297,234 
260,871 
852,069 

3.104,149 
304,264 
989,573 
164,524 
148,592 
399,465 
184,348 
367,800 
251,826 

2.810.392 
340,832 
273,533 
280,070 

1.182,733 

650,940 
1.678,538 
408,451 
348.598 
386,555 
331,732 

1.475,336 
416,864 
276,352 
852,420 

1.506,563 
604.320 

3.656,510 

T a r t o m á n y o k és országrészek 
(Compar t imentók) 

Bar i 
Fogg ia — 
Lecce _. 
Ta ran to . . 

P a g l i e . 

Po tenza (Basilicata) 

Catanzaro 
Cosenza _. __ 
Reggio di Calabr ia . _. 

Calabr ia 

Ca l t ann i s se t t a . 
Ca tan iaL . . .. 
G i rgen t i ., 
Messina .. 
P a l e r m o 
Si racnsa .. 
T rapan í 

S i c i l i a . 

Cagl ia r i 
S a s s a r i . . 

S a r d e g n a 

> 9,206 

Trento (Venezia Tr ident ina) 

Carnaro (Fiume) 
Pola . . . 
T r ies te .1 _ 
Zára _ 

Venezia Giul ia 

Olasz k i r á l y s á g összesen — 

Európán kivüU gyarmatok: 

1 . Á z s i á b a n : 
Rhodus és a Dodekanézosz (Rodi e II 

Dodecaneso; Isole Egee) 

2 . A f r i k á b a n : 
Lyb ia (La Libia I ta l iana) és Tripolisz 

(Tripol i tania) 
Cyrena ika v . B a r k a 
E r y t h r a a (Eri trea) 
Somal ia I t a l i a n a 

Olasz védnökség alatt; 
San Marino (Repnblica di San Marino) 

Állami költségvetésében (1926 jun. 30-iki elő
irányzat) a bevétel 18,882 millió lira, a kiadás 
pedig 18,488 millió lira volt. Az államadósságok 
összege 41306 millió lira. 

Külkereskedelmi forgalma az utolsó 3 év
ben óriási módon fellendült s a következőképen 
alakult: 

Terü le t 
km« 

5,305 
6,951 
4,426 
2,426 

19,108 

5,270 
6,647 
3,158 
15,075 

3,294 
4,938 
8,044 
3,249 
4,992 
3,712 
2,509 

25,738 

13,415 
10,675 

24,090 

309,717 

2,544 

900,000 
600,000 
119,700 
495,000 

1922-ben . . 
1923-ban . . 
1924-ben . . 

Bevi tel Kivitel 
15,765 mi l l ió l i r a 9,302 millió lira 

. 17,189 í « 11,086 í « 

. 19,388 t < 14,318 « € 

Hajóforgalom. 1924-ben olasz kikötőkbe érke
zett 210,770 hajó 54 millió tonna árúval; eltá
vozott 211,522 hajó 53-9 millió tonnával. A for
galom főleg Angolországgal, az északamerikai 
Egyesült-Államokkal s a szomszéd területekkel 
volt jelentékeny. 

A vasutak hossza 20,907 km2 (1924-ben) s 
ebből állami 16,486 km. 
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Története: 0. helyzete a világháborúban és a 
világháború befejezése után hosszú ideig egyike 
volt a legsúlyosabbaknak. A nép nein akart részt
venni a háborúban és a Salandra-korniány, 
melyben a háborús párt lelke Sonnino Sidney 
báró, a hármasszövetség egyik régi oszlopa 
volt, csak akkor volt hajlandó csatlakozni, midőn 
az 1915 ápr. 26-iki londoni szerződés behunyt 
szemmel Ígérte meg mindazoknak a követelések
nek a teljesítését, amelyeket az olasz érdekek ne
vében felállítottak. Az öreg G-iolitti tehát későn 
szólítqtta Salandrát lemondásra máj. 13., mert a 
kormány akkor már elkötelezte magát. III. Vik
tor Emánuel a kötelezettség beváltása végett 
máj. 17. ismét a Salandra-korm&nyt erősítette 
meg, mire a kamara máj. 20. 407:74 szavazattal 
a háború mellett határozott, a szenátus óriási 
többséggel vette tudomásul, és erre az olasz 
haderő megindult Ausztria-Magyarország ellen. 

Csakhamar kitűnt azonban, hogy az isonzói 
•csatákban a védőket kisérte siker, mire Salandrát 
1916 jún. 10. leszavazták és helyét 18-án az 
öreg Boselli foglalta el, aki azonban Sonninót 
•megtartotta. Az országon csakhamar a kimerülés 
jelei mutatkoztak és 1917 aug. 22. a turini nép 
a kenyérhiány miatt nyilt lázadásban tört ki. 
Okt. 26. Bosellit a kamarában leszavazták, mire 
helyét 30-án Orlando Viktor Emánuel foglalta 
el, ki Sonninót szintén megtartotta ugyan, a 
•pénzügyek vezetésére azonban a katolikus nép
párt, a popolari vezérét, Nitti Francescót is a 
kormányba hívta. 

Mikor a háború befejezése után a londoni 
szerződést erősen megnyirbálták és a kamara 
Orlandót 1919 jún. 20. leszavazta, Nitti kezébe 
került a hatalom. Nitti nov. 16. választást ren
delt el, de a popolari csak 102 mandátumot 
tudtak biztosítani, a háború terhei miatt elégü
letlen nép az ellenzék mögé sorakozott. Nitti 
a kisebbségi kormány élén is megmaradt és 
csak 1920 jún. 9. engedte át helyét Giolitti-
mak. Azóta 0. a háborús szerzemények követ
keztében területében megnövekedett ugyan, e 
hatalmi állást azonban belső erők nem támasz
tották alá. Giolittinak még nagyobb gondot oko
zott az, hogy Franciaország a kontinens kizáró
lagos vezetését magának igényelte és egyetlen 
vetélytársát O.-banlátván.O.ellenségeivel szövet
kezett, mint azt az 1919. francia-szerb szövetség 
mutatta. Qiolitti tehát egymásután kivonult Albá
niából, a görög szigetekről és Dalmáciából, mi
által kelet felől sikerült határait fedeznie. Ez 
volt az értelme az 1920' aug. 4-iki olasz-albán, 
az aug. 10-iki olasz-görög és a nov. 12-iki olasz-
szerb (rapallói) egyezményeknek, melyeknek ered- j 
menyeként csupán Fiumét sikerült az olasz ér-1 
•dekkörben megtartania. 

E visszavonulás egyébként a kellő időben tör-! 
tént, mert szeptemberben már kommunista zavar- j 
gások ütötték fel fejőket; ezek a meg-megújuló | 
küzdelmek vezettek azután a fascista-kommunista 
háborúhoz. Az 1921 máj. 15. választásokban a 
popolari és a szocialisták vezettek, Giolitti azon
ban a szélső elemek mérkőzése közben júl. 4. 
Bonominak engedte át helyét, ki után 1922 febr. 
18. De Facta már csak hivatalnokkormányt ala

kított. Júl.-ban De Facta is megbukott és né
hány nappal azután, 31-én általános sztrájk tört 
ki, mi a szemben álló ellenfelek erőpróbáját hívta 
ki. Mussolini fascista vezér jól szervezett had
osztályai élén aug. 3. úrrá lett az anarchia fölött 
és ettől kezdve a fascisták az államban külön 
államhatalmat képviseltek. 

Tényleges hatalmukat most a kormányzat 
megszerzésére fordították ós Mussolini okt. 25. 
a Róma ellen vonulást rendelte el. Másnap De 
Facta lemondott, a király a korona megmentése 
érdekében 29-én Mussolinit nevezte ki miniszter
elnökévé. Mussolini okt. 30. csapatai élén Rómát 
birtokba vette, mire a kamara 316 :116 szava
zattal bizalmát fejezte ki az új kormány iránt. A 
fascista hadsereg dec. 26. egyesült a királyi 
haderővel, mire a kormányzat teljesen Mus
solini birtokába ment át. 

Az kétségtelen, hogy a fascizmus és Mussolini 
O.-t legnehezebb perceiben mentették meg és az 
országnakrégóta hiányzó nyugalmát adták vissza. 
A diktatúrának azonban otthon is ós a külpoliti
kában is megvoltak a maga nagy nehézségei. 
Otthon a párturalom monopóliuma állott elő, 
melynek a mérsékeltek részben meghódoltak, 
részben pedig a kormányhatalommal kerültek 
szembe, aminek nem csupán Nitti vezérnek szám
űzetése lett a következménye, hanem az is, hogy 
az 1924 ápr. 6. választásokon a popolari párt 
döntő arányú vereséget szenvedett, mert Mus
solini 376:180 arányú győzelmet aratott. 

Mussolini külpolitikája helyre kívánta hozni 
azt a mulasztást, amit az előző kormányok volta
képen a meg nem oldott belső betegség következ
tében követtek el. O. a történelemben először 
szárnyalta túl Franciaországot s felkeltette annak 
féltékenységét, s 0. az összes dunai ós balkáni 
országokkal azért törekszik jó viszonyban lenni, 
hogy hátában fedezze magát Franciaország ellen, 
amelynek rovására a Földközi tengeren O. érvé
nyesülésének igazi útja fekszik. 1927 ápr. 5. 
Rómában gróf Bethlen István miniszterelnök alá
írta az olasz-magyar barátsági ós döntőbírósági 
szerződést. V. ö.: Bergmann H., L'Italie 1911— 
1922 (Paris 1924); Angeli, Guerra vinta pa-ce 
perduta (1921); Mussolini, Discorsi politiei 
(1911); u. a., Lapace sociale e l'awenire d'Italia 
(1924); Alazard, Communisme e fascio en Italie 
(1922); Gorgolini, II fascismo nella vita ita-
liana(1922); Salvemini, Ilpartitopopolare(1922); 
Tittoni, Modern Italy (1922); d'Annunzio, Par 
l'Italia degli Italiani (1923); Bissolati, La politica 
estera dell'Italia 1897—920 (1923); Scotthoefer, 
Sinn und Wirklichkeit d. Fascismus (1924); Fer-
rero, Da Fiume a Roma (1924); Joly, Les crises 
sociales de l'Italie (1924). 

Olasztelek (Tilisoara), Udvarhely vármegye. 
(Tr. R.) 

Olcs (Oci), Arad vm. (Tr. R.) 
Olcsa (Olcea), Bihar vm. (Tr. R.) 
Olosva, kisk. Szatmár, Ugocsa ós Bereg közig. 

egy. egyes, vm., (1920) 947 lak. 
Olcsvaapáti, kísk. Szatmár, Ugocsa és Bereg 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 828 lak. 
Old, kisk. Baranya vármegyében, (1920) 445 

lakossal. 
46 • 
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Oldallala (Stranské u Tornáié), Göinör és 
Kishont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Oldbury (ejtsd: —bori), angol gyárváros Wor-
cester grófságban, (1921) 36,908 lak. 

Olde, Hans, német festő, megh. Kasselban 
1917 okt. 

Oldenberg, Hermann, német szanszkrit-nyel
vész, megh. ööttingenben 1920 márc. 27. 

Oldenburg (1. XIV. köt.), köztársaság s aNémet-
birodalom egyik szövetséges állama, (1925)553,670 
lak. Fővárosa 0., (1920) 50,951 lak. Alkotmánya 
1919 jún. 17. kelt. Képviselőháza 40 három évre 
választott tagból áll. A minisztériumot az ország
gyűlés választja s a legfőbb állami törvényszék 
vád alá helyezheti. 

Oldham (ejtsd: — hem), város Angliában, (1921) 
145,001 lak. 

Old Moukland (ejtsd: — íend), angol város Skót
országban, (1921) 62,669 lak. 

Óléc (Stari Lee), Torontál vm. (Tr. SzHSz.) 
Olgya (Old'a), Pozsony vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

"Ol igotoma (áiiat), 1. Embiidina. (XX. k.) 
Ollétejed (Ollétejed), Pozsony vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Ollóság (Olosag), Krassó-Szöróny vm. (Tr.R.) 
Olmányialva (Ülmanka), Zólyom vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Ólmod, kisk. Sopron vm., (1920) 309 lak. 
Olmütz (Olomouc), város Cseh-Szlovákiában, 

(192D 57,206 lak. 
•Olosz Lajos (kisjenői), költő ós ügyvéd, szül. 

Ágyán (Arad vm.) 1891. Komolyhangú lírai ver
selő munkája: Gladiátor-arc. (versek, Kolozsvár 
1923). 

Olshausen, 1. Róbert von, német nöorvos, 
megh. Berlinben 1915 febr. 1. 

2. O., Justus, jogtudós, megh. Wernigerodó-
ban 1924 márc. 14. 

Oltalsósebes (§ébisul dejos), Szeben vmegye. 
(Tr. R.) 

Oltárc, kisk. Zala vm., (1920) 996 lak. 
Oltay Károly, műegyetemi tanár, a Magy. Tud. 

Akadémia 1918. levelező, a Szt. István Akadémia 
1921. rendes tagjául választotta. Újabb művei: 
A nehézséggyorsulás budapesti értékének meg
határozása (Budapest 1917); Relatíve Bestim-
mung der Schwerkraft in Budapest (u. 0. 1917); 
Geodézia (tan- ós kézikönyv 4 köt.-ben, u. o. 
1919—20); A geodézia elemei (u. o. 1921); Geo
dézia (II. f., u. 0,1923); Logarühmuskónyv négy 
számjeggyel (u. o. 1924); A szabatos prizmás 
tahiméter (u. o. 1918). Ezenkívül számos tanul
mányt írt a felső geodézia köréből a Magyar 
Mérnök és Építész Egylet Közlönyébe, a Math. és 
Természettud. Értesítőbe, a Vízügyi Közlemé
nyekbe és a Technikába. 1925 óta szerkeszti a 
Geodéziai Közlönyt. 

Oltbogát (Boqata olteana), Kis-Küküllő vm. 
(Tr. R.) 

Oltielsősebes (Sebisul de sus), Szeben vm. 
(Tr. R.) 

Olthévíz (Hoghiz), Nagy-Küküllő vm. (Tr. R.) 
Olthidegkút (Fantána), Nagy-Küküllő vm. 

(Tr.-R.) 
Oltrákovica (Bacovifa), Szeben vm. (Tr. R.) 
Oltszakadát (Sácádate), Szeben vm. (Tr. R.) 

Oltszem (Ölteni), község Háromszék várme
gyében. (Tr. R.) 

Ólubló (Áltlublau), Szepes vármegye, d9i9>' 
1716 lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Olysó (Ol'sov), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
*Ó-magyar Mária-siralom, az ismert legrégibb-

magyar vers és a Halotti Beszéd után a második 
legrégibb összefüggő szövegű magyar nyelv
emlék a XIII. és XIV. sz. fordulójáról. 1922. 
ápr.-ban került elő egy XIII. sz.-i Sermones o.t. 
szentbeszédeket és bibliai szövegmagyarázato
kat (expositiones) tartalmazó olaszországi ere
detű latin kódexben, melyet Jacques Rosenthal 
müncheni antikvárius 1910. Toscanában vásá
rolt. A kódexet a könyvkereskedőtől az a német 
jóvátételi bizottság szerezte meg, melynek fel
adata volt, hogy a német hadsereg által 1914. 
elpusztított belgiumi, löweni (Louvain) egyetemi 
könyvtár tönkrement kódex-, kézirat- és könyv-
anyagát megfelelő értékek összevásárlásával 
pótolja. Az összegyűjtött kódexanyag lajstromo
zása közben a müncheni bajor állami könyvtár 
kézirattárának igazgatója, Leidinger György 
egyetemi tanár vette észre a latin kódexben az 
előtte ismeretlen, idegen nyelvű szöveget, fel
hívta rá a magyarul is értő Bábinger Ferene 
egyetemi magántanárnak, az 1515-iki konstanti
nápolyi magyar rovásírásos emlék felfedezőjé
nek figyelmét, ki azután a felfedezésről Graqger 
Róbertet, a berlini egyetemen a magyar nyelv
nek és irodalomnak tanárát és az ottani Colle-
gium Hungaricum igazgatóját értesítette. A ma
gyar kultuszminisztérium a kódex tanulmányo
zására és a rendkívüli becses magyar nyelvemlék, 
korának s hiteles szövegének megállapítására 
szakértőül Jakubovich Emil magyar nemzeti, 
múzeumi igazgatóőrt küldte ki. A kis 8-adrétü, 
302 pergamenlevélből álló latin kódex törzsszö
vege olasz domonkosrendi szerzetes munkája. 
Kevéssel megírása után, 1300 körül, úgy lehet 
Bolognában, magyar dominikánusok kezébe ke
rült, kik a kódex üresen maradt hasábjaira,, 
lapszéleire latin nyelvű teológiai jegyzeteket, 
szentbeszéd-fogalmazványokat, domonkosrendi 
legendákat, sőt néhány magyar nyelvű sorközi 
glosszát is írtak. Egyikük a kódex 199a. lapjá
nak beiratlanul maradt másfél hasábjára lejegy
zett egy tévesen szt. Bernátnak tulajdonított, de-
G. M. Dreves megállapítása szerint Godefridus 
de Sancto Victore (Geoffroi de Breteuil, St.-Vic-
tori subprior, megh. 1196) által szerzett verses 
latin Mária-siralmat (Planctus sanctae Mariae, 
matris Domini super unicum filium suum, pen-
dentem in cruce). 

E latin siralomnak meglepően kifejlett stilus-
kószségre és költői érzékre valló, jó ritmusú és 
rímelésű, a latin eredeti alliterációit ügyesen 
visszaadó, művészies, szabad magyar fordítása, 
helyesebben átdolgozása vagy utánköltése 37 
soros nyelvomlékünk, a legrégibb, helyenkint 
klasszikus szépségű magyar verses emlék, me
lyet ugyanazon kéz írt le a kódex 134b. lapjának 
2 hasábjára. Fájdalom, a magyar szöveg első 
hasábjának nagy részét, az egésznek mintegy 
felét egy későbbi, a magyar szöveget nyilván 
már nem értő, jámbor szerzetes, ki a barbár 
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nyelven irt verssorok mögött profán értelmet 
sejtett, csaknem teljesen kivakarta (Így pusztult 
el számos külföldre került magyar nyelvemlé
künk, a kötéstáblának felszabdalt Königsbergi 
Töredék kódexe, a Mondseei magyar tízparan
csolat nagy része stb.). A sikerült fényképezés 
•azonban az egész kitörölt szöveget újra előhozta, 
úgy hogy a kiküldött szakértő gyakorlott szeme 
a nyelvemléket az utolsó betűig elolvasta. 

Jákubovich Emil jegyzeteinek felhasználásá
val kiadta Gragger Róbert (Magyar Nyelv, 1923. 
•és Ungarische Jahrbücher III., hasonmásokkal 
és különnyomatokban is). Verstani szépségeit 
Négyesy László méltatta a Szent István Aka
démia Í927 febr. 11-iki és a Magyar Nyelvtudo
mányi Társaság u. a. évi febr. 15-iki ülésén. 
A Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi 
Könyvtára megindította már az akciót, hogy a 
becses emléket őrző kódex Löwenből alkalmas 
csere útján hazánkba kerüljön. 

Omaha, város Nebraska államban az Bgyesült-
jlllamokban, (1925) 211,739 lak. 

Ómajor (Vysné Sváby), Szepes vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Ómalomsok, kisk. Győr, Mosón és Pozsony 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 244 lak. 
Omán (ang. Muscat), angol védnökség alatt 

álló arab szultánság Arábia K.-i részén, ter. 
150,900 km", 500,000 lak. Fővárosa Maszkát. 

Omán, 1. Charles William Chadwick, sir, 
«ngol történetíró, 1919. az oxfordi egyetem par
lamenti képviselője lett. Ujabb művei: History 
of Bngland before the Norman Conquest (1910); 
The great revolt (1906). 
*2. 0. John Campbell, angol indológus, szül. 

Kalkuttában 1841. Több indiai egyetemnek volt 
tanára. Főbb művei főleg az indiai miszticizmus-
•sal foglalkoznak. 

Omány, kisk. Borsod, Gömör és Kishont 
közig. egy. egyes, vm., (1920) 657 lak. 

Ombod (Ambud), Szatmár vm. (Tr. R.1 
Omboztelke (Imbuz), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Omdurman, város Angol-Egyiptomi-Szudán-

%an, (1922) 78,624 lak. 
Omer Chajjám, perzsa költő Rubáiját c. köte-

stét ford. Szabó Lőrinc (1920). 
Omlás (Amnas), Szeben vm. (Tr. R.) 
Omlásalja (Malut), Szolnok-Doboka vm. 

,<Tr. R.) 
Omlód (Omoljica), Torontál vm., (192D 5237 

lak. (Tr. SzHSz.) 
Ómoldova (Móldova veche), Krassó-Szörény 

vm. (Tr. R.) 
Omoljica = Omlód. 
Omor (Omor), Temes vm. (Tr. R.) 
Ompolygalac (Galati), Alsó-Fehér vármegye. 

<Tr. R.) 
Ompolygyepü (Presaca), Alsó-Fehér vm. 

(Tr. R.) 
Ompolykisfalud (Micesti), Alsó-Fehér vm. 

<Tr. R.) 
Ompolykövesd (Petrángeni), Alsó-Fehér vm. 

(Tr. R.) 
Ompolymező (Poiana Ampoiului), Alsó-

Fehér vm. (Tr. R.) 
Cmpolyszáda (Gaureni), Alsó-Fehér vm. 

(Tr. R,j 

Omszk (Omsk), kormányzóság Szovjetorosz
ország ázsiai részében, ter. 250,114 kms, (1920) 
1.649,958 lak., fővárosa 0., (1923) 143,000 lak. 
*Omuda, japáni város, (1921) 64,317 lak. 
•Oncken, Hermann, német történetíró, szül. 

Oldenburgban 1869 nov. 16.1907 óta a heidelbergi 
egyetem tanára. Müvei: Lassalle (1920); Bennig-
sen (2 köt, 1909); Historisch-politische Aufsátze 
(2 köt., 1914); Grossherzog Friedr. v. Baden u. 
die deutsche Politik v. 1854—71 (2 köt.,1926—27). 
Szerkesztője az Allgemeine Staatengeschichte 
gyűjteménynek. 

Ond, kisk. Zemplén vm., (1920) 677 lak. 
Ondavafő (Ondavka), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Ondód, kisk. Vas vm., (1920) 815 lak. 
Ondriczek, Franz, cseh hegedűművész, megh. 

Milanóban 1922 ápr. 12. 
*0'Neill, Eugene Gladestone, amerikai színmű

író, szül. New Yorkban 1888 okt. 16. A Har
vard-egyetemen tanult, közben matróz, színész 
és reporter volt. Drámáival gyors sikert aratott 
s kétszer elnyerte a Pulitzer-díjat, Beyond the 
horizon (1920) és Anna Christie (1922) c. drámái
val, melyek a kis emberek és matrózok életéből 
merítik tárgyukat. Összes művei 2 kötetben je
lentek meg 1924. 

Onga, nagyk. Abaúj-Torna vm., (1920) 1784 lak. 
Ónod, nagyk. Borsod, Gömör és Kishont 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 2261 lak. 
Ónodi Adolf, orvostanár, megh. Budapesten, 

1919 nov. 15. Újabb munkája: Az orr, száj, garat, 
gége és légcső bántalmai (1919). 

Ónok (Bárlea), Szolnok-Doboka vm. (Tr. R.) 
Onor (Norovce), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Ontario, Kanada brit domínium egyik tarto

mánya, ter. 1.054,800 km*, (1921) 2.933,662 lakos
sal. Fővárosa Toronto. 

ÓpalánkafStara Palanka), Bács-Bodrog vm., 
(192D 5462 lak. (Tr. SzHSz.) 

O^áXh^ffj(Zamutov), Zemplén vm.(Tr. Cs.-Szl.) 
Opálos (Pdulis), Arad vm. (Tr. R.) 
Ópályi,nagyk."&aímár, Ugocsa ésBereg közig. 

egy. egyes, vm., (1920) 2099 lak. 
Opava = Apafalva. 
Ópáva (Opovo), Torontál vm., (1921) 3960 lak. 

(Tr. SzHSz.) 
Opció (1. XIV. k.).Tekintettel az ország megcson

kítására, a trianoni békeszerződés 63. és 64. cikke 
szabályozza az 0. lehetőségót. Ezek szerint 1. az, 
aki a békeszerződés értelmében magyar állampol
gárságát elveszti, annak az államnak az állampol
gárságát igényelheti, melynek területén volt az 
illetősége, mielőtt illetőségét az átcsatolt terüle
ten megszerezte (63. cikk); 2. az, akinek a volt 
osztrák-magyar monarchiához tartozó valamely 
területén van az illetősége, de ott a lakosság több
ségétől fajra vagy nyelvre eltér, annak az utód
államnak javára optálhat, amelyben a lakosság 
többsége vele azonos fajú vagy nyelvű (64. eikk). 
Ez utóbbi ú. n. faji 0. lehetővé tette, hogy a volt 
kettős monarchia területén bárhol lakó magyarok 
eddigi állampolgárságukra és illetőségükre való 
tekintet nélkül magyar állampolgárokká lehettek. 
Az 0. gyakorlására a békeszerződés életbeléptétől 
(1921 júl. 26.) számítva a 63. eikk esetében egy 
év, a 64. cikk esetében egy fél év állott rendel-
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kezesre. Az optálással a békeszerződés értelmében 
az a kötelezettség jár, hogy az illetők egy éven 
belül kötelesek lakhelyüket annak az államnak 
területére áthelyezni, amelynek állampolgárságát 
optálták. Az optálók az elhagyott állam területén 
levő ingatlanaikat a szerződés szerint megtart
hatják, ingó vagyonukat pedig magukkal vihetik. 
A magyar állampolgárságra optálók belföldi köz
ségi illetőségét az 1922. XVII. t.-c. 24. §-a szerint 
lehetőleg az 1886. XXII. t.-c.-ben foglalt elvek 
alapján első és utolsó fokon a belügyminiszter 
állapítja meg. 

Ópécska (Pecica romána), Arad vm., (1920) 
9440 lak. (Tr. R.) 

Ópiski (Simeria), Hunyad vm. (Tr. E.) 
*©pis t l i©g©neata (áiiat), 1. Progoneata. (XX. 

kötet.) 
*Opland, kerület Norvégiában, ter. 25,258 km2, 

(W2S) 134,385 lak. 
*Oppel Magda, festő, szül. Győrött 1884. Buda

pesten tanult festeni Hegedűs Lászlónál s 1905 
óta vesz részt a kiállításokon, többnyire virág-
csendéletképekkeL 1911-ben megkapta a br. Har
kányi-díjat. 

Oppeln, város Poroszországban, (1925) 41,458 
lakossal. 

Oppenheim, Hermáim, német orvostanár, 
megh. Berlinben 1919 máj. 22. Ujabb művei: 
Die Neurosen infolge von Kriegsverletzungen 
(1916); Beitrage zur Kenntniss d.Kriegsverletzun-
gen d. poripherisehen Nervensystems (1917); 
Stand d. Lehre von den Kriegs- und Unfalls-
neurosen (1918). 

Oppenheimer, Franz, német nemzetgazdász 
és szociológus a frankfurti egyetem tanára. Ujabb 
munkái: Grossgrundeigentum und sociale Prage 
(1903 és 1922): Weltwirtsehaft und National-
wirtschaft (1915); Grundlagen der Marx'schen 
Gesellschaftslehre (1905). Magyarul megjelent: 
A szociális kérdés (ford. Kovács Gábor, 1918). 

Oprakercisora (Oprea Gárfisoara), Pogaras 
vm. (Tr. R.) 

Optálás, 1. Opció. (XX. köt.) 
Optikai pirométer, a sugárzási törvényeken 

alapuló készülék igen magas (több ezer foknyi) 
hőmérsékletek mérésére. A fekete test sugárzá
sának színképében az energia elosztását előtün
tető görbék (1. Kvantumelmélet, 1. ábra) alapján 
látni lehet, hogy a színkép bizonyos keskeny ré
szébe eső (határozott színű) kisugárzott energia 
mennyisége a hőmérséklettel rohamosan növe
kedik. A 1 abszolút hőmérséklet és egy határo
zott X0 hullámhosszúságú kisugárzott energia E 
mennyisége közötti összefüggést az ú. n. izokro-
matikus görbe állítja elő. Ez különösen egyszerű 
alakú, nevezetesen egyenes lesz, ha nem az 
(E, T), hanem a 

( l og E, - 1 - ) 

koordináta rendszerben rajzoljuk fel (1. ábra). 
E görbe alapján, ha egy test sugárzásában egyet
len színre vonatkozólag a kisugárzott energia 
mennyiségét spektrálfotométerrel meghatároz
zuk, a görbéből a test hőmérséklete kivehető. 
A pirométer tehát lényegében egy spektrálfoto-

méter, mellyel pl. egy meghatározott vörös hul
lámhosszúságra vonatkozólag összehasonlítjuk, 
a keresett hőmérsékletű sugárzó test sugárzását 
egy előirt potenciálkülönbség és áramerősség-
mellett izzó lámpa sugárzásával. A skála, melyen 
a fotometrálás eredménye leolvasható, mindjárt 

úgy lehet berendezve, hogy rajta az izokroma-
tikus görbe alapjain bejegyzett hőmérsékletek 
olvashatók le. Igaz, hogy a fekete test sugárzá
sától az egyéb izzó anyagok sugárzása külön
bözik, de az itt nem játszik szerepet. Ez össze
függ avval, hogy U-nek csak logaritmusára van 
szükség. Miért is, ha maga a fotometrálás nem is-
nagyon pontos, az abszolút hőmérsékletre mégis 
pontos értéket kapunk. Az O. kényelmesen hasz
nálható kohóban izzó anyagok stb. hőmérsék
letének meghatározására. 

Óradna (Rodna veche), Beszterce-Naszód vm., 
(1920) 5154 lak. (Tr. R.) 

Oran, Algir francia gyarmat egyik départe-
mentja, ter. 66.202 km.», (1921) 1.280,051 lak.,, 
fővárosa 0., 146,156 lak. 

Orange (ejtsd: orendzs), város az északamerikat 
Egyesült-Államokban, NewYersey államban, d920> 
33,239 lak. — East-O., város u. o., 50,587 lak. 

*Oranje szabadállam (TJie Orange Free State; 
Oranje Vrijstaat), a Délafrikai Unió egyik tar
tománya, ter. 128,580 km2, (1921) 628,827 lak., 
közto 188,600 fehér. Fővárosa Bloemfontein. 

Orastie = Szászváros. 
Oravicabánya (Oravifa montana), Kras9ó-

Szörény vm., (1920) 3082 lak. (Tr. R.) 
Oravicaialu (Oravifa romána), Krassó-

Szörény vm. (Tr. R.) 
Oravita montana = Oravicabánya. 
Oravka (Orawka), Árva vm. (Tr. L.) 
Orbaitelek (Télechia), Háromszék vármegye--

(Tr. R.) 
•Orbán 1. Antal, szobrász, szül. Pusztakalátt 

(Hunyad vm.) 1887 ápr. 24. Művészeti tanulmá
nyait az Iparművészeti Iskolán, a brüsszeli aka
démián és Parisban végezte s Budapesten letele
pedve, 1919. az Iparművészeti Iskolának lett 
tanára. A Szépművészeti Múzeum megszerezte 
Tanulmányfej c. bronz-müvét. 



OrbAnfalu — 727 Orkuta 

*2. 0- Dezső, festő, szül. Győrött 1884 nov. 26. 
Előbb bölcsészeti tanulmányokat folytatott a 
budapesti egyetemen, azután a párisi Julián-
iskolában festeni tanult s 1905 óta vett részt a 
kiállításokon. Egyik tagja volta Nyolcakm&vész-
csoportnak s aktokat és tájképeket állított ki 
1917. a Könyves Kálmán szalonjában, 1925. az 
Ernst-Muzeumban, egyre jobban a kolorisztikus 
irányba fejlődő stílusban (Gyárváros, Utolsó 
napsugarak, Kikötő Dieppében stb.). 
*3. 0. Gábor, festő, a nagyhírű komáromi rajz

iskola tanára, működött 1795 és 1840 közt. Az 
iskola művészetre és müiparra készített elő, 
szorgalmasan látogatta egyebek közt Jókai Mór 
is. Rajzai az 1829-iki Urániában jelentek meg, 
a pozsonymegy ei farkas völgyi vár képe 1840 
körül litografikns sokszorításban terjedt el. 
1834-ben néhány képet (Hunyady, bibliai motí
vumok) állított ki a pesti «mü-kitételen». 

Orbánfala (Urbersdorf), Vas vm., (Tr. A.) 
Orbányosfa, kisk. Zala vm. (1920) 141 lak. 

*Orbók 1. Attila, író, hírlapíró, szül. Pozsony
ban 1888 szept. 17. Középiskolai tanulmányait 
Kolozsvárt elvégezvén, u. o., Münchenben és 
Parisban jogot hallgatott. A kolozsvári egyete
men 1910. avatták doktorrá. Hírlapírói mun
kásságát a kolozsvári lapoknál (Ellenzék, Kolozs
vári Hirlap) kezdte, majd a fővárosban a Pesti 
Hírlapnál, Pesti Naplónál és a Magyarországnál 
dolgozott. Sokat utazott külföldön és 1918 nov.— 
dee.-ben az Andrássy-féle diplomáciai misszió 
sajtómegbízottja volt Svájcban, ahol akkor 44 
cikket írt a magyar helyzetről a különböző en-
tente- és semleges lapokba. Politikai munkái kö-
zül,nagyobb föltűnést keltett a forradalom után 
kiadott Ki árulta él a hazát ? (1919) c. munkája, 
amelyben az összeomlás okaival foglalkozik. 
1920—1922-ig mint kisgazdapárti, később párton
kívüli képviselő tagja volt a nemzetgyűlésnek. 
Színdarabjai a fővárosi és a külföldi színpadokon 
kerültek színre. Fordította Jules Renard, Anatole 
Francé, Maupassant és Baraud munkáit. Müvei: 
Tisza és a külföld (Budapest 1917);^. söröző halott 
(karcolatok a pesti életről (u. o. 1917); Ki árulta 
el a hazát ? (politikai röpirat a Károlyi-kormány 
külpolitikájáról, u. o. 1910); A tünemény (víg
játék 3 felv., u. 0. 1923, Renaissance Színház, 
Parisban is szinrekerült a Théatre des Nouveau-
tésban, azonkívül több külföldi városban); Le 
poéte (u. o. 1924); Der Komét (vígjáték 3 felv., 
Bécs 1925, Komödienhaus); Párisi Notesz (azok
nak, akik Parisba mennek, Budapest 1925); A 
színésznő (reg. u. o. 1926); A meztelen asszony 
(1927); Budapesti notesz (sajtó alatt). Németül 
hat színműve jelent meg Ein diskreter Junge 
(1922) címen. Sok novellája jelent meg külföldi 
lapokban Jean Blaise és Gorillo de Ortiz ál
néven. Szerkesztője a Politikai Évkönyvnek. 
*2. 0- Lóránt (írói nevén : Lorenzo Azértis), 

tanár és író, előbbinek testvére, szül. Pozsonyban, 
1884 márc. 4., megh. Barcelonában, 1924 jún. 21. 
Középiskolai tanulmányait Pozsonyban elvégez
vén, a budapesti egyetem bölcsészeti karán tanári 
és doktori oklevelet szerzett. 1913-ig Budapesten 
felsőkereskedelmiiskolai tanár volt A világháború 
kitörésekor sikerült Parisból Spanyolországba 

jutnia s ott spanyol író lett Lorenzo Azértis 
álnéven. Nevét halálakor csaknem az egész latin 
világ ismerte. Színdarabjait játszották Madrid, 
Barcelona, Buenos-Ayres, Rio de Janeiro, Bécs, 
Berlin, London, New York, Róma és Velence 
színházaiban. Kivált vígjátékokat i r t ; közülük 
A tündér címűt a Vígszínház 1915. színre hozta 
Ez az egyetlen darabja, amelyet a magyar közön
ség ismer. Egyéb munkái: Casanova; Stephen-
son; A mester öccse; Duverny asszony két 
fia; Bagdad felé; Sivatag; Goya és Mária; az 
utóbbi az egyetlen magyar tárgyú. Valamennyit 
spanyolul irta. Magyarul irt tudományos műve: 
A de Yigny költészete (1906). Ó alapította az 
első magyar művészi bábszínházat 1913-ban.. 
Halála első évfordulóján Spanyolország minden 
színtársulata az ő darabját játszotta. 

Orci, kisk. Somogy vm., (1920) 435 lak. 
Orcifalva (Cocota), Temes vm. (Tr. R.) 
Orczy 1. Béla báró, országbíró, megh. Bécsben 

1917 febr. 7. 
2. O. Lőrinc báró, költő, újabb bibliográfiája: 

Kristóf György, Barcsai és O. (Egy. Phil. Közi., 
1914); Császár Elemér, 0. (ír. Közi., 1916); Fest 
Sándor, Angol irodalmi hatások hazánkban 
(1917). 

3. 0. Emma bárónő, angol írónő, műveinek 
újabb magyar fordításai: Lady Molby kalandjai 
(ford. Kisléghi Kálmán, 1917, 2. sorozat, ford. 
Fayer Kata, 1919); Adjátok meg (ford. Pogány 
Kázmér, 1925). 

Orda, kisk. Somogy vm., (1920) 542 lak. 
Ordas, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 

(1920) 812 Uk. 
Ordasfalva (Oreské pri Starom), Zemplén 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Ordasmező (Pojána is Valeajepi), Hunyad 

vm. (Tr. R.) 
Ordonneau, Maurice, francia író, megh. Paris

ban 1916 nov. 
*Orechovo-Suevo, város Szovjet-Oroszország

ban, (1920) 37,151 lak. 
Oregon, az északamerikai Egyesült-Államok 

egyike, ter. 250,440 km2, (1920) 783,390 lak. Fő
városa Salem. 

Orel, Szovjet-Oroszország egyik kormányzó
sága, ter. 27,100 km2, (1920) 1.634,462 lak., fő
városa O., (192S) 72,000 lak. 

Orenburg, város Szovjet-Oroszországban, ré
gebben 0. megszűnt kormányzóság székhelye, 
(1920) 108,768 lak. 

Orense,tartoinány Spanyolországban, ter. 6979 
km2, (1920) 412,460 lak. 

*Oreopsittacns (állat), ]. Papagályok. (XV. k.) 
Orfalu, kisk. Vas vm., (1920) 281 iák. 
Orfü, kisk. Baranya vm., (1920) 227 lak. 
Orgovány, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 

(1920) 3276 lak. 
Oriente, Kuba-sziget egyik tartománya, ter. 

36,850 km2, (1923) 820,492 lak. 
Orihuela, város Spanyolországban Alicante 

tartományban, (1920) 37,180 lak. 
Orizaba, város Mexikóban, Veracruz tarto

mányban, (1921) 39,563 lak. 
Orkuta (Orkucany), Sáros vármegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
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Orlando, Vittorio Emanuele, olasz államférfi 
(1. XIV. k.), Giolitti-pártisága ellenére is sürgette 
Olaszország beavatkozását a háborúba. 1916-ban 
belügyminiszter lett, de súlyos támadásokban 
részesült, mert nem vetett gátat a szocialista agi-
tációnak, amelynek nagy része volt a caporettói 
vereségben. 1917-ben kormányt alakított és 1919 
jún.-ig volt miniszterelnök. 1919 dee.-ben a ka
mara elnökévé választották. Mussolini uralomra
jutásakor eleinte támogatta a fascismust, de Mat-
teotti meggyilkolása után megvonta támogatá
sát anélkül, hogy lemondott volna képviselői 
mandátumáról. Mikor azonban az 1925. palermói 
választásokon nyíltan antifaseista tábort szerve
zett, a fascisták győzelme után visszavonult. 

Orlát (Orlat), Szeben vm. (Tr. R.) 
Orléans, Loiret franciaországi département 

fővárosa, (1921) 69,048 lak. 
Orléans, francia hercegi ós királyi család. Fü

löp (Louis Phüippe Róbert), O.-i herceg, megh. 
Palermóbanl926 márc. 28., örökös hátrahagyása 
nélkül. A trónkövetelő Guise herceg lett. 

Orló (Orlov), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Orlóc (Horelica), Trencsén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Orlód (Orlovat), Torontál vm. (Tr. SzHSz.) 
Ormándlak, kisk. Zala vm., (1920) 273 lak. 
Ormány (Ormán), Szolnok-Doboka vm.(Tr. R.) 
Ormenisul de camp = Mezőörményes. 
Ormingya (Ormindea), Hunyad vm. (Tr. R.) 

*Ormoc, a Fülöp-szigetek egyik városa, (1918) 
31,000 lak. 

Ormod (Ormod), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Ormós (Yrhovaljan), Zala vm. (Tr. SzHSz.) 
Orne, départementPraneiaországban, ter. 6144 

km2, (1921) 274,814 lak. 
Oróo (Oravce), Zólyom vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Oromfalu (Orovnica), Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Oros, nagyk. Szabolcs ós Ung közig. egy. egyes. 

vm., (1920) 4908 lak. 
Orosháza, nagyk. Békés vm., (1920) 24,079 lak. 
Orosul nou = Avasújváros. 
Oroszborgó (Borgo-rus), Beszterce-Naszód 

vm. (Tr. R.) 
Oroszcsűr (Ruscior), Szeben vm. (Tr. R.) 
Oroszfája (Orosfaia), Kolozs vm. (Tr. R,) 
Oroszfalva (Ruseni), Szatmár vm. (Tr. R.) 
Oroszhegy (Dealul), Udvarhely vm. (Tr. R.) 
Oroszi, kisk. Veszprém vm., (1920) 525 lak. 
Oroszidecs (Deleni), Maros-Torda vm. (Tr. R.) 
Orosz irodalom (1. Orosz nyelv és irodalom, 

XIV. köt.). Az O. századunk második tizedében 
válságba jutott. A szimbolisztikus ábrázolásmódra 
mind az író, mind az olvasó ráunt. Gorjkij és 
Miroljubov, a finom, de szigorú kritikus, a nép-
költőktŐl és az ú. n. proletárköltőktől és íróktól 
várta az O. megújhodását. Gorjkij felhívást inté
zett a munkásokhoz, hogy küldjék be neki kéz
irataikat, mire 94 szerző 450 kéziratot (300 vers, 
8 dráma, többi elbeszélés) küldött. A jobbakat ki 
is adta a Proletárirók első almanachja c. 1914. 
A gyűjteményben szereplő ú. n. proletárirók közül 
egy sem vált ki, egyből sem lett költő, de eléggé 
tehetségesnek bizonyult Gerászimov, Kirikov 
és Rja Szádofjev. Hanem a parasztszármazású 
költők közt igazi költők akadtak. Jesszenin és 
Xtjujev vetekednek ősükkel, Koljcowal, de Ore-

sin, Sirjajev és mások is kiváló költők. Új esz
méket, gondolatokat, formákat és képeket vittek 
bele az O.-ba. A mező virágaiból kötöttek ko
szorút. Mint annak idején Koljcov, a mai paraszt
költők is dalosoknak nevezik magukat. A népdal 
szépségeire emlékeztet minden soruk. Témáik a 
falusi élettel vannak kapcsolatban, a paraszt ér
zés- és gondolatvilágát éneklik meg. Az O. sokat 
köszön nekik. Az újabb írók sokat tanultak tőlük, 
verseikből megismerték az élő népnyelv szépsé
geit, a nép lelkét s az irodalmat közelebb hozták 
az élethez. A legújabb O. demokratizálódott, ami 
elsősorban a népköltők érdeme. A népköltökön 
kívül a világháború idejében az ú. n. akmeisták 
vagy űscíamisíáí; váltak ki: Achmátova, Gumiljov 
és Gorodeckij az élükön. Az akmeizmus a 
szimbolizmusból fejlődött ki annak visszahatá
saként s jellemző rá, hogy minden tárgyat meg
foszt szimbólumától, vag5ris a hozzáfüződő gon
dolattól, érzéstől és hangulattól s klasszikus pon
tosságra s finomságra törekszik a verselésben. 
A futuristák az 1917. évi forradalmat megelőző 
időszakban semmi értékest sem alkottak, bár 
Igor Szeverjánin (szül. 1887) és Majakovszkij 
(szül. 1894) kiváló tehetség. A futurizmusból fej
lődött ki a forradalom után (1919) az imázsiniz-
mus, mely a régi művészetet rombolta a kommu
nista-kormány támogatásával, de új művészetet 
nem tudott alkotni. 

Az 1917. évi forradalom egyidőre véget vetett 
minden komoly irodalmi életnek, aminek részint 
lélektani, részint gazdasági s főleg politikai okai 
vannak. Az írók nagyrésze külföldre menekült 
(Andrejev megh. 1919., Arcybásev megh. Var
sóban 1927., Merezskovszkij, Hippius, Bunin, 
Teffi, Kuprin, Dymov, Avercsenko megh. 1925, 
Remizov stb.), az otthonmaradottak pedig a lét
fenntartásért küzdöttek, másrészt meg a szigorú 
cenzúra miatt nem írhattak. Az igazi nagy írók 
többsége a hazájában maradt {Blok, megh. 1921, 
Pj. Szologub, A. Bjelyj, Gorkij stb.) s több évi 
nélkülözés, szenvedés és kényszerhallgatás ntán 
1920 után ismét fölvette a tollat s ismét föllen
dült az O. 

Az emigráció újat nem alkotott. Az emigráns
írók kivétel nélkül mind régi témáikat régi mo
dorban variálják, sem tartalom, sem forma, sem 
nyelvezet tekintetében egy lépést sem tettek előre, 
úgy, hogyha évszám nem volnakönyveiken, jogo
san azt hinnők, hogy legalább is 25 év előtt írták 
legújabb müveiket. Epébe mártott tollal írnak 
elhagyott hazájukról s nem elég tárgyilagosak, 
mint azt Krásznov, Ghvosztov, Lappon t)ani-
levszkája, Bresko-Breskovszkij stb. regényei 
mutatják. Túlságos tendenciózusak a müveik s 
azt nem is tartják orosznak, aki nem pravoszláv 
vallású és nem monarchista. Igen tehetséges az 
emigrációban feltűnt Aldánov, de nemzetközi 
témákról nemzetközi szellemben ír. 

Oroszországban a bolsevista-kormány eleinte 
az ú. n. kollektív művészet megteremtésén fára
dozott. Ki akarta küszöbölni a régi esztétikai for
mákat s a régi művészi tartalmat, hogy az én 
helyét a művészetben a mi foglalja el, hogy a 
költő ne a saját érzelmeit énekelje meg, hanem 
a közös érzelmek és gondolatok tolmácsolója 
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legyen. Az irodalmat eleinte közönséges mester
ségnek fogta föl s az ú. n. proletárírókra és az 
imázsinisztákra bízta a müvelését, míg az igazi 
tehetségeket hallgatásra kényszeritette. Mivel 
a munkásság a kollektivizmus és a szakszervezet 
alapján áll, úgy gondolták, hogy a jövő művelt
ségét is ezen az alapon kell kiépíteni s hogy az 
író és költő munkáját éppen úgy lehet egy köz
pontból vezetni s irányítani, mint egy gyári üzem 
munkáját. B célból a munkások nagyobb helysé
gekben Proletkultokat, vagyis proletárműveltsé
get ápoló egyesületeket alapítottak. A kormány 
számos munkást fölmentett a gyári munka alól, 
hogy verseket és elbeszéléseket írjon. 1920-ban 
több mint 300 proletkult volt, melynek élén a 
Proletárírók Országos Asszociációja, vagyis a 
Vapp (vszer. asszoc. prol. piszatelij) áll s több 
folyóiratot adott ki, bár az értéktelen közlemé
nyeket még a munkások se akarták olvasni, ami
kor pedig 1920 után a nem proletár írók is föl
vehettek a tollat, a proletár-irodalom egyszerre 
lehanyatlott s a proletkultok száma egy év alatt 
300-ról 20-ra esett le s a megmaradtak is már 
szétoszlás előtt állanak. Mihelyt az állam meg
vonta tőlük a kizárólagos irásjogot, illetőleg azt 
másolóiak is megengedte s kezdetét vette az iro
dalmi verseny, az ú. n. proletár-irodalom meg
szűnt, mert egyetlen egy igazi író vagy költő sem 
akadt köztük és senki sem vette meg vagy olvasta 
verselményeiket. 

Nagy reményeket fűzött a bolseviki kormány 
a parasztköltőkhöz s eleinte támogatták is őket, 
de ezek közt igazi nagy költők akadtak, mint 
Jesszenin, Kljujev, Oresin, Sirjajev stb. s ezek 
individualistáknak bizonyultak, mint mintaképük 
Kóljcov. 1921. a kormány abbahagyta kísérlete-
ízeseit, mert az esztétika törvényei erősebbeknek 
bizonyultak, mint a kommunista elméletek; mire 
hosszú hallgatás után ismét megszólaltak az igazi 
tehetségek s már 1921. új virágzásnak induit az 
O. Eleinte számos rövidebb-hosszabb életű költői 
iskola alakul s manifesztumban tette közzé pro-
grammját (imázsinizmus, 1919; expresszioniz
mus, 1919; biokozmizmus, 1919; luminizmus, 
1921; nihilizmus, 1922; formlibrizmus, 1922; 
klasszicizmus, 1922; neoklasszicizmus, 1923; 
fuizmus, 1923; konstruldtvizmus, 1923; neo-
reálizmus stb.), de csak a klasszicizmus, neo
klasszicizmus és főleg a neoreálizmus bizonyult 
életképesnek. A régi szimbolisztikus iskola még 
nem tűnt el teljesen, mert vezérei közül még ma 
is él és ír Szologub Pjodor, lvánov Vjácseszláv, 
Bjelyj Andrej stb., de már nincs nagy jelentő
sége s helyét a neorealisztikus irányzat foglalta 
•el s az irodalmi vezetést az újabban feltűnt fiatal 
írók ós költők ragadták magukhoz. Az újabb köl
tők közül kiválnak: Áchmátova, Sagwján, 
Skapszkája, Cvjetajeva költőnők, valamint jesz-
szenin, Kljujev, Oresin, Sirjajev, Pászternák, 
s, fiatal prózaírók közül pedig Leonov, Pilnják, 
lvánov VF zevolod, Szejtullina, Bománov Pante-
lejmon, Neverov, Jákovlev, Fedin, Zoscsenko, 
Bábelj stb. A régi hagyományos úton jár Tolsztoj 
Alekszej (szül. 1882), Novikov (szül. 1876), 
Zájcev (szül. 1881) stb. Az ifjú írók és költők 
tudatosan új formákat keresnek, a múlt költői 

hagyományaiból minden szépet és értékest át
vesznek, de a változott viszonyokhoz alkalmaz
zák. Igen sokat tanulnak a népköltészetből, annak 
erős hatása van a legújabb O.-ra. Jellemző a leg
újabb írókra, hogy csaknem mind szlávofllok 8 
bár becsülik, de nem szeretik Európa gépies civi
lizációját s kultúráját s inkább a bűbájos kelet 
lelki kultúrája felé vonzódnak. Mind a mai életet 
írják le s ezért a bolsevizmus korának a törté
nete benne van a szépirodalomban. Nagyobbóra 
Tolsztoj Leó modorában írnak. Müveiknek rend
szerint az egész nemzet, egy falu vagy egy tár
sadalmi osztály a hőse és csak ezen a kereten belül 
vannak kimagasló egyéniségek, akiket pontosan 
igyekeznek megrajzolni. A nyelvben is nagy vál
tozást látunk, mert az újabb írók az élő népnyel
ven írnak és szakítottak az eddigi irodalmi nyelv 
merev szabályaival. Ma újabb virágzásnak indult 
az O. s egészséges újjászületés előtt áll. Visszatért 
az élethez, a hazai talajhoz, a nemzeti hagyomá-
mányokhoz, erősen demokratizálódott s az egész 
nemzet közkincsévé lett. 

A kisorosz (rutén, ukrán) irodalomban a mo
dernisták az orosz A. Bjelyj hatása alatt állot
tak s az úttörők között Kobiljánszka Olga 
(1853—1918), O. Jáckiv és Chotkevics voltak a 
legkiválóbbak. A költők között Oleszj a legkivá
lóbb. Az 1917-iki forradalom után a kisorosz iro
dalom is virágzásnak induit, mert a cárizmus 
bukásával ledültek a nyelvi korlátok, Ukránia 
területén a kisorosz (ukrán) nyelv lett hivatalos 
nyelvvé, de a bolsevista cenzúra megnehezíti az 
irodalom föllendülését. A két uralkodó irányzat 
a kollektivizmus és az ultraindividuálizmus. 
Mint az O.-ban, úgy itt is kudarccal végződött a 
kollektivirodalom megteremtésére irányuló kí
sérlet, a másik irányzat legkiválóbb írói (Vinni-
csenko, Oleszj stb.) emigrációban élnek s igy 
nem irányíthatják hazájuk szellemi életét. Néhány 
fiatal tehetség tűnt föl (Ticsina, Járosenko, 
Terescsenko költők, Ivcsenko és Zsurba próza
írók), aki már eddig is figyelemre méltót alkotott. 
V. ö. Trockij, Literatura i revolucija (Moszkva 
1923); Jevgenjev-Mákszimov, Ocerk ist. nov. 
rusk. lit. (Leningrád 1926); Vengerov, Euszk. lit. 
XX. v. I -VIII (1914—1917); Luther, Gesch. 
der russ. Lit. (1924); Bonkáló, Az orosz irod. 
története, II. köt. (1926); Voznják, Ist. ukrajin-
skoho piszjm. I—III. Ljvóv 1924); Bonkáló, Az 
orosz irodalom az 1917-iki forradalomtól nap
jainkig (Budapesti Szemle, 1927). 

Oroszka (Oroska), Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Oroszkánya (Buská Kajna), Zemplén vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Oroszkomoró (Komarovce pri Serednom). 

üng vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Oroszkő (Bepedea), Máramaros vm. (Tr. R.) 
Oroszkucsova (Oroszkucsova), Bereg vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Oroszlámos (Banatsko Arandelovo), Torontál 

vm. (Tr. SzHSz.) 
•Oroszlán Zoltán, archeológus, szül. Budapesten 

1891 márc. 16. A budapesti egyetem bölcsészeti 
karának elvégzése után 1913—14. a budapesti 
ref. főgimnázium helyettes tanára volt. 1914-ben 
a Nemzeti Múzeum régiségtárába lépett, a háború 
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alatt a Ludovika Akadémia tanára volt. 1917— 
1919-ig a Konstantinápolyi Magyar Tudományos 
Intézet ösztöndíjas tagja, majd titkára volt, 1919. 
a Nemzeti Múzeum régiségtárának, 1923-ban a 
Szépművészeti Múzeum antik plasztikai osztályá
nak őre lett. írt tudományos cikkeket a provin
ciális arcneológiáról, művészeti kritikákat kü
lönböző folyóiratokba. Főműve: Mitológiai és 
szimbolikus képtípusok a pannóniai síremléke
ken (1918). 

Oroszlánkő (Trsatec), Trencsén vmegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Oroszlány, nagyk. Komárom és Esztergom 
közig. egy. egyes, vm., (1920) 1527 lak. 

Oroszló kisk. Baranya vm., (1920) 437 lak. 
OroszmezöYIÍws,), Szolnok-Doboka vm.(Tr. R.) 
Oroszmocsár (Mocar), Ung vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Oroszmokra (Ruská Mokra), Máramaros vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Oroszország (1. XIV. köt. és Orosz szovjet-

köztársaság, XX. köt). 
Története. 0. a világháború kitörésekor Európa 

legnagyobb katonai hatalma volt. O. régi ha
gyományainak hódolva, Berlin helyett Bécset 
választotta, hogy egyrészt Ausztria-Magyar
ország katonai erejének meggyengítésével 
Németország erőit a nyugati frontról eltérítse, 
másrészt pedig a monarchia megbénításával 
megnyissa magának az utat a Balkán felé. 
Mindaddig, amíg a háború az orosz fegyve
rekre diadalt hozott, a cári O. belső rendje is 
érintetlen maradt; a döntő vereségek azonban 
a cári birodalom sorsára végzeteseknek bizonyul
tak. A háború újabb áldozatai és erőszakos 
folytatása miatt ijesztő arányokban nőtt a 
háború elleni forradalmi szervezkedés. Miklós cár 
1916 febr. 3. a 78 éves Goremykin Longinovics 
Iván miniszterelnököt állásától felmentette és 
utódjául Stürmer Vladimirovies Borist, a2 ó-
konzervativok vezérét nevezte ki. Stürmer látszó
lag a szövetségesekkel együtt haladt és hozzá
járult Románia megnyeréséhez, titokban azon
ban a forradalom növekvő veszélyei ellen 
védekezve ós a cárság intézményének védel
mére törekedve, különbekével is kész volt 
véget vetni a háborúnak, mely a vereségek után 
minden népszerűségét elveszítette. 1916 júl. 23. 
a háborút felidéző Szaszonovot elbocsátotta 
és a külügyi tárcát is magához vette, mire az 
asgol nagykövetséggel szoros kapcsolatban álló 
Miljukov Pál tanár, a kadet-párt egyik vezére, 
nov. 22. a dumában békekisérletekkel vádolta 
meg a miniszterelnököt. Két nappal azután 
a cár kénytelen volt őt elejteni és Trepov Peodoro-
vics Alexandert bízta meg a kabinet összeállításá
val, ki külügyminiszterei (előbb Neratov, dec. 11. 
óta Pokrovszky) útján a központi hatalmak béke
ajánlatát elutasította. Ezzel a nyugati hatalmak 
diplomáciája teljes diadalt aratott, O. azonban 
magára maradt és a katasztrófa többé nem volt 
elkerülhető. Trepovot már 1917 jan. 10. Galycin 
herceg buktatta meg, aki alatt a békebarát híré
ben álló Basputint, a cári udvar kegyencét meg
gyilkolták. A nyugati kormányok azonban tisztá
ban voltak vele, hogy O., mely a különbéke meg
hiúsítása után magára maradt és ahol a kormány 

a cár kezéből kisiklott, az oligarchikus túlkapások 
után a tömeg dühével fog szembe kerülni, a belső 
rend megmentése és a katonai hatalom biztosítása 
végett legjobb erőiket indították Pétervárra, hogy 
a tanácstalan II. Miklós cárnak nehéz óráiban 
tanácsot adjanak. A francia Doumergue és az 
angol Milner lord febr. 1. megtartott pétervári 
értekezletükön a parlamenti kormányzat be
hozatalát ajánlották, de a cár a javaslatot eluta
sította. Erre a franciák és angolok a tömeg biz
tosítása végett a cárizmust ejtették el. 

Az orosz forradalom tehát az orosz front fenn
tartása érdekében tört ki, ólén pedig a kadetok 
haladtak. A duma mára 11. nyíltan megtagadta 
Miklós cárnak és kormányának az engedelmes
séget, négy napig tartó utcai harcban a duma 
csapatai maradtak győztesek, a kormányt foglyul 
ejtették és az ügyek intézésével egyelőre egy 
12 tagú parlamenti végrehajtó bizottságot bíztak 
meg. Márc. 15. forradalmi kormány alakult, 
melynek élére Lvov herceg állott. A kormány 
márc. 16. a cárt lemondatta, Miklós cár azonban 
maga és fia, Alexej trónörökös nevében öccse, 
Mihály nagyherceg javára mondott le, kitől a 
cári birodalom megmentését remélte. Mihály cár 
sohasem jutott szóhoz, a cári családot viszont 
márc. 21. Garszkoje Szélóban foglyul ejtették. A 
szövetséges hatalmak márc. 23. a forradalmi kor
mányt elismerték és ezzel O. az entente szemé
ben megbízható kormányzatot kapott. Utolsónak 
26-án Nikolajevics Miklós nagyherceg-fővezért 
mozdították el, hogy az esetleges restaurációnak 
is elejét vegyék és a fővezérséget Alexej tábor
nokra ruházták át. 

Már a márciusi forradalom idején mnnkás- és 
katonatanácsok alakultak, melyek a munkások és 
katonák között ezrével toborozták a társadalmi 
forradalom híveit és mindazokat csatlakozásra 
bírták, kik a háború terhei alatt roskadoztak. Mi
dőn Gucskov és Miljukov a kormány programm-
ját megismertették,máj.4.af orradalmi vezérektől 
megszervezett tömeg az annexiómentes béke mel
lett határozott.Hogy a két hatalom közül melyik 
volt erősebb, az világosan kitűnt abból, hogy 14-én 
Gucskovnak, 16-án pedig Miljukovnak távoznia 
kellett. 1917 máj.-ban tehát új kormány alakult, 
melyben Kerenszki a hadügyi tárcát vette át és 
maga vállalta el a háború erélyes folytatásának 
kötelezettségét. A másik oldalon azonban négy mi
niszteri tárcát a tömeg megnyerése végett a szo
cialistáknak engedtek át. Az orosz szocialisták a 
forradalom alatt két pártra szakadtak, a mérsé
keltek azonban, mint az másutt is hasonlóképen 
törtónt, nem tudtak ellenállni a radikálisoknak 
ós így az orosz mensevikiek és minimalisták is 
átengedték a teret a radikális bolsevikoknak és 
maximalistáknak, kik az egész állami és társa
dalmi rend teljes felforgatását tűzték ki célul -
Vezéreik az orosz Lenin (Vljanov llics Vladi
mír) körül csoportosultak. Tervük orosz tanács
köztársaság megalkotása volt, melyben a hu
talom a proletárdiktatúrát illette meg. Amily 
mértékben terjedt a szociális forradalom tüze. 
oly mértékben igyekeztek e tűztől szabadulni 
azok a népek, amelyeket O. egykor fegyver
rel igázott le és amelyek a birodalmi kötelékek 
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meglazulását érezve, már Í917 nyarán függet
lenségük biztosítására törekedtek, mint a finnek, 
észtek, lettek, litvánok és lengyelek északon, 
az ukránok délen, végül a krimi és kauká
zusi, ázsiai törzsek. Elsőnek Ukrajna vált el a 
pétervári kormánytól és alakított 1917 júl.-ban 
Kievben egy ukrán radát (nemzeti tanács), mely
nek vezére Hrusevszkij Mihajló lembergi rutén 
tanár, az ukránok történetírója volt. A pétervári 
kormány nemcsak elismerni volt kénytelen az 
ukrán önkormányzatot, de mivel Ukrajna egész 
Dél-O.-ot magában foglalta, a feketetengeri orosz 
flottát is átadta neki, mire az ukránok nov. 20. 
külön köztársasággá alakultak, mely 30 milliós 
népével O.-nak jelentékeny veszteséget jelentett. 

Akkor már az orosz köztársaság sorsa is eldűlt, 
mert a jún. 20. Kerenszkitól megindított offenzíva 
odakünn a központi hatalmak ellentámadásába 
fulladt, odabenn pedig az engedelmesség meg
tagadását és utcai harcokat eredményezett (júl. 
16—18), melyeknek eredményeként Lvov herceg 
júl. 21. Kerenszkinek adta át a kormányt. 

A kormány sem a helyzetnek, sem önmagá
nak nem lévén ura, ismét a nyugati hatalmak 
voltak azok, melyek a háború folytatása ér
dekében beavatkoztak és a békét hirdető maxi
malistákkal szemben a hadseregnél kerestek 
támogatást. így történt, hogy Kornilov György e-
vics Leó tábornok, ugyanaz, aki tavasszal a cári 
családot foglyul ejtette, szept. 10. az egész pol
gári és katonai hatalomnak reáruházását kérte 
Kerenszkitól. A diktátort azonban megbízhatat
lan csapatai elhagyták és magára maradva, kény
telen volt letenni a fegyvert. 

Röviddel azután, a diktatúra megakadályozása 
érdekében 0. szept. 16. köztársasággá alakult át. 
Okt. 20. Gseidze vezetése alatt összeült a 175 
baloldali képviselőből egybeállított előparlament, 
a nép azonban öntudatlanul engedte át magát 
a maximalista izgatásnak, mely nov. 7. elérke
zettnek hitte az időt arra, hogy a hatalmat ma
gához ragadja. 

A nov. 7—12-ig tartó pótervári forradalomból 
Lenin került ki győztesen, kivel szemben a polgári 
társadalom teljesen szervezetlennek bizonyult. 

Lenin hatalma három tényezőn alapult, még 
pedig a kommunista párton, mely a proletárdik
tatúra vezetőit és vezérkarát egyesítette, a vö
rös hadseregen, mely a vezetőséget hatalmon 
megtartotta, végül pedig a rémuralmon (terror), 
mely a kommunizmus ellenségeit megsemmisí
teni törekedett. Az első intézmény, mely a rom
bolásnak áldozatul esett, a hadsereg volt, mely
nek esetleges ellenmozgalmaitól a vezetők 
leginkább tartottak. Azzal, hogy fővezérré 
Erilenko zászlóst tették meg, nyilvánvaló lett, 
hogy a régi tekintélytisztelet eltűnt és hogy 
a régi keretekre nem volt többé szükség. Igaz, 
hogy ezzel a háborúnak is véget kellett érnie, 
mert a hadsereg felbomlása egyúttal a frontok 
felbomlását is jelentette és ez megkönnyítette 
Leninnek azt, hogy nov. 24. Trockij külügyi 
népbiztos útján az egymással szemben álló fele
tet békekötésre szólította. Dec. 7. már létre is 
jött a központi hatalmakkal a fegyverszünet, 
1918 márc. 3. pedig a breszt-litovszki békekötés. 

0. kivált a háborúból, II. Miklós cárt pedig, k: 
O.-t a háborúba belevitte, két nappal azután Jeka-
terinburgba szállították, hol júl. 16. egész család* 
jávai együtt meggyilkolták. 

A hadsereg szétzüllesztésével azonban meg
szűnt az az erő is, mely 0. nem-orosz népeit le
igázva tartotta és a határmenti tartományok 
1917 végén önálló államokká alakultak. 

Az orosz szovjet tehát a szorosabb értelemben 
vett orosz területen kezdette meg az anarchia 
szervezését és amig a polgári ellenzék irtása 
folyt, 1918 jan 15. rendelet útján életre hívták a 
vörös hadsereget. 

A fegyveres erő és hatalom birtokában látott 
hozzá a vezetőség a szovjet berendezéséhez. Fel
fogása szerint a kommunista állam csupán egy 
politikai pártból állhat és ezért 1917 nov. 7. 
hirtelen szakított, azután pedig szembefordult a 
polgári pártokkal, melyeket katonai erővel és fék
telen terrorral robbantott szét. A párt ragadta 
magához népbiztosai és végrehajtó tanácsai út
ján a kormányt, ós a párt állította össze a maga 
hivatalos képviselőjelöltjeinek megválasztása út
ján a parlamentet. 

Az új rendszer új uralkodó osztálya nagy kivált
ságot élvez és rendelkezésére áll a párt mono
póliuma is, melynek hathatós védelméről a rém
uralom (terror) gondoskodik. A terror az, ami a 
régi rendszer híveit száműzte, vagy lemészárolta, 
családtagjaikat és az egész nemesi és polgári 
osztályt a teljes anyagi és erkölcsi züllésbe kény
szerítette. Az áldozatok száma megközelítőleg sem 
mutatható ki, szenvedéseik leírásai az emberi
ség nagy tragédiáit is messze felülmúlják. Az 
eredmény elsősorban az, hogy a titkos rendőrség 
(cseka) politikai hatásköre folytán nemcsak állam, 
lett az államban, de az állammal és a kommunista 
párturalommal szervesen összeolvadva, O. sokkal 
inkább rendőrállammá lett, mint a cári uralom 
idejében volt. Amint a régi hadsereg szétzüllesz-
tése lehetetlenné tette a háború folytatását éa 
maga után vonta 1918. a breszt-litovszki béke
szerződést, úgy vonta maga után a diadalmas 
ellenállás az arra megfelelő erővel rendelkező
elemek önkormányzatát és pedig a parasztságét,, 
majd nemzetiségekét. A parasztsággal szemben, 
való tehetetlenség örökségét a kommunizmus a, 
szocializmustól örökölte és pedig oly teherként, 
hogy 1925 elején az egész szovjetalkotmányt meg-
kellett változtatni a parasztok miatt. A nem
zetiségek önkormányzatát az biztosította, hogy a 
kommunista állam a helyi szovjetek föderációjá
ból áll, tehát a nemzeti, állami és kormányzati 
centralizmussal ellentétben a helyi kommunista 
szervezetekből építi fel az állami egységet. Ahol 
tehát a helyi szovjetet idegen faj alkotja, ott az. 
idegen igazgatást is vezet be, amit a területi ép
séget és a nemzeti szempontokat feladó központi 
kormányzat elismer. Az orosz szovjet eredetileg a 
helyi szovjetek f ederációján épült fel, de csak azok
nak teljesen külön berendezkedéséből származó, 
anarchia bírta rá a végrehajtó bizottságot, hogy 
1919 jún. 1-iki rendeletével a katonai és néhány 
gazdasági ügyet(vasútügy,pénzügy stb.)birodalmi 
üggyé nyilvánítson. A birodalmi gondolat tehát 
állandóan harcban áll az önrendelkezési joggal. 
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• Az Orosz Szocialista Federativ Szovjetköztársa
ság (rövidítve R. S. F. S. R.) tehát az elaprózás 
folyamata után, mely 22 államot hozott létre, 
lassankint visszalendül az orosz birodalmi eszme 
útjára és ezzel 0. a kommunista forradalom 
diadala óta lényegben igen erős változásokat 
szenvedett. 

B változásokat az ellenforradalom fegyveres 
úton akarta rákényszeríteni és törekvéseiben a 
nyugati hatalmak hathatósan támogatták, az 
orosz nép azonban az idegen befolyásban a háború 
visszatérésének veszedelmét vélte felismerni és 
csak belső átalakulásnak hajlandó támogatást 
nyújtani. 

Az első ellenforradalmat Duchonin tábornok 
szervezte, ki 1917 nov. végén a fogságra vetett 
Kornilov tábornokot és társait, köztük Denikin 
tábornokot, szabadon bocsátotta. Krüenko fővezér 
emberei azonban Duchonint dec. 3. meggyilkol
ták. Midőn Lenin a kormánnyal 1918 márc. 10. 
Pétervárról, mely a tenger felől megközelíthető 
volt, Moszkvába költözött, 0. a német békekötés 
útján a németekkel szorosabb viszonyba lépett 
s régi szövetségeseivel éles ellentétbe került. 

A fegyveres beavatkozás első nyomai Szibíriá-
ban mutatkoztak, hol több kormány alakult, ahol 
a fegyvert letenni nem akaró csehek menedéket 
találtak és ahol japáni csapatok érkezését várták. 
Itt a vezetést 1918 nov. végén Kolcsak Vaszil-
jevics Alexander tábornok ragadta magához, ki 
eredetileg Ukrajnába igyekezett, hol Alexejev és 
Kornilov tábornokok az ellenforradalom szerve
zésén fáradoztak. Kornilov a nagyrészt intelli
gens elemekből álló szabadcsapatot a kozákok 
felkeltésével akarta diadalra segíteni, ápr. 13. 
azonban bomba ölte meg, mire Denikin a további 
hadjáratot beszüntette. Szept. 25. Alexejev 
tábornok is meghalt és a monarchista 
Denikin a mozgalmat egészen más irányba 
terelte. Amint ugyanis Jassi a központi hatalmak 
nyomásától megszabadult, az ottani angol és 
francia követségek nyomban felvették az érint
kezést az orosz csapatokkal és Denikint a bal
káni haderő útján katonai támogatással igye
keztek segíteni. Ezzel egy nagyszabású hadi
terv bontott szárnyat, mellyel Foch tábornok 
Napóleon orosz hadjáratát akarta megújítani. 
A színtér és a hadjáratra szánt erők azonban 
nem voltak szerencsésen megválasztva. Igaz, 
hogy az ukránok a szocialista radát már 1917 
máj. 2. megbuktatták és Skoropadszkij lovassági 
tábornok személyében hetmant választottak; a 
németbarát hetmannak azonban Petljura szemé
lyében igen erős ellenzéke támadt, aki nov.-ben 
Skoropadszkij hatalmának véget vetett, dec. 14. 
pedig Odesszát foglalta el és ezzel ő is belekerült 
•a nagy orosz hadjárat terveibe, melyek Jassiból 
indultak szét és igyekeztek a szovjet megbuk
tatása mellett hangulatot csinálni. Románia kész
séggel támogatta a mozgalmat.A francia kor
mánykörök maguk is gondoltak arra, hogy a né
metek által kiürítendő Ukrajnát megszállják és 
lehetetlenné teszik a vörösök bevonulását, Cle
menceau azonban sem af ehér,sema vörös oroszok
ról nem akart hallani. Az előbbieknek nem bocsá
totta rendelkezésökre Franchet d'Esperey tábor

nok balkáni haderejét, az utóbbiakat pedig nem 
hívta meg a békekonferenciára. Dec. 14 Petljura 
saját erejéből és saját felelősségére szállotta meg 
Odessza környékét, míg a városban 16-án Ber-
thelot tábornok francia csapatai léptek partra és 
maradtak ott egészen addig, míg a vörösök Uk
rajnát meg nem szállották. Kiev már dec. 17. 
elveszett és Petljura D.-re szorult, ápr. 3. pedig 
d'Anselme tábornok francia, görög, román, len
gyel és orosz csapatai menekülésszerüen távoz
tak Odesszából, hová kevéssel azután a vörösök 
vonultak be. Ápr. 16. a krimi ellenfordalmi kor
mány omlott össze, mert Amette francia tenger
nagy Parisból szintén a kiürítésre kapott utasí
tást, így vonult az ellenforradalom terve nyu
gatról kelet felé, hol Kolcsak admirális szerve
zett kormányt, amely mindaddig meg is maradt, 
míg a vörösök északon nem számoltak le Jtide-
nics tábornokkal, ki 1919 okt.-ben Pétervarig 
előnyomult. Dec. 1. csapatait elveszítve mondott 
le a fövezérségről 

Kolcsak tengernagy 1919 végén cseh és orosz 
csapataival már Európába készült áttenni a harc 
szinterét, hogy Moszkva ellen vonuljon, tervét 
azonban a csehek nem fogadták el, mert az északi 
átvonulás helyett a délit választották. Ezt viszont 
Kolcsak azért ellenezte, mert Denikin tábornok 
akkor már a Kaukázus felől Krim és Odessza 
felé vonult, ahelyett, hogy Kolcsaknak segítsé
get vitt volna. Ez egyenetlenségből a vörösök 
húztak hasznot, kik 1919 nyarán támadásba 
mentek át és a csehektől elhagyott fehéreket az 
egész vonalon visszavonulásra kényszerítették. 
A visszavonulás meneküléssé fajult, ami viszont 
Irkutszkban forradalommá alakult át, melyben a 
szocialisták győztek, akik 1920 jan. 4. Kolcsakot 
lemondásra kényszerítették, míg a csehek a le
mondott vezért a forradalmároknak adták át, kik 
rövid úton kivégezték. Európában csak Denikin 
maradt, ki a déli orosz területeket megszállotta 
ugyan, de csapatainak kegyetlensége oly erós 
visszahatást szült, hogy a mérsékelt Wrangel 
tábornok személye körül egy új fővezérség ala
kult és a szakadás itt is a vörösöknek nyújtott 
előnyöket. Denikin 1920 ápr. 4. Wrangelnek 
adta át a fővezérséget, ki már csak Krim fél
szigetre szorítkozott; végül 1920nov. 11.Wrangel 
katonái Krímből is menekülésszerüen, de óriási 
veszteségek árán távoztak el Konstantinápoly 
felé. 

Az 1920. év nagy katasztrófái (jan. 14. Kol
csak átadása, febr. 7. Odessza és 20-án Arcli-
angelszk eleste) mögött az európai kormányok 
között lappangó ellentétei csak növelték az orosz 
pártok egymás elleni háborúját, úgy hogy a 
szovjet csapatai, melyeknek élén akkor már 
szakszerű vezetés állott, könnyen úrrá lett a 
helyi ellenforradalmár törekvések és légiónjí 
kormányaik fölött. Annak ellenére, hogy a hiva
talos felfogás mindkét országban határozottan a 
szovjet ellen foglalt állást, tehát ezzel a közös 
eljárás alapja is adva volt, az orosz kérdést Lon
donban a létező erők számbavételével és 0.-nak 
a nyugati gazdasági rendszerbe való bekapcsolá
sával, Parisban viszont a hűbéres Lengyelország 
katonai erőinek megindításával igyekeztek meg-
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oldani. Ezt Moszkvában is igen jól tudták ós a 
nagy katonai terveket azzal ellensúlyozták, hogy 
Angliának és Amerikának kereskedelmi kon
cessziókat kínáltak fel. Röviddel azntán, hogy az 
angol Labour Party küldöttei máj. 20. Moszkvába 
látogattak, 31-én Kraszin népbiztos már Lon
donba érkezett, hol Lloyd George miniszterelnök 
is fogadta öt. Az oroszok terve tehát sikerrel járt, 
mert az akkor már kitört lengyel-orosz háborúban 
az angol közvélemény nem ugyan a szovjet mel
lett, de határozottan a lengyel-francia tervek ellen 
foglalt állást. A lengyel csapatok máj. 7. gyors 
menetben érték el Kievet ós ezzel a Petljura-
Denikin kombináció előtérbe lépett, jún. 11. 
azonban Kievet még gyorsabban kellett kiürite-
niök, mert Bruszilov és Budjenny orosz tábor
nokok lavinaszerű ellentámadását nem tudták 
feltartóztatni. A támadás egyetlen lökéssel át
törte a lengyel-orosz határt és oly veszedelmes 
iramban közeledett a német határ felé, hogy a 
versaillesi szerződés napjai meg voltak szám
lálva. Millerand francia köztársasági elnök 
maga vette kezébe a békeszerződés védelmét. 
Aug. 11. Wrangel tábornok kormányát elismerte, 
Weygand tábornok vezetése alatt pedig katonai 
missziót küldött Varsóba, hol 13-án orosz csapa
tok jelentek meg. Mikor azonban 14-én a varsói 
csata megkezdődött, az oroszok francia vezetéssel 
találták szemben magukat, mely 17-én a támadást 
a négy napig tartó véres varsói csatában vissza
verte. A vereséggel Európa népei maguk is meg
menekültek a bolsevizmus veszedelmétől és 
annak borzalmaitól. A magára maradt Wrangel-
nak el kellett ugyan pusztulnia, de a szovjetnek 
többé sohasem volt annyi ereje, hogy O. határait 
átléphesse. Figyelmét Ázsia felé fordította és 
azzal leplezte a vereség utóhatásait. Nyugati 
szomszédaival békét kötött és elismerte őket, 
midőn pedig 1921. az éhínség kitört é3 milliónkint 
szedte áldozatait, többé már nem tudott elzárkózni 
attól, hogy a külföldi befolyások előtt szabad te
ret nyisson. Gyengeségének jeleit mi sem mutatta 
jobban, mint hogy 1921 októberben a cári 0. 
államadósságait is elismerte, bevezette a kapita
lista gazdálkodást, elismerte a magántulajdont, 
feloszlatta hírhedt rendőrségét, a csekát, meg
szüntette a külkereskedelem állami monopó
liumát. 

Nemsokára belső ellentétekről érkeztek hírek. 
Amíg a külpolitikában az ügyes kezű Csicserin 
1922 őszén Németországgal szövetségre lépett, az 
angol és olasz kormányoknál pedig sikerült a 
nemzetközi elismerést kieszközölnie, addig a szov
jet vezető politikusai egymással kerültek szembe. 
Lenin abszolút tekintéllyel uralkodott ugyan fö
löttük, midőn azonban Kaplan Dóra revolver
golyóját, mellyel a diktátor életét 1918 aug. 31. 
ki akarta oltani, 1922. eltávolították, sebe gyó
gyíthatatlannak bizonyult és öröksége fölött ádáz 
harc indult meg az Európát elforradalmasitani 
akaró Zinoviev, a hadsereg élén álló Trockij ós 
a nemzeti szovjet mellett állást foglaló Stalin 
között. Zinovjev a Leningrádnak elnevezett Pé-
tervárott szervezte pártját, Stalin Moszkvában 
dolgozott, hol Lenin halála (1924 jan. 21.) után 
a kormány élére Bykov került. Az ellentétek 

1926. robbantak ki, amidőn Zinovjevet lesza
vazták, új, mélyreható átalakulás előjelei kezdtek 
mutatkozni. 

Irodalom. Történelmi müvek: Alniasoff B., Rasputin and 
Enssia, London 1923, német íord., Wien 1923; Anet C, 
La révolution rnsse a Pétrograd et aux armées, Mars—Mai 
1917, Paris 1917; Bnisson E., Les Bolchéviki, 1917—19, u. 
o. 1919 ; Bnchanan M. pétervári angol nagykövet, Recollec-
tions of Imperial Russia, London 1925, francia kiadás. 
Paris, 1925, német kiadás Berlin 1925 ; Danilofí J., Russ-
land im Weltkriege, 1914—15, Jena 1925; Frantz Q., Russ-
lands Weg zur Katastrophe, Berlin 1926; Freytag-Loring-
hoven G., Geschichte der russischen Revolntion, Bresslan 
1920; Gurko B., Rnssia, 1914—17. Memoires and impres-
sions of war and revolntion, London 1921. Német kiad. 
Berlin 1921; Hedenström A., Geschichte Rnsslands, 1878— 
1918, Stuttgart 1923 ; Huszár K., Az égő Oroszország, Buda
pest 1926; Komarov-Kurlov tábornok, Das Ende des russi
schen Kaísertums, Berlin 1920; Kerensky A., A prelude 
to tíolshevism, the Kornilov rising, London 1918 ; Kovrig B., 
Az új Oroszország 1917—26, Budapest 1926; Künn J., Ale
xandra Feodorowna, die letzte Zarin, Berlin 1922; Margou-
lies M. 8., God intervencii, 1918—20. 2 kötet, Berlin 1923; 
Miljukov P,, Geschichte der zweiten russischen Révolution, 
Wien 1924 és Russlands Zusammenbruch, 2 köt., Stuttgart 
1926; Paléologue M., La Russie des Tsars pendant la grandé-
guerre, 3 köt., Paris 1922, német ford., 2köt.-ben. München 
1925, magyar ford., I. köt. Budapest 1926 ; Popper J., A mai 
Szovjetoroszország, u. o. 1926; Rivet Ch,, Le dernier Romanof,. 
Paris 1919; Rimscha H., Der russische Bürgerkrieg und 
die russische Emigration, 1917—21, Jena 1924; SokolovN., 
Enquéte judiciaire sur l'assassinat de la famille impériale. 
russe, Paris 1924; Hőetzsch, Russland; 2. kiad. 1917. 

Oroszpatak (Rusky Pótok), Zemplén vmegye. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Oroszsebes (Ruské Bystré), Zemplén vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 
*Orosz szovjetköztársaság (Rossijskaia Socia-

listiceskaja Federacionaia Sovétskaja Respub
lika, rövidítve: R.S.F.S.R.) a régi Oroszbiroda-
lom egy részén alakult autonóm köztársaságok 
és vidékek államszövetsége. A cári birodalom fel
bomlása után egymásután váltak ki az Orosz
birodalom testéből (Észt-, Finn-, Lengyel-, Lett
ország és Litvánia, 1. o.), míg Románia mintegy 
44,500 km2 területet csatolt magához Besszará-
biának románok-lakta részeiből. A többi területek 
a bolsevik propaganda hatása alatt tanácsköz
társaságokká alakultak át s a tulajdonképeni 
Szovjetoroszországgal együtt 1922 dec. 30. meg
alkották a szovjetállamok unióját (Sojuz Soci-
alisticeskich Sovétskich Respublik, rövidítve 
SSSR-). A tulajdonképeni O. az ú. n. Belső- vagy 
törzsoroszország 10 autonóm köztársaságból 
(Baskiria, Tatárszovjet, Németszovjet, Kara
kirgiz-föld, Transzkaukázusi szovjetállamok 
szövetsége, Dagesztán, Burját v. Mongolszovjet, 
Krimia, Jakut-föld, Karélia és Csuvas-föld), 
valamint 13 kisebb autonóm vidékből áll. Ter. 
20.615,638 km2, lakossága pedig 96.746,300 volt 
az 1923. évi népszámlálás szerint. Az Unió köte
lékébe a következő államok tartoznak: 

Ország 

Szovjet-Oroszország 
Fehér « 
Ukrajna 
Transkaukázia 
Turkménia 
Özbégföld 

Terület 
km> 

20.615,638 
109,108 
326,046 
193,000 
470,140 
322,000 

Képesség 
(1923) 

96.746,300 
4.204,500 

27.663,900 
5.421,000 

914,600 
4.803,600 

SSSR. összesen 22.035,932 139.753,900 

Orosz szovjetvédelem alatt áll azonkívül a, 
2.750,000 km2 területű ós 2-4 millió lakosú Mon-
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gólia, a török eredetű Szojót tanácsköztársaság 
(Tannu Tuva, v. Urjanchai kb. 50,000 lakossal) 
és Kelet-Galíciának a lengyel uralommal elége
detlen ukrajnai része, melynek lakossága az 
általuk lakott 55,000 km2 területen önálló szov
jetköztársaságot szeretne alakítani. 

Alkotmány. Az SSSR. szövetségi alkotmány 
(1923 júL 6., illetőleg 1925 május 13.) nem ismer 
különbséget törvényhozó, kormányzó és bírói 
hatalom között, mwdentú.n. kollegiális szervek 
{tanácsok, szovjetek) útján intéz, melynek foko
zatai: a falusi, városi, kormányzósági, szövet
ségi kongresszusi (Sjesd Sovjetov Svjusa) és 
központi végrehajtóbizottsági (Centralni Ispol-
nitelni Komitet rövidítve O.I.K.) tanácsok. Ez 
utóbbi komité tagjaiból kerülnek ki a miniszteriá
lis hatáskört betöltő népbiztosok (Sovnarkom 
Sojusa [12]). A szövetségi kongresszusnak az 
1925 május 13—20.-iki üléseken 2276 tagja volt 
(125,000 falusi ós 25,000 városi választó választ
hatott egy-egy kongresszusi tagot), mig a O.I.K. 
taglétszáma 414. Ezeket a szövetségi kongresz-
szus tagjai sorából választják s kiegészíti őket 
450-re a szovjet szövetséges államok 5—5 nem
zetiségi s az autonóm területek 1—1 delegátusa. 
Bár e szervek külön-külön s együttesen alkotják 
a szovjetállam törvényhozó és kormányzó szer
veit, mindezeknek zavartalan működése csak 
látszat, mert felette folyton ott van a szovjet
rendőrség félelmetes szerve, a cseka s az orosz 
kommunista párt bizottsága (trojka), amelynek 
utasításait a népbiztosok követni tartoznak. 

Gazdasági élet. A világtermelés szempontjá
ból hajdan legjelentősebb birodalom ma a leg
sivárabb képet mutatja. A mívelés alatt lévő 
terület változásait az alábbi kis összeállítás mu
tatja : 

Termőterület , Termőterület 
Év millió Év millió 

deszjatinokban desjatinokban 
1913 86-í 1922 49"5 
1916 _ 79-2 1923.. 69'4 
1920 62 '4 1924 76-0 
<921 64-8 

T A r m £ « m i l l i ó t o n n á k b a n 
(1911/15) (1924) (1925) 

Búza 19-8 16-8 19-2 
Rozs 84-7 Wl 16-8 
Árpa 12-4 3-7 5-6 
Zab 8-2 7-2 9-5 

Állatlétszám: 25 millió ló, 54 millió szarvas
marha, 82 millió juh. Bányászati termelés: szén 
1913-ban 28, 1924-ben 14 millió tonna, vasérc 
36—1*1 millió tonna, réz 655 ezer tonna, illetve 
1923-ban 12,000 tonna, nyersolaj 1913-ban 9-1, 
1924-ben 6'0 millió tonna. Ipari termelés: 
1913-ban 3481 millió, 1923'24-ben 1618 millió, 
1924/25. 2600 millió aranyrubel volt. Az el-
kommunizált vállalatok 458 ipari trösztöt al
kotnak. 

Külkereskedelem: 
£ Bevitel Kivitel 

milló aranyrubel 
1913.... 1220 1421 
1922—23 ... 147 133 
1923—24 ... 201 340 
1924—25. ... 356 320 

Közművelődési, közoktatásügyi, igazságügyi, 
s a hadseregről szóló adatok egymásnak ellen
mondók s közlésre alkalmatlanok. 

Állami pénzügyek: 
g Bevétel Kiadás 

millió aranyrubel 
1921—22 368 922 
1922—23 850 1285 
1923—24 1570 1750 
1924—25 _ 2091 2091 

Államadósság összege 32-3 milliárd aranyrubel 
külső és 500 millió aranyrubel belső adósság. 

Története 1. Oroszország. 
Irodalom. Huszár Károly, Az égő Oroszország, Budapest 

1926 ; Kovrig Béla, Az uj Oroszország, u. o. 1926, e két 
szerző müve a legkiválóbb orosz és idegen irodalmat nagy 
részletességgel közli; The Statesman's Yearbook, London 
1926; Soviet Eussia, oompiled by the British Commeroial 
Mission in Mosoow, u. o. 1924; Makeef N., Eussia, u. o. 
1925 ; Fédorov M., La Russie sous le régime communiste, 
Paris 1926; Sarolea Ch., Szovjet-Oroszország, Budapest 
1925; Wittschewsky N., Eusslands Handels-, Industrie-
und Zollpolitik, Berlin 1925. 

Orosztelek (Orosztelek), Bereg vmegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Orosztony, kisk. Zala vm., (1920) 1353 lak. 
Oroszvágás (Buská Pontba), Zemplén vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Oroszvár, kisk. Győr, Mosón és Pozsony közig, 

egy. egyes, vm., (1920) 2021 lak. 
Oroszvég (Bosvígovo), Bereg vm., (Tr. Cs.-Szl.) 
Orsós (Orsavce), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

*Orsós Ferenc, orvos, szül. Temesvárt 1879 
aug. 22. 1905—1913-ig volt kórházi főorvos, 
1913—1914-ig budapesti törvényszéki orvos és 
egyetemi magántanár. 1914—1918-ig hadifogoly 
volt Szibiriában. 1918-ban a kórbonctan és tör
vényszéki orvostan rendes tanára lett a debreceni 
egyetemen. 1920—21. dékán, 1923—4 rektor volt. 
Számos szakértekezése jelent meg különböző 
német orvosi folyóiratokban a kórbonctan és mel
lékágai köréből. 

Orsova (Orsova), Krassó-Szörény vm., (1920) 
4558 lak. (Tr. E.) 1916 szept. 6. a románok elfog
lalták, de csapataink már dec. 8. visszavették. 
1918 nov. 6. franciák szállották meg. 

Országgyűlés (1. XIV. k.). Az 1910 jún. 21-re 
összehívott O. 1918 nov. 16. megszűnt működni 
és működését a forradalom elmultával sem kezdte 
meg újra, minthogy a közfelfogás szerint a jog
folytonossághoz való visszatérés csak az elavult 
O.-i jog megfelelő reformjának megalkotása után 
lehetséges. 1920 óta a törvényhozó hatalmat nem 
az alkotmányunk értelmében arra jogosult ki
rály és O. gyakorolta, hanem a magyar alkot-
máuyban addig ismeretlen új szervezet: a nem
zetgyűlés (1. o.), amelynek feladatává vált egy
úttal az O. reformját megalkotni és ezzel a tör
téneti alkotmányossághoz való visszatérés útját 
szabaddá tenni. Határozott lépés történt az Ősi 
alkotmány folytonosságának helyreállítása ér
dekében, mikor a kormány az 1925 márc. 6. nap
ján a nemzetgyűlés elé terjesztette az O.-i kép
viselők választásáról és az 0. felsőházáról szóló 
törvényjavaslatokat. E javaslatok, mint 1925. 
XXVI. és 1926. XXII. t.-c.-ek, törvényerőre 
emelkedtek; szerintök a régi főrendiház helyébe, 
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megfelelően átalakított szervezettel, a felsőház 
lép, a képviselőház újra megalakul és az Így 
megalakult két ház, mint 0. íog működni. Az 0. 
működését 1927 jan. 25. kezdte meg. Az O. fel
élesztésével a rendkívüli körülmények között 
átmeneti célra szervezett nemzetgyűlési intéz
mény betöltötte legfontosabb hivatását és így 
természetesen véglegesen megszűnt, a kormány
zóság intézménye azonban a királykérdés meg
oldásáig tovább is hatályban marad. A királyi 
szék betöltéséig az O. a nemzetgyűlés hatáskörét 
fogja gyakorolni, egyébként azonban mindenben 
a régi O.-nek folytatása lesz. L. Képviselőház és 
Felsőház. 
•Országos állami rendőrség. A világháború 

végén s az azt követő két köztársaság alatt be
következett események arra késztették hazánk 
kormányát, hogy úgy mint Budapesten, az ország 
többi városában is az állam saját közegeivel lássa 
«1 a rendőrséget. A régi municipális rendőrség 
helyébe lépő O. szervezését törvényhozásunk 
helybenhagyta (1920. I. t.-c. 10. §.). Keresztül
vitele a fővárosi rend. törv. alapelvei szerint tör
tént. Tagozódása (Budapesten kívül) ezidő szerint 
a következő: Kerületi főkapitányság van öt: buda
pestvidéki, debreceni, szegedi, székesfehérvári ós 
szombathelyi. Ezek területén pedig van 53 ka
pitányság, 6 rendőrségi kirendeltség és 18 határ
széli kirendeltség. 

'Országos főkapitány. Az 1921. XXXTV. t.-c. 
20. §-a felhatalmazza a kormányt, hogy a köz
biztonsági szolgálatnak, nevezetesen pedig a 
csendőrségi, államrendőrségi és folyamőrségi in
tézmények egységes irányítására és vezetésére 
a belügyminisztériumban O.-i állást rendszeresít
sen. O. 1921-től 1925-ig Nádosy Imre volt, aki
nek távozása óta az állást nem töltötték be. 
•Országos Hadigondozó Hivatal, 1. Hadigon

dozás. (XX. köt.) 
•Országos Hitelvódő Egylet (OHE), az 

1410/1926. M. B. számú kónyszeregyessógi ren
delet folytán lépett életbe, mint az összes keres
kedelmi és iparkamarák, ipari és kereskedelmi 
érdekképviseletek hitelvédelmi szervezete, a fel
merülő fizetésképtelenségi ügyek lebonyolítására. 
A hivatkozott rendelet folytán a kereskedők 
ós iparosok kónyszeregyessógi ügyei a köte
lező magánegyesség megkísérlése végett az 
OHB-hez tétetnek át, melynek központja Buda
pesten a Kereskedelmi és Iparkamarában (V. 
Alkotmány-u. 8.) működik. Mint fiókjai tevékeny
kednek Budapesten a különböző szakmai védegy
letek, a 6 vidéki kereskedelmi és iparkamara 
mellett pedig a kamarákkal együtt létesített ka
marakerületi szervek. Az OHE működését a fize
tésképtelenségeken kívül eső ügyekre is kiterjesz
tette és pedig a megelőző hitelvédelem érdekében 
revízió- ós bizalmi (Treuhand) osztályt létesített. 

•Országos lajstrom, az országgyűlési képvise
lők választásáról szóló 1920. XXVI. t.-c. 12. §-a 
által rendszeresített új intézmény. Az O. alapján 
betöltendő képviselői helyek olyan arányban osz
lanak meg az egyes nagyobb politikai pártok 
között, amilyen arányban az általános választáson 
a reájuk esett érvényes szavazatok egymáshoz 
állanak. Az összes képviselői mandátumok egy

tizedének a betöltése történik 0. alapján; ez a 
választási mód lehetővé teszi az általános több
ségi választási rendszer hátrányainak kiigazítását 
ós oly értékes egyéniségeknek a politikai életbe 
bekapcsolását, akik az általános választáson nem 
jutottak megbízáshoz. Az 1926-iki képviselőválasz
tásoknál az O. rendszere még nem nyert alkal
mazást, minthogy a választókerületek számának 
a törvény által tervezett csökkentése nem valósult 
meg. 

•Országos Magyar Izraelita Közművelődési 
Egyesület ( OMIKE). 1909-ben alapította Hevesi 
Simon, hogy a magyar zsidóság közművelődési 
ügyeit hazafias és vallásos szellemben gondozza, 
a zsidó vallás eszméit magyar nyelven ismertesse. 
Vannak kulturális és szociális osztályai. Legna
gyobb intézménye az Omike-Mensa Academica, 
mely a szegény egyetemi hallgatóknak ingyen 
nyújt élelmezést és segítséget. Az egyetemi hall
gatók számára könyvtárt és orvosi ambulatóriu-
mot tart fenn. Vannak tanoncotthonai, megszer
vezte a városi gyermekek nyaraltatását. Ismeret
terjesztő előadásokon kívül grafikai iskolát is tart 
fenn és zsidó művészeti művek megjelenését 
mozdítja elő. Elnöke Buday-Goldberger Leó, egy
házi elnöke Hevesi Simon, budapesti vezető fő
rabbi. 

Országos Magyar Képzőművészeti Főiskola, 
1921. új tanulmányi és szervezeti szabályzatot 
kapott. E reform a régi mesteriskolákat, a rajz
tanárképzőt, a művészeti akadémiát és a női festő
iskolát egyetlen intézetté tömörítette, a mester
iskolák feladatát a továbbképző tanfolyamok 
vették át. Az egységes művészeti kultúra érdeké
ben most a rajztanárok ós müvésznövendékek 
együttes oktatásban részesülnek. Az új szabályzat 
megszigorította a felvételt s a vizsgálatokat. A 
tanulmányok most már nem kizárólag Budapes
ten folynak, hanem a nyári időszakban fakulta
tive vidéki müvósztelepeken is (Kecskemét, Mis
kolc). A reform mélyrehatón megváltoztatta az 
0. szervezetét is, amennyiben életfogytiglan ki
nevezett igazgató helyett a tanárok sorából vá
lasztott rektori tanács végzi az igazgatást, ennek 
intézkedéseit a 2—2 évre megválasztott rektor 
hajtja végre, a tanulmányi adminisztráció ólén 
a questor áll. 

•Országos mezőgazdasági Kamara, 1. Mező
gazdasági Kamarák. 

•Országos Népiskolai Építési Alap. Az O.-t a 
mezőgazdasági népesség érdekeit szolgáló nép
iskolák létesítéséről és fenntartásáról szóló 1926. 
VII. t.-c. 2. §-a hívta életre. Kezelési szabályzata 
szerint rendeltetése, hogy fedezetet nyújtson az 
1926. VII. t.-c. alapján építendő népiskolák épí
tésénél az állam által elvállalt költségekre. Az e 
törvény alapján létesülő iskolák építéséhez az 
állam terveket és előméret-költségvetéseket ad 
s gondoskodik az építés ellenőrzéséről ós felül
vizsgálatáról ; azonkívül államsegélyt és mérsé
kelt kamat mellett törlesztóses építési kölcsönt 
is engedélyezhet. Az O.-ról évenkint költségvetést 
kell szerkeszteni s ezt, valamint az O. állásáról 
szóló jelentést az állami költségvetés előterjesz
tésekor a vallás- és közoktatásügyi miniszter az 
országgyűlésnek bemutatja. 
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•Országos Rabbiegyesület, 1906. alakult Buda
pesten, hogy a magyar rabbikar szellemi, erkölcsi 
és anyagi céljait felkarolja és az egyetemes zsidó 
nevelési, vallási és tudományos feladatokat szol
gálja. Vidéki központokban fiókegyesületei van
nak. Hivatalos lapja a Magyar Izrael. Elnöke 
(1927) Hevesi Simon. 

•Országos Tisztviselő Betegsegélyző Alap, az 
1921. XLIV. t.-c. 1. §-a létesítette és részletesen 
szabályozzák a 40,000/1923. ós a 92,000/1924. 
N. M. M. sz. rendeletek. Az O. a következő szol
gáltatásokat nyújtja a jogosultaknak: 1. gyógy
kezelési segélyt gyógyszermegtórítéssel, 2. kór
házi (szanatóriumi) ápolást, 3. gyógyfürdői üdü
lést, 4. betegszállítást, 5. gyógyászati segédesz
közöket, 6. gyermekágyi segélyt, 7. temetési 
segélyt. A betegsegélyezési járulék az illet
mények l°/o_a-

Ortaháza, kisk. Zala vm., (1920) 387 lak. 
Orterer, Georg von, bajor politikus, megh. 

Münchenben 1916 okt. 5. 
Orth, Johannes, német patológus, megh. Ber

linben 1923 jan. 13. 
Ortigueira, kikötőváros Spanyolország Coruna 

tartományában, (1920) 37,180 lak. 
Ortutó (Ortutová), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

•Ortvay 1. Rudolf, fizikus, szül. Miskolcon 1885 
jan. 1. A Ferenc József nevelőintézet növendéke 
volt. Egyetemi tanulmányait Budapesten, Göttin-
genben, Zürichben és Münchenben végezte. Ezután 
tanársegéd lett a kolozsvári egyetemen, 1916. 
u. o. rendkívüli, 1920. Szegeden rendes tanár. 
1925. a Magy. Tud. Akadémia levelező tagja lett. 
Főbb munkái: Néhány folyadék dielektromos 
állandójáról magas nyomásnál (A Magyar Tud. 
Akadémia Math. és Termószettud. Értesítője és 
Ann. d. Phys., 1911); Über die Abzáhlung der 
Eigenschwingungen fester Körper (Ann. d.Phys., 
1913); Zur Theorie der festen Körper (Verh. d. 
deutschen Physik. Gesellschaft, 1913); A Sagnac-
féle kísérlet az általános relativitás elmélete 
szempontjából (Math. és Természettud. Értesítő, 
1921 és Phys. Zeitschr. 1922). Természetfilozófiai 
értekezései az Atheneaumban jelentek meg: A 
kauzalitás problémája; A tér és idő problémája 
(1925). 

2. O. Tivadar, történetíró, megh. Budapesten 
1916 júl. 8. Történetírói működését az Akadémia 
1916. a Marczibányi-jutalommal tüntette ki. 

Óruszolc (Rusova veche), Krassó-Szörény vm. 
(Tr. R.) 

Oruzsin (Oruzín), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Os, város az Özbég szovjet-államban, (1920) 

48,160 lakossal. 
Osándor falva (Sandrovo), Máramaros vmegye. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Ósebeshely (Sebesiulvechiu), Hunyad vmegye. 

(Tr. R.) 
Osgyán (Ozd'any), Gömör ós Kishont vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Oshkosh, város Wisconsin államban, az 

Egyesült-Államokban, (1922) 33,162 lak. 
Ősijek = Eszék. 
Ösinka (Sinca veche), Fogaras vm. (Tr. R.) 

•Oskó Lajos, festő, szül. Orosházán 1865 jan. 
28. Budapesten Gregnss és Lotz voltak tanárai, 

azután Parisba ment, ahol miniatűr-festéssel 
(elefántcsonton és zománcon) kezdett foglalkozni. 
1898-ban a párisi kiállításon szerepelt néhány 
miniatűrjével (Wlassics Gyula, báró Lipthay 
Béla, felesége arcképe). Egy zománcmüvét meg
vette Ferenc József király. 

Oslany = Oszlány. 
Osli, kisk. Sopron vm., (1920) 1301 lak. 

•Oslo, Norvégia fővárosának, Krisztiániának 
hivatalos elnevezése 1925 jan. 1.-től kezdve. 

Osnabrück, porosz város, (1925) 88,911 lak. 
Ósopot (Sopotul vechiu), Krassó-Szörény vm. 

(Tr. R.) 
Osóvé (Stare Sove), Bács-Bodrog vmegye. (Tr. 

SzHSz.) 
•Ossendowski, Ferdinánd Anthony, lengyel 

utazó és író, szül. Witebszk kormányzóságban 
1876 máj. 27. A tomszki műegyetemen volt tanár, 
de politikai nézetéi miatt kétszer bebörtönözték, 
s 1905. halálraítéltek, de fogságbüntetésre kegyel
mezték. Fogságát könyvben írta meg, ami óriási 
feltűnést keltett s az orosz börtönrendszer reform
ját eredményezte. A bolsevizmus alatt Kolcsak 
pénzügyi tanácsadója lett, ennek bukása után 
pedig álruhában Mongóliába menekült. Kalandjait 
Beast, men and gods (1923) c. munkájában tár
gyalja. Műveit számos nyelvre lefordították. 
Magyarul megjelent: Állatok, emberek, istenek 
(ford. Sajó Aladár, 1924); Ázsiai titkok, ázsiai 
emberek(f ord. u. a., 1925); Véres napok, cárirabok. 

Ostende (ejtsd osztana), belgiumi kikötőváros,. 
(1924) 44,219 lak. 

Osterfeld, város Poroszországban, (1920) 32,65£> 
lakossal. 

Ostffyasszonyfa, kisk. Vas vm., (1920) 1907 
lakossal. 

Ostoros, nagyk. Borsod, Gömör és Kishont 
közig. egy. egyes, vm., (1920) 1780 lak. 

Ostrau, két város neve Morvaországban, a. 
Cseh-Szlovák köztársaságban. 1. Máhrisch-O. 
(Moravská Ostrava), (1921) 41,929 lak. — 2. Pol-
nisch-O. (Ostrava Slezská), szemben Malirisch-
Ostrauval, (1921) 22,771 lak. 

Ostwald, 1. Wilhelm, német kémikus és filo
zófus, újabb munkái: Physikalische Farbenlehre 
(1919); Mathematisehe Farbenlehre (1921); Har-
monie der Formen (1922). Magyarul megjelent 
művei: Bevezetés a természetfilozófiába (ford. 
Fülöp Zsigmond, 1921); Bevezetés a kémiába 
(ford. Toborffy Zoltán, 1924). 

•2. 0., Wolfgang. 0. 1. fia, a kémia és zoológia 
tanára Lipcsében, szül. Rigában 1883 máj. 27. Fő 
munkája: Grundriss der Kolloidchemie (1919). 

Ósva (Ol'soviany), Abaúj-Torna vmegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Ósvacsákány (Cakanovce), Abaúj-Torna vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

•Osváth Ernő, újságíró és kritikus, szül. 1877. 
Középiskolai és egyetemi tanulmányainak befeje
zése után több fővárosi napilap és folyóirat, 
munkatársa lett, majd a Nyugat c. folyóiratnak 
volt megalapítása óta társszerkesztője, később-
Gellért Oszkárral együtt főszerkesztője s e mű
ködésével a modern magyar irodalomban jelentős, 
szerepet visz. A Nyugat hasábjain a modern írók 
közül nagyon sokan az ő védőszárnyai alatt vo-



Oswald 787 Ott laka 

nultak be az irodalomba. A körükhöz tartozó 
fiatal Írók útját egyengette, támogatta és 
elősegítette irodalmi terveik megvalósítását. Szá
mos kritikája jelent meg a Nyugatban. 

Oswald János, zeneesztetikus, inegh. Buda
pesten 1920 jún. 1. 

Oszada (Osada), Árva vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Oszada (Osada), Liptó vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Oszádka (Osádka), Árva vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Ószagyva {Sadova veche), Krassó-Szörény vm. 

(Tr. R.) 
Oszaka, japáni kikötöváros,(i92i) 1.252,983 

lakossal. 
Ószalónak (Alt-Schlaining), Vas vm. (Tr. A.) 
Ószelec (Hozelec), Szepe3 vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Őszemére (Simirij), üng vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Ószentanna (Gomláus), Arad vm., (1920) 5079 

lak. (Tr. R.) 
Ószentiván, nagyk. Csanád, Arad és Toronlál 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 1379 lak. 
ÓszépTak (Krásno nad Nitrou), Nyitra vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Oszikó (Osikov), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Oszivác (Stari Sivac), Bács-Bodrog vm., (1921) 

80S2 lak. (Tr. SzHSz.) 
Oszlány (Oslany), Bars vm., (1919) 165S lak. 

(Tr. Cs.-Szl) 
Oszlánykisf alud (Maié Bi/stricany), Bars vm. 

(Tr. Cs -Szl.) 
Oszlop (Oslipp), Sopron vm. (Tr. A.) 
Oszombat (Sobotiste), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Oszró, kisk. Baranya vm., (1920) 520 lak. 

*Osztsrn Salamon Pál, orientalista és publi
cista, szül. Budapesten 1879 jan. 25. Budapesten 
állami főgimnáziumi tanár. Hosszabb időt töltött 
a berliuOleideni, párisi és madridi egyetemeken, 
ahol azok arab kéziratait tanulmányozta. Tanul
mányai a mohammedán filozófia, az iszlám állam
tana s dogmatikájának körében mozognak. Főbb 
önállóan megjelent munkái: A Korán etlnkája 
(I. rész, 1902); Yolkssouveraenitát und Khalifat 
(1911);Mohammedauisehe3StaatsreehtI.:Kriegs-
reoht (1914). Több külföldi folyóirat és a Pester 
Lloyd munkatársa. 

Osztopán, kisk. Somogy vm., (1920) 1291 lak. 
Osztópatak (Ostrovany), Sáros vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Osztopna (Stubné), Trencsén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Osztornya (Osturna), Szepes vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Osztrák-magyar monarchia, 1918. felbomlott. 

Az 191S óta Ausztriában lefolyt események ós 
különösen a köztársasági államformára áttérés 
ugyanis a pragmatica sanctióban megállapí
tott elválaszthatatlan ós feloszthatatlan együtt-
birtoklás további fenntartását lehetetlenné tette 
és azért az 1920.1. t.-c. 11. §-a már a detronizáció 
előtt kimondja, hogy a közös érdekű viszonyokat 
szabályozó 1867. XII. t.-e. és más törvényes ren- j 
delkezések hatályukat vesztették és a magyar | 
államnak ősi függetlenségéből folyó szabad ren- ' 
delkezése e viszonyok tekintetében is helyreállt. 
Ezt a függetlenséget nemzetközi védelem alá he
lyezte az 1921. XXXIII. t.-e.-be iktatott trianoni 
békeszerződés 73. cikke, amely szerint azonban 
Magyarország függetlenségével nem rendelkez

het szabadon és a népszövetségi tanács hozzá
járulása nélkül nem léphet más állammal közjogi 
kapcsolatba. 

A magyar állam az 1920. I. t.-c. 11. §-ábair 
fenntartotta minden igényét, amelyek az Auszt
riával fennállott kapcsolat megszűnése következ
tében a volt közös intézmények és vagyonjogi vi
szonyok tekintetében vagy egyéb vonatkozások
ban megilletik. Ezeket az igényeket nem érintette 
a békeszerződés sem, hanem a kísérőlevél azok 
érvényesítését békés megegyezésre utalta (1920. 
IV. t.-c. 12. §). Az ily irányban folyt tárgyalások 
azonban általában nem vezettek eredményre s 
Így Magyarország az 1923.XXXI. t.-c.-befoglalt 
megállapodás alapján az ügyet választott bíróság 
elé terjesztette. A Magyarországtól Ausztriához 
csatolt területen volt alkalmazottakkal, nyug
díjasokkal, özvegyekkel és árvákkal követendő 
eljárás tárgyában Ausztriával az 1925. XVI. 
t.-c.-be iktatott szerződést kötöttük. 

Magyarország gazdasági önállóságának kiépí
tését jelenti a Magyar Nemzeti Bank fölállítása 
(1924. V. t.-c), a vámjog és a vámtarifa szabá
lyozása (1924. XIX. és XXI. t-e.). Az O. meg
szűnéséből keletkező pénzügyi és gazdasági 
kérdések egységes intézésének biztosítására a 
magyar kormány a külügyminiszter vezetése 
alatt felszámoló hivatalt szervezett (1920. IV. 
t.-c. 7. §., 2921/1920. M. E. sz. rendelet), amelyet 
utóbb a 100/1921. M. E. sz. rendelet szerint a 
pénzügyminisztériumba olvasztott be; a béke
szerződés 231. cikke értelmében pedig felülvizs
gáló és kiegészítő hivatalt állított fel (1922. XVI. 
t.-c. 3—5. §.). 

Osztró (Ostrov prt Vrbovom), Nyitra vmegye. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Osztroluka (Ostrá Lúka), Zólyom vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Osztrovó (Ostrow), város Lengyelországban, 
(1921) 16,366 lak. 
*Osztrovszky Antal, vegyészmérnök, szül. 

Budapesten 1887 dec. 23. Oklevelét a budapesti 
műegyetemen 1909. szerezte meg. 1909—1918-ig 
földmívelésügyi minisztérium fennhatósága Iá 
tartozó gödöllői szeszkisérleti állomáson műkö
dött. 1918-ban mint kir. fő vegyész a budapesti 
m. kir. Erjedéstaui Állomás helyettes vezetője 
lett. 1924-ben a műegyetemen magántanárrá 
habilitálták. Több ipari szeszgyár állandó mű
szaki tanácsadója. Kb. 70, magyaros német szak
folyóiratokban megjelent értekezésén kívül fő-
müvei: Szeszgyártás gyümölcsökből (Budapast 
1917); Gyümölcsök szeszipari feldolgozása; 
Borgazdasági melléktermékek értékesítése (H.
Tóth Jenővél, n. 0. 1921). 

Otaru, japáni város, (j.321) 108,113 lak. 
Otelek (Otelec), Torontói vm. (Tr. R.) 
Otlaca = Ottlaka. 
Otobán (Tohanul vcc/du), Fogaras vm. (Tr. R.) 
Otrokoes (Otrokoc), Uömör és Kishont vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Otsu, japáu vároo. (1921) 31,456 lak. 
Ottawa, Xanada brit domínium főváro B, ki

kötőváros, <iS2i> 107,843 lak. 
Ottlaka (Otlaca), Arad vm., (1920) 3429 lak. 

(Tr. R.) 
Hévai Nagy Lexikona. XX ML 
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Ottó, IV. Károly magyar király elsőszülött 
fla, szül. Wartholz villában (Reiohenau mellett) 
1912 nov. 20. Atyját követte a száműzetésbe és 
atyja halála óta anyjával Lequeitióban él. 

Ottó, bajor király, megh. Fürstenried kastély
ban 1916 okt. 11. 

Ótura (Stará Turá), Nyitra vm., (Í9Í9) 5120 
lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
*Oudemans, Anthonie Cornelis, németalföldi 

zoológus, szül. Batáviában, Jáva szigetén 1858 
nov. 12. Utrechtben tanult; 1882. u. o. a zoológiai 
múzeum őre, 1886. a hágai állat- és növénykert 
igazgatója volt. Közel 500 tanulmánya jelent meg, 
legnagyobbrészt az acarológia köréből. Főbb mű
vei: The great sea-serpent (Leiden 1892); Kritiseh 
historische Oversieht der Acrologie, I. (1926). 
Több tankönyvet is írt. 

Óvári, 1. Jterenc (XV. köt.), 1927. Veszprém 
vm. megválasztotta a felsőház tagjának. 

2. Ó. Kelemen, jogtörténész, megh. Kolozs
várott 1925 dee. 17. 

Óvás. A váltótörvénynek (1876. XXVII. t.-c. 
42. §.) a váltóóvásra vonatkozó rendelkezéseit ki
egészítette az 1925. VIII. t.-c. 53. §-a. Az Ó. 

*Ólvedi László, költő, szül. Érsekújvárt, 1903 
máj. 22. Tanulmányait Budapesten és Berlinben 
végezte. 1925-ben bölcsészetdoktori oklevelet szer
zett á budapesti egyetemen. 1922. óta részt vesz 
az elszakított Felvidék irodalmi életében. Költe
ményei, melyekben az elszakított részek magyar
jainak lelkivilágát hatásosan, helyenként megrázó 
erővel tolmáesolja( Jókai-verse) apozsonyi Híradó
ban, a Prágai Magyar Hírlapban, a kolozsvári 
Pásztortüzben és a budapesti Életben és Nap
keletben jelentek meg. Munkái: Valakit várunk 
(költemények, Budapest 1922); A bányász éneke 
(költemények, Berlin 1923). 

Örebro, svédországi kerület, ter. 9223 km2. 
(1924) 222,951 lak., fővárosa Ö., (1924) 36.325 lak. 

*Örkányi István, festő, szül. Budapesten 1886,, 
ugyanot t végezte tanulmányait . 1923-ban fel
tűnést keltett a budai utcazugok, rég i házak és 
udvarok képét nagy elmélyedéssel ábrázoló fest
mény- és rajzsorozata, amelyet gyűjteményes 
kiáll í tásban mutatot t be. 

Örményország (Aiastan, SSBA, örmény 
Szocialista Szovjetállam), Szovjet-Oroszország 
egyik állama Tranzkaukáziában, ter. 34,537 km2, 
(1925) 1.339,969 lak. Fővárosa Eriván, (1925) 90,000 
lak. Ö. a cárság bukása után szervezkedett önálló 
állammá, mint a Transzkaukáziai szoc. államszö
vetség egyik tagja, 1918., majd Ö. többi kaukázusi 
és törökországi részeivel együtt amerikai védelem 
alatt akart Nagy-Ö.-gá egyesülni 1920. a sevresi 
békében. 1920 dee. 2. végkép átalakult szovjet-
állammá, 1921 szept. 30. pedig belépett Szovjet-
Oroszország államszövetségébe. Kars és Ardahan 
régebbi Ö. kerületekről az 1921 márc. 16. moszkvai 

ugyanis megnehezíti a váltókövetelések érvé
nyesítését és sokszor felesleges költségeket okoz. 
Külföldön mozgalom is indult a váltó-Ő. eltörlése 
érdekében. Ámbár az Ó. eltörlése a váltójogban 
bonyodalmakat okozhatna, a legszűkebb korlátok 
közé szorítása indokolt. Ebből az okból az 1925. 
VIII. t.-c. 53. §-a olykép rendelkezett, hogy a ki
bocsátótól eredő Ó.-t elengedő kikötés minden 
váltókötelezettre kihat és ha a váltóbirtokos az 
ilyen kikötés ellenére Ó.-t vétet fel, ennek költ
sége őt terheli. Továbbá, eltéróleg a váltótörvény
től, mellőzi az idézeit törvényhely az Ó. szüksé
gét az elfogadó, valamint a saját váltó kibocsá
tója ellen telepített váltóknál is. Az Ó. ilykép a 
legritkább esetekre szorítkozik. 

Óverbász (Stari Vrbas), Bács-Bodrog vm., 
(1921) 4971 lak. (Tr. SzHSz.) 

Oviedo, Spanyolország egyik tartománya, ter. 
10,895 km2, (1920) 743,726 lak., fővárosa 0., 
69,375 lak. 

Oxford, város Angliában, (1921) 57,052 lak. 
Oxford, earl of, 1. Asquith (XIX köt.). 
Oxfordshire, angol county, ter. 1957 km2, 

(1921) 189,558 lak. 

szerződésben mondott le. ö. 1922. lépett be a 
Transz kauká?. i ai szovjetállam-szövetsógbe. 

•Öröklési faktorok (Moi.>, 1. Gén. (XX. köt.). 
Összeférhetetlenség, a nemzetgyűlés tagjaira 

az 5986/1919. M. E. sz. rendeletben nyert meg
állapítást, nagyjában az országayűlósi képviselők 
Ö.-ónek (1901. XXIV. t.-c.) alapul vételével; a 
köztisztviselőiállás összeférhetetlen volta azonban 
megszűnt. A nemzetgyűlési taggá megválasztott 
tisztviselő állását megtarthatja, illetmónj'eit él
vezi, de a szolgálat alól fel van mentve. Ugyanígy 
rendelkezik a 2200/1922. M. E. sz. rendelet 114. 
§-a; a 115. §. azonban — különösen ha a bevezető 
szavakkal összevetjük — arra mutat, hogy az ér
dekeltségi és közben járási Ö. szabályai a második 
nemzetgyűlés tagjaira nem terjednek ki; a gya
korlat azonban ellenkező irányú volt. Az 1925. 
XXVI. t.-c. 182. §-a az országgyűlési képviselőkre 
kifejezetten felújítja az 1901. XXIV. t.-c. hatályát-
de a közszolgálati alkalmazottakra átveszi az is, 
mertetett rendeleti szabályokat azzal az eltéréssel, 
hogy a képviselő közhivatali állását be lehet töl
teni, képviselősége tartama alatt csak a nyugdíj
nak megfelelő illetményeket élvez, de képesíté
sének megfelelő magánfoglalkozást folytathat. 

Östergötland, kerület Svédországban, ter. 
11049 km2, (1924) 309,324 lak. 

Özbég tanácsköztársaság (tlzbékia, Vsbek 
Szocialista Tavársállam, TJFSB), a régebbi 
Bokhara khánsti' s Khiva helyén alakult állam 
Közép-Ázsiában. it>19 óta tanácsköztársaság, 1924 
óta Turkesztánnal bővült. Ter. 550,672 km2, (1925) 
4.400,000 lak. Fővárosa Szamárkand. Ö.-hoz 
tartozik Tádzsik autonóm szovjetállam is. 

Ö, Ő. 
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P. 
Paasche, Hermann, német politikus, megh. 

Detroitban 1925 ápr. 11. 
Pabjanice, város Lengyelországban, Lodztól 

D-re, (192D 34,967 lak. 
Pachuca (ejtsd: pácsúká), Hidalgó állam fővárosa 

Moxikó köztársaságben, (1921) 39,009 lak. 
Pacir = Pacsér. 

*Pacséry Károly, pedagógus, szül. Losoncon 
1864 jan. 24. A bécsi, innsbrucki és budapesti 
egyetemeken hallgatott teológiát és filozófiát, 
majd8óven át nevelőtanár volt; 1892-ben Ferenc 
József intézeti prefektus, 1894. bácsbodrogme-
gyei segédtanfeliigyelő lett, 1897. a miniszté
riumba rendelték. 1898—1919-ig nógrád-, toron
tál-, sopron- és esztergommegyei tanfelügyelő 
volt, 1920. Pest vm. német községeinek lett tan
felügyelője. 1922-ben nyugalomba vonult. Peda
gógiai, törtéueti és földrajzi tanulmányokat irt. 

Paczka Ferenc, festő megh. Berlinben 1925 
ápr. 20. 

Padang, Nyugat-Szumatra fővárosa és kikö
tője németalföldi Kelet-Indiában, (1920) 38,169 lak. 

Páder Rezső, egyházi író, mesh. Sopronban 
1924 okt. 14. 

Paderborn, az ugyanily nevű járás és püspök
ség székhelye Minden porosz közigazgatási kerü
letben, (1925) 33,205 lak. 

Paderewski, Ignác, lengyel zongoraművész 
és politikus. A világháború alatt a lengyel ön
állóságra törekvő bizottság elnöke volt s mint 
ennek hivatalos képviselője Amerikába ment, 
ahol az önkéntes csapatok szervezésében nagy-
része volt. Lengyelországba való visszatérése 
után 1919—21-ig miniszterelnök ós külügyminisz
ter volt. A politikai élettől való visszavonulása 
ntáu ismét a művészetnek ól. 

Padina = Nagylajosfalva. 
Padova, tartomány Veneto olasz országrész

ben, ter. 2141 km2, (192*) 607,047 lak. Fővárosa 
P., (192D 112,021 lak. 

Paikert Alajos (seprösi), közgazdasági író, 
1923. a Mezőgazdasági Múzeum igazgatója lett. 
Müvei a XV. köt.-ben felsoroltakon kiviíl: Nagy-
britanniamezőgazdaságiérdekképviselete(í9Ó9); 
Derturanische Gedanke (1917); Világbékeegyez
mény (1922); A Covenant for world peace (1922); 
The anglo-saxon world and Hungary (1922); 
A turáni eszme (1922); A turáni gondolat poli
tikai vonatkozásai (1925). 

Painlevé (ejtsd: peSlövé), Paul, francia állam-
férliú és matematikus. A világháború után Her-
riot-val a baloldali kartelt szervezte s ennek kor
mányrajutásával a kamara elnöke lett 1924.,majd 
Herriot bukása után 1925. miniszterelnök; azon
ban Caillaux pénzügyi politikája miatt ő is csak
hamar kénytelen volt lemondani s azóta Briand, 
maid Poincaré kormányaiban hadügyminiszter 
voít. Mint politikus mindig a radikálisok híve | 

volt, aki engedékeny és megértő politikájává 
nagyban hozzájárult a németek elleni gyűlölség 
eloszlatásához. Híve a páneurópai unió gondola
tának is. Újabb matematikai szakmunkája: Lecons 
sur la théorie analytique des équations différen-
tielles (1897). P.-től származik a repülés mai el
mélete. 
*Pais Dezső, nyelvész, szül. Zalaegerszegen 

1886. Bölcsészeti tanulmányait a budapesti egye
temen végezte, amelynek magyar nyelvtud. inté
zetében működik. Irodalomtörténeti és nyelvészeti 
cikkei különböző folyóiratokban jelentek meg. 
Önállóan megjelent munkái: Régi személyneveink 
jelentéstana (1922—1923); Magyar Anonymus 
(ford. és magyarázta, 1926). Phuippus c. érteke
zése 1926. elnyerte a Magyar Tud. Akadémia 
Sámuel-díját. 

Paisley (ejtsd: pézii), város Renfren skót coun-
tyban, (1921) 111,053 lak. 

*Pákey Lajos, építész, szül. Kolozsvárott 1853. 
megh. u. o. Í921. Művészeti tanulmányait a bécsi 
akadémián végezte. Szülővárosában letelepedve, 
számos bérházon kívül az unitárius templomok 
egész sorát építette Erdélyben, amelyek közül 
kitűnik a dicsőszentmártoni. Tőle való Brassai 
Sámuel kolozsvári síremléke ós Fadrusz Mátyás 
király szobrának talapzata is. 

Pakots József, író és hírlapíró, 1922. demokrata 
párti programmal nemzetgyűlési, 1926. ország
gyűlési képviselővé választották. 

*Pál mester, váci szerzetes, a szabad művésze
tek doktora, miniator, 1480. miniatúrákkal éke
sítette az esztergomi főkáptalan egyik kéziratát, 
amely Aquinói Tamás Summa Theologiae c. 
müvét tartalmazza. 

Pál Ödön, 1. PitroffPál. (XX. köt.) 
Palágyi, 1. Lajos, költő, újabb kötetei: Deres 

(1922); Parittya (1924): Hangyák (szatíra, 1924); 
Cecil könyve (költ., 1925); P. L. válogatott köl
teményei (VajthóLászló előszavával, 1926,meg
jelent 60-ik születése napja alkalmából Buda
pesten rendezett ünneplésekor). Sajtó alatt Új 
poétika és Magyar írók sorsa tanulmányok. 

P. 2, Lajosa színművész, szül. Bánon (Tren-
csén vm.) 1876 márc. 9., Horváth Zoltán színi-
iskolájában tanult, 1907-ig vidéki városok
ban (Debrecen, Szeged, Temesvár) színészke
dett, ekkor Miskolcon lett színigazgató, ahol 
1920-ig működött. 1920—24-ig a szegedi Városi 
Színházat vezette, 1925. a Nemzeti Színház szer
ződtette. 

3. P. Menyhért, filozófus, P. 1. bátyja, megh. 
Darmstadtban mint egyetemi tanár, 1925. Halála 
utón jelentek meg összes filozófiai munkái 3 kötet
ben Lipcsében, német tudósok előszavával. 

*Páldy Zoltán, festő, szül. Temesvárott 1884 
máj. 4. Tanulmányait a Képzőművészeti Főisko
lán és Münchenben végezte, azután Nagybányán 
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dolgozott. Főképp tájképekkel és egyos alakokkal 
vett részt a kiállításokon és 1911. gyűjteményes 
tárlaton mutatta be műveit. 

Palembang,közigazgatási kerület németalföldi 
Kelet-Indiában, Szuinatra szigetén, ter. 85,918 
km2, (1920) 828,004 lak. Fővárosa P, (1920) 73,726 
lakossal. 

Palencia, tartomány Spanyolországban, ter. 
8218 km'-, (1920) 191,719 lak. 

Paléologue (ejtsd: —íog), Maurice Georges, 
francia diplomata. 1920-ban rövid ideig külügy
miniszter volt. Nagy feltűnést keltettek 1921. meg
jelent emlékiratai: La Russie des Tsars pendant 
la grandé guerre (ford. Révay József, A cári 
Oroszország a nagy háború alatt, I. köt. 1926). 

Palermo, olasz tartomány Szicília országrész
ben, ter. 4992 km2, (1924) 882,049 lak. Fővárosa 
P, (1921) 400,348 lak. 

Palesztina (angolul Palestine; héberül Erez 
Israel), Angliának, mint a Népszövetség man-
datáriusának ellenőrzése alatt álló állam, ter. 
23,000 km2, (1925) 800,000 lak., Transjordánia le
számításával. Fővárosa Jeruzsálem, 80,000 lak. 
Hivatalos nyelvek: angol, arab, héber. Nemzeti 
szín: kék-fehér. Alkotmánya 1922 szept. 1. lépett 
életbe. A legfelsőbb hatalom az angol főmegbízott 
(High Commissioner), aki a közigazgatás és a 
végrehajtó tanács (Executive Gouncil) elnöke is. 
A törvényhozó tanács (Legislative Gouncil) 22 
tagját indirekt úton választják s az összes fele
kezetek és nemzetek képviselve vannak benne. 
Története. A világháború alatt 1917—1920-ig 
angol katonai kormányzat alá került Allenby 
tábornok parancsnoksága alatt, 1920. pedig az 
angol polgári adminisztráció rendezkedett be. 
Véglegesen 1922. erősítette meg a népszövet
ség Anglia mandátumát, a Törökországtól való 
végleges elszakadást pedig az 1923-iki lausannoi 
béke biztosította. Minthogy P.-t még Allenby be
vonulása előtt 1917 nov. 2. Lord Balfour kül
ügyi államtitkár san-remói deklarációjában a 
zsidó nép nemzeti otthonának nyilvánította, ez 
az arab lakosság elégületlenségét eredményezte, 
mert a cionista szervezet földvásárlása a nomád 
arabok létét veszélyeztette. 1920-ban lázadás is 
tört ki ezért, azonban az angol kormányzat a teljes 
jogegyenlőség elismerésével megakadályozta a 
további elégületlenséget. 1921. több mint 60 zsidó 
kolónia volt P.-ban, melyek közt a legnagyobb 
Tel-Aviv város (33,000 lak.). Kulturális tekintet
ben állandóan fejlődik. 1924-ben Jeruzsálem
ben felavatták a Skopus-hegyen épített monumen
tális héber egyetemet. 1925-ig a főmegbizott Her
bert Sámuel volt, azóta Lord Plumer tábornok. 
V. ö. Sophie Irene Loéb, P. awake (1926) (1. Cio
nizmus, XX. köt.). 

*Pálffi Márton, író, szül. Várfalván (Torda-
Aranyos vm.) 1873. Bölcsészeti tanulmányai vé
geztével a kolozsvári unitárius gimnázium ta
nára lett. Önálló müvei: Az Okszerű Vezér s 
Brossai nyelvtanira munkássága (Kolozsvár 
1899); Nyelvészek és az iskola (u. 0. 1902); Ko
lozsvári glosszák (Budapest 1907); Dávid Ferenc. 
Rövid magyarázat (az eredeti kiad. facsimiléjével, 
Kolozsvár 1910); Finn dalok (u. o. 1912); Uni
tárius énekeskönyv (u. o. 1924). 

Pálfíyné Gulácsy Irén, 1. Gulácsy Irén. 
*Pálfi (Pitkó) János, vitéz, egyptológus, szili. 

Szopesváraiján, 1889 ápr. 12. 1918-ben végezte 
el a budapesti egyetem filozófiai karát, 1919—22. 
mint kinevezett középiskolai tanár, az egyetem 
egyiptomi gyűjteményénél teljesített szolgála
tot. 1924-ben magántanári képesítést nyert. Főbb 
müvei: Szepesváralja ipartörtéiete a céhintéz
mény korában. (Lőcse 1913); A napkorong az 
egyiptomi emlékeken (Országos Régészeti Társu
lat Évkönyve, Budapest 1923.); Az alvilági élet 
az ókori egyiptomiak felfogásában (felolvasta 
a Magyar Tud. Akadémiában, 1923); Az ókori 
egyiptomiak nemi erkölcséről (Telea 1926), 

*PaIf y, 1. József, festő, szül. Feset-pusztán (Arad 
vm.) 1864 márc. 18. A Képzőművészeti Főiskolán 
végezte tanulmányait, azután Debrecenben tele
pedett le, ahol arcképeken kívül egy sor pusztai 
képet is fostett s állított ki Budapesten (Nyuga
lom tanyája, Csikós-találkozás, Hazafelé stbA 

2. P. Mór, geológus, újabb müvei: Lorenthm 
Imre l. tag emlékezete (1923); Inkey Béla l. tag 
emlékezete (1924); A rudabányai hegység geo
lógiai viszonyai és vasérctelepei (1924). 

Palisa, Johann, osztrák csillagász, megh. 
Bécsben, 1925 máj. 2. 
*Pálla Jenő, grafikus, szül, Székesfehérvárott^ 

1884. A Képzőművészeti Főiskolán végezte tanul
mányait s Budapesten, majd Székelyudvarhelyen 
működött. Számos ex librist, könyvdíszt, borítékot 
rajzolt. 

*Palló Imre, operaénekes, szili. 1891. Buda
pesten jogászkodott, közben elvégezte a Zene
akadémiát. 1916-ban az Operaház szerződtette. 
1925- 26-ig Olaszországban vendégszerepelt nagy 
sikerrel. 

Pálma de Mallorca, spanyol kikötőváros, a 
Baleari-szigetek fővárosa, (1920) 77,418 lak. 

*Pálos Ede, festő és rajztanár, szül. Máriarad-
nán 1870., megh. Győrött 1922 dec. 18. Tanul
mányait a Képzőművészeti Főiskolán végezte s 
1895-től a győri reáliskolánál működött, mint 
rajztanár. Ritkán állított ki. Nagyjelentőségűek 
voltak a magyar rajztanítás múltjára vonatkoz6 
eredményes kutatásai, amelyek révén új világot 
vetett Révai Miklósnak, a nagy nyelvésznek 
rajztanitói működésére. Révai sajátkezű rajzai
nak egész sorát kutatta ki. Mintaszerű rajztaní
tástörténeti gyűjteményt szervezett a győri reál
iskolában. 

Pamhagen = Pomogy. 
Pamplona, Navarra spanyol tartomány fő

városa, (1920) 32,635 lak. 
*Pan József, pesti építész, a romantikus stilus-

képviselője, működött 184i—1865 közt, főműve-
Karácsonyi Guido gr. budai palotája. 

Panama (Panama), 1. köztársaság Közép-
Amerikában, ter. 74,522 km2, (1923) i 46*, 198 lak. 
— 2. P., P. egyik departamentója, 98,035 lak. — 
3. P, P. 1. és 2. fővárosa, 59,458 lak. 

Panama-csatorna zóna, az ószakamerikaí 
Egyesül-- Államok birtoka, ter. 1432 km2, (IMB 
37,011 L-a-ossal. AP nem azonos a Panama-köz
társasággal. 

Pancevo — Pancsova. 
Pancota = Pankota. 
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Pancsatantra, régi indus mesegyűjtemény, 
magyarra ford. Schmidt József (1924). 

Pándy Kálmán, elmeorvos, újabb művei: Az 
egészséges pihenésről (1925); Az iskolásfiűk 
egészsége (1925). 

Pandzsab, 1. Pendzsab- (XX. köt.) 
*Páneurópa. Így nevezik azt a törekvést, mely 

Európa államait egy szövetségben akarná egye
síteni. A P. eszmét a világháború után Couden-
houe-Kalergi gróf vetette fel s szervezte meg ós 
propagálja cikkeivel és könyvében. 1926 okt.-ben 
Bécsben kongresszust is tartott a P.-szövetség. 
Ausztriában Seipel kancellár, Németországban 
Wirth volt kancellár és Loebe parlamenti elnök, 
Franciaországban Caillaux, Herriot és Painlevé 
volt miniszterelnökök stb. csatlakoztak a moz
galomhoz, míg Magyarországon Lukács György 
és Gratz Gusztáv volt miniszter és Rainpreclit 
Antal a P. eszme propagálói. Első célja a P. moz
galomnak a vámok megszüntetése, főleg Német
es Franciaország közt, továbbá a kisebbségek 
védelme, közös kereskedelmi jog, szociálpolitika 
és pénzegység létesítése, a politikai nézeteltéré
sek kiküszöbölése és a béke szellemére való 
nevelés. V. ö. Coudenhove-Kalergi, P. (1926). 

*Pangalosz, Theodor, görög diktátor, szül. Sala-
misbau 1878., albán eredetű családból. Katonai 
tanulmányait Parisban fejezte be. A világhábo
rúban Makedoniában parancsnokolt, 1919. a kis
ázsiai hadjárat idején vezérkari főnök volt. Része 
volt 1922. Konstantin király detronizálásában. 
Még u. a. évben hadügyminiszter, 1924. pedig a 
Papanasztasziu-kormány hadügyminisztere lett. 
1925 júl. 25, államcsiny útján miniszterelnöknek 
nyilvánította magát s miután Konduriotiszt állá
sának elhagyására kónyszerítette, majd a parla
mentet feloszlatta, 1926 jan. 3. diktátornak nyil
vánította magát, ápr.-ban pedig a köztársaság 
•elnökének választatta magát az alkotmány elle
nére. Csakhamar azonban kitűnt, hogy nem tud 
parlament nélkül kormányozni s bár a gyüleke
zési és sajtószabadságot teljesen elnyomta, tár
gyalásokba bocsátkozott a párisi emigránsokkal 
és Venizelosszal a miniszterelnökség elvállalása 
céljából. Augusztusban a közhangulat hatása 
alatt Kondylisz tábornoknak sikerült őt megbuk
tatni, elfogatni s internálni és bíróság elé utalni. 

Pángermanizmus (1. XV. köt.), a háború be
fejezése óta a pángermán-liga, megfosztva az 
agresszív politikai tevékenység lehetőségétől, 
inkább csak a nemzeti érzület erősbítésére, vala
mint az Ausztriával való egyesülésre és a béke 
revíziójára törekszik mind Ausztriában, mind 
Németországban. Taglétszáma azonban jelenté
kenyen kisebb a békeidőbelinél. V. ö. Burchard, 
Gesch. d. alldeutschen Verbands (1920); Úsher, 
Pangermanism (1913); Loiseau, Le pangerma-
nisme(1921). 

Pániszlámizmus (1. XV. köt.), újabban a Török
országon kívül eső mohammedánság körében 
terjedt el, így Egyptomban, Marokkóban, Arábiá
ban, Indiában, sőt Jáva és a szomszédos szige
teken is. Az indiai P., mely a legerősebb, nem 
kevesebbet követel, mint azt, hogy égés:? Aríbin, 
Palesztina, Szíria és Mezopotámia önálló ktfali-
fátus legyen. Vezére, Mahammed Ali, 1920. ezt 

követelte az angol miniszterelnöktől. 1921-ben 
Karachiban (Elő-India) tartottak is pániszlám-
konferenciát, amelyben Muhammed Ali a hadi
szolgálat megtagadását javasolta. Egyszersmind 
a malabari partokon véres forrongás tört ki a 
khalifátus alapítása érdekében. 1924-ben Bombay-
ban volt konferencia, de jelentősebb volt az 
1926-iki kairói khalifátusi kongresszus, melyen 
a Jáva-szigetiek is megjelentek. Nagy jelentő
sége van az arábiai vahabita-mohammedánok 
mozgalmának. Vezetőjük Ibn Szánd, Nedzsd és 
Hedzsasz királya lett, ez azonban nem ért egyet 
a többi mohammedánsággal. Újabban néhol a 
tömegek a vallást kapcsolják ki, pl. orosz terü
leten és Jávában a bolsevizmus hatása alatt, míg 
máshol a nemzetiséget, mint Indiában, hol a 
mohammedánság a svarajistákhoz csatlakozott. 

*Pankhurst, Emmeline, angol suffragette, szül. 
Manchesterben 1858 júl. 14. Férje volt Pankhurst 
ügyvéd, a női szavazati jog egyik első előharcosa. 
P. férjével együtt alapította a Női Szabadság 
Ligát, majd a Független Munkáspárt tagja lett. 
1903-ban párton kívül szervezte meg a Nők tár
sadalmi és politikai unióját. A parlament ollón 
való izgatása miatt többször bebörtönözték. 
191 l-ben Amerikába ment propagandaútra, azon
ban visszatérése után erőszakos tüntetés miatt 
leányával együtt újra letartóztatták. Kiszabadu
lása után hazaárulás miatt fogták perbe és három 
évi börtönre Ítélték, de a háborúban kiszabadult. 
Müve: My own story (1914). 

Pankow, 1. Berlin-Pankoiv. (XX. köt.) 
* P a n m i x i s (Moi.). 1. Az élő szervezetek tulaj

donságainak válogatás nélküli keveredése a 
megtermékenyítés alkalmával egyesülő csíra
sejtek révén. — 2. A természetes kiválogatódás 
hatásának g5rengülése. 
*Pann, Ábel, zsidó festő. szül. Papilében (Lit

vánia) 1885. Parisban tanult, majd a jeruzsálemi 
Becalel-f estőiskola igazgatója lett. Számos bibliai 
és zsidótárgyú képet festett. Műveiből Budapes
ten is rendezett kiállítást 1925-ben. 

•Pannwitz, Rudolf, német kultúríilozófus ós 
költő, szül. az Odera melletti Crossenban 1881 
máj. 27. Eszménye egy a Nietzsche-Stef an George 
szellemében elképzelt, belső tartalmában, for
májában újjászületett, utópisztikus németség. 
Pedagógiai-kulturkritikái s filozófiai irányú 
művei közül kiemelendők: Die Erziehung (1909); 
Zur Formenkunde der Kirche (1912); Die Krisis 
der europ. Kultur (1912, 2. kiad. 1920); Deutsch-
land u. Európa (1918); Aus demChaosz. Gemein-
schaft (1921). Eposzaiban túlteng a spekulativ-
intellektuáliselem: Egyéb munkái: Landschafts-
márchen (1901); Prometheus (elb., 1902) j Beim 
göttlichen Sauhirten (dráma. L. Gurlittal, 1904); 
Psyche (elb., 1905); Kultur, Kraft, Kunst (1906); 
Das Kind Albion (elb., 1915); Einführuug in 
Nietzsche (1920); Dalmatinische Einsamkeiten 
(1926). 

Pánszlávizmus (1. XV. köt.). A világháború
ban jutott tetőpontra a mozgalom. A cár mani
fesztumot intézett az összes szláv testvérekhez é3 
Miklós nágyhereeg mint badseregfőparancsnok 
az ausztriai szlávok és a lengyelek felszabadítását 
helyezte kilátásba. De éppen a szláv nemzeti 
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államok megalakulása vetett végett a P.-nak. 
Oroszország, ahol a bolsevizmus a nemzetiségi 
különbségeket kiküszöbölte, valamint a nyugat 
felé orientálódó Lengyelország nem folytatnak 
pánszláv politikát, Cseh-Szlovákiában pedig 
ellentétek fejlődtek ki éppen a szláv népek közt, 
ugyanígy Szerbiában a szerbek és montenegróiak 
közt. V. ö. Fischel, P. (1919); Seaton- Watson, 
Racial problems (1908); u. a., Die südslavische 
Frage im Habsburgerreich (1913); Masaryk, Zur 
russichen Gesehichts- und Religionsphilosophie 
(1913). 

Pantin (ejtsd: panten), város Paris közelében, 
(192D 38,975 lak. 

Pap, 1. Elek, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, 
1927. kinevezték a felsőház tagjának. 

2. P. Géza, báró, 1927. Csanád-Arad-Torontál 
id. egy. vm. a felsőház tagjának választotta. 

3. P. József, 1927. az ügyvédi kamarák a felső
ház tagjának választották. 

4. P. Károly (jármii), irodalomtörénetiró, 
a debreceni egyetem bölcsészeti karának 1916— 
1917. dékánja, 1917—18. prodékánja, 1924—25. 
az egyetem rektora volt s az újonnan szervezett 
állami középiskolai tanárképző intézet elnöke. 

*5. P Mihály, nyng. pénzügyi államtitkár, szül. 
Szilsárkányban 1860 nov. 19. Jogi tanulmányai
nak befejeztével 1883. pénzügyi szolgálatba lé
pett és 1888. a pénzügyminisztériumba kerül
vén, 1892. a Wekerle által tervezett egyenesadó
reform előmunkálatainak vezetésével bizták meg. 
A világháború alatt mint miniszteri tanácsos 
a vagyonadóról szóló törvényjavaslatot készí
tette el és ennek, valamint a jövedelemadó
törvénynek életbeléptét megvalósította. Főbb 
művei: A magyar egyenesadók történeti fejlő
dése (1895); Korunk nevezetesebb egyenesadó
reformjai (1907). Megjelentek az egyenesadó-
ankétok irományai között. 

Pápa, r. t. város Veszpém vm., lakosainak 
száma, (1925) 22,011. Újabban hatalmas sporttelep 
épült 4000 néző befogadására. Újabb intézménye a 
gazdasági szaktanárképző, az új női varró- és ipar
iskola. Az Irgalrnasrend kórházát újjáépítették. 

Pápáuti = Papoló. 
*Papini, Giovanni, olasz Író, szül. Firenzeben 

1831 jan. 9. Megalapította a Leonardo és Lacerti 
e. folyóiratokat, amelyek a fiatal olasz írógárda 
legtehetségesebbjeit gyűjtötték maguk köré. 
Egyre jobban közeledett a keresztény miszticiz
mushoz, amelynek legjellegzetesebb terméke: Sto-
ria di Cristo (1921). Magyarul megjelent: Váloga
tott elbeszélései (ford. Zambra Alajos, 1912); 
Krisztus története (ford. Révay József, 1925). 

Papírkorona, 1. Aranykorona. 
Papp, 1. Antal, volt munkácsi gör. kat. püs

pök, küzikei e. érsek, 1925 szept. kiutasították 
Munkácsról. Mint érseknek és az eperjesi és mun
kácsi egyházmeg5'ék magyarországi részei apos
toli kormányzójának Miskolc az új székhelye. 

2. P Ferenc (!. XV. k.), irodalomtörténetire, 
kritikus és esztétikus. Megírta Kemény Zsigmond 
báró, a legnagyobb magyar regényíró életrajzát 
két kötetben. Évtizedes speciális kutatások ered
ménye ez a Magyar Tud. Akadémia kiadásábau 
megjelent életrajz (1922-23), amely a legnagyobb 

részletességgel tárja elénk Kemény életútját 
A Kisfaludy-Társaság kiadásában jelent meg 
Rákosi Jenő hírlapírói pályáját méltató nagyebb 
tanulmánya (1924.). Kritikáiban az élő irodalom 
termékeiről mond figyelemreméltó ítéletet ta
nulmányaiban, melyek a Budapesti Szemlében, 
Irodalomtörténeti Közleményekben, Magyar Mú
zsában, Pásztortűzben stb. jelentek meg. 

3. P Károly, geológus, 1923. tanítványai P. 
emlékkönyvet adtak ki tiszteletére. Geológiai 
értekezéseinek száma meghaladja a 150-et, jegy
zékük a Magyar Tud. Akadémia 1924-iki Érte
sítőjében. 1926-ban a madridi 13. nemzetközi geol. 
kongresszuson a budapesti egyetemet képviselte. 

*4. P Lajos, grafikus, szül. Kiskunhalason 
1886 jan. 9. A Képzőművészeti Főiskolán, 1909-tól 
fogva a stuttgarti akadémián tanult, ahol főképp 
kőrajzzal és rézkarccal foglalkozott és 1913. 
aranyérmet kapott. Első sikerét Budapesten a 
Nemzeti Szalonban érte 1912., midőn A daru 
munkában c. rézkarcára ezüst plakettet kapott 

5. P. Viktor, zenei Író, újabb művei: Arc
képek a külföldi zenevilágból (1924); Arcképek 
az Operaházból (1924). 

•Pappler Károly, f estó, szül. Budán 1818., a 
bécsi akadémián végezte művészeti tanulmányait 
s 1843. Pesten kiállította Görög nő c. festményét. 

Pápna-territórium (régebben Brit- Új-Gui
nea), ausztráliai territórium, Új-Guinea szigetén, 
az Ausztráliai Államszövetségtől függ és egyene
sen a főkormányzó hatásköre alá tartozik. Ter. 
234,489 km*, (WM) 251,000 lak., ebből 1100 fehér. 
Fővárosa Port Moresby kikötő, 2075 lak. 

Papp-Váry Elemérné (1. XV. k.), megh. Buda
pesten 1923 nov. 15. Tevékeny részt vett a kom
munizmus bukása utáni időkben az irredentizmus 
kifejtésében, a Védő Ligák Szövetsége képvisele
tében tett körutazásai alkalmával különösen a 
határszéleken fejtett ki nagy tevékenységet. 
A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége, mely
nek egyik vezetője volt, 1925' ápr. 26. leplezte le 
országos ünnepség keretében síremlékét. 

Par a ( GraöPará), Brazília államainak egvike, 
ter. 1.150,000 km2, d9so) 983,507 lak. Fővárosa P. 
(Santa Mariadé Belem v. Belun), (1920) 236,402 
lakossal. 

Paraguay (RepiMica dél Paraguay), dél
amerikai köztársaság, ter. 253,100 km!, (1926> 
kb. 1.000,000 lak. Fővárosa Asunción, ü920> 
100,000 lak. Története. P. a világháborúban 
neutrális maradt, de az Egyesült-Államok had
üzenete után a szövetségesekkel rokonszenvezett. 
1923-ban Eligio Ayala lett az elnök s az ő működé
séhez fűződik P. gazdasági fellendülése. 

Parahyba (P. do Norte), Brazília államainak 
egyike, ter. 75,000 km*, (1920) 961,106 lak. Fő
városa P, 52,990 lak. 

Paraiso, Honduras köztársaság egyik departa-
mentója, ter. B903 km2, (1910) 42,118 lak. 

* P a r a k i n e s i s (Wol.), az a biológiai folyamat, 
mely a nem öröklékeny pára variációkat (1. Para-
variatio, XX. köt.) hozza létre. 

Parana, Brazília államainak egyike, ter. 
240,000 km2, (1920) 685,711 lak. Fővárosa Curitiba. 
* P a r a p l i o r i a (biol.), a paravariációk (1. Para-

variatio) utóhatása a legközelebbi nemzedékre. 
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• P a r a t y p u s (bioi.), valamely élő szervezet 

egyéni élete folyamán szerzett, nem öröklékeny 
jellemvonásainak összesége. A P.-t tehát úgy 
kapjuk meg a legegyszerűbben, ha a phaenoty-
pusból gondolatbán elvesszük a genotypus (vagy 
más néven: idiotypus) jellemvonásait. Paraty-
pusos jellemvonásoknak nevezik az örökléstan
ban az át nem örökölhető jellemvonásokat. 
*Paravariat io (Mól.), az élő szervezetek variá

lásának az a fajtája, melyet nem örökölhető 
változások létesítenek. 

Pardani = Párdány. 
Pardubitz (Pardubice), város Csehországban, 

(mi) 25,162 lak. 
Paris (ejtsd: pari), Franciaország fő- és a kon

tinens legnépesebb városa, (1921) 2.906,472 lak. 
A világháború kezdetén veszélyben forgott. 1914 
aug. menekültek árasztották el, míg a jómódú 
polgárok elhagyták P.-t. Rövid időre a kormány 
is Bordeauxba távozott. Védelmezője Galliéni 
tábornok volt. A marnei francia győzelem hárí
totta el P. felől a veszedelmet. Ettől kezdve a 
normális élet csupán a gyári munka fokozódásá
ban különbözött a békebelitől. 1916-ban Zeppeli
nek bombázták. 1918. márc. pedig az új szerke
zetű messzehordó ágyúval lődözték a németek 
120 km. távolságból: nagypénteken a St. Gervais 
templomot telálta egy lövedék, 88 embert meg
ölt és 68-at megsebesített. A további bombázások 
összesen 256 emberéletet pusztítottak el és igen 
sok sebesülést okoztak. A világháború gazdasági 
következményei csakhamar érezhetőek voltak 
P.-bani8;de a nagy idegenforgalom rövid idő 
múlva nagy lendületet adott a város gazdasági 
életének. 

Parkáií = Párkány. 
Parker, 1. Alton Brooks, amerikai politikus, 

megh. New Yorkban 1926 máj. 10. 
2. P., Horatio Wüliam, amerikai zene

szerző, megh. Cedarhurstben (Long-Island) 1915 
dec. 18. Mona c. operája 1911. megnyerte a Metro
politan Opera 10,000 dolláros jutalmát. 1914-ben 
mutatták be Pairyland c. operáját, amely ugyan
csak 10,000 dolláros jutalmat nyert. 

Parlaghi Vilma festőnő, megh. New Yorkban 
1923 aug. 31. 

Parma. 1. olasz tartomány Emília országrész
ben, ter. 3470 km2, (1924) 369,290 lak. — 2. P., a 
tartomány fővárosa, (1921) 58,255 lak. 
*Parmenius István (budai), humanista, szül. 

angol források szerint a XVI. sz. közepén Budán, 
török környezetben, de keresztény szülőktől. Pro
testáns volt s külföldi útjain Angliát is felkereste. 
Tudománya Londonban és Oxfordban sok barátot 
szerzett neki az irodalmi emberek körében. Ezek 
egyike, a híres Hakluyt Eiehard, bemutatta őt 
Gilbert Humphrey lovagnak, aki magával vitte 
Erzsébet angol királynő engedélyével szervezett 
gyarmatosító expedíciójára. P. a vállalkozás hisz-
torikusa volt. A négy hajóból álló expedíció 1583 
jún. 11. indult el és aug. 3. ért Newfoundlandba, 
amelyet Gilbert királynője nevében ünnepélye
sen birtokba is vett. P. St. John's Portból aug. 6. 
latin tudósítást küldött Hakluytnak, amelyelső és 
egyúttal utolsó tudósítása volt Nagyon csalódott 
várakozásaiban, mert a sziget hideg és kopár volt 

s bennszülöttek sehol sem voltak láthatók. Gil
bert, égy hajóját hátrahagyva, már aug. 20 indult 
vissza St. John's-ból. P. a Delight nevű vezér
hajón volt, mely aug. 29. Cape Sable közelében, 
Nova Scotia déli sarkánál elsülyedt, P. is ott 
veszett. 

• P a r o e c i a (bioi.), 1. Symbiosis. (XVII. köt.) 
Parry, Charles Hubert Hastinqs, sir, angol 

zeneszerző, megh. Éustingtonban 1918 okt. 7. 
Pártgytilés. A képviselőválasztással kapcso

latos P.-t az 1925. XXVI. t.-c. 60. §-a szerint elő
zetesen be kell jelenteni, de ha a rendőrhatóság a 
bejelentéstől számított 20 óra alatt nem nyilat
kozik, a gyűlést meg lehet tartani. A rendőrható
ság a gyűlést meg nem tilthatja, de a bejelentés 
tudomásulvételét közbiztonsági vagy közegész
ségügyi szempontból más hely vagy időpont vá
lasztásától teheti függővé. Választási körmenet 
tartása tilos. 

Partick (ejtsd: par-), város Lanark skót county-
ban, (1921) 69,652 lak. 

*Part i to P o p o l a r e I ta l iano , 1. Popolari. 
*Pártos István, hegedűművész, csodagyermek, 

szül. Budapesten 1906., megh. Amsterdamban 
1920 febr. 3. A budapesti Zeneakadémián Bloch 
József, majd Hubay Jenő tanítványa volt. Buda
pesten és több külföldi városban igen nagy siker
rel hangversenyezett. 

Partsch, Joseph. német geográfus, megh. Bad-
Drambachban 1925 jún. 22. 

Pasadena, város az északmerikai Egyesült-
Államok Kalifornia államában, (1922) 51,766 lak. 

Pasics, Nikola, szerb államférfiú (1. XV. köt.), 
megh. Belgrádban 1926 dec. 10. (Születési éve 
nem 1850, hanem 1846). 1921-ben ismét miniszter
elnök lett s a kisebbségi pártok segítségével keres*-
tülvitte az új centralista alkotmányt a parlament
ben. Az ellene és a régens ellen elkövetett merény
let és Draskovics meggyilkolásának hatása alatt 
sikerült teljesen elnyomnia a kommunista pártot. 
1922-ben a demokratákat eltávolította kormányá
tól és tiszta radikális kormányt alakított. 1928-ban 
a választásokan nem kapott ugyan többséget, 
azonban Rádiónak és pártjának bojkottja mégis 
azt eredményezte, hogy továbbra is kormányon 
maradhatott. Jóllehet 1924 júl.—okt.-ig átengedte 
helyét a koalíciós kormánynak, ellenfeleinek 
ügyetlensége azonban nélkülözhetetlenné tették 
és ismét miniszterelnök lett. Ekkor, 1925 febr. fel
oszlatta a parlamentet, Radicot pedig börtönbe 
vettette és az üj választásokon meglehetős kímé
letlen eszközökkel többséget szerzett magának. 
Ez ellenfeleinek, főkép Rádiónak engedékenységét 
vonta maga után úgy, hogy Radic rövid időre 
tagja lett P. kormányának. Miután így a horvát 
ellenzéket leszerelte, visszavonulásakor a legerő
sebb pártegység élén állott. Államköltségen te
mették el, mint a szerb nemzet halottját, a király 
jelenlétében. 

Paso (El Paso), város Texas államban, az 
amerikai Egyesült-Államokban, (1922) 87,014 lak. 

Passaic (ejtsd: pesszék), északamerikai város 
New Jersey államban, (1922) 66,177 lak. 

Passau, az ugyanily nevű járás és püspökség 
székhelve a bajorországi Unterbayern kerületben. 
(1925) 24",428 lak. 
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Pasteiner Gyula, művészettörténész, megh. 
Budapesten 1924 nov. 8. 1924 máj. a Magy. Tud. 
Akadémia tiszteletbeli tagjául választotta. 

Pastor von Camperíelden, Ludwig, báró, 
osztrák történetíró, diplomata, újabban öt kötettél 
gyarapította Geseh. d. Pápste seit d. Ausgange d. 
Mittelalters c. müvét (1899—25). 

Pásztor, 1. Ái -pád, író és hírlapíró, újabb müvei: 
A színésznő férje (19-3); Tolsztoj tragédiája 
(1925); Végig az úton (1926). 

2. P János, szobrász, 1923. elnyerte a Szinyei-
jutalmat s tagja lett a Szinyei-Merse Pál Tár
saságnak. Az 1925. évi aktkiállitáson első dí
jat nyert. Müvei közül az Elűzött, Férfi-fej, 
Búcsúzkodás ós Szégyen címűeket megvette a 
Szépművészeti Múzeum. Újabb emlékművei: 
övadányi József szobra Rudabányán (1925), Imre 
József orvostanár szobra Hódmezővásárhelyen, 
a forradalom csendőrvértanuinak emlékszobra 
Budapesten (1926). 

3. P. József, író, munkái a XV. kötetben fel
soroltakon kívül: A kévés meg a búza (1900); 
Négylábú bajtársaink (1914); Az aranyszőrű 
egérkirály; Elbeszélések: Emberkék (1916); 
Tűz (3. kiad. 1915); Kis ördögök (1919); Fekete 
toborzó (szininű, 1920). 

Pásztortűz, erdélyi szépirodalmi és művészeti 
képes hetilap; ma az erdélyi magyarság irányadó 
irodalmi lapja. 1915-ben alapította S.A'ÍJg'í/ László, 
1921. Bemenyik Sándor lett a szerkesztője, majd 
Nyirö Sándor és Walter Gyula,"1924-től György 
Lajos. 

Patai Jcfese/, tanár és író újabb művei: A biblia 
képekben (1924); A föltámadó Szentföld (1926). 

*Pataki József, színész, szinészettörténeti író, 
szül. Apácapusztáu (Csanád vm.) 1875. A sziné-
szeti akadémia elvégzése után (1898) Szegeden, 
Kolozsvárott stb. mint hős-jellemszinész és ren
dező működött. A Nemzeti Színházhoz 1913. 
szerződött, ahol különösen magyar karaktereket 
és népies alakokat ad. 1918 óta az Orsz. Szinész-
egy e sülét szín észképző iskolájának tanára. írt több 
6ziné8zettörtóueti cikket. Pályadíjnyertes mun
kája : A magyar színészet története 1922. jelent 
meg. A kultuszminisztérium 1925.aNemzeti Szín
ház múzeumának megszervezésével bízta meg. 

Pataky Arnold, egyházi író, 1926. a buda
pesti egyetemen az újszövetségi szentírástudo
mány rendes tanára lett. Bibliai Jeruzsálem c. 
művének 2. része megj. 1924. 

*Patay Pál, ref. teológus, szül. Báton 1888 dec. 
14. Egyetemi tanulmányait Budapesten ós Glas-
gowban végezte, majd teol. akadémiai magántanár 
lett. Müvei: Székács József {1914); Magyar prot. 
unió (1918); A ker. egyház története (1924); 
A keresztyénség tört. élet- és jellemrajzokban 
(1926); Baldácsy Antal báró (1926). 

*Patek Ferenc, történetíró, szül. 1889 szept. 23. 
Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte s 
filozófiai doktorrá avatták; ezután a budapesti 
fővárosi leánygimnázium tanára lett. A Szent 
István Akadémia r. tagja, egyet, magántanár. 
Értekezéseket írt tört. folyóiratokba. Önállóan 
megjelent müvei: A magyarországi templárius 
rendtartomány felbomlása (1912); V. Coelestin 
választása (1922). 

Páter Béla, gazdasági író, újabb müvei: A 
gyógyszernövénytennesztés rövid foalalatja(Ko-
lozsvár 1924); ujabb gyógyító ieák és azok hasz
nálata (magyarul, románul, né^metül és oroszul, 
Brassó 1925). 

Paterno, város Olaszországban, Catanzaro 
tartományban, (1921) 33,914 lak. 

Patsrson, város New Jersey északamerikai 
államban, (1922) 138,521 lak. 

*Patkó Károly, festő és grafikus, szül. Buda
pesten 1895 ápr. 7. Művészeti tanulmányait a 
Képzőművészeti Főiskolán végezte Réti és Olgyai 
tanároknál s 1922 óta vesz részt a kiálításokóB 
(Szüreti pihenő, Nagybányai táj, Fürdősök pihe
nője, Niobe stb.). 1923-ban megkapta a Szinyei-
Társaság külföldi tanulmány-diját. 

Patna, Brit-Kelet-India Bihar provinciájá
nak egyik városa, (1921) 119,976 lak. 

P a t r o g y n o p a c t i i a i n , 1. Társas állatok. 
(XVIII. köt.) 

Patrubány Lukács, nyelvész, megh. Budapes
ten 1926 jún. 1. 

*Patthy Károly, műfordító, szül. Nemes;orde-
rnicon (Zalavm.)1855. Fővárosi re'áliskolai tanár 
volt. Önálló müvei: Egy magyar királyfi a spa
nyol románcköltészetben (1884); Péter ff)j Jenő 
emlékezete (a budapesti Vili. ker. főreálisk. ért. 
1900); Románcoka francia királijkisasszovyról 
és a magyar királyfiról (1923). Lefordította Lelie-
garay négy drámáját, Ibsen Peer Gytjét és 125 
Cid románcot. 

*Pátzay Pál, szobrász, szül. 1896. Expresszio
nista irányú munkáival 1917. szerepelt először 
a Ma kiállításán. Újabb szobraiban az expresszio-
nizmusból a klasszicizmus irányába fordult el. 

*Patzó Pál, szobrász, szül. Budapesten 1886 jan. 
15. Néhány éven át Teles Ede műhelyében tanult, 
1917—1923-ig a bécsi akadémián Bitterlichnelc 
volt tanítványa. 1906 óta állít ki Budapesteu és 
Bécsben. Egyik java-munkája a Eossz lelki
ismeret, amelyet az 1925-iki aktkiállításon mu
tatott be. 

Paulay Erzsi, 1923 tavaszán a Nemzeti Szín
ház örökös tagja lett, ugyanez év nyarán Cerutti 
pekingi olasz nagykövethez ment feleségül és 
visszavonult a színpadtól. 

Pauler Ákos, bölcsészeti és pedagógiai író, 
1924. a Magy. Tud. Akadémia, r. tagja. Ujabb 
müvei: Aristoteles(1922): Logika(1925); Grund-
lagen der Philosophie (1925). 

*Paulik János, evang. lelkész, szül. Ipolyszolén 
1866 jún. 21. Főiskolai'tanulmányait az eperjesi 
kollégium teol. akadémiáján és a greifs'waldi 
egyetemen végezte. Aszódi és körmöcbányai segéd-
lelkészkedése után 1891—1900-igbudapesti val'ás-
tanár volt, 1900. nyíregyházai lelkész lett. Mint 
lelkészegyesületi elnök (1917 óta) a leikészek 
önművelődésén s belniissziói munkásságuk kiszé
lesítésén fáradozik. 1895—1900-ig a Luther-tár. 
saság Evang. Családi Lapját szerkesztette. Na
gyobb tanulmányt írt A halhatatlansági eszme 
története c. alatt 1895—1896. a Prot. Szemlében. 
Külön megjelent tanulmányai: Az ágostai hit
vallás ; Luther 95 tétele; Konfirmációi emlék
könyv ; Az álpróféták: Az ördög bibliája; Esz
metöredékek- Agendális jellegűek: Passió; Je-
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ruzsálem pusztulása. Egyházi beszédek: Me-
lanchton gyászbeszéde Luther felett ; Savanarola 
beszéde az Egyház refonnátiójáról; A szocializ
musról; Abűnösölcevangéliuma; A feminizmus; 
Fénysugarak a sötétben; Emlék a viharos idők
ből ; Határmesgyén; Egy szebb jövendő útjai stb. 

Paulini Béla, író, liiriapíl-ó, szül. 1881. Egyik 
kiváló művelője a magyar meseirodalomnak. 
Több mesekönyvet írt, amelyet maga illusztrált. 
Egyéb művei: Gyilkos bácsi (3 felvonásos sza
tíra, Belvárosi Színház, 1924); Hári János (dal
játék Harsányi Zsolttal, zenéje Kodálytól). 

*Paulovics István, archeológus, szül. Izsán 
(Komárom m.) 1892 febr. 28. Az egyetem elvég
zése után 1914. a Nemzeti Múzeum tisztviselője, 
majd első osztályú őre lett. Kisebb cikkein, 
tanulmányain kívül főbb művei: Alexandriai 
istenségek tiszteletének emlékei a magyarországi 
rómaiságban (Budapest 1925); A görög-egyiptomi 
vallás néhány provinciális emléke (Areh. E r i , 
1916); Hellenisztikus egyiptomi emlékek Ma
gyarországon (Budapest Í917). " 

Paulovits Márton, számviteltani író, megh. 
1923 ápr. 8. 
*Pauly Erik, festő, szül. Berlinben magyar szü

lőktől 1869. s ugyanott végezte iparművészeti és 
festészeti tanulmányait. Müncheni és olaszországi 
tanulmányok után 1892. Budapesten telepedett 
le, keveset állított ki, főkép dekoratív festéssel 
foglalkozott. így 1893. Mirkovszky Gézával tör
ténelmi frízeket festett a debreceni keresk. aka
démia dísztermében, 1895—1896. pedig a millen
niumi kiállítás történelmi csarnokát díszítette 
hasonló müvekkel. Több templomot látott el deko
ratív festményekkel. 

Paunz Márk, orvos, 1912. a gr. Apponyi Albert 
poliklinika főorvosa, 1926. egyet, rendkívüli 
tanár lett. 
*Pauropoda (.állat), 1. Százlábúak. (XVII. köt.) 
Páva (Pavo, állat), az újabb madárrendszerek

ben a Tyúk-félék (Gallidae) családjába tartozó 
madárnem. L. Páva. (XV. köt.) 

Pavia, város Olaszországban, (1921) 42,042 lak. 
•Pavlov, lvan Petrovics, kiváló orosz fizioló-

gus, szül. Rjasánban 1849., megh. 1916 febr. 
1890-ben a szentpétervári orvosi akadémia tanára 
volt és 1904. az orvosi Nobel-díjjal tüntették ki. 
*Pavlova, Anna, orosz táncosnő, szül. Szent-Pé

terváron 1885 jan. 31. U. o. a cári operának lett 
priUKiballerinája, de külföldön is, főleg London
ban és Amerikában sokszor lépett fel. Ujabban 
a londoni Covent Garden állandó tagja. 1927-ben 
Budapesten is fellépett nagy sikerrel. 

Pawtucket (ejtsd: pautókket), északamerikai 
város Rhode-Island államban, (1922) 67,499 lak. 
*Payr Sándor, evangélikus teológus, szül. Pápán 

1861 febr. 25. Pápán, Sopronban és Baselbantanult, 
majd püspöki titkár Karsay Sándor és Gyurátz 
Ferenc mellett. 1899-ben teol. akadémiai tanár 
lett Sopronban, később az Erzsébet tudomány
egyetem evang. hittudományi karán az egyház
történet tanára. Főbb művei: Magyar pietisták 
a XVIII. században (Budapest 1908); Muzsaji 
Wittnyédy István (u. 0. 1906); Mária Dorottya 
nádorasszony (u. o. 1908); Egyháztörténeti Em
lékek (Sopron 1910); Fláciánus lelkészek Ma

gyarországon (Pozsony 1916); A soproni evang. 
egyházközség története (Sopron 1917); Szenczi 
Fekete István (Sopron 1918); A dunántúli evang. 
egyházkerület története (u. 0. 1924). 

Paysandu, Uruguay köztársaság egyik depar-
tamentója, ter. 13,252 km2, (1924) 90,523 lak. 

Pearson, Arthur, angol lapkiadó, megh. Lon
donban 1921 dec. 9. 

Pechány Adolf, író, újabb munkái: La ques-
tion Tehechoslovaque (Budapest 1922); A cseh 
külpolitika (u. o. 1922); A cseh külpolitika első 
öt éve (Külügyi Szemle, 1925); A szlovák kér
dés (Kelet Népe, 1925); A diplomácia aknamun
kája a háborúban (Kelet Népe, 1926); A Fel
vidék közoktatásügye (Budapest 1926j; Őesko-
slovensko (Budapest 1926); Az amerikai tótok 
szerepe a Felvidék elszakításában (Magyar Kül
ügy, 1926); A Felvidék cseh uralom alatt (Kelet 
Népe, 1926]. 

*Pechstein, Max, német festő, szül. Zwickau-
ban 1881. Első képei még teljesen akadémikus 
stílusúak (Birkózók, 1905), majd impresszionista 
modorban festett (Szalmabábok ; Tenniszjátszók, 
1909), később expresszionista irányba hajlott. 
*Póchy-Horváth Rezső, író, szül. Krapinán 

(Várasd m.) 1890 ápr. 9. Tanulmányai végezté
vel Pécsett ujságiró lett. Önálló művei: Mozgó 
feszületek (elb.,' 1908); Fehérség (reg., 1909); 
Holdsugáros vizeken (Egy haditengerész napló
jából, 2. kiad., 1910); Tengerészfáklyák (1916); 
Vérmezők a Pruth mentén (1916); Nevessünk 
(1919); Hepehupás öreg pécsi ideák (1919); 
Havasi csend (1925); A néma hajó (1926); Spa
nyolok (1926). 

Pecica romána = Ópécska. 
Pecica ungureascá = Magyarpécska. 
Pécs t. j. város (1. XV. köt.), népessége 1920-ban 

47,556 lélek volt. Anyanyelvre nézve volt 40,655 
magyar (85-5°/o). 5 0 a 4 német (10-6%), 115 tót 
(0-2°/,), 29 román, 1 rutén, 326 horvát (0'7»/0). 
45 szerb, 1351 egyéb (2-8%). Hitfelekezetre nézve 
volt: 33,785 róm. kat. (81-6»/„)> 92 gör. kat , 2232 
ref. (4-7»/o), 1080 ág. h. ev. (2-3«/0), 142 gör. kel., 
21 unit., 4292 izr. (9»/0), 912 egyéb. Foglal
kozására nézve a népesség 5-7°/0-a őstermelő, 
10°/0-a bányászat- ős kohászattal, 35'5%-a ipar
ral, 10%-a kereskedelem- és hitellel, 10-l°/0-a 
közlekedéssel foglalkozik, 9-0°/0-a a közszolgálat 
és szabadfoglalkozások körébe tartozik, 0-2°/0-a 
a véderőhöz, 3-6%-a k. m. n. napszámos, 6-7%-a 
nyugdíjas stb., 2'8%-a házi cseléd és 6'4°/o_a egyéb 
és ismeretlen foglalkozású. A kereső népességből 
(22,642) volt 1424 őstermelő, 1954 bányászat- és 
kohászatból, 8572 iparból, 2240 kereskedelem- és 
hitelből, 1674 közlekedésből élt, 2013 a közszol
gálat és szabadfoglalkozások körébe tartozott, volt 
még 1024 k. m. n. napszámos, 1810 nyugdíjas stb., 
1227 házicseléd és 704 egyéb és ismeretlen fog
lalkozású. Az eltartottak száma 24,914. 

Közművelődés tekintetében az összes népes
ségnek 82'6»/0-a, a 6 éven felüli népességnek pe
dig 88-5°/0-a tudott írni és olvasni. 

A pozsonyi Erzsébet-egyetem áthelyezése 1922. 
megtörtént. A székesegyház előtti tér Ny.-i részén 
1922. őskeresztény templomot tártak fel római 
kori festéssel. A Pius-internátustól É.-ra a bába? 
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képzőintézet az egyetem szülészeti klinikája lett. 
A volt városi kórház az egyetem belgyógyászati 
és szemészeti klinikája. A volt püspöki liceum 
most állami főreáliskola. Az Erzsébet-egyetem 
főépülete az Irányi Dániel-téren áll. 

Pécsi 1. Albert, geográfus, kereskedelmi iskolai 
tanár, igen hasznos szolgálatokat tett a forradal
mak leverése után Parisban a külföld felvilágo
sítása érdekében. 1926 óta a Magyar Földrajzi 
Társaság főtitkára. 

2. P Erzsi, operetténekesnő, szül. Székelyhidon 
1S90. Maleczkynénál tanult énekelni. 1912-ben 
Rózsahegyi növendéke volt. A Király-Szinházban 
és Nagy Endre kabaréjában játszott, legnagyobb 
sikere a Vígszínházban volt a Három a kislány
ban. 1923-ban a m. kir. Operaházban a Remete 
csengetyüjében is fellépett. 1923 szept. Bécsben a 
Johann Strauss Theaterban, később Londonban 
ven dégszerepelt. 

3. P Mária, írónő, férjezett Dobosi Mártonné, 
újabb munkái: Magyarok szimfóniája (1924); 
Második négyes (1924); Ida (1925); Művész és 
király (1926). Ezeken kívül több novellája és for
dítása jelent meg. A női lélek nagy kérdései iz
gatják s rendszerint azokat iparkodik megfejteni 
biztos technikával írt regényeiben. Vonzódik a 
miszticizmushoz is, melynek nagy mélységeibe 
igyekszik behatolni. 

*4. P. Simon, szombatos költő, a XVI. sz. vé
gén született, megh. 1640. Erdélyi főkancellár 
volt Bethlen Gábor fejedelem alatt. 1621-ben 
kegyvesztett lett és I. Rákóczi György idejében 
szombatossága miatt be is börtönözték. 1639-ben 
szabadult ki úgy, hogy szinleg áttért a ref. val
lásra. Lefordította héber eredetiből a zsoltárokat, 
a biblia és a talmud egyes részeit, zsidó imádságo
kat stb. Eredeti énekeket is szerzett. Kemény 
Zsigmond A rajongók e. művének egyik főalakja. 
Müveit kiadták: Szilády Áron (P. S. psaltériuma, 
1913); Guttmann Mihály és Harmos Sándor (P. 
S. szombatos imádságos könyve, 1914). V. ö. 
Lugos°y József, Egy szombatos énekeskönyvről 
(Új Magyar Múzeum, 1851); Kővári László, P. 
S. erdélyi kancellár (Ker. Magvető, 1871); Kohn-
Sámuel, A szombatosok (Budapest 1890); Harmos 
Sándor, A szombatos imakönyv névtelen írója (Izr. 
Magy. írod. Társ. Évkönyve, 1913); Marmor-
stein Arthur, Szombatos kódexek (Magyar Könyv
szemle, 1913). 

Pecz, 1. Samu, építész, megh. Budapesten 1922 
szept. 1. Összegyűjtött tervrajzait 1925. emlék
kiállításban mutatta be a Képzőművészeti Tár
sulat. Tisztelői díszkúttal örökítik meg emlékét, 
amelyet Rerrich Béla és Berán Lajos terve alap
ján állítanak fel az általa tervezett Központi 
Vásárcsarnok mögötti téren. 

2. P. Vilmos, klasszikus filológus, megh. Buda
pesten 1923 nov. 9. 

Pedrell, Felipe, spanyol zeneszerző, megh. 
Barcelonában 1922 aug. 11. 

Peidl Gyula, szocialista politikus, 1922. nem
zetgyűlési, 1926. országgyűlési képviselő lett. 

Peisner Ignác, hírlapíró, megh. Budapesten 
1924 nov. 7. 

Pejacsevich Tivadar gróf, hazatérése után 
hathatós udvari összeköttetéseivel tovább támo

gatta a horvát-szerb koalíció politikáját. Az el
szakadás után mindenképen alkalmazkodott az új 
viszonyokhoz, de azt nem tudta megakadályozni, 
hogy birtokainak túlnyomó részét le ne foglalják 
az agrárreform céljaira. 

Pekalongan. város Jáva szigetén németalföldi 
Kelet-Indiában, (1920) 47,852 lak. 

Pékár, 1. Dezső, geofizikus, 1922. a Magyar 
Tud. Akadémia levelező tagja lett. 

2. P. Gyula (1. XV. köt.), 1920. Császár Elemér
rel szerkesztette a Magyar Múzsa című szépiro
dalmi és kritikai folyóiratot, melybe legkivá
lóbb költőink, Íróink és tudósaink dolgoztak. A 
kommunizmus bukása után tevékeny részt vett 
a politikai életben. 1920-ban tagja lett az első 
nemzetgyűlésnek, 1919—1922-ig a kultuszmi
nisztérium politikai államtitkára volt, majd egy
idejűleg pár hónapig ú. n. összekötő miniszter; 
e működésében rendkívüli érdemeket szerzett 
azáltal, hogy megakadályozta a Nemzeti Múzeum, 
műkincseinek a románoktól már megkezdett el-
hordását. Belpolitikai kérdések mellett újabban 
mind nagyobb figyelmet szentel a külpolitikának 
s e téren főleg külföldi küldetésekben értékesiti 
gazdag tapasztalatait és szónoki tehetségét. Kiváló 
érdemeket szerzett Magyarország külföldi kapcso
latainak megszilárdítása terén. 1921-ben az Orszá
gos Filmtanács elnöke lett s ilyen minőségében a 
magyar film útját egyengeti a belföldön és a kül
földi versenyben is. Jelentős az a működése is, 
amelyet a Petőfi-centenáriumkor fejtett ki, mint 
a Petőfi-Társaság elnöke. A belföldi százados ünne
pélyek szálai az ő kezében futottak össze, de figye
lemmel kisérte a külföldi ünnepélyeket is. Sok
szor szerepelt külföldön is. Irodalmi munkássága 
sem lankad az idők folyamán, a Petőfi-Társaság 
alapításának ötvenedik fordulójára kiadott jubilá
ris könyvsorozatban jelent meg 68. müve. Az 
Aurora Kör Magyar Irodalmi Társaság 1925. tisz
teleti tagjául választotta. Munkái 1921-tól: Az 
amazon királynő I—II. (reg., Budapest 1920); A 
hresztováci szent (elb., n. 0. 1922); Moliére a 
királynál (Nemzeti Színház, 1922); Lord Bur
lington arcképe (reg., Budapest 1925); Az arany-
keztyűs kisasszony (elb., 2. kiad. u. o. 1925); 
Bizarr percek (elb., u.o. 1926); Az ezüsthomlokú 
vándor (reg., u. o. 1926). 

3. P. Imre (rozsnyói), mérnök, közgazdasági 
író, megh. Budapesten 1923 júl. 12., a Magyar 
Tud. Akadémia tiszteleti tagja s a Magyar Le-
számitoló és Pénzváltó Bank nyűg. vezérigaz
gatója volt. 

4. P Mihály, orvos, egyetemi tanár, a pécsi 
egyetem orvoskarának több ízben volt dékánja. 
1927. az Erzsébet-tudományegyetem felsőházi 
taggá választotta. E Lexikonuak munkatársa. 

Peking, Kína és Csiii kínai provincia fővárosa, 
(1923) 1.181,400 lak. Jóllehet a P.-i kormányt a 
külföldi hatalmak elismerik, a valóságban mégis 
csupán magára P.-re terjed ki annak fennhatósága, 
a fejlődőben levő délkínai (Kanton) kormány külön
állása és harcai miatt. 

•Pellegrini Albert, író, szül. Budapesten, 1868 
szept. 5. Jogot végzett, majd históriai tanul
mányokat folytatott s napilapokba és folyóira
tokba számos történelmi tárgyú cikket irt. 
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1898-ban sajtóelőadó lett a cs. és kir. közös kül
ügyminisztériumban s a bécsi és a hazai napi 
sajtóban külpolitikai kérdésekkel foglalkozott s 
a Nemzetnek, majd a Beksics Gusztáv által ala
pított Magyar Nemzetnek bécsi külpolitikai leve
lezője és cikkírója volt. Főbb müvei: Egy diplo
mata feljegyzései (1912); A Hannover-huszárok 
(regény, 1908); Nagy dolog a háború, Cincinnajus 
kapitány, Asszonyok-huszárok, Galícia, Őszi 
napsugár, A diószegi mandátum stb. 1919 óta 
sajtóelőadó a külügyminisztériumban. 

Pelloux, Luigi, olasz tábornok és államférfi, 
megh. Bordigherában 1924 okt. 25. 

Pembaur, Joseph, német zeneszerző, megh. 
Innsbruckban 1923 febr. 19. 

Pemmbrocke (ejtsd: —bmk), angol county Wa
lesben, ter. 1599 km2, (1921) 92,056 lak. 

Penang, szigetcsoport Hátsó-Indiában, Malakka-
félszigettól D.-re, ter. 1479 kin*, (1924) 315,841 lak. 
Fővárosa Georgetown (régebbi neve P.), (1921) 
101,180 lak. 
*Pen-c lub, magyar ágazata a belletristák 

nemzetközi szövetségének, melyet 1921. London
ban John Galsivoi-thy alapított s amelynek már 
25 államban van szervezete. Neve a Poets, Play-
\\TÍght8,E83ayist,Novelists kezdőbetűiből van ké
pezve. A magyar P.-ot 1926. Radó Antal alapította. 
Elnöke Rákosi Jenő, alelnökei: Heltai Jenő, Radó 
Antal, gróf Teleki Sándorné, Voinovich Géza. 
1926-ban a magyar klubot Galsworthy is meg
látogatta. 

Pendzsab (Pandzsáb, Punjab), Brit-Kelet-
tndia egyik tartománya, ter. 258,591 km2, (1921) 
20.685,024 lak. A P. vazallusállamok ter. 95,979 
km«, (1921) 4.416,036 lakossal. 

Pengő. Az 1925. XXXV. t.-c. a koronaérték 
helyébe új értéket hozott be, melynek számolási 
egysége a P. A pénzverés alapsúlya a kg. és ennek 
tizedes részei. Az értékpénzt alkotó aranyérmék 
900 ezredrész aranyat ós 100 ezredrész rezet tar
talmazó ötvözetből veretnek. Egy kg. ötvözött 
aranyra 3420 P., egy kg. finom aranyra pedig 
3800 P. esik. Arany értékpénz gyanánt — a kész
fizetések felvétele esetén — húsz és tiz P.-s érmék 
veretnek, melyeknek nyers súlya 58479, illetőleg 
2-9239 gr., forgalmi súlya pedig 5-82, illetve 2-91 
gr. Az arany érméket mind az állam, mind magáno
sok számlájára verik, a magánosok által fizetendő 
pénzverési díj 20 P.-s érménél az érték 0'3%-át, 
10 P.-s érménél az érték 0"5°/0-át nem halad
hatja meg. Az aranyérméken felül ezüstből mind
össze 45 millió P. névértékben egy P.-s és nem 
nemes fémekből mindössze 30 millió P. névérték
ben 50, 20, 10, 2 és 1 filléres fémpénzt kell verni. 
Az ezüst érmék 640 ezredrész ezüstöt és 860 ez
redrész rezet tartalmaznak, súlyuk 5 gr., átmérő
jük 23 mm. Az 50, 20 és 10 filléresek 25 rész 
nikkelt és 75 rész rezet tartalmaznak, a 2 és 1 
rilléreseket 95 rész rezet, 4 rész ónt és 1 rész cinket 
tartalmazó ötvözetből verik. A magánforgalom
ban senki sem köteles egy P.-söket 50 P., 50 fil
léreseket 20 P., 10 filléreseket 10 P., 2 és 1 fillé
reseket pedig 2 P. összegen felül fizetésül elfo
gadni. A koronában való kötelező számítás helyébe 
1927 jan. 1-től a P.-értékben való kötelező szá
mítás lép. Koronának P.-re való átszámításánál 

12,500 K-t egy P.-nek kell számítani. 1927 jan. 
1-től minden állami és községi bevételt és kiadást 
P.-ben kell megállapítani, köztestületek, intézetek, 
kereskedők üzleti könyveiket, feljegyzéseiket P.-
értékben tartoznak vezetni; ettől az időtől kezdve 
a fennálló jogszabályokban foglalt és koronaér
tékre szóló intézkedéseket értékarány szerinti 
átszámítással P.-értékben megállapítottaknak kell 
tekinteni és minden közokiratban a pénzösszeget 
P.-értékben kell meghatározni. 

Pennsylvania (röv. Pa), az északamerikai 
Egyesült-Államok egyike, ter. 116,872 km2, (1925) 
9.317,647 lak. Fővárosa Harrisburg. 

Pensacola, északamerikai kikötőváros Florida 
államban, (1920) 31,035 lak. 

Pensza (Pensa, Penszenszkája gubernija), 
Szovjet-Oroszorszáír egvik kormánvzósága, ter. 
47,730 km2, (1925) ^2.162,049 lak. Fővárosa P., 
(1923) 80,000 lak. 

Pénzintézeti Központ. Eredeti szervezetét az 
1920. XXXVII. t.-c. és az 1926. XIII. t.-c. módo
sítja. Kötelező felülvizsgálat alá azok az intézetek 
tartoznak, amelyeknek saját tőkéjük a 3 millió 
pengőt nem haladja meg. Újabb hatáskörei: az 
osztálysorsjáték rendezése, közalkalmazotti köl
csönök nyújtása, tagintézetei felei tőkéinek ka
matoztatása, értékpapírügyleteik lebonyolítása, 
tagintézetei és az ezek érdekkörébe tartozó vál
lalatok kényszerfelszámolásának elvállalása. A 
tagok összes saját tőkéjük minden 4000 pengője 
után egy-egy 40 pengő névértékű, de legfeljebb 
2500 drb A. sorozatú üzletrészt kötelesek átvenni. 
20 millió pengő értékben az állam vett át B. so
rozatú üzletrészeket. 

Pénzügyi és Közigazgatási Jog Tára, lásd 
Magyar Jogi Szemle. 

Pénzügyi Jog, 1. Polgári Jog. 
Pénzügyi Tanács, hosszabb ideje nem működik. 
Pénzügyi újjáépítés, 1. Államháztartás egyen-

súlya[XlX. köt.). Az 1926 jún. 10. tartott ülésében a 
Nemzetek Szövetségének Tanácsa a pénzügyi 
bizottság jelentése alapján megállapította, hogy 
Magyarország pénzügyeinek stabilitása biztosítva 
van s az államháztartás egyensúlyának helyre
állítását célzó programm végrehajtását ellenőrző 
főbiztos működése az 1926 jún. 30. véget ér. Az 
1924. IV. t.-c.-ben foglalt rendelkezések hatálya 
ezzel a megállapítással megszűnt volna, az 1916. 
XV. t.-c. 16. §-a azonban a többi felhatalmazások 
hatályát meghosszabbítva, csupán a 4.§-ban fog
lalt általános felhatalmazást és a 33-as bizott
ság működését szüntette meg, kimondva, hogy a 
megszűnt felhatalmazás alapján kiadott rende
letek továbbra is hatályban maradnak. A nem
zetközi kölcsön tiszta maradékából 70 millió 
aranykorona az 1923—24-iki költségvetési óv hiá
nyának fedezésére fordíttatott, további 100 millió 
aranykorona tekintetében pedig a Nemzetek Szö
vetségének Tanácsa a beruházás céljára felhasz
nálást engedte meg. Költségvetési hiány fede
zésére az említett 70 millió aranykoronán felül 
további összegre nem volt szükség úgy, hogy a 
kölcsön hozadékából 84 millió aranykorona még 
felhasználatlanul kezeltetik. 

Pénzügyőrség, az 1922. VIII. t.-c. létszámát 
3000 főben állapítja meg. A kiegészítés csak ön-
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kóntes jelentkezés alapján történhetik s a testület 
kizárólag a pénzügyminiszternek van alárendelve. 
A P. feladata a 113.754/1922. P. M. számú ren
delet szerint a csempészet és más pénzügyi ki
hágások megakadályozása és üldözése. A P. ügyeit 
a pénzügyminisztérium é3 a pénzügyigazgatósá
gok intézik ; a pénzügyigazgatóság pénzügyőri 
biztosi kerületekre, ezek pénzügyőri szakaszokra 
oszlanak. 

Peoria, északamerikai város Illinois államban, 
(1922) 78,731 lak. 

Perecin = Perecseny. 
Peregriny János, Író, niegh. Budapesten 1924 

márc. 18. 
P e r e i o n (Moi.), az ízeltlábúak (Arthropoda) 

torának (thorax) újabb neve. 
*Perényi Géza, zeneszerző, szül. Budapesten 

1877 júl. 7. Zenei tanulmányait a Zeneakadémián 
végezte. Zenei szaklapokban kritikai tanulmá
nyokat ír t ; önálló müve: Beethoven kilenc szim
fóniája (Zenetud. Könyvi, 1912). Nagyobb zene
szerzeményei : 3 vonósnégyes, egy zongoraötös, 
2 trió, 2 hatos, 2 zenekari Suite, 3 nyitány, 
2 szimfónia (kantáte férfikarral), Salgóc. magyar 
operája Petőfi költeményére, 2 nagy mise zene
kar és vegyeskarra. 

Perfall, Kari, báró, német író, megh. Schüne-
bergben (Köln mellett) 1924 szept. 1. 

Perforáció, a kinematográfiában a filmszalag 
margójára alkalmazott nyílások neve, amelyek-
nek az a céljuk, hogy a fogaskerék fogai vagy a 
kalapács beléjük kapaszkodva, általuk a film to
vább mozgatható, pergethető legyen. 

Pergamino, város Argentína köztársaságban, 
Buenos-Ayres államban, (1923) 35,000 lak. 

Periamos = Perjámos. 
* P e r i s t a s i s (Moi.), a. m. környezet (milieu). 

Peristaticus jellemvonásoknak nevezik az örök
léstanban a környezet hatásaira kifejlődő jellem
vonásokat. 
*Perkin, William Henry, ifj., angol kémikus, 

P. William Henry üa, szül. Sudburyban 1860. 
1883—1886-ig a müncheni egyetem magán tanára 
volt, 1887. Edinburghban, 1892. Manchesterben, 
1912. Oxfordban lett tanár. Igen népszerűek 
Kippiuggel együtt írott tankönyvei. 

Perlez = Periasz. 
Perimutter Izsák, festőnek A terraszon és 

Falu naplementekor című festményei a Szép
művészeti Múzeumba kerültek. 1926-ban felszó-
! ítást kapott, hogy önarcképét fesse meg a firenzei 
Ufflzi-képtár arcképcsarnoka számára. 

*Perlrott-CsabaFí7íwos, festő, szül. 1880. Paris
ban Henri Matisse tanítványa volt. Több izben 
rendezett kollektív kiállítást és sikerrel vett részt 
több hazai és külföldi tárlaton. Litográfiái gra
fikai munkáinak legértékesebb termékei. 

Perm, a régebbi P. kormányzóság fővárosa 
Szovjet-Oroszországban, (1920) 74,104 lak. 

Pernambuco (Fernambuco), Brazília államai
nak egyike, ter 130,000 km2, (1920) 2.154,835 lak. 
Fővárosa P (Recife), 238,843 lak. 

*Perrin, Jean Baptiste, francia fizikus, szül. 
Lilieben 1870.1923-ban az Aeadémie des Sciences 
tagja lett, 1926. elnyerte a fizikai Nobel-díjat. 
Számos tanulmányt írt a sugárzásról. 

P8rry, John, angol gépészmérnök és elektro
technikus, megh. Londonban 1920 aug. 4. 

Perth, 1. county Skótországban, ter. 6547 km2, 
(1921) 125,515 lak. Fővárosa P, 33,208 lak. — 
2. P, Nyugat-Ausztrália fővárosa, (1923) 64,166 lak. 

Perth Amboy (ejtsd: —embaj), város New Jersey 
északamerikai államban, (1920) 41,707 lak. 

Peru, köztársaság Dél-Amerikában, területe 
1.355,054 km2, (1925) 4.750,000 lak., ebből 52° 0 
indián, 30% mesztic, 10% ázsiai és negro-iudián, 
6% néger s csupán 2% tiszta kaukázusi. Fővárosa 
Lima, elővárosaival együtt (1925) 225,000 lak. 

Alkotmánya legutóbb 1923. változott. Eszerint 
P. szabadállam, melynek elnökét a 35 évét betöl
tött P.-i állampolgárok közül a nép választja öt 
évre. Az elnök képviseli az államot s gyakorolja 
a végrehajtó hatalmat. A kongresszus két kamará
ból áll s ez gyakorolja a törvényhozó hatalmat. 
Képviselő lehet minden 25 éven, szenátor minden 
35 éven felüli, írni-olvasni tudó állampolgár. Az 
államtanács 6 tagból áll. 1924—29-ik évekre újból 
Augusto Leguia lett az elnök. 1922-től kezdve 
politikailag minden más kérdést háttérbe szorít a 
Tacna-Arica kérdés megoldása. 

Perugia (ejtsd: — údzsa), olasz tartomány Unibria 
országrészben, ter. 8390 km2, (1924), 650,940 lak. 
Fővárosa P, (1921) 72,995 lak. 

Pervomaiszk (azelőtt Olviopol), város Ukrajna 
tanácsköztársaság Odessza kormánvzósáeában, 
(1920) 53,720 lak. 

Perzsia (Mamálik-i Máliritsseh-i Irán), csá
szárság, ter. 1.647,000 km2, kb. 10.000,000 lak. 
Története. A világháború végén angol csapatok 
szállták meg egész P.-t, főleg Baku vidékét a 
petroleumforrások miatt. Anglia szerződésileg 
akarta biztosítani P. területi és gazdasági önálló
ságát, hogy saját befolyását ezáltal növelje. Ezért 
a perzsa nacionalisták orosz segítséghez folya
modtak. Az angol csapatok kénytelenek voltak ki
üríteni P.-t. 1921-ben véd- ós dacszövetséget kötött 
az orosz szovjettel, mely lemondott a régebbi cári 
kormány összes igényeiről. Ezáltal P. független
sége olyan fokot ért el, mint évtizedekkel elóbb 
1921 febr. Eiza khán egy kozákdivizióval állam
csínyt követett el s mint hadügyminiszter egy új 
kormány élére állt. 1923-ban elűzte az addigi 
sahot s köztársasági alapon reformálta P.-t. Az 
első elnök ő maga íett. Minthogy azonban a pap
ság félt a khalifátus eltörlésétől, Eiza khán 1925 
dec. 14. sahnak választatta magát, Eiza PaJilevi 
néven. Első dolga volt egy 40,000 főnyi modem 
hadsereg szervezése s az egész lakosság bszerel-
tetése, továbbá a bolseviki propaganda megszün
tetése. 

Pesaro-Urbino, olasz provincia Marehe ország
részben, ter. 2895 km2, (192*) 288,298 lak. Fővárosa 
P, (1921) 29,919 lak. 

Pesavár, város Brit-Kelet-India ÉNy.-i tarto
mányban, (1921) 104,452 lak. 

Pesoh, Heinrich, német nemzetgazdász, Jézus-
társasági tudós, megh. 1926. Születési éve 1854, 
nem pedig 1859. 

Pesterzsébet, Erzsóbetfalva nagyközségtől 
1924. e néven átalr.kult rendezett Tanácsú város, 
(1920) 40,325 lak. Új intézménye a Kossuth Lajos 
reálgimnázium. A vái'03 rendezése folyamatban 
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van. Van továbbá állami polgári fiú- és leány
iskola, van 11 elemi iskola, 8 óvóintézet. Gyári 
vállalatainak száma 36, nagyobb számú munkást 
foglalkoztat a juta-, vasfonal-, szövő-, harisnya-, 
elektromos- és téglaipar. 

*Pesthy Pál (nemes), magyar kir. igazságügy-
miniszter, szül. Uzdborjádon (Tolua vm.) 1873 
jún. 9. Egyetemi tanulmányait Budapesten és 
Berlinben végezte. 1898-ban a budapesti egye
temen államtudományi doktorrá avatták, 1899. 
bírói oklevelet szerzett. 1897-ben igazságügyi 
szolgálatba lépett, 1900. a paksi járásbírósághoz 
albíróvá nevezték ki, 1908. szekszárdi járásbíró, 
1914 dee. 24.pedigaszekszárdi törvényszék elnöke 
lett; 1921. kúriai bírói címet kapott. 1922-beii 
ideiglenesen nyugdíjba ment; a gyönki kerület 
nemzetgyűlési képviselővé, 1926. pedig ország
gyűlési képviselővé választotta. Egy-
ideig az igazságügyi bizottság elő
adója, majd a nemzetgyűlés alelnöke 
volt, 1924 márc. 13. pedig a kor
mányzó igazságügy miniszterré nevezte 
ki. A minisztersége alatt alkotott fon-
tosabb igazságügyi vonatkozású tör
vények a következők: a társas ház-
tulajdonról 1924. XII.; a fogadós fele
lősségéről 1924. XIII.; a robbantószer 
és robbanóanyag előállításával, tartá
sával és használásával elkövetett 
visszaélésekről 1924. XV.; a polgári 
eljárás és az igazságügyi szervezet 
módosításáról 1925. VIII.; a magán
alkalmazottak nyugdíjának átértéke
léséről 1926. XVI.; az országgyűlés 
felsőházáról 1926. XXII.; valamint 
több fontos nemzetközi egyezmény 
becikkelyezéséről. A magánjogi tör
vénykönyv új szövegének közzétételét 
elhatározva, erős lökést adott a kodi-
fikációs munkálatoknak, megindította 
a részvénytársasági jog reformjának 
előmunkálatait és erről előadói terve
zetet készíttetett. A nemzetgyűlés elé 
terjesztett, de törvényerőre még nem 
emelkedett nagyobb törvényjavaslatai: 
a jelzálogról; az ingó jelzálogról ; az okirati 
kényszerről; a biztosítási szerződésről; az örö
kösödési eljárás egyszerűsítéséről és a pénzügy
miniszterrel együtt az egyes magánjogi pénztar
tozások átértékeléséről. Élénken résztvesz az 
evang. egyházi életben is. Jelentős publicisztikai 
tevékenységet fejt ki az aktuális igazságügyi 
kérdésekről írott cikkeivel. 

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye (XV. köt.), 
népessége 1920. 1.161,325 lélek volt; egy km2-re 
965 lakos jut. Anyanyelvre nézve volt: 1.019,032 
magyar (87-S°/0), 101,052 német (8-7%), 27,699 tót 
(2-4°/0), 610 román, 56 rutén, 592 horvát, 2687 szerb, 
9597 egyéb. Hitfelekezetre nézve volt: 824,001 
róm. kat. (70-9»/o), 4155 gör. kat., 208,433 ref. 
(17-9»/0), 76,100 ág. evaner. (6-6°/0), 4270 gör. kel., 
812 unit., 40,927 izr. (3-5°/0), 2627 egyéb. Foglal
kozására nézve a népesség 51^4%-a őstermelő, 
0'6%-a bányászattal és kohászattal, 24-9%-aipar-
ral, 4'4%-a kereskedelem- és hitellel, 6'3°/0-a köz
lekedéssel foglalkozik, 4'2%-a a közszolgálat és 

szabadfoglalkozások körébe tartozik, 0'9%-a a 
vederéhez, l-5°/0-a k. m. n. napszámos, 2-7°/0-a 
nyugdíjas stb., l-50/„-a házicseléd és l-6°/<ra ogyéb 
és ismeretlen feslalkozású. A kereső népességből 
(526,082) volt 286.603 őstermelő, 2003 bányászat-
és kohászatból, 122,916 iparból, 22,131 kereske-
delem-és hitelből. 22,824 közlekedésből élt, 20,182 
a közszolgálat és szabadfoglalkozások körébe 
tartozott, 6891 a véderöhöz, volt még 8639 k. m. 
n. napszámos, 14,287 nyugdíjas stb., 14,850 házi 
cseléd és 4756 egyéb és ismeretlen foglalkozású. 
Az eltartottak száma 635,243. Közművelődés 
tekintetében az összes népességnek 75-l°/„-a, a 
6 éven felüli népességnek pedig 84'l°/0-a tudott 
írni és olvasni. Közigazgatás. A vármegye a 12 
rendezett tanácsú városon kívül 17 szolgabírói 
járásra oszlik, u. m.: 

j Lakó-
1 házak 

ti,t i száma 

Péten, Guatemala középamerikai köztársaság 
egyik állama, ter. 36,033 km2, (1921) 7820 lak. 
*Petényi Géza, orvos, szül. Budapesten 1889 

okt. 28. 1922. a pécsi egyetemen magántanárrá 
habilitálták. Tudományos munkái főleg a táplál
kozási, belső szekréció- s fertőző betegségekkel 
foglalkoznak. 

Peterborough (ejtsd-, pitrböró), 1. város North-
ampton angol countyban, (1921) 35,533 lak. 

•Péterfi Tibor, biológus, szül. Désen (Szolnok-
Doboka vm.) 1883 jún. 22. Gimnáziumi és egye
temi tanulmányait Kolozsvárt végezte, ahol 
1906. orvosdoktörrá avatták. 1905—8-ig Kolozs
várott Apáthy asszistense, 1908—14-ig Buda
pesten Lenhossók asszisztense, majd adjunktusa 
lett. 1914—18-ig az orosz harctéren szolgált. 1916. 
a budapesti egyetemen magántanárrá habilitál
ták. 1918 nyarán a pozsonyi Erzsébet Tud.-Egye
tem orvosi kara az anatómiai tanszékre első he
lyen jelölte s a kultuszminisztérium az anatómiai 
intézet szervezésével bízta meg. A kinevezés hiva-

Járás, r t . város Népesség 
; 1920-ban 

Ebből 

Abonyi „ __. 
Alsódabasi... ... 
Aszódi 
Biai _ ._ 
Dunavecsei __ 
Gödöllői 
Gyümrői 
Kalocsai 
Kiskőrösi ... | 
Kiskunfélegyházai ... ji 
Központi jj 
Kunszentmiklósi 
Monori ... ... ... —. j! 
Nagykátai |: 
Pomázi... . . . j1 

Ráckevei _. ü 
Váci !! 
Budafok rtv j 
Cegléd rtv j 
Kalocsa rtv _. | 
Kiskunfélegyh. rtv. . . . | 
Kiskunhalas rtv. ... f 
Kispest rtv 
Nagykörös rtv. ... 
Pesterzsébet rtv. 
Rákospalota rtv. ... 
Szentendre r tv— 
Újpest rtv _. 
Vác rtv. ... „ . ... 

Összesen: 

44,606 
53,859 jj 
30,808 I' 
23,516 
41,751 
82,264 
21,873 
45.902 
48,636: 
46,255 
67,715 ij 
45,861 
60,705 
57,8661 
50,214 S 
35,988 : 

39,594 
13,6861 
36.928 I 
12,332 
36,797 , 
26.088 
51,064 : 
28,701 
40,545 
36,009 
5,877 

56,489 :: 
19,395 

44,445 
50,674 
29,158 
10,519 
35,876 
75,527 
20,843 
39,128 
42,598 
46.128 
42,385 
45,415 
52,497 
87,752 
19.592 
25,470 
35,338 
10,220 
36,571 
11.9S5 
36.593 
25,733 
48.926 
28.499 
38.034 
34,603 
4,281 
51,562 
18.680 

1.161,325 ' 1.018,032 

71 
222 
858 

12,609 
3,663 
1,620 
104 

2,792 
4,182 

37 
24,0jS9 

209 
5,655 

46 
24.663 
8,152 
576 

3,248 
169 
222 
104 
211 

1,436 
78 

1,517 
899 
564 

2,659 
395 

101,052 

Ebből 
magyar | német 

26 
2,863 
753 
352 

2,115 
4,663 
882 
68 

1,743 
5 474 

136 
2,409 

11 
4,534 

53 
3,371 
103 68 
42 
42 
27 
313 
40 
428 
278 
552 

1,187 
161 

27,699 

8,224 
8,617 
4,609 
4,071 
9,069 
12,791 
3,771 
10.484 
9,002 
8,698 
9,412 
9,107 
10,294 
10,837 
8.847 
7,132 
6,338 
1,500 
7.324 
2,088 
6.264 
5,274 
4,687 
5,970 
4,354 
4.129 
1,065 
2,659 
1,981 

| 188,098 
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talosan csak a tanácskormány idejében történt 
meg, minek következtében tanszékét nem foglal
hatta el. Tudományos működését Jenában és 
Berlinben (Kaiser Wilhelm-Institut für Biologie) 
folytatta. Főbb müvei: Szövettan (2 köt., Buda
pest 1909 és 1911); Die Beziehungen zwischen 
d. Muskelfasern u. Sehnenfasern (Archív f. mikr. 
Anat., 1913); Die Muskulatur d. Harnblase (Anat. 
Hefte, 1914); DasmikrurgiseheVerfahren (Abder-
halden, Handbueh d. biolog. Arbeitsmethoden, 
1923); Die Praeparier-Wecliselkondeusoren und 
Handihre habung bei Dunkelfeld-Manipulationen 
{Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie, 1926). 

•Péterfy Tamás, székely író, szül. Nagyajtán 
{Háromszék vm.) 1871 inára 22. Szülei kereskedő
nek szánták, mint segéd Erdély több városában 
dolgozott, közben bejárta Erdélyt a nép tanulmá
nyozása végett. Székely atyafiak c. kötete és 
más munkái fölkeltvén a közönség figyelmét, a 
marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara 
tisztviselőjének választották; 1899. Budapestre 
jött s itt a Köztelek munkatársa, később egy
szersmind az Országos Magyar Gazdasági Egye
sület tisztviselője volt 1923-ig. Számos gazdasági 
és néprajzi cikket ós gyermekmesét, valamint 
székely mesét és népdalt írt és gyűjtött össze. 
Elbeszéléseiben és regényeiben, valamint apró 
rajzaiban a székely néplélek egyik legjobb jellem
zője. Önállóan megjelent főbb szépirodalmi mun
kái : Székelyföldről (elb., 1896); Molnár-család 
{reg, 1897); Parasztdráma (reg., 1898); Kisszé
kely pusztulása (reg., 1901); Gyászkirály (reg., 
1901); Góbéságok{l903);SzegényBardosné{reg., 
1903); Petőfi-regék (1904); Hogy lett a székely
ből góbé (regényes tört. mese, 1904); Magijar-
országvégnapjai(veg.); Fekete könyv (reg., 1911, 
1. kiad. 1923); Miért veszett el Erdély (tanúim., 
1923); A Gellért-dolomit (reg., 1923); Harcban 
a szabadságért (reg., 1924); A Cenk beszél (reg., 
1924); A szöllösi boszorkány (1925); Az élet ura 
(reg., Cleveland 1926); Rajongók (1926). Több 
színdarabját Erdélyben előadták ; mint Három
széki rózsák (népszínmű, 18<06); Petőfi a székely
földön (1899, előadták 1922. Budapesten is); A 
góbék (bohózat). 

Petersen, Éugen, német archeológus, mea-h. 
1919 dec. 14. 

Petheő Attila, színész, szül. Budapesten 1891 
máj. 11. 1909 szept. a Magyar-Szinház szerződ
tette. 1913-ban a József kir. herceg szana
tórium titkára lett. A háború után a Belvárosi 
Szinházhoz szerződtették, ahonnan 1921. a Nem
zeti Színházhoz került. Klasszikus és modern dara
bokban egyformán sikereket aratott. 

Petb.es, 1. Imre, színész, megh. 1924 nov. 14. 
1923-ban a Nemzeti Színház örökös tagja lett. 
Utolsó legnagyobb sikere a Lear király ós a 
Hazajáró lélek mérnöke volt. 

*2. P. Sándor, színművész, Imre fia, szül. Kassán 
1899 máj. 28. A színművészeti akadémia elvég
zése után egy évig vidéken játszott, 1920. a Ee-
naissance-Szinház tagja lett. 1922 őszén a Nem
zeti Szinházhoz szerződött, mint komikus. Főbb 
szerepei: Kopácsi (Süt a nap); St. Hipothese 
(Lili); Elzevir öreg bárója. Kedvelt kabaré ko
mikus. 

Petráss 

Pethő Sándor, publicista és történész, közép
iskolai tanári pályáját elhagyván, mint a Magyar
ság egyik szerkesztője, kizárólag a publicisztiká
nak és történetírásnak él. Újabb művei: Világos
tól Trianonig (Budapest 1925),mely nagy feltűnést 
keltett s nagy ellenmondást váltott ki; Wells 
világtörténetének magyar kiadásában ő irta a 
magyar történelmi részt. A történelem mesgyéjén, 
tanulmányok és cikkek, 1919—1925. című mun
kája sajtó alatt van. 

*Petljura, Simon, ukrán tábornok, szül. Polta-
vában 1877., agyonlőtték Parisban 1926 máj. 25. Az 
Ukrán szabadállam megalakulásakor, 1917. had
ügyminiszter volt s a bolsevikok ellen harcolt. 
1919-ben Ukrajna elnöke lett, de később, amikor 
Ukrajna tanácsköztársasággá alakult át, Parisba 
menekült, ahol egy Sehwartzbart nevű ukrán 
emigráns lelőtte. 

Petőfi Sándor (1. XV. k.), születésének 100 
éves fordulóját 1923. nemcsak a csonka ország, 
hanem egész Európa, sőt Amerika is megünne
pelte. A székesfőváros ünnepélyeit a Petőtl Tár
saság iráii5'ította. 1923-ban Petőfi emlékének 
szentelte minden irodalmi társaságunk rendes 
évi közgyűlését, a Petőfi Társaság pedig soroza
tos ünnepélyeken hódolt szellemének. Az ünneplő 
testületek sorában ott találjuk a nemzetgyűlést, 
a fővárost és az ország minden jelentős társadalmi 
egyesületét. A m. kir. posta Petőfi-bélyegeket 
hozott forgalomba, Budapest székesfőváros emlék
táblával jelölte meg azokat a házakat, amelyek
ben Petőfi lakott s közrebocsátotta olcsó kiadás
ban költeményeit. De nemcsak a csonka ország 
ünnepelt. Megszólaltak a trianoni határon túl élű 
testvéreink és a külföld is. A külföldi ünnepélyek 
sorában a legkiemelkedőbb helyet az 1923 jan. 
26-iki párisi Sorbonne-i ünnepély foglalja el, akol 
Pékár Gyula beszélt. Jelentősek a németországi, 
bécsi ós olaszországi ünnepélyek is. Lolkes ünnepé
lyekről jött tudósítás Amerikábólis. APetőfi cente
nárium ünnepélyeiről a Petőfi Társas-Ág 50 esz
tendeje 1876—1926. című (Budapest 1926) kiad
ványban Havas István és Bán Aladár részletes 
beszámolót közölnek. A Petőfi irodalom a cente
nárium alkalmával nemcsak alkalmi megemléke
zésekkel (ezeknek száma százakra megy) gazda
godott, hanem értékes összefoglaló és részlet
tanulmányokkal is. I. Életrajzok: Kéky Lajos, 
Petőfi (Budapest 1922); Ferenczy Zoltán, Petőfi 
(u. o. 1922). II. Összefoglaló nagyobb tanulmá
nyok : Horváth János, Petőfi (Budapest 1922.. 
2. kiad. u. o. 1927); Szigetvári Iván, A százéves 
Petőfi (jellemrajz, u. o. 1922); Riedl Frigyes, 
Petőfi (u. o. 1923); Petőfi könyv (szerk. Császár 
Elemér és Ferenczy Zoltán, u. o. 1923); Hart-
mann János, Petőfi tanulmányok (2. kiad., u. o.. 
1926). III. Kisebb tanulmányok: Beöthy Zsolt, 
Petőfi (Prot. Szemle, 1920); Herczeg Ferenc, Petőfi 
(a Kisfaludy Társaság Magyar Klasszikusok c. 
kiadványában, Budapest 1920); Zlinszky Aladár, 
Petöü nyelvéről (Magyar Nyelv, 1922); Császár 
Elemér, Petőfi szerelmi költészete (Petőfi könyv, 
1923); Voinovich Géza, Petőfi magyarsága (Aka
démiai Értesítő, 1923). 

*Petráss Sári, operettprimadonna, szül. 1888. 
Hosszabb ideig a Király-Szinház tagja volt, 
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majd évekig vendégszerepelt külföldön, főként 
Angliában. 

Petri Pál, politikus, szül. Budapesten 1881. 
Néhai P Elek ref. püspök fia. Jogi tanulmányait 
Budapesten, Berlinben és Lausanneban végezte ; 
külföldi útjain különböző városokban előadáso
kat tartott hazánk viszonyairól. 1914-ben a mi
niszterelnökség tisztviselője lett s a legfontosabb 
külügyi és egyházjogi kérdésekkel foglalkozott. 
A világháború és a forradalom után ismét elfog
lalta hivatalát; 1922. nemzetgyűlési képviselő
nek választották, ugyanez évben vallás- és köz
oktatásügyi államtitkár lett és munkatársa gróf 
Klebelsberg Kunonak kultúrpolitikai programm-
jának végrehajtásában. 1926-ban Nádudvaron 
országgyűlési képviselőnek választották. 

Petrichevich-Horváth Emil báró (1. XV. 
köt.), 1925. a szegedi egyetemen a politikai tudo
mányi tárgykörből magántanárrá képesítették. 
1924-ben a II. fizetési osztály jellegét kapta, 1925. 
a hatvani választókerület nemzetgyűlési kép
viselőnek választotta. 1926-ban államtitkári állá
sáról lemondott és a politikai élettől visszavonult. 

Petropavlovszk, város Szovjet-Oroszország 
középázsiai részén, (1920) 36,355 lak. 
*Petrides János, szobrász, szül. Lembergben 

1861. Tanulmányait Bécsben végezte, 1884. első 
szobrásza lett a pécsi Zsolnay-gyárnak, 1890. az 
ungvári állami agyagipari szakiskola tanárává 
nevezték ki, ahol széleskörű munkálkodást fejtett 
ki. 1894-ben Dayka Gábor szobrát, 1910. Komócsy 
József költő emléktábláját készítette u. o., közben 
kisebb terrakotta-műveket állított ki Budapesten 
{Tépelődő, Az élet, Mefisztó stb.). 

""Patrik 1. Albert, építész és régész, szül. Kis-
tárkányban (Zemplén vm.) 1876., megh. a tela-
jawi csatatéren 1916 aug. 27. Építészeti tanul
mányait a budapesti műegyetemen végezte, de 
építéssel nem foglalkozott, hanem szenvedélyes 
gyűjtő és régész létére minden képességót ma
gyar műemlékek felkutatására, felvételére for
dította. Ily felvételeinek száma ezrekre megy. 
Kis részüket képeslapokban (Magyar Iparművé
szet, Vasárnapi Újság, Élet) tette közzé, egy egész 
sort az Építőművezetők Könyvtárának négy kö
tetében. Nem egy időközben elenyészett műem
lékünkről már csak az ő felvételei révén van tu
domásunk. 

2. P. Géza, bibliográfus, megh. Budapesten 
1925 aug. 26. 

Petriia = Petrilla. 
Petrinja = Petrinja. 
Petri-Pick Lajos, szobrász (1. XV. köt, Pick), 

Budapesten letelepedve, főképp aktokkal ós kép
másokkal vett részt a kiállításokon. Feltűnést 
keltettek a Pihenés, Vágyódás, Futó, Táncosnő, 
arcképei közül Kodály Zoltán zeneköltőó. A 
Szépművészeti Múzeum megszerezte Táncoló nő 
című bronzmüvét és Fiatal leány című márvány
képmását. 

Petroseni = Petrozsény. 
•Petrov, Alekszej Leonidovics, orosz történet

író, szül. Szent-Péterváron 1859. A magyarországi 
rutének múltjának legalaposabb kutatója. Fő
műve : Adalékok a magyarországi oroszság tör
ténetéhez (Materialy k istorii Ugorskoj Rusy, 

(7. köt., Szent-Pétervár 1905—1914). Több érteke
zést írt a nagymagyarországi ruténekről és tótok
ról. Kiadta s jegyzetekkel ellátta Bél Mátyásnak 
Tractatus de re rustica Hungarorurn e. művének 
a tótokra vonatkozó részét, valamint Pesty Fri
gyes Helységnévtárának a tótokra vonatkozó 
részét, mindkettőt a Nemzeti Múzeumban őrzött 
kézirat alapján. A világháború idején a Novoje 
Vremja c. lapban Petőfi álnév alatt több cikkben 
tiltakozott Magyarország tervbevett feldarabolása 
ellen. Magyar szempontból rendkívül becses az 
Ob etnograüceskoj granice russkago naroda v 
Avstro-Ugrii, 0 Somnitelnoj vengerskoj naeii i 
o nedelimosti Ugric. Petrograd, 1915. (Ausztria-
Magyarország oroszainak a néprajzi határa, a «két-
séges» magyar nemzetről és Magyarország fel
oszthatatlanságáról) c. műve. 

Petrova = Petrova. 
Petrovac = Petrőc. 
Petrovaradin = Pétervárad. 
Petrovics 1. Elek, a Szépművészeti Múzeum 

főigazgatója, a Kisfaludi Társaság 1922. rendes, a 
Magyar Tud. Akadémia 1924. levelezőtaggá, vá
lasztotta. Művei: Ferenczy Károly (1923); Újak
ról és régiekről (1923). 

*2. P. Pál, ág. evang. lelkész és író, szül. 
Tiszaföldváron 1870 febr. 14. Pozsonyban végezte 
a teol. akadémiát, azután Németországban Ro
stockban folytatta tanulmányait. 1897-ben pappá 
szentelték. 1898-ban lelkésznek választották a 
brassómegyei Hosszufalun, ahonnan a román 
megszállás után menekülnie kellett. Már előbb 
Péteri álnéven költeményeket írt különböző fő
városi szépirodalmi lapokba. Mint teológus, Po
zsonyban Masznyik Endre Mi Otthonunk c. 
egyliáztársadalmi és szépirodalmi lapjának segéd
szerkesztője volt. Vallásos költeményei az evan
gélikusok Harangszó c. lapjában jelentek meg. 
Önállóan megjelent müvei: újkori apostolok és 
vértanuk (1910); Jézus mindenütt (verses kötet, 
1913). 
Petrovics Velyko, szerb költő, szül. Zomborban 

1884. Ott végezte a gimnáziumot, azután jogot 
tanult Budapesten. Itt élénk részt vett a szerb ifjú
sági kör működésében. Egyik főmunkatársa lett a 
Battlay Géza szerkesztésében megjelent Croatia 
nevű nagy folyóiratnak. Ugyanekkor tűnt fel első 
nagyobb szabású költeményeivel és elbeszélései
vel. Pestről Zomborba kerül, majd a balkáni há
ború idején Belgrádba. A világháború alatt sajtó-
ügyi szolgálatot teljesített. Ezután a szerb köz
művelődési minisztérium művészeti osztályának 
vezetője lett. P. napjainkban a magyarországi 
szerbek legolvasottabb és legismertebb költője. 
Művei: Rodoljubive pesme (Hazafias dalok, Bel
grád 1911); Napragu (A küszöbön, dalok); Po-
merene savusti (Megtévedt lelkek, elbeszélések, 
Belgrád); Bunja (elbeszélés, u. 0.); Tri pripovetke 
(Három elbeszélés, u. o.). 

Petrovo selo Backo — Péterréve. 
Pettenkoffer Sándor, szöllészeti és borászati 

főfelügyelő, újabb műve: A borászat kézikönyve 
(1922). 

*Pettkó-Szandtner Aladár (f elsodr iethomai), 
népjóléti h. államtitkár, szül. Dévaványán (Jász-
nagykúnszoluok vm.) 1876 szept. 4. Jogi tanul-
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mányai végeztével igazságügyi szolgálatba lépett 
és kir. főiigyészhelyettesi rangot ért el. A nép
jóléti és munkaügyi minisztérium megszervezése
kor miniszteri tanácsossá nevezték ki és a hadi
gondozási ügyek vezetésével bízták meg. Utóbb 
ügyosztályával egyesítették az állami gyermek
védelem ügykörét is és h. államtitkári címmel és 
jelleggel tüntették ki. Munkái: A magyar hadi
gondozás (Budapest 1924); A magyar kir. állami 
gyermekvédelem (u. o. 1926). 

Petz Gedeon, egyetemi tanár, 1927. a budapesti 
tud. egyetem felsőházi taggá választotta. 

Petzold Alfons, német költő, megh. Kitzbü-
helben 1923 jan. 25. 

Peyer Károly, szocialista politikus, 1922. nem
zetgyűlési és 1926. orsz. képviselővé választották. 

Pf alz, most Bajorország egyik kerülete, ter. 
5504 km2, (1925) 931,755 lak., fővárosa Speyer. 
Teljesen különálló kerület Felső P, ter. 9657 km2, 
(1925) 629,262 lak., fővárosa Begensburg. 

Pílanzer-Baltin, Károly, báró, vezérezredes, 
megh. Bécsben 1925 ápr. 8. 

P h a e n o g e n e t i i í a (fejlödéstörtén etijellem
vonáselemzés, Moi.), az a biológiai tudományág, 
mely a szervezetek külső jellemvonásainak az 
egyéni fejlődés (ontogenia) során való kialakulá
sának vizsgálatával és elemzésével foglalkozik. 
Ezen tudományágnak megindítója és megala
pozója Haecker Valentin, hallei (a. S.) egyetemi 
zoológus-tanár; főmunkája Entivicklungsge-
schichtliche Eigenschaftsanalyse (Phanogene-
tik) címen jelent meg (Jena 1918). 

*Pi»aenotypus, 1. Gén. (XX. k.) 
Phiale, 1. Fiola. (XX. köt.) 
Philippeville (ejtsd: fiiippvijj), Constantine, al

gériai département székhelye, (1921) 33,808 lak. 
Philippopol, 1. Filippoppoly. 
Phillips Stephen, angol költő, megh. Dealben 

1915 dec. 9. 
Phiola, L Fiola. (XX. köt.) 
Phoenix (ejtsd: finiksz), északamerikai város 

Arizona államban, (1920) 29,053 lak. 
*PIiotopIiobia (bioi.), a. m. fénykerülés. 
Photoskioptikus mozgások (bioi.), azok a moz

gások, melyek az élő szervezeteken a fény- és 
árnyékhatások ingereire következnek be. 

Piacenza (ejtsd: pjaesenca), olasz tartomány 
Emilia országrészben, ter. 2640 km2, (1924) 297,234 
lak. Fővárosa P., (1921) 43,717 lak. 

Piahuy, Brazilia államainak egyik9, ter. 250,000 
km2, (1920) 609,003 lak. 

Picard, Edmond, belga író, megh. 1924 febr. 
*Picasso, Pablo Ruiz, spanyol származású 

francia festő, szül. Malagában 1881. Bareelloná-
ban nevelkedett művész atyja felügyelete alatt 
3 első kiállítását is ott rendezte. Parisba kerülve, 
kora tépelődő és határozatlan szellemének hatása 
alatt kubista lett, de rövid idő múlva eltávolodott 
a kubizmustól s El Greco miszticizmusa, valamint 
Cézanne és főleg Ingres festészetét követte. 

Pichincha (ejtsd: picsintsa), Ecuador délamerikai 
köztársaság egyik tartománya, ter. 16,106 km3, 
260,000 lak. Fővárosa és Ecuador fővárosa Kuito. 

*Pichler Adolf, festő, szül. Czifferen (Pozsony 
vm.) 1834. Előbb Marastoni pesti akadémiáján, 
1857-től a müncheni akadémián tanult festeni s 

haláláig Münchenben működött, ahonnan olykor 
egy-egy képet küldött a budapesti kiállításokba, 
így 1874. Első kereset, 1881. az Ifjúkori álmok 
és a Jákob halála címűt. 

Pick Lajos, szobrász, 1. Petri-Pick. 
*Pickford, Mary, amerikai fllmmüvésznő, szül. 

Torontóban 1893 ápr. 8. Ötéves korában szín
padra lépett és 1916. maga alapított filmtársu
latot ; 1918. Kaliforniába költözött. Neje Douglas 
Fairbanks filmszínésznek. 

Piemoníe, Olaszország egyik országrésze, ter. 
29,357 km2, (1924) 3.410,315 lak. 

Piestany = Pöstyén. 
•Piöl, Friedrich, bécsi bibornok-érsek, szül. 

Landskronban 1864 okt. 15. Előbb Klosterneu-
burgban volt Benedek-rendi szerzetes s e minő
ségben éveken át Magyarországon tartózkodott, 
ahol magyarul is megtanult. 1907-ben apát, 1913. 
bécsi hercegérsek, 1914. bíbornok lett. 

*Pigler Andor, műtörténész, szül. Budapesten 
1899 júl. 29. Tanulmányait a budapesti egyete
men elvégezvén, 1922. a Szépművészeti Múzeum 
tisztviselője, majd őre lett. Művészeti folyóim-
tokban megjelent tanulmányain kívül önálló 
művei: Olasz freskóciklus a Széppiűvészeti 
MuzeumbanCBuin^eat, 1921); A pápai plébánia
templom és menyezetképei (a. o. 1922); A gyön 
Szt. Ignác-templom és menyezetképei{u. 0.1923). 

•Pikler I. Gyula, orvos, szül. 1864. A fővárosi 
statisztikai hivatal aligazgatója volt, 1919—24-ig 
a telekértéknyilvántartó hivatal igazgatója. 1924. 
nyugalomba vonult. Főbb önálló müvei: A városi 
ielekértékadó (1907); Betterment, értékemelke
dési adó, elégtelenül kihasznált telkek adója és 
általános telekértékadó (1917); Magyar föld
reform (1919). 

*Pilar Ivo, horvát politikus, szül. 1874 jún. 
19. Jogi tanulmányait Bécsben és Parisban vé
gezte. Egy ideig a bosnyák országos kormány 
szolgálatában állott. A összeomlás után bele
keveredett a Suf£lay-féle hazaárulási pörbe és 
ezért rövid ideig fogságban volt. Fiatal korában 
írt szépirodalmi műveket, később politikai tanul
mányokat; legfontosabb a Südland álnéven írt 
Die Südslawische Frage (1918) a délszláv kér
désre vonatkozólag alapvető munka. 

Pilch Dezső, festő, újabb műve a Budapest
zugligeti Angol kisasszonyok temploma kereszt
hajójának négy falfestménye. 

*Pilinszky Zsigmond, operaénekes, szül. 1883. 
1913-ban a budapesti Opera hőstenor szerepekre 
szerződtette. 1924ben Amerikában vendégsze
repelt. Főbb szerepei: Lohengrin, Siegfried,Tann-
hauser, Siegmund, Erich. 

*Pillitz Benő, orvos, botanikus, szül. Veszprém
ben 1825 jún. 25., megh. u. o. 1910 máj. 31. 
Eleintén technikai pályára készült, de később, 
1849—1856. Bécsben orvosi tanulmányokat foly
tatott. Veszprémben 17 éven át volt kórházi orvos 
és Veszprém vm. tiszti főorvosa. A vármegye 
flóráját kutatta és a megye megbízásából meg is 
írta: Veszprém vármegye növényzete címen 
(Veszprém 1908, 1910). Éerbáriuma a veszprém
vármegyei múzeumhoz került. 
*Pilaják, Borisz, orosz író, szül. Szaratovmel

lett 1894 szept. 29. A forradalmi eseményeket, 
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az élet viharos mozzanatait írja le. Művei igen 
változó értékűek, sok remekmű mellett gyenge is 
akad. 1918-ban jelent meg a Byljo (A múlt) c. első 
novellás kötete, melyet gyors egymásutánban kö
vettek a Meztelen év (Golyj god, 1920); Iván és 
Marja (1920); Elbeszélések (1924); A hideg anya
föld (1926) stb. V. ö. Bonkáló, Az orosz forra
dalom írói (Nyugat, 1926). 

Pilsudski, Jose/, lengyel államférfiú, 1920-22. 
köztársasági elnök, 1923 óta pedig vezérkari fő
nök volt. 1926-ban államcsíny útján lemondatta 
Wbjciechovv-sky elnököt és seregével Varsóba 
vonult. Az általa alakított kormányban a had
ügyi tárcát vállalta el, de elnökké választását 
nem fogadta el. Jóllehet P.-t tervei kivitelében 
az összes balpártok, így a szocialisták is támo
gatták, 1926 nov. egyre inkább a konzervatívok
hoz közeledett. 
*Pinguin-alakúak (Sphenisciformes, állat), a 

madarak egyik rendje, melynek jellemvonásai az 
idetartozó egyetlen család: a Pingvin-félék (Sphe-
niscidae) jellemvonásaival egyeznek meg (1. 
Pingvin-félék, XV. köt.). 

Pintér Jenő, irodalomtörténész és pedagógus 
(1. XV. köt.), budapesti tankerületi középiskolai 
főigazgató, 1923. a Petőfi-Társaság és aKisfaludy-
Társaság rendes tagja és az Orsz. Középiskolai 
Tanárvizsgáló Bizottság elnöke lett, 1924. pedig 
a Petőfi-Társaság centenáris nagydíját nyerte 
meg. Újabb munkái: A magyar irodalomtörténet 
kézikönyve (2. kiad. 1924); A magyar irodalom 
története a müveit közönség számára (1924); 
Mai magyar költök (1924); Heinrich Gusztáv 
emlékezete (Kisfaludy-Társaság évlapjai, 1924); 
ezeken kívül pedig számos értekezése jelent meg 
az általa szerkesztett Irodalomtörténet e. folyó
iratokban. Sajtó alatt van A magyar irodalom 
története Arany Jánostól napjainkig c. kimerítő 
s eddig ismeretlen adatokat tartalmazó nagy 
munkája. Hasonlóan hatalmas kötetben dolgozta 
fel a középiskolai adminisztráció minden kérdését 
A magyar középiskolák igazgatásának kézi
könyve (1926) c. művében. 
•Pirandello, Luigi, olasz író, szül. Girgenti 

közelében, Szicíliában 1867 jún. 28. A bonni egye
tem elvégzése után Rómában felsőbb leányiskolái 
tanár lett és 1923-ig tanárkodott. Versei és elbe
szélő művei több mint 20 kötetben jelentek meg. 
Különös feltűnést azonban drámáival keltett, 
amelyek igen újszerű tárgyukkal ós beállításuk
kal nagyon mélyen világítanak bele az emberi 
lélek sötét zugaiba és a társadalom f erdeségeibe. 
Színmüvei: Se non cosi (1917); II berretto 
a sonagli, Liola (1917); Cosi é se vi pare (1918); 
L'uomo, la bestia e la virtü (1918); Ma non é ima 
cosa seria; Come prima, meglio di prima; Sei 
personaggiincercad'autore; L'imbecille, Bnrico 
IV.; Vestire gli ignudi (1918); La vita che ti diedi ; 
L'aítro figlio; Ciascuno a suo modo; La sagra 
del signore della nave; Le giara. Magyarul elő
adták : Hat szereplő keres egy szerzőt; A férfi, 
az állat és az erény; A becsületesség öröme c. 
darabjait. 

Pirchala Imre, pedagógus, megh. 1923 júl 1. 
Pirenne Henri, belga történetíró (1. XV. köt.), 

1920. első elnöke lett az ünion Académique Inter-
Rémi Nagy Lextkwia XX köt. 
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nationalenak. Újabb nagy munkája: Histoire de 
Belgique (5. köt., 1925), mely teljesen új irányt 
adott a belga történelemnek s az addigi felfogást 
felborította. Ezenkívül több műve jelent meg,, 
köztük angol nyelven a középkori városokról 
szóló tanulmánya,: Mediáéval cities (1926). 

Pisa, 1. tartomány Olaszország Toscana ország
részében, ter. 3069 km2, (1924) 367,800 lak. — 
2. P., a tartomány fővárosa, (1921) 67,752 lak. 
*Pithecometra-tan (Moi.), Haeckelnek az a tana, 

mely szerint az ember és az emberszabású maj
mok közös törzsből fejlődtek s mely szerint az 
ember ós az emberszabású majmok közti különb
ségek kisebbek, mint az emberszabású majmok 
és a többi alsóbbrendű majmok között. 

*Pitroff Pál, tanár és író (költői álneve P. Pál 
Ödön), szül. Göllén (Somogy vm.) 1884 júl. 16. 
Az egyetemet Kolozsvárott és Bécsben végezte. 
1907-ben győri reáliskolai tanár lett, 1920. a 
kultuszminisztériumba rendelték. 1923—26-ig 
Budapesten tanárkodott. 1926-ban visszatért a 
minisztériumba, mint az Országos Közoktatás
ügyi Tanács jegyzője. A Szent István Akadémia 
1927. rendes tagjának választotta. Főbb müvei: 
Kemény Zsigmond esztétikája (Budapest 1914); 
Agyöri sajtó története(Gy611915); Degré Alajos 
(Budapest 1917); Arany János és a harmónia 
(u. 0. 1917); Hongaarshe Literatuur (Tilburg 
1925). Szépirodalmi munkái: Tárogató (versek, 
1922); Fekete rózsa (versek, 1923); Tündérfa 
(reg., 1915); A bujdosó vagyon (reg., 1926). 

*Pittsburgi szerződés. Midőn Masaryk 1918 
május havában az Egyesült-Államokba érkezett, 
az Amerikai Tót Liga, a Katii. Tót Szövetség s 
más tót és cseh egyesületek képviselői Pittsburg-
ban gyűltek össze, hogy Szlovenszkónak Cseh
országhoz való jövő viszonyát megbeszéljék és 
a csatlakozás kérdésében határozzanak. Akkor 
az amerikai tótok között két áramlat volt: vala
mennyien akarták az autonómiát, egy részük 
Magyarországgal, más részük Csehországgal kap
csolatban. A pittsburgi gyűlést 1918 május 30. 
tartották meg s ekkor megállapodtak a feltételek
ben, melyeket okiratba foglaltak és P.-nek ne
veztek el. Az okiratot Masaryk, mint az ideig
lenes cseh-szlovák kormány feje és a létesítendő 
Cseh-Szlovák Köztársaság kiszemelt elnöke, az
után a tót és a cseh egyesületek jelenlevő tagjai 
írták alá. A P. teljes autonómiát ígér Szlovensz
kónak, a szlovák nyelv kizárólagos uralmát a 
közigazgatásban, a bíróságoknál és az iskolák
ban s igér még teljes önrendelkezést külön tót 
tartománygyülésen. Ennek a szerződésnek a köz
társaság alkotmányába való beiktatását követelik 
úgy az amerikai tótok, mint a szlovenszkói tót 
autonómisták. 

*Pivány Jenő, amerikai magyar író, szül. Buda
pesten 1873 ápr. 29. Több amerikai angol és ma
gyar lap munkatársa volt. 1919-ben mint a Cleve
landban székelő Amerikai-Magyar Szövetség fő
titkára, Harding későbbi elnök közbenjárására 
kihallgatást kapott a washingtoni szenátus kül
ügyi bizottságától, amelyen előadván Magyar
ország ügyét, bejelentette az amerikai magyarság 
óvását Magyarország tervbevett feldarabolása 
ellen. Az erről készült gyorsírói jegyzőkönyvet az 
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amerikai kormány kinyomatta. 1926. a Magyar 
Tud. Akadémia külső tagjául választotta. Főbb 
munkái: Webster and líossuth (Philadelphia 
1909); Hungarians in the American Civil War. 
(Cleveland 1913); The Hungarians in Transylvania 
(New York 1915); Somo facts about the proposed 
dismemberment of Hungary (Cleveland 1919): 
The case of Hungary (u. o. 1919); Magyarok az 
amerikai forradalomban (New York 1924); 
Magyar-amerikai történelmi kapcsolatok a Go-
lumbus előtti időktől az amerikai polgárháború 
befejezéséig (Akadémiai székfoglaló, Budapest 
1926). Magyar nyelvű történelmi értekezései több
nyire a Budapesti Szemlében, Századokban és 
Történeti Szemlében jelentek meg. 

Pivnica = Pincéd. 
Pjatigorszk, fürdőhely Szovjet-Oroszország 

kaukázusi részében, (1920) 40,070 lak. 
Plakát (falragasz). Választassál kapcsolatos P. 

és röpcédula az 1925. XXVI. t.-c. 60. §-a szerint 
a legszükségesebb tárgyilagos tudnivalókon, párt-
gyűlést hirdető P. és röpcédula pedig a gyűlés 
helyén, idején, a szónokok és jelöltek személyé
nek megjelölésén ós pártállásán felül semmi más 
szöveget és semmiféle ábrát nem tartalmazhat. 

*Plank Jenő, vegyészmérnök, szül. Pozsonyban 
1890 aug. 9.1912-ben nyerte a budapesti műegye
temen vegyészmérnöki oklevelét, 1912. tanár
segéd, 1915. adjunktus lett. 1917-ben műszaki 
doktorrá avatták. 1923-ban magántanári képe
sítést nyert a gazometriás módszerek c. tárgy
körből, amelynek 1925. meghívott előadója lett. 
A Magyar Chemiai Folyóirat szerkesztője. Főbb 
művei: A chloroform elszappanosítása reactio-
kinetikai szempontból (Műszaki doktori érteke
zés, 1917); A methylchlorid oldhatóságáról 
(Magyar Chemiai Folyóirat, 1921); Altalános és 
szervetlen chemia, műegyetemi hallgatók szá
mára (1919); Gázok belső súrlódásának megha
tározása (Magyar Chemiai Folyóirat, 1926)'stb. 

* P l a s m o g a m i a (bioi.), az a bizonyos véglénye
ken (pl. amoebák, napállatkák, foraminiferák) 
észlelhető folyamat, melynél két vagy több egyén 
úgy olvad össze egymással, hogy sejtplazmájuk 
egyesül anélkül, hogy sejtmagjaik is egybe
olvadnának. 

Plate, Ludwig, német zoológus, 1923. a Magy. 
Tud. Akadémia külső tagja lett. 

Plauen (P. im VogÚand), az ugyanily nevű 
szász kei iilati kapitányság székhelye,(1925) 111,388 
lakossal. 

Plener, Ernst, báró, osztrák államférfi, megh. 
Bécsben 1923 ápr. 29. 

*Pleon (bioi.), az ízeltlábúak (Arthropoda) 
potrohának (abdomen) újabb neve. 

Plesivec = Pelsőc. 
Plevna (Pleven), kerület Bulgáriában, ter. 

7661 km*, (1920) 395,499 lak. Fővárosa P., 27,446 
lakossal. 

Plock, város Lengyelországban, (1921) 27,750 
lakossal. 

Plósz Sándor, jogtudós, megh. Budapesten 
1925 máj. 29. 
*PlnrijK>tencia (bioi.), a szervezetek szervei

ben, szervkezdeményeiben vagy embrionális sejt
jeiben rejlő ama virtuális képesség, hogy bizo

nyos, a rendestől eltérő körülmények között a 
típustól eltérő fejlődési irányokban fejlődhetnek. 

* Po dhradszky(Podhradskij) 1. Emil, tót költő, 
szül. Agárdon (Nógrád vm.) 1855., megh. Szol
nokon 1925. nov. 1891-ben tót nyelvre fordította 
Petőfi költeményeit, amiért a Magyar Tud. Aka
démia jutalomban részesítette. 1894-ben az Er
dészeti Újság szerkesztője lett. Irt egy magyar 
erdészeti szakmunkát is. 

*2. P. György, kultúrgeográfus, szül. Beszterce
bányán 1889 ápr. 5. Előbb a Magyar Nemzeti 
Múzeum néprajzi osztályának tisztviselője, majd 
a miniszterelnökség sajtóelőadőja volt az északi 
szláv nyelvekre. Cseh-tót irodalmi, nyelvi és 
kultúrpolitikai kérdésekkel foglalkozott. Müvei: 
Magyar-ukrán történelmi kapcsolatok (2. köt, 
Budapest 1916); Tót nyelvtan (Mányik Pállal, 
1920); Húrban és harca a csehek és cseJiszlová-
kok ellen (tót nyelven, 1922); A tótoklakta Fel
föld pol. és kultúrgeográfiája (1924); Magyar
szlovák és szlovák-magyar szótár (2. köt. 1926); 
Gsehek-e a tótok ? 
*3. P. Lajos, irodalomtörténész, szül. Dunaegy

házán 1863. okt. 7., megh. Kolozsvárott 1909. Besz
tercebányán volt polgári iskolai tanár. Müvei: 
A szláv mythologia elmélete (1888); Turgenyev 
(1890); Bevezetés az orosz irodalom XVIII. 
sz.-i történetébe (1896); Bevezetés az orosz iro
dalom X—XVII. sz.-i történetébe (1898); Mo
dern magyar realisták (1903). Kéziratban maradt 
munkája: Az orosz irod. tört. 1825-ig. 

*P odkarpatskaRus( Orosz-Kárpáttartomány, 
Karpathenrussland), így nevezik el a rutén lakos
ságú felvidéket, Magyarország elszakított ÉK.-i 
részét.amely a Csehszlovák köztársaság külön köz
igazgatási kerülete, ter. 12,656 km2, (1921) 606,568 
lak. Fővárosa Ungvár (Uzhorod). 

*PodmaniczkyjPá? (aszódi és podmanini),báró, 
ev. teológus, szül. Budapesten 1885 márc. 16. 
Tanulmányait a pozsonyi teológián és a rostocki 
egyetemen végezte, 1910-ben a pozsonyi teol. aka
démián magántanárrá habilitálták, 1918. az eper
jesi teol. akadémia tanára lett. A cseh megszállás 
után Budapestre költözött, ahol a Bethánia-egye-
sület elnöke és lelkésze. Szerkeszti a Mustármag 
és a Hajnal c. folyóiratokat. Különböző folyóira
tokban megjelent teológiai cikkein, műfordításain, 
novelláin kivül főművei: A keresztyén istentisz
telet lényege (Pozsony, 1917); A reformáció ne
veléstörténeti jelentősége (u. o. 1917); Megnyílt 
szemek (történeti novellák, Budapest Í923); 
Vihar (tört. novellák, u. o. 1924). 

Podolia (PaAillje), Ukrajna tanácsköztársa
ság egyik kormányzósága, ter. 34,241 km*, (1923) 
3.478,000 lak. Fővárosa Winnica. 

*Podvinecz Erzsébet, festő, szül. Budapesten 
1894 jún. 28. Tanulmányait a Képzőművészeti 
Főiskolán, utóbb Münchenben és a dachaui mű
vésztelepen végezte s 1910 óta vesz részt a kiál
lításokon, nagyobbára figurális képekkel (Ed-
landi leány, Félakt, Önarckép stb.). 

Pogány, 1. Béla, fizikus, 1923. a budapesti mű
egyetem rendes tanára lett. A XV. köt.-ben fel
sorolt munkáin kívül jelentősebb művei: Uber 
die Polarisation des von Metallgittern gebeugten 
Lichtes (Leipzig 1911); Faraday-effeet in nicht 
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ferromagnetischen Metallen (Annalen der Phys., 
1919); Optische und elektrische Eigenschaften 
dünner Metallschícliten (u. o. 1916); Über die 
"Wiederholung des Harress'schen Versuches (u. o. 
1926); Az elektromágneses tér (Budapest 1926). 
*2. P. Kálmán, művészettörténész, szül. Pel-

sőcön (Gömör vm.) 1882 máro. 15. 1907-ben vé
gezte a budapesti egyetemet, 1908—20. a Szép
művészeti Múzeum tisztviselője, majd igazgató-
ore volt. A tanácsköztársaság idején szervezte és 
irányította a művészeti és múzeumi direktóriumot 
és a muzeális becsű műkincsokot szocializáló 
bizottságot. 1923—24-ben szerkesztette az Ars 
Una c. művészeti folyóiratot. Cikkein és tanul
mányain kívül önálló munkája: Az utolsó Ítélet 
középkori ábrázolása (Budapest, 1907). E Lexi
konnak is munkatársa. 

Poiana = Pólyán. 
Poienile de sub munte = Havasmező. 

*Poincaré, l.Lucien, francia fizikus, szül. Bar-
le-Dueben 1862 júl. 22., megh. Parisban 1920 
márc. 9. 1910-ben a közóp-, 1914. a felsőfokú 
oktatás igazgatója lett a kultuszminisztérium
ban, 1917. a párisi Akadémia rektora lett. Ma
gyarul megjelent műve: A tudomány értéke (ford. 
Kiss Kázmér, 1925). 

' 2. P, Baymond, francia államférfiú. 1922— 
1924-ig miniszterelnök volt s e minőségében a 
háborús adósságok miatt a Ruhr-vidék megszál
lása mellett foglalt állást. Az ő érdeme a szak
értői bizottságok kiküldése és a Dawes-terv el
fogadása. 1924ben a pénzügyi krízis miatt le
mondott s a radikálisok győzelme után a sze
nátusban fejtett ki tevékenységet. A frank-krí
zis miatt egymást váltó kormányok bukása 
után 1926 nyarán ismét P. alakított kormányt, 
melyben a pénzügyi tárcát is, kiterjedt hatalmi 
körrel, ő vette át. Politikai visszaemlékezéseit 
nagyobbszabású művében tárgyalja, melyne címe: 
Au service de la Francé, neuf annóe de souvenirs. 
10 kötetre tervezte, kettő megjelent közülök Le 
lendomain d'Agadir és Les Balkans en feu (1926) 
•címen. V. ö. Girard, P. (1913); Charton, L'Angle-
terre et P. (1923); Haddleston, P. (1924). 

Pokoly József, ref. egyházi író, 1922. a deb
receni egyetemen a keresztyén egyháztörténet 
rendes tanára lett. 1927-ben a debreceni egyetem 
felsőházi taggá választotta. 

Pola, olasz provincia Venezia Giuliában, (1924) 
305,925 lak. Fővárosa P, (1931) 49,960 lak. 

Poldini Ede, zeneszerző, 1925. az Operaház 
bemutatta Vajda Ernő szövegére írott Farsangi 
lakodalom c. dalművét, amely számos európai 
színpadon nagy sikert aratott. 

Polgári Jog a hazai és külföldi magánjog és 
hiteljog szemléje. Megjelenik évenként tízszer. 
1925 febr.-ban indult meg, főszerkesztője Mesz-
Uny Artúr egyetemi magántanár, ügyvéd; szer
kesztői : Beck Salamon és Varannai István Ügy
védek. Jogtudományi és gyakorlati jogi kérdé
sekkel foglalkozó cikkeken felül a jogalkotási 
munkálatokról, a joggyakorlat eredményeiről és 
ajogirodalom termékeiről számol be. Melléklapja a 
Pénzügyi Jog, szerkeszti Lenárt Vilmos ügyvéd. 

Polgári Törvénykezési Jog Tára, 1. Magyar 
Jogi Szemle. 

F o n g r a c z 

Poljesszje (Polezie), Lengyelország egyik 
vajdasága, ter. 42,286 km2, (192D 880,898 lak., 
fővárosa Brest. 

Pollak (Pollack) Mihály, építész (XV. kö.) 
működésére és műveire vonatkozó számos új 
adatot és helyesbítést közölt Bierbauer Virgil a 
Magyar Művészetben I. (1925) és II. (1926). 

Polner Ödön, közjogász, 1923. szegedi egye
tem tanára lett. 

Polónium, 1. Radioaktív lerakódás. (XVI. k.) 
Poltava (Poltawa), Ukrajna tanácsköztársaság 

egyik kormányzósága, ter. 45,790 km2, (1923) 
3.612,000 lak. Fővárosa P, (1923) 88,000 lak. 
*Pólya György, matematikus, P. Jakab fia, P. 

Jenő fivére, szül. Budapesten 1887 dec. 13. Egye
temi tanulmányait Budapesten, Bécsben, Göttin-
genben és Parisban végezte. 1914-ben magán
tanár, 1920. címzotes tanár lett a zürichi mű
egyetemen. Mint Rockefeller Fellow, az 1924—25. 
tanévet Angliában töltötte. Főbb művei: Anfga-
ben mit Lehrsatze aus der Analysis (2 köt. Szegő 
Gáborral, Berlin 1925): Wahrscheinlichkeits-
rechnung, Fohlerausgleichuug, Statistik (Abdor-
halden kézikönyvében, Berlin— Wien, 1925). 
•Polygén jellemvonás (bloi.j. E nóvvol jelölik 

az örökléstanban azt a jellemvonást, melyet nem 
egy, hanem több, nem hasonló irányú öröklési 
egység (gén, faktor) létesít. Pl. a lovak pejszíne 
ilyen P. 

P o l y s p e r m i a (Mól.), 1. Monospermia. (XX. 
kötet.) 

Polytrop szervezetek (Mol.), 1. Monotrop szer
vezetek. (XX. köt.) 

Pomeránia (Pommern), Poroszország egyik 
tartománya, ter. 30,208 km2, (1925) 1.877,324 lak. 

Pomerellen (Pomorze), Lengyelország egyik 
vajdasága, ter. 16,386 km2, (1921) 935,679 "lak. 
Fővárosa Thorn. 

Pondichéri (ejtsd: -seri), francia établissemont 
Francia-Indiában, a Koromandel-parton. tor. 291 
km2, (i92i) 174,343 lak. Fővárosa P, 46,849 lak. 

Ponghu-szigetek (Halász-szigetek, japán Ho-
koretto, port. Pescadores), Japánhoz tartozó 21 
sziget, közigazgatásilag Formosa alá tartozik, 
ter. 123 km2, (1920) 55,000 lak. 
*Pongrácz, 1. Károly, festő, szül. Szottiuán 

(Nyitra vm.) 1872 aug. 30. Előbb műegyetemi 
tanulmányokat végzett, azután Münchenben 
Hollósynak, Deutenhofenben Olgyaynak volt ta
nítványa. Budapesti kiállításokon 1894 óta vesz 
részt, nagyobbára tájképekkel, amelyek egy ré
szét a szolnoki művésztelepen festette. A Szép
művészeti Múzeum megszerezte Árva vára e. 
festményét. 

2. P Sándor, zoológus, az 1926 szeptemberben 
tartott weimari őslénytani kongresszuson Ma
gyarország fosszilis rovarfaunáját ismertette. 
Ujabb művei: Az összegömbölyödő Perispliaerü-
nák csoportja (Állattani Közlemények, 1926); 
Fossile Insekten aus Radoboj? mit Berücksioh-
tigung der eurapischen tertiáre n Insektenfauna 
(Paleontológia Hungarica, sajtó alatt). 

3. P. Szigfrid, szobrász, Elégia és Tréfa c. 
müveit megvette a Szépművészeti Múzeum. Ő 
mintázta 1925. a budapesti Corvin áruház deko- • 
ratív szoborműveinek egy részét. 

K" 
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*Poni Péter, román vegyész, szül. Jassziban 1S41 
jan, 4., rnegh. u. o. 1925 ápr. 2. Tanulmányait 
a párisi Sorbonneban végezvén, a jasszii egyetem 
tanára lett. Romániában a tudományos minera-
lógia megalapítója. A román ásványolajról kime
rítő munkát irt. Közoktatásügyi miniszter is volt. 

Pontevedra, tartomány Spanyolország ÉNy.-i 
részén, ter. 4391 km2, (1920) 533,419 lak. Fővá
rosa P. kikötő, 26,944 lak. 

Poór Ferenc, orvos, 1923. kinevezték a Ferenc 
József-egyetem bőr- és nemikórtani tanszékére 
nyilvános rendes tanárnak. 

*I*opolari (Partito popolare italiano), az 
olasz katolikus néppárt, melyet 1918. alapított 
Don Luigi Sturzo pap, kinek vezetése alatt a P. 
csakhamar a parlament egyik legszámottevőbb 
pártja lett. 1921-ben a választásokon 108 képvi
selőjük került be a parlamentbe, de a f ascizmussal 
szemben elfoglalt határozott álláspontja miatt 
Mussolini uralomra jutása után tétlenségre kárhoz
tatta őket, vezetőjük Don Sturzo pedig emigrálni 
volt kénytelen és Londonból intézni a párt ügyeit. 

Popovios Sándor, az Osztrák-Magyar Bank 
volt kormányzója, 1922. az Orsz. Pénzügyi Ta
nács ügyvezető alelnöke, 1924. a Magyar Nemzeti 
Bank elnöke, felsőházi tag és a Magy. Tud. Akad. 
igazgatója, 1926. tiszteleti tagja lett. Ujabb műve: 
.4 pénz sorsa a világháborúban (1926). 
*í»opulatio (biol.), a mai örökléstan mester-

szótárában az egy fajhoz tartozó egyéneknek 
egy bizonyos körülhatárolt területen előforduló 
összessége. 
*Porcius Flórián, erdélyi botanikus, BTÜL 

Ó-Radnán (Naszód vm.) 1816 aug. 28., megh. 1906 
máj. 30. Megalapítója a román botanikai termi
nológiának, magyarul is sokat írt, híres növény-
gvüjteiiiénye a kolozsvári egyetem tulajdona lett. 
*Forcala (állat), 1. Sertés-félék. (XVI. köt.) 

Poroszország (Freistaat Preussen) (1. XV. 
köt.), ter. 291,700 km2, (1925) 38.750,000 lak. 
Fővárosa Berlin, egyszersmind a Német Biro
dalom székhelye. Története. A háború előtt P. 
belső történetét a háromosztályú választói rend
szer elleni mozgalom tette ki, amelynek meg
változtatását királyi Ígéret garantálta a háború 
alatt 1917 húsvétján, de amely nem jutott kivitelre. 
1918 nov. 9. II. Vilmos mint porosz király is le
mondott s a köztársaságot proklamálták. Eleinte a 
muukás- és katonatanács kezeiben volt a hatalom, 
ennek megbízásából vezette az ideiglenes kormány 
HZ államügyeket. Ezen idő alatt más népképviselet 
nem volt, á képviselőházat feloszlatták, az Urak-
házát eltörölték. 1919 jan. 26. tartották meg a 
porosz alkotmányozó nemzetgyűlési választáso
kat, melynov. 30.azalkoÉmánythozta(l. XV.köt.), 
míg a többi német államokkal való viszonyt a bi
rodalmi alkotmány (1. Németbirodalom,alkotmímy 
XX. köt.) szabályozta oly módon, hogy P. régebbi 
politikai hegemóniájának véget vetett. A forra
dalom alatt az első minisztériumot Hirsch több
ségi szocialista politikus alakította. 0 alatta tar
tották a nemzetgyűlési választásokat, melynek 
összeülése után, 1919 mára—ápr.-ban Braun 
Ottó, utána 1921 nov.-ig Stegerwald centrum
párti, attól kezdve pedig újból Braun Ottó lett 
P. miniszterelnöke. (L. Németbirodalom, XX. k.) 

*Porten, Henny, német filniszinésznő, szül. 
1888. Naturalista játékmodoráért igen népszerű 
lett, küíünüsena vígjátékokban aratott nagy sikert. 

*Port Fuad, kikötőváros a Szuez-csatorna be
járatánál, Port Szaiddal szemben. 1926 decem
berében avatták fel Fuad egyiptomi király jelen
létében. 

Portland, 1. kikötőváros Oregon északame
rikai államban, (1920) 282,383 lak. — 2. P., 
északamerikai kikötőváros, Maine állambüii, 
(1922) 72,027 lak. 

Portó (Oporto), 1. közigazgatási kerület Por
tugáliában, ter. 2312 km2, (1920) 702,166 lak. — 
2. P., a kerület fővárosa, kikötőváros, (1920) 
203,981 lak. 

Portó Alegre, kikötő, Rio Grandé do Sul bra
zíliai állam fővárosa, (1920) 179,263 lak. 

Port-of-Spain, (Puerto d'Espana, Sparash 
Town), Trinidad-sziget fővárosa az angol Kis-
Antillákon, (1920) 70,146 lak. 

Portorico (Puerto Rico), sziget, a Nagy-An
tillák egyike, az amerikai Egyesült-Államok 
gyarmata, ter. 8896 km2, (1922) 1.346,623 lak. 

Portsmouth, Anglia hadikikötője Hampsliiri 
countyban, (1921) 247,343 lak. — 2. P., várolj 
Ohio államban, az északamerikai Egyesült-
Államokban, (1920) 33,011 lak.,— 3. P., város 
Virginia államban, az Egyesült-Államokban, (1022) 
56,497 lak. 

*Port Talbot, angol kikötőváros Walesben, 
Glamorganshirben, (1921) 40,040 lak. 

Portugália, köztársaság (1. XV. köt.), területe 
91,948 km2, (1920) 6.032,991 lak., a gyarmatokkal 
együtt ter. 2.518,524 km2, 12.806,428 lak. 

Alkotmánya. A legutolsó érvényben levő alkot
mány 1919-ből való. Eszerint P. szabadállam, mely
nek elnökét 5 évre, titkos szavazás útján a kong
resszus választja. Áz elnök a végrehajtó hatalom 
letéteményese, ő nevezi ki és bocsátja el a mi
nisztereket, ő képviseli az államot, de nincs vétó
joga a kongresszustól hozott törvények ellen, a 
kamarát pedig csak mindkét ház bizottságának 
megkérdezése után oszlathatja fel. Az elnök nem 
választható meg újra. A kongresszus (Gongresso) 
két kamarából áll, a törvényhozó hatalmat gya
korolja, úgyszintén a háború és béke, az amnesztia, 
a budget, a pénzverés, a választás és alkotmány
változtatás kérdésében dönt és az elnököt lemon
dathatja. A szenátus 71, legalább 35 éves hat évre. 
választott tagból áll. A képviselőház (Gamará 
dos Deputados) 164 titkos, közvetlen szavazás 
útján három évre választott 25 éven felüli tagból 
áll. Választói joga minden 21 éven felüli polgár
nak van. 

Története. P. 1921 óta az egymást váltó for
radalmi kormányok sorozata. 1921 októberében 
fellázadtak Paez elnök ellen, Granjo miniszter
elnököt és Machado Santos tengernagyot, a köz
társaság egyik alapítóját több más kiválósággal 
együtt megölték, a rövidéletű új kormány veze
tését GunMLeal kapitány vette át, kit már 1922. 
da Silva követett. A forradalmi mozgalmak jó
formán évenként megismétlődtek és a köztársaság 
egész létezése alatt Almeida elnök voltazocyet-
len, aki hivatali évét kitöltötte. Utóda 1923. 
Teixeira Gomez, az addigi londoni követ lett,. 
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ak i azonban rövid idő múlva lemondott. Az 1926-iki 
forradalom annyiban volt újszerű, mert konzer
vatív, bár nem monarcliista felfogast tükröztetett 
vissza, amennyiben az üzérkedő politikusokat 
valóban leszorította a hatalomról. A katonai for
radalom vezetője Cabecadas kapitány volt, aki 
Gomez da Costa tábornokkal együtt alakította 
meg kormányát, azonban az utóbbit csakhamar 
az Azori szigetekre internáltatta Cabecadas, aki 
1926. az alkotmány-reviziót tűzte ki céljául. Az 
1926 ináj.-i forradalom volt a 18-ik a köztársaság 
fennállása óta, Cabecadas kormánya pedig a 40-ik, 
míg több mint 400 miniszterviselt politikusa volt 
ugyanez időben P.-nak. A köztársaság fennállása 
óta kétségkívül a legkomolyabb forradalmi moz
galom volt az, amely megszervezve és céltuda
tosan előkészítve 1927 jan.-ban tört ki egyidejűleg 
Liszabonban és Oportóban. Előzménye ennek a 
forradalomnak Garmond tábornok diktatúrája 
volt. Carmona ugyanis időközben Cabeeadast is 
kitette a kormányból és a spanyolországi minta 
megvalósítására törekedett. Ezért a régi republi
kánus politikusok, főleg a Parisban élő volt mi
niszterelnök, Alfonzo Costa, aki a Népszövetség
nél, mint elnök, nagy befolyásra tett szert, Do-
minguez dos Santos, szintén volt miniszterelnök, 
Souza tábornok, Mendez dos Reis ezredes, Ta-
magnini Barbosa alezredes, Agatao Lánca ten
gerésztiszt, volt hadügyminiszterek, Fereira tá
bornok, Camera Lema tengei-nagy stb., a köztár
saság és demokrácia kipróbált harcosai szervez
ték meg s hatezer felfegyverzett polgárt vontak 
be a felkelésbe, mely öt napon át dúlt a két város 
utcáin, ahol nagy pusztításokat vitt véghez. Car
mona kormánycsapatai azonban erősebbeknek bi
zonyultak s miután mindkét részről 250 halott 
és ezer sebesült maradt hátra, Carmona továbbra 
is parlament nélkül kormányoz. V. ö. Ríbeiro, 
A revolucaö portugueza (4 kiad. 1913—15); Bell, 
In Portugál (1912); Lébesque, Republique Por-
tnguese (1914); Lorenzo, P. (1915); Pestana, 
La education en P. (1915); Carvalho e Aranjo, 
História de P. (8. kiad. 1914—16); Young, P. old 
audyoung(1917); Carvalhoe fasconcellos, Portu
gál colonial (1919); Gornes, P. eommercial (1919). 

Portugál-India (India Portugueza, Estado 
da India), Portugália gyarmatai Elő-Indiában, 
ter. 4245 kin*, (i9io) 578,572 lak. Részei: Goa, 
Damaö és Diu. Fővárosa Goa kikötő, 18,346 lak. 

Portugál-Kongo, 1. Portugál Nyugatafrika 
{XX. köt.). 

Portugál-Nyugataírika (Afrika Cecidenta.l 
Portugueza, Angola), Portugália gyarmata 1575 
•óta, mely magában foglalja Loanda, Benguela, 
Mossamedes vidékeit. Közigazgatásilag 11 kor
mányzóságra van felosztva. Ter. 1.255,775 km2, 
2.124,361 lak. Fővárosa Saö" Paolo de Loanda 
kikötő, 20,000 lak. P. régebbi neve P.-Kongo 
volt. 
*Portugueza, Venezuela délamerikai köztársa

ság egyik állama (régebben Barinas), ter. 15,200 
km2, (1920) 52,549 lak. 

Pósa Lajos, költő, posthumus kötetei: Lidike 
.(versek, 1920); A magyar nép kesergöje (1921). 

Posch Jenő, filozófiai író, megh. Budapesten 
1923 jún. 30. 

Posen (Poznan), Lengyelország egyik vajda
sága, tor. 26,603 km', (192D-1.967,649 lak. Fővá
rosa P, 184,756 lak. 

*Postumia, Adelsberg olasz neve. 
Povazská Bystrica = Vágbeszterce. 
Poynter, Edward John, angol festő, megh. 

Londonban 1919 júl. 24. 
Pozega = Pozsega. 
Pozsony (Bratistava), 1919 eleje óta a Slo-

venszko (volt magyar Felvidék) igazgatásával 
megbízott cseh-szlovák minisztérium székhelye 
s így a nevezett országrósz fővárosa. Ter. 7541 ha. 
Az 1921 febr. 15. tartott népszámlálás adatai 
szerint lakóinak száma 93,189, köztük 45,672 nő. 
Nemzetiségre nézve 37,038 cseh-szlovák, 43 kis
orosz (rutén), 25,837 német, 20,731 magyar, 3758 
zsidó, 5782 külföldi. Az utolsó népszámlálás óta 
ismét növekedett a város lakossága, úgy hogy 
1926. kétségtelenül meghaladja a 100,000 lelket 
Építkezés tekintetében erősen fejlődik a város. 
1919-től 1926-ig 1446 magánház épült, azonfelül 
sok középület létesült. A volt magyar egyetemen 
a jog- és államtudományi kar mellett különösen 
az orvosi fakultást fejlesztik. Az egyetemen és a 
középiskolákon cseh a tanítási nyelv, az utóbbia
kon egy-egy magyar és német osztálytanfolyam 
is van szervezve. Az 1776 óta fennálló városi 
színházban kiváltképen a zenét kultiválják. 
A drámai előadások csehnyelvüek, csak az év 
egynéhány hónapjában játszanak németül és 
magyarul. A hírlapok közül legelterjedtebb az 
1890 óta fennálló Hiradó, melynek 1919 ele
jéig Nyugatmagyarországi Hiradó volt a címe. 
1902-től Vutkovich Ödön szerkesztette a lapot, 
1914 szept. 1-től pedig Arkauer István, a lap 
tulajdonosa, egyúttal szerkesztője, akinek veze
tése alatt a Hiradó az elszakított felvidéki 
magyarság vezető orgánumává fejlődött. 

Pöhner, Ernst, igazságügyi tanácsos, bajor 
képviselő, megh. Feldkirchenben 1925 ápr. 13. 

Pöschl Imre (selmeci), tanár és szakíró, 1925. 
a Ganz Villamossági r. t. főmérnöke és müegyet. 
rendes tanár lett a gyakorlati elektrotechnika 
tanszékén. 

•Praejudikált váltó (németül praejudicirter 
Wechsel) az olyau váltó, amelynek tekintetében 
a fizetés vógetti bemutatást és a fizetés hiánya 
miatt az óvás felvételét a törvényes határidőben 
elmulasztották, jóllehet ezeknek a jogcselekmé
nyeknek a véghezvitelére az egyes váltókötele
zettekkel szembeni visszkereseti igény fentar-
tása érdekében szükség lett volna. A P. váltó 
alapján visszkeresetet nem lehet támasztani. Az 
1912. LXIV. t.-c. értelmében a mulasztás ellenére 
sem lesz a váltó P.-vá, ha a váltó bemutatása 
vagy az óvás felvétele a megszabott határidők
ben elháríthatatlan akadályba ütközik (erőhata
lom esete). 

P r a g i n a t i c a sanct io alatt Magyarországon 
a Habsburg-család trónöröklósi rendjét becikke-
lyező 1723. I., II. és III. t.-c.-eket értik, ame
lyeket IV. Károly királynak szerencsétlenül vég
ződött második hazatérési kísérlete után az 
1921. XLVII. törvénycikk hatályon kívül helye
zett. Ugyanennek a törvénycikknek 3. §-a szerint 
azonban Magyarország államformája továbbra 
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is a királyság maradt, a királyi trón betöltése 
azonban elhalasztatott. Bitekintve azonban az 
úgynevezett királykérdés politikai oldalától, jogi 
szempontból de lege lata két ellentétes fölfogás 
áll egymással szemben. Az úgynevezett szabad
királyválasztók felfogása szerint a dualizmus és 
a felosztliatatlan együttbirtoklás a feltételei, a 
kölcsönös védelmi kötelezettségnek a teljesítése 
a közvetlen legfőbb célja és egyedüli jogalapja 
voltak a trónöröklésnek. Az Ausztriától való el
szakadással amúgy is megszűnt a P. joghatálya 
s a külső nyomás ennek a megállapítására csak 
alkalmul szolgált. A legitimisták felfogása sze
rint a felosztliatatlan együttbirtoklás nem tekint
hető a trónöröklés feltételének (conditio), hanem 
inkább meghagyásnak (modus) és a kötelezettség 
teljesítésének a kötelezett fél akaratától nem 
függő okokból való elmulasztása nem eredményezi 
az egész jogviszony megszűnését. 

Irodallom. Csekey István, A magyar trónöröklés! jog, 
Budapest 1917; Egyed István, A trónfosztásról szóló törvény 
(Jogállam, 1926). Az u. n. királykérdés irodalma: Andrássy 
Gyula gróf, A királykérdés Jogi szempontból, Budapest 
1920; Documents díplomatiques relatifs au détronement 
des Hahsbourgs, publ. par le Gouvernement Eoyal Hongrois, 
u. o. 1921; Ereky István, A magyar trón megftresedésé-
nek kérdéséhez, u. o. 1921 ; Ferdfnandy Gejza, A király
választás Joga, u. o. 1920; u. a., A szabad királyválasztás 
joga, u. o. 1921; Fraknói Vilmos, A Habsburg-ház trónörök
lési jogánakmegállapításaazl687/88. országgyűlésen, u. o. 
1922; u. a., A királyválasztás Magyarországon (Röpirat a 
magyar nemzetgyűlés tagjaihoz), Bécs 1920; Királyság vagy 
köztársaság legyen-e Magyarország ? Budapest 1919; Kmety 
Károly, Véleményem akirálykérdésben,u.o. 1921; Nagy Béla, 
Hatályban vannak-e a magyar trónöröklési rendet szabályozó 
1723. évi I. H. t.-oikkek? u. o. 1925; Káttkay R. Géza, 
Szabad királyválasztás, u. o. 1921; ReSner János, A magyar 
királyság kérdése, u. o. 1921; Sztehlo Kornél, A legitimitás 
kérdése történelmi és politikai megvilágításban, u. o. 1922; 
Vass Lajos, A szent korona és a Jogfolytonosság, u. o. 1926. 
*Prahran, ausztráliai város Viktória államban, 

(1923) 50,290 lak. 
Praid = Paraj d. 
Preisich Kornél, orvos, újabb munkái: A kis

baba táplálása (1922); A gyermek ápolása, táp
lálkozása és gondozása (1924). 

Preisz Hugó, orvostanár, 1923. a Magyar Tudo
mányos Akadémia rendes tagja lett, 1926—27. 
a budapesti egyetem rektora volt. Az igazságügyi 
és az orsz. közegészségi tanács tagja. ujabb mun
kája : Die Bakteriophagie (Jena, 1925). 

Prell, Hermáim, német festő, megh. Dresden-
Losohwitzban 1922. 

Prelog = Perlak. 
• P r e m i e r plai i .a mozgóf ényképezósnél az egé

szen közelről fotograf ált kép, amely erős nagyítás
ban viszi a nézők elé a szereplőnek az arcát vagy 
valamely tárgyi motívumot (zsebóra stb.). Szee-
aáiium-jelzése P. p. 

Presov = Eperjes. 
*Preszly Lóránd, csendőrségi ós jogi szakíró, 

szül. Szegeden 1883 júl. 12.1903-ban a csendőrség 
szolgálatába lépett, 1923. a budapesti egyetemen 
jogi doktorrá avatták. Mint őrnagy a minisztéri
umban nyert beosztást. Főbb munkái: A m. kir. 
csendőrség története 1881—1918 (Budapest, 
1921); A nemzeti társadalom alapkérdéséig, o. 
1926); A csendőrség úttörői (u. o. 1926). 

Pretoria, Trausvaal é3 a Délafrikai Állam
szövetség fővárosa, (1921) 62,034, külvárosaival 
74,852 lakossal. 

•Preuss, Huqo, német államjogász, szül. Ber
linben 1860 okt. 28., megh. u. o. 1925. Egyetemi 
rendkívüli tanár és a kereskedelmi főiskola rek
tora volt, 1918. belügyi államtitkár, 1919. biro
dalmi belügyminiszter lett. Élete legnagyobb 
műve a weimari alkotmány volt, melyet ő terve
zett és fogalmazott meg. Egyéb főbb munkái: 
Entwickelung d. deutschen Stadtewesens (1906); 
Bergbriefe (1921); Art. 18. d. Reiehsverfassung 
(1921). Halála után jelentek meg: Staat, Kechtu. 
Preiheit (1926); Verfassungspolitische Entwick-
lungen in Deutschland u. West-Europa (1927). 

•Preveza, tartomány Görögországban, ter. 1414 
km2, (1920) 46,299 lak. Fővárosa P. kikötő, 11920 
7576 lak. 

Prévost, Marcél, francia regényíró, müveinek 
újabb magyar fordításai: Szerelmes szivek (ford. 
Takács Mária, 1922); Don Jüan önagyságák 
(ford. Kosztolányi Dezső, 1923). 

Preysz Kornél, orvos, megh. Budapesten, 1925 
máj. 6. 

Prievidza = Privigye. 
Priglevica Sv. Iván = Bácsszentiván. 
Prihoda István, 1. Azary-Prihoda. 

*Primo de Rivera, Miguel,marquis de Estella, 
spanyol diktátor, szül. Jerez de la Fronterában 
1870 jan. 8. Katonai pályára lépett. Szolgált 
Marokkóban, Kubán és a Filippi-szigeteken, azu
tán Cadiz kormányzója, majd madridi hadtest
parancsnok lett. Mint szenátor, Marokkó gyors 
pacifikálását sürgette. Energiája miatt a forrongó 
Catalonia főkapitányává nevezték ki 1921., mely 
minőségben a szeparatista és anarchista mozgal
makat elnyomta. 1923 szept. meglepetésszerűen 
manifesztumot bocsátott ki, melyben az alkot
mányt felfüggesztette, a minisztériumot elzavarta 
s helyébe katonai diktatúrát létesített. Ezt az 
államcsínyt a tisztikar segélyével vérontás nélkül 
sikerült elérnie. Mint diktátor sem nyúlt véres 
eszközökhöz, bár a bolsevista és anarchista 
törekvéseket elnyomta s a parlamentet megszün
tette. Másrészt a munkásviszonyokat, az adózás^ 
igazságszolgáltatást, az adminisztrációt és neve
lésügyet reformálta, emellett feltámasztotta a 
városok önkormányzatát, megszervezte az ünion 
patrióticát a polgárságból. 1925 dec. 3. a dikta
túrát megszüntettnek nyilvánította s ehelyett 
katonai, részben polgári minisztereket vett maga 
mellé, ő maga pedig miniszterelnöki címet vett 
fel. Mindez azonban nem jelentett P. politikájá
ban változást. Marokkónak a franciák részéről 
történt pacifikálása nagyban hozzájárult P. dik
tatúrájának megszilárdításához. 

Prince of Wales-szigetek, 1. Pulo-Penang. 
(XX. köt.) 

Prinz Gyula, geográfus, 1924. a pécsi Erzsébet 
Tudományegyetem rendes tanára lett. 1923— 
24-ben a Magyar Földrajzi Társaság főtitkára 
volt. Újabb munkái: Die Siedelungsformen Un-
garns. (Ung.Jahrb., Berlin 1925.); Európa váro
sai (Pécs 1924); Európa természeti földrajza. 
(Budapest 1923); Magyarország földrajza. A ma
gyar föld és életjelenségeinek oknyomozóleírása. 
I. (Pécs 1926); Útmutató földrajz (Pécs 1926). 

Progam nemzedék (Moi.), 1. Metagam nem
zedék. (XX. köt.) 
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P r o g o n e a t a (áuat), azon ízeltlábúak (Arthro-
poda) gyűjtőneve, melyeknek ivarnyilása nem 

I a test hátsó részén, hanem a második vagy har-
[ madik lábpár tövén nyílik a szabadba. A P.-kra 

azonfelül jellemző, hogy tracheákkal lélekzenek 
és egyetlen csáppárjuk van. A Százlábúak (1. o.) 
osztályából idetartoznak a Kettőslábúak (Dip-
lopoda), a Kevéslábúak (Pauropoda) és a Törpe-
lábúak (Symphyla). AP.-k ellentétei az Opistho-
goneata néven összefoglalt ízeltlábúak, melyek
nek ivarnyilása a test potrohának végső (analis) 

| szolvénye előtt, a test végén nyílik a szabadba s 
melyek szintén tracheákkal lélekzenek és hason
lóképpen egy pár csápjuk van. Ide tartoznak a 
Rovarok (1. o.) és a Százlábiiak (1. o.) csoportjából 
a Lábasajkúak (Ghüopoda). 

P r o g o n o t a x i s (Mol.), egy állatfaj őseinek 
sorozata, vagyis egy állatfaj törzsfája. 
*Prohászka,l.ia/oí,nemzetimuzeumi alkony v 

tárnok, szül. Brassóban 1897 márc. 2. Egyetemi 
tanulmányait a budapesti egyetem bölcsészeti 
karán végezte, 1924—25. a berlini Collegium 
Hungaricum tagja volt. Főbb művei: Pascal 

' emlékezete (Magyar Pedagógia, 1923); Az élet 
: mint tett és mű (Athenaeum, 1925); Das Lében 

als Tat und Wert (sajtó alatt). 
2. P. Ottokár, püspök ós egyházi író, megh. 

Budapesten 1927 ápr. 2. A Kisfaludy-társaság 
megválasztotta rendes tagjának. Újabb mun
kái : Dante (1918); Konferencia beszédek 
(1918); A feltámadott nyomában; A Jordán 
partjától Táborhegyig; A Táborhegytől Be-
thániáig ; Bethániától a Golgotháig: Glória 
in excelsis; Rorate coeli; Bűnbocsánat szent
sége (1923); Elbeszélések és útirajzok (1923). 
V. ö. Brisits F-, Az ifjú P. (Élet, 1923); Strom-
mer Viktorin, P. O. (Pannonhalmi Szemle, 1926). 

Propper Sándor, szocialista vezórférfiú, 1926. 
országgyűlési képviselővé választották. 
*Prothero, George Walter, sir, angol történet

író, szül. Wiltshireben 1848 okt. 14., megh. Lon
donban 1922 júl. 10. Cambridgeban tanult s Edin
burghban lett egyetemi tanár. Szerkesztője volt 
a Quarterly Keview-nak. Mint a külügyminisz
térium történelmi osztályának igazgatója, részt 
vett a békekonferencián. Fő műve: Life and 
times of Simon de Montfort, nevezetes gyűjte
ménye : Seiect statutes and other constitutional 
doeuments. 

Protics, Sztoján, szerb politikus, megh. Bel
grádban, 1923 okt. 28. 

• P r o t u r a v. M y r i e n t o m a (állat), a Rovarok 
(Insecta) egyik rendje (1. Rovarok, XVI. köt.). 
*Proust (ejtsd: pouszt), Marcel, francia író, szül. 

Parisban 1871 júl. 10., megh. 1922 nov. 18. Az 
újabb francia regényirodalom egyik legtehetsé
gesebb művelője. Egy kötet essayvel lépett föl: 
Les plaisirs et les jours,(1896. Anatole Francé 
előszavával). Főműve az A la recherche du temps 
perdu (1913) c. regénysorozat. 

Provizórium. Újabb közjogi P. állott be 
1920-ban. Az 1920. 1. t.-c. bevezető része szerint 
«az állami főhatalom gyakorlása az alkotmány 
rendes formái közt lehetetlenné válts ; ideiglene
sen rendezni kellett tehát az államhatalom alkot
mányos gyakorlását addig az időpontig, amíg al

kotmányunk alapintézményei a változott viszo
nyokhoz képest újjáalkotva ismét felvehetik mű
ködésüket. Közjogi viszonyainkban ezzel a ren
dezéssel ideiglenes állapot, P. állott be, amely P. 
alaptörvénye az 1920. I. t.-c. Magyarország a 
P.-mal abba a sajátos közjogi helyzetbe került, 
hogy bár történeti alkotmánya a maga a száza
dos intézményeivel (királyság, országgyűlés) ál
talában érvényben maradt, ennek az al kotmány-
nak tételei mégis ideiglenesen csak részben nyer
tek alkalmazást, másik részüket pedig a jog
folytonosság erőszakos megszakítása folytán át
menetileg bizonyos ideiglenes berendezések (nem
zetgyűlés, kormányzó) helyettesítették. Ezek az 
ideiglenes berendezések azonban a magyar alkot
mány folytonossága szempontjából vulajdonképen 
csak epizód-jellegüek, amelyeknek a történelmi 
fontosságon túlmenő jelentőségót csak aktuali
tásuk adott, amelyek azonban a lOrténeti alkot
mányt általában nem módosítják es a P. meg
szűntével ismét épp úgy elvesztik jogi jelentősé
güket, mint a régebbi hasonló ideiglenes beren
dezések (Hunyadi kormányzósága, a hét főkapi
tány intézménye, stb.). A nemzetgyűlés helyébe 
1927 elején már ismét országgyűlés lépett, a kor
mányzóság azonban a királykérdés megoldásáig 
még hatályban van. 

Prőhle, 1. Károly, evang. teológus, szül. Rába-
bogyoszlón 1875 márc. 17. Tanulmányait Sop
ronban, Greifswaldban és Tübingenben végezte. 
1902—6-ig ev. lelkész volt Lajtaújfalun. 1906-ban 
a soproni ev. teol. akadémián, 1923. az Erzsébet-
Tudományegyetem soproni hittudományi karán 
a rendszeres teológia tanára lett. 1923-ban az 
eisenachi evang. világkongresszus tagja volt. 
1926-ban a lipcsei egyetem teol. fakultása a teoL 
tiszteletbeli doktora címmel tüntette ki. Főbb 
munkái: Rendszeres teológiai dolgozatok (Po
zsony, 1905); Háborít és teológia (u. o. 1915); 
Eucken Rudolf életfilozófiája (1918); Eucken 
Rudolf (bevezetésül Eucken, A jelenkori vallás
bölcselet fökérdései c. műve magyar kiadásához, 
Budapest 1925). 

2. P. Vilmos, orientalista, 1923. a budapesti 
egyetemen a keletázsiai nyelvek rendes tanára 
lett. Újabb művei: Studien zur Vergleichung der 
japanischen Sprache mit den fhmisch-ugrischen 
und ural-altaischen (I. Keleti Szemle, 1917, II. 
sajtó alatt). 

Pruzsinszky Pál, tanár és író, megh. Buda
pesten 1926 aug. 80. 
* P s e l a p h o g n a t l i a (állat), 1. Százlábúd k. (XVII. 

kötet.) 
*Psoroptes (állat), 1. Rühatkák. (XVI. köt.) 
Pszkov (Pskov, Pleskau), Szovjet-Oroszország 

egyik kormányzósága, ter. 51,008 km2, (1925) 
1.721,070 lak. Fővárosa P., (1923) 36,000 lak. 
* P t e r a n o d o n , a repülő taurusok rendjébe s a 

Pterodactylus-félék családjába tartozó kihalt 
hüllőnem, melynek számyterjedelme egészen 7 
méterig terjed. Példányai a kansasi Felső-Krétá
ból ismeretesek. 
* P t e r y g o t u s (áuat), a kihalt óriásrákok (Gi-

gantostraca) egyik neme, melynek 2 méter hosz-
szúságot is elérő fajai Anglia devonkori rétegei
ben fordulnak elő. 
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Pubertás-mirigy (Moi.), magyar neve: nemi 
ébredés mirigy, h. Pubertás-mirigy. (XV. köt.) 

Puccini, 1." Giacomo, olasz operakornponista, 
megh. Brüsszelben, 1924nov. 29. Posthimms műve 
a Turandot című opera, melyet Toscanini fejezett 
be s melyet 1926 ápr. mutattak be a milanói Sca-
lában, majd Bécsben és New Yorkban. A buda
pesti Operaház 1922. adta elő 3 egyfelvonásosát: 
A köpeny; Angelika nővér; Gianni Schicchi. 
Fecskék c. operáját 1927. mutatta be a Városi 
színház (szövegét átdolgozta Harsányi Zsolt). 

*P., Mario, olasz író, szül. 1888. A D'Annun-
zióval szemben álló irodalmi ellenzék vezére. 
Kritikai és filozófiai cikkeket és tanulmányokat 
írt, azonkívül nagy népszerűségre emelkedett 
regényeket. Ezek közül a legnevezetesebb: 
Dov'é il peccato é Dio. Magyarul megjelentek: 
A szenesasszony (ford. Zambra Alajos, 1921); 
A szűz és az utca leánya (ford. Marsovszky Mik
lós, 1923): A megváltó bűn. 

Puchalló Pál, vezérezredes megh. Pozsonyban, 
1926 okt 12. 

Púchov = Puhó. 
Puerto Piata, San-Domingo köztársa

ság egyik provinciája, (1921) 59,025 lak. 
Fővárosa P., 26,073 lakossal. 

•Puífer-állam, két nagyobb állam ér
dekeinek ütközőpontját tevő állam. Igen 
gyakran mesterségesen alkotják éppen 
az ütköző érdekek mérséklésére. 

Pui = Puj. 
•Pukánszky Béla, tanár, szül. Po

zsonyban 1895. Tanulmányait a pozsonyi 
ev. líceumban és a budapesti egyetemen, 
mint az Eötvös-kollégium növendéke vé
gezte. A budapesti egyetem közgazda
ságtudományi karának németnyelvű elő
adója. Tudományos dolgozatain kívül ön
álló müvei: Herder hazánkban (1918) ; 
Schopenhauer és a századvégi magyar 
Ura (1922); A magyar Hegel-vita (Mi
nerva 1922); A magyarországi németség irod. 
törekvései; A magyarországi német irod. tört. 
(1926). Felesége Kádár Jolán (1. XX. köt.). 

Pulitzer, Josepli, magyar születésű amerikai 
lapkiadó, megh. Charlestonban 1911 okt. 29. 

Pulo-Penang (Prince of Wales Islands), szi
getcsoport a Penang-szigeteken, a Maiakkátói 
délre fekvő hátsó-indiai Straits-Settlements brit 
gyarmatokon, egyszersmind Penang egyik köz
igazgatási kerülete, ter. 280 km2, (1924) 170,383 lak. 

Pulszky Garibaldi (lubóczi és cselfalvi), mér
nök, miniszteri tanácsos, a vasúti és hajózási fő
felügyelőség volt főnöke, a kassá-oderbergi vasút 
nyűg. vezérigazgatója megh. a fiumei gyorsvona
ton Ercsinél, 1926 júl. 17. A hazai közlekedésügy 
egyik vezetőtagja volt. 

•Pulver, Max, német költő, szül. Bernben 1889 
dec. 6. Világszemléletében közel áll az expresz-
szionizmushoz, de drámáinak tárgyválasztásával 
(Róbert der Teufel, 1917; Alexander, 1917; Iger-
nes Sehuld, 1918) újromantikus, formájával új-
klasszicista hagyományhoz igazodik. Egyéb drá
mai művei:.Z-wisehenspiele (1919); Das grosso 
Ead (19211 írt azonkívül elbeszéléseket és költe
ményeket. 

Pulyka (Meleagris, *uat), az újabb madár-
rendszerekben a tyúk-félék (Gallidae) család
jába tartozó madárnem. Lásd Pulyka. (XV. 
köt.) 

Puna, város Brit-Kelet-Indiában, Bombay pro
vinciában, (192Í) 214,796 lak. 

Punktál-üveg. A közönséges pápaszeni len
cséje, mint minden egyszerű lencse csak az opti
kai tengelyével kicsiny szöget bezáró sugarak 
közbejöttével létesít pontszerű leképezést. Egy, az 
optikai tengelyétől távolabb eső pontból, tehát 
a tengellyel nagyobb szöget bezárva, a lenoséra 
eső sugarakat a lencse nem egyesíti többé egy 
pontban, hanem itt fellép az asztigmatizmus 
ferde beesésnél nevű leképezési hiba. A közön
ségespápaszem ezen leképezési hibája tehát akkor 
jelentkezik zavaróan, ha szenigolyónkat a szem-
üregben elforgatjuk úgy, hogy a szem tengelye 
a pápaszem tengelyével szöget zár be és így fer
dén nézünk egy kissé oldalt eső tárgyat. Ezt el
kerülendő nagy dioptriás pápaszemű ember nem 
a szemgolyóiát forgatja a szemüregben, mint 

a pápaszem nélküli embei, hanem egész fejét 
tipikusan a szemügyre vett tárgy felé for
dítja. Ezen segít a punktálüveg, melynek két 
felületén (1. ábra) a görbületek úgy vannak 
elosztva, hogy a lencse bármely, a szélen fekvő 
kicsiny része is egy oly lencse közepének 
tekinthető, melynek optikai tengelye keresztül 
megy a lencse illető részén és a szemgolyó 
forgáspontján 

Punta-Arenas, kikötő, Chile délamerikai köz
társaság Mairallanes territóriumának fővárosa, 
(1920) 20,437 lak. 
*Purebl Győző, székesfővárosi tanácsnok, szül. 

Budapesten 1875 jún. 19. Jogi tanulmányait a 
budapesti egyetemen végezte, majd 1894. a fő
város szolgálatába lépett. A kerületi elöljárósá
goknál, a közélelmezési, a közgazdasági, majd 
a tanügyi ügyosztályoknál működött. Számos 
előterjesztést, tervezetet, szabályzatot készített, 
cikkeket és ismertetéseket közölt napilapok
ban és folyóiratokban és több előadást tar
tott. 1925-ben közgazdasági egyetemi magán
tanár lett. 

Purjesz Lajos, publicista, a Világ főszerkesz
tője, megh. Budapesten 1925 jan. 7. 
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Pusztai tyúkok (Pieroclidae, aiiat), az újabb 
madárrendszerekben a Lile-alakúak (Glmradrii-
formes) rendjének egyik alrendje. Régebben a 
Steppe-f utók (Desertlcolae) rendjébe egyik család
ként sorozták; az újabb rendszerek a Steppe-
íutók rendjót már törölték a madárrendek sorából. 
A P. jellemzését 1. Pusztai tyúkok (XV. köt.). 

Puteaux, Paris egyik külvárosa, (1921) 33,503 1. 
Putumayo, Colombia dólamerikai köztársaság 

kommiszáriátusa, 1.119,960 km2, (1918) 40,770 lak. 

*Quade, Fritz, német okkultista filozófus, szül. 
Stettinben 1884 jan. 3. Eredetileg kémikus volt. 
Főbb munkái: Die Jenseitigen (1919); Zur Kritik 
d. Offenbarungsglaubens; Die Befragung d. Jen
seitigen (1921); Die Überwelt und wir (1922); 
Odlehre (Odik) (1924); Seeliscbe Máehte im Dies-
seits und Jenseits (1924). 
*Quadrilater (románosan Gadrilater), az a 

négyszögű terület, melyet Románia Bulgáriától 
az 1913 aug. 10. kötött bukaresti békében meg
kapott és területéhez csatolt. 

Querétaro, Mexikó köztársaság egyik állama, 
ter. 11,480 km3, (192D 220,221 lak. Fővárosa Qu., 
30,073 lak. 

Quesnay de Beaurepaire, Jules, francia iró 
és államügyész, megh. Vürai-sous-Laigleben 
(Orne) 1923 júl. 25. 

Quetta, város Brit-Kelet-India ÉNy.-i provin
ciájában, (1921) 49,001 lak. 

Quezaltenango, departamento Guatemala 
középamerikai köztársaságban, ter. 2317 km2, 
(1921) 168,754 lak. Fővárosa Qu., 16,684 lak. 

Qtiiché (ejtsd: kvicsé), Guatemala középamerikai 
köztársaság egvik departamentója, ter. 8494 km2, 
(1921) 138,076 lak., fővárosa Qu. 2838 lak. 

Quidde, Ludrvig, német pacifista politikus és 
történetíró, a háborúban a gyors békekötésért 

•Rab Gusztáv, író, hírlapíró, szül. 1901. Elbeszé
lései főleg a Nyugatban és a Világban jelentek 
meg. A Magyar Hirlap munkatársa. Mocsárláz 
című regényével az Athenaeum regénypályáza
tán díjat nyert. 

Rabat, kikötőváros Francia-Marokkóban, (1921) 
33,714 lak. 

R a c c o o n (állat), a mosómedve (Procyon lotosh.) 
amerikai neve. 

Rachf ahl, Félix von, német történetíró, megh. 
Preiburgban 1925 márc. Í5. 

*Pünkösti Andor, író és újságíró, született 
Kassán 1892 október 31. Aktiv katonatiszt 
volt, közben elvégezte az egyetemet. Ezután 
az Újság munkatársa lett, ahol színes és 
érdekes cikkei, tanulmányai, és színházi 
kritikái keltettek föltűnést. Önállóan meg
jelent regénye: Bús Péter csodálatos kardja 
(1920). 

Püttlingen, porosz falu a trieri közigazgatási 
kerületben, (1919) 17,274 lak. 

tevékenykedett. 1919-ben nemzetgyűlési kép
viselő és a Deutsche Friedensgesellschaft elnöke 
lett. Újabb művei: Völkerbund u. Demokratie 
(1922); Zur Sehuldfrage Ü922); Gesch. des Paci-
flsmus (1922). 

Quincke, Georg, német fizikus, mesrh. Frank
furt a. M.-ban 1922 máj. 24. 

*Quint József, pedagógus, szül. Zsombolyán 
1882 ápr. 28.1901-ben Kiskunfélegyházán tanítói 
oklevelet szerzett, 1904. polgári iskolai, 1906. 
tanítóképzőintézeti tanár, 1916. a budapesti áll. 
tanítókópzőintózet igazgatója lett. A Közoktatási 
Tanács, a Testnevelési Tanács és a Tankönyv
ügyi Bizottság tagja. Főbb müvei: A Budapest 
melletti Római-fürdő és a trencsénteplici tó 
kovamoszatai (Növénytani Közlöny 1905—1908); 
Test és egészségtan tanítóképzöintézetek szá
mára. Irt népiskolai tankönyveket, továbbá peda
gógiai cikkeket ós tanulmányokat. 

Quintana Roo, territórium Mexico köztársa
ságban, ter. 50,137 km2, (1921) 10.966 lak. Fővárosa 
S. Grúz de Bravó. 

*Quintero testvérek, spanyol drámaírók, Serafin 
(szül. 1871) és Joaquin (szül. 1873). Főleg 
a Comedias de eostnmbres és a Género chico 
nevű zenés drámában értek el nagyobb sike
reket. 

R a c h i g l o s s a (Keskenynyelvűek, állat), a 
Fésűkopoltyús csigák (Gtenobrancliiata) egyik 
csoportja, melynek fajaira jellemző, hogy hosszú, 
keskeny nyelvükön csak három sor fog van. Ide
tartoznak a ráncoscsigák (Volutacea), a kürt-
csigák (Buccinum), az orsócsigák (Fusus), a 
körtecsiga (Pyrula), a varsacsiga (Kassa), a 
bíborcsiga (Murex és Purpura) stb. 

Rachmaninov, Szergej Vasziljevics, orosz 
zeneszerző, 1918 óta New Yorkban él. Ujabb 
szerzeményei: Francesca da Kimini (1910), 

Q. 

R. 
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A halál szigete (1917), A harangok (1921) c. ope
rák és a Tavasz e. kompozíció. 

*Raeovi$a, Emil, román zoológus, szül. Jasszi-
ban 1868 nov. 15. Tanulmányait Parisban végez
vén, résztvett 1897—99. a Belgica tengerfenék-
vizsgáló-expedicióban. 1920-ban a kolozsvári 
egyetem tanárának nevezték ki. A román Tud. 
Akadémia elnöke. 

Ra-csi (állat), a pödröttszarvú kecske (Gapra 
Falconeri Wagn.) népies neve hazájában. 

*Rácz Pál, felvidéki Író, hírlapíró, a Ruszinszkói 
Magyar Hirlap szerkesztője, szül. 1888. Tanító 
volt. Elbeszéléseket, tárcákat, kritikákat ír. Mun
kái: Rongy szedő (elbeszélések, Ungvár 1923); 
Furcsa emberek (u. o. 1924); Könyvnyitó asszony 
(Berlin 1925). 

*Radic (ejtsd: —ics), 1. Antal, horvát politikus szül. 
1868, megh. 1919. R. István testvérbátyja. Zág
rábban és Bécsben bölcsészetet tanult és egy ideig 
középiskolai tanár volt. Mint etnográfus, jó nevet 
szerzett magának. 1900-ban megindította a pa
rasztpárt máig fennálló lapját, a Dom-ot, 1904. 
öccsével együtt megalapította a parasztpártot. 
Ennek programmjával 1904—1913 között három 
ízben képviselő volt. 

*2. R. István, horvát politikus, szül. 1871. Jogot 
Zágrábban és Prágában tanult, de mindkét helyén 
relegáltatván, tanulmányait nem fejezte be. 
Bátyjával megalapította 1904. a horvát paraszt
pártot, melynek kezdettől fogva elnöke. 1904 óta 
képviselő. Skerlecz bukásakor (1917) szívvel-lé
lekkel a Rauch-jogpárti kombináció híve volt, 
de még az összeomlás előtt a monarchia-ellenes 
politikához csatlakozott. Tagja volt a Délszláv 
Nemzeti Tanácsnak, de onnan 1918 nov. 24. kilé
pett, mert helytelenítette a Belgrádhoz való 
csatlakozást. Megkezdte nagy szerbellenes agi
tációját. A délszláv konstituante-választáson 
részt vett, megszerezte a horvátországi mandá
tumok többségét, de pártja 1920 dec. 8-iki ülésén 
kimondotta az absztinenciát, a horvát nemzetre 
nézve előre érvényteleneknek nyilvánítva a kon-
stituante határozatait. Azonban éppen a horvát 
képviselők távolléte folytán vált lehetségessé a 
centralista alkotmány megalkotása. Az 1923-iki 
választásokon jóformán valamennyi horvát man
dátumot ő nyerte el. Belgrádba ekkor sem ment 
el. 1923 júl. 21. Londonba ment a horvát nem
zet önrendelkezésijogának biztosítását követelve. 
Nem bírva eredményt elérni, Moszkvába utazott 
mint a szovjet vendége, Pasicék letartóztatására 
készültek hazatérése esetére. Erre pártja képvise
lőit berendelte a belgrádi parlamentbe, mire Pasié 
kisebbségi kormánya megbukott. A szövetkezett 
ellenzék jutott hatalomra Davidovic Ljuba (1924 
júl. 27-töl nov. 6-ig) elnöklete alatt, de ez a kor
mány pár hónap alatt teljesen lejárta magát külö
nösen azért, mert az 1924 aug. 10. hazatért 
R. nem tudta horvát konf ederációs köztársasági 
programmját összhangzáeba hozni Davidovic 
támogatásával, aki a centralista ú. n. vidovdáni 
alkotmány alapján kormányzott. Davidovic meg
bukott, ismét Pasié lett a miniszterelnök és R.-ot 
1925 jan. 5. Zágrábban letartóztatták, de a vá
lasztásokon nem sikerült pártját letörni. Ezt a hor
vátokra nézve előnyös helyzetet nem tudta poli

tikailag kamatoztatni, hanem belefáradva a hét 
éves küzdelembe, unokaöccse, R. Pál képviselő,, 
az ő megbízásából az 1925 márc. 27-iki ülésen ki
jelentette, hogy a horvát parasztpárt feltétel nél
kül elismeri a vidovdáni alkotmány által teremtett 
helyzetet. E beszéd következtében hosszas tárgya
lások után 1925 júl. 17. megalakult a radikális
parasztpárti koalíciós kormány, melynek 1925-
nov. 18-tól 1926 ápr. 15-ig R. is tagja volt mint 
közoktatásügyi miniszter. Ez a koalíció 1927 febr.. 
1-én felbomlott és a horvát parasztpárt ellenzékbe 
lépett. R. mint publicista is jó nevet szerzett 
magának. 

Rádió. A R. szorosabb értelemben véve a drót
nélküli telefonhírmondó. Egy központi adóállo
máson a beszéd vagy zene hanghullámainak 
mechanikai energiája átalakul elektromágneses 
energiává és az adóállomás ezt az elektromágneses 
energiát, akárcsak egy fényforrás a fényt, elektro
mágneses gömbhullámokban minden irányban 
kisugározza. így jut el az elektromágneses ener
gia a vevőkészülékhez, mely az elektromágneses 

energiát visszaalakítja hanghullámok mechani
kai energiájává és így fülünk számára hall
hatóvá teszi. Ez a drótnélküli telefonálás lehet
ségessé vált, midőn a drótnélküli telegrafálás el
jutott a fejlődésnek abba a stádiumába, hogy 
teljesen csillapítatlan elektromágneses hullámok
kal dolgozott. Ha egy elektromos kondenzátort 
vagy süritőt, melynek kapacitása G és egy induk
ciós tekercset, melynek önindukciója L (1. ábra) 
sor ba kapcsolunk és a kondenzátor két fegyverzetét 
egy nagyfeszültségű áramforrással nagy feszült-
ségkülönbségre feltöltve, a J? kapcsolót zárjuk, 
akkor a körben elektromos rezgések indulnak 
meg, az indukciós tekercsben váltakozó áram 
halad. Ezeknek folyamán azokban a pillanatok
ban, midőn a kondenzátor két fegyverzete között a 
feszültsógkülönbség maximális, az áram erőssége 
a tekercsben viszont zérus, a rendszer egész ener
giája mint elektromos energia a sűrítő fegyver
zetei között lévő szigetelőben van lokalizálva,: 
melyben erős elektromos erők lépnek fel. Azok
ban az időpillanatokban pedig, midőn a sárito
két fegyverzete között a feszültségkülönbség 
zérus, viszont AL áram erőssége a tekercsben leg-

1. ábra. 
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nagyobb, akkor a rendszer egész energiája a te
kercset körülvevő térben mint mágneses energia 
jelentkezik, a tekercs a környezetében mágneses 
erőteret létesít. Az a T időtartam, mely a kapaci
tásból és önindukcióból álló rezgési kör két 
egymásra következő identikus állapota között 
eltelik, pl. két maximális áramerősség között, a 
rezgési kör saját periódusa, saját rezgésének 
ideje. Bizonyos megközelítésben 

Ha a hintának lökést adunk, az tovább leng 
a méretezése által megszabott ütemben. Elektro
mágneses rezgési körünket is meglökjük a K 
kapcsoló zárásával, mert rászabadítjuk a konden
zátornak előzőleg adott töltést és azután rezgési 
körünk is tovább leng a méretezése, vagyis kapa
citása és önindukciója által megszabott ütemben. 
Amint azonban a hinta, lengései csillapodnak, 
úgy az elektromágneses rezgési kör rezgései is 
csillapodnak. Ennek egyik oka, hogy az indukciós 
tekercsben a rezgések alkalmával haladó válta
kozó áram hőt fejleszt, mely a rezgési kör ener
giájának rovására fejlődik ; a csillapodás másik 
oka, hogy a rezgési kör az energiáját elektro
mágneses hullámokban kisugározza. Hogy egy 

vezetőkör, melyben váltakozó áram halad, elektro
mágneses energiát sugároz ki, azt könnyen be
láthatjuk, ha meggondoljuk, hogy egy a közelé
ben lévő másik vezetőkörben ugyancsak válta
kozó áramot indukál. Ekkor a másik vezetőkör 
;iz elsőtől elektromágneses energiát kapott, mely 
sugárzás útján jutott el hozzá. Ha a két vezetőkör 
egymás közvetlen közelében, esetleg egy közös 
vasmagon van, akkor ez egy transzf omiátor. Ha 
távolítjuk őket egymástól, az egyiknek a ínásikra 
való hatása akkor is megmarad, csak erősen 
rsökken. Rezgési körünk az elektromágneses 
onergiát hullámszerűen sugározza ki. Ez alatt 
azt értjük, hogy maga körül irány 
es nagyság szerint periodikusan 
változó elektromos és mágneses 
erőtereket létesit, amelyek minden 

km 
irányban 300,000 L-nyi sebes
séggel tovaterjednek. E hullámok
ban a kisugárzó rendszertől bizo
nyos távolságban az elektromos 
és mágneses térerősségek irányai 
egymásra merőlegesek és mind
ketten merőlegesek a terjedés irá
nyára. Terjedjen pl. a hullám 
9 nyíl irányában (2. ábra). Akkor, 
ha az elektromos erő a hullámban váltakozva 
felfelé, illetve lefelé mutat, a mágneses erő 
a rajz síkjára merőlegesen váltakozva előre, 
illetve hátra mutat. Azokban a pontokban, hol 
a mágneses erő a legnagyobb, az elektromos erő 
zérus és viszont. A £. ábrában előtüntetett el

oszlása az elektromosésmágneses erőknek azután 
km 

a nyíl irányában eltolódik 300,000 —-ny i sebes
séggel és ez az, amit elektromágneses hullámnak 
nevezünk. E hullámban pl. a mágneses erőnek két 

3. ábra. 

szomszédos maximális értéke egy bizonyos X 
távolságban van egymástól; ez az, amit hullám
hosszúságnak nevezünk. Ez nyilván összefügg a 
hullámot kisugárzó rezgési kör T periódusával 
úgy, hogy * = 300.000 ^ T mp. 

Mint említettük, a rezgési kör rezgései idővel 
többé-kevésbbé csillapodnak és ezzel együtt csilla
podnak az általa kisugárzott elektromágneses 
hullám amplitúdói is. Tehát pl. a rezgési körben 
haladó áram erőssége, vagy a kisugárzott hullám
ban az elektromos vagy mágneses térerősség a 
3. ábrában látható törvény szerint változik és 
rövidesen zérus lesz. 

Egy bizonyos kapacitással és önindukcióval 
bíró (nyitott) rezgési körnek tekinthető egy an
tenna is; ha tehát elektromágneses lökést kap, 

4. ábra. 

sajátos periódusának ütemében rezgések keletkez
nek benne, melyek folyamán a lökés alkalmával 
nyert energiát részben hővé alakítja, részben 
kisugározza. A hullámok keletkezését egy egyenes 
vonalú (lineáris) antenna környezetében az an
tennára merőleges síkban a 4—8. ábrái: tüntetik 
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elő. A legegyszerűbb a mágneses erővonalak el
oszlása, ezek koncentrikus körök alakjában veszik 
körül az antennát (4. ábra). Az antenna rezgései
nek folyamán azután e koncentrikus gyűrűk tá
gulnak "akárcsak a tóba dobott kő körtll a felü-

mikor az antennában az áramerősség legnagyobb, 
az antenna két vége között tehát a feszültség
különbségzérus. Ekkor nem végződnek elektromos 
erővonalak az antennában. Egy nyolcad periódus
sal később (6. ábra) az antenna felső vége pl. po-

5. ábra. 

leti vizhullámok. B mágneses erővonal-gyűrűk 
tágulásának sebessége 300,000 —'• Amint a vál-° mp. 
takozó áram az antennában lefelé, illetve felfelé 
halad, felülről nézve az óramutató járásának 
irányával egyező, illetve ellenkező irányú mág
neses erővonalak gyűrűznek ki az antennából. 

A maximális mágneses térerősségű erővonalak 
vastagon vannak kihúzva. Két szomszédos, ter
mészetesen ellenkező irányú maximális erősségű 
mágneses erővonal távolsága a hullámhosszúság 
fele, -^. A vonalkázott körök mentén a mágneses 
térerősség zérus. Az 5. ábra az elektromos erő
vonalakat mutatja abban a pillanatban (t =- o), 

7. ábra. 

zitiv, az alsó negativ töltést kap, ekkor a felső vé
gében elektromos erővonalak fakadnak, melyek 
az antenna alsó végében végződnek. Ezek száma a 

1 
periódus negyedéig, t = —T, szaporodik (7. ábra), 

azután kezdődik a záródó elektromos erővonalak? 
nak vesealakban történő lefűződése az antenná
ról. A lefűződött elektromos erővonalak azután 
ugyancsak 300.000 —Lnyi sebességgel távolod
nak az antennától és nagyobb távolságból oly 
alakúak, mint a S. ábra mutatja. Ha a rezgési kör 
rezgései lecsillapodtak, a K kapcsoló nyitása 
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;;tán a kör kapacitását újra fel kell tölteni és a 
kapcsoló zárásával a kört újból elektromágnese
sen meglökni. A rezgési körnek megfelelő idő
pontokban való zárását és nyitását automatikusan 
olvégzi egy szikraköz. Marconi (1897) ezért anten

nájába egy szikraközt 
kapcsolt (9. ábra) és an
nak két gömbjét összekö
tötte egy szikrainduktor 
másodlagos tekercsének 
pólusaival. A szikrainduk-
tor másodlagos tekercsé
ben tudvalevőleg válta
kozó áram halad, mely
nek üteme egyenlő az 
elsőleges tekercs egyen
áramának szaggatási üte
mével. A szaggatás pe
riódusában tehát a má
sodlagos tekercs pólusai 
között maximális feszült
ségkülönbségek lépnek 
fel. Ezeknek kifejlődése 
folyamán minden szag
gatási periódusban az an-

9. átea. tenna kapacitása és ezzel 
együtt a szikraköz két go

lyója is feltöltődik egy bizonyos feszültségkülönb
ségre. Midőn ez a feszültségkülönbség a két golyó 
között egy bizonyos értéket elér, a két golyó között 
elektromos szikra ugrik át, a két golyó közötti 
eladdig szigetelő levegő ionizálódik, vagyis ve
zeti az elektromos áramot és rezgési körünk 
zárva van és elektromágneses lökést kapott. A 
lökés folytán keletkező rezgések azután csilla
podnak és mikor teljesen megszűntek, a szikraköz 
két golyója közti levegő ismét szigetel, a rezgési 
kör nyitva van. Ez a játék azután az induktor 
áramnagyitási periódusában ismétlődik. Az így 
gerjesztett antenna az 5. ábrában látható hul
lámvonulatokat sugározza ki. 

Ha az elektromágneses hullámok útjukban egy 
hasonló rezgési körre találnak, mint amely őket 
kisugározta, úgy abban ugyancsak elektromos 
rezgéseket keltenek. Ha a két rezgési kör távol 
van egymástól, az adókör által kisugárzott ener
giának csak csekély hányada esik a vevőkörre, 
mert a vevőkörre eső elektromágneses energia 
mennyisége az adókörtől számított távolsággal 
úgy csökken, mint pl. egy ernyő megvilágítása 
a fényforrástól számított távolsággal. A vevő
körre eső csekély energiának az ereje azonban 
periodicitásában rejlik. Ha a hintának abban a 
speciális ütemben, melyben a hinta önmagától 
is leng, kicsiny lökéseket adunk, úgy végül is 
felhintázhatjuk magunkat egészen nagy lengé
sekig. Egészen hasonlóan, ha a vevő rezgési kört 
érő és benne rezgéseket gerjesztő elektromágne
ses hullámokban a gerjesztő elektromos és mág
neses erők oly ütemben váltakoznak, amily ütem-
bena vevő rezgési kör a kapacitása és önindukciója 
folytán, ha egyszer meglöktük, rezeg, úgy a vevő 
rezgési körben is a hullámok által gerjesztett 
váltakozó áram erőssége fel fog hintázódni egy 
bizonyos maximális amplitúdóra. Ehhez azonban 
az kell, hogy az érkező hullám üteme és a vevő 

rezgési kör üteme egyenlők legyenek, vagyis a 
vevőkör az érkező hullámra rezonáljon (1. Elek
tromos rezonancia). Evégből a vevőkört az ér
kező hullámra «hangolni» kell. A hangolás akár 
arezgési kör kapacitásának, akár önindukciójának 
a változtatása által történhetik. A rezonanciára 
való hangolás azonban igen nagy mértékben meg 
van nehezítve, ha a 10. ábrában előtüntetett csil
lapított hullámok érik a vevő rezgési kört. Az 
ilyen hullámok az «alaphang», az alapperiodus 
mellett még számos «felhangot», nagyobb rez
gésszámú periódust is tartalmaznak és ily hul
lámra bárhogyan hangolt antennák reagálnak, de 
csak igen csekély mértékben. Egy ily erősen 
csillapodó hullámvonulat egy ostorpattintáshoz 
hasonlít, melyre alegkülönbözőbb hangmagasságú 
rezonátorok megszólalnak, de mindegyik csak 
gyengén. Minthogy a vevő rezgési köröket ily 

csillapított hullámokra élesen hangolni nem lehet, 
ha több, csillapított hullámokat sugárzó adó egy
más közelében működik, akkor egymást kölcsönö
sen zavarják. 

Ezen okok következtében a törekvés odairá
nyult, hogy az adóállomás antennaköre kevéssé 
csillapított, vagy egészen csillapítatlan rezgéseket 
végezzen és ily hullámokat sugározzon ki. A fej
lődés ezen útján fekszik a i3r<TOM-féle adó, mely
nél (11. ábra) a szikra
köz nem közvetlenül az 
antennakörbe van kap
csolva, hanem egy másik 
zárt rezgési körbe, mely 
az antennával induktive 
kapcsolva van, vagyis in
dukciós tekercseik egy
más közelében vannak 
elhelyezve. Az eredeti 
Marconi-adónak ugyanis 
kicsi volt a kapacitása 
és így csak kevés ener
giát tudott egyszeri fel
töltésnél felvenni. A szik
raköz távolságának na-
gyobbf tásával az energia 
ugyan fokozható, de csak 
egy bizonyos határig, 
melyen túl a megna
gyobbodott szikra a go
lyók nagyobb távolsága 
melletti feltöltés alkalmával felvett energiatöbb
letet felemészti. A Braun-féle adó zárt rezgési 
körébe nagy kapacitás van iktatva úgy, hogy 
egyszeri feltöltésnél nagy energiamennyiséget 
képes felvenni és e kör úgy van méretezve, hogy 
csillapodása lehetőleg kicsiny legyen. E zárt 
körrel induktive kapcsolt antennát a változtat
ható önindukcióval a zárt körre kell hangolni. A 

11. ábra. 
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zárt kör azután az általa felvett nagy energiát 
kevésbbé csillapodó rezgései folyamán kisebb 
adagokban átadja az antennának, mely ezáltal ke
vésbbé csillapodó hullámokat sugároz ki. 

Az adórendszerben tehát két egymásra ban
góit rezgési kör szorosan kapcsolva van. Ily 
kapcsolt rezgési rendszerekben tipikus lebegési 
jelenségek lépnek fel. Ha egy kifeszített drótra két 
egyenlő hosszú A és B ingát függesztünk és az A 
ingát egy lökéssel lengésbe hozzuk, inig B nyu
galomban van, akkor rövid idő múlva azt tapasz
taljuk, hogy a B inga is növekedő amplitúdójú 
lengésekbe jön. Ezek az A és B ingák a kifeszített 
drót közvetítésével kapcsolva vannak. A B inga 
lengéseinek növekedésével az A inga lengései 
csökkennek és midőn a B inga lengései a legna
gyobb amplitúdóval folynak, az A inga szinte 
megáll. Ekkor az A a lökés alkalmával nyert 
energiát teljesen átadta .B-nek. A kapcsolás azon
ban kölcsönös ós B ismét visszahat az imént 
nyugalomba jött A-va, és a lengések további folya
mán B lengései csillapodnak, míg A lengései 
növekednek. Mikor A lengései ismét elérték leg
nagyobb értéküket, B szinte megáll és e pilla
natban energiáját visszaadta .á-nak. A két kap
csolt rendszer rezgéseit a 12. ábra illusztrálja. 
Mindegyik rendszer lengéseinek amplitúdói perio
dikusan változnak, a két kapcsolt rendszer mind
egyike lebeg. E lebegések folyamán az energia a 
két rendszer között ide-oda vándorol, hol .á-ban, 
hol 5-ben van. Ugyanezeka jelenségek játszódnak 
le két egymásra hangolt és egymással szorosan 
kapcsolt elektromágneses rezgési kör között is. 
Az egymással kapcsolt rezgési körök mindegyiké
ben lebeg pl. a váltakozó áramerősség amplitúdója. 
A lebegés tudvalevőleg mint két közel egyenlő 
rezgésszámú hullám szuperpozíciója fogható fel. 
Egy lebegő antenna tehát két különböző hosszú
ságú hullámmal sugároz. Ha mostan az A ingát 
megfogjuk abban a pillanatban, midőn egész ener
giáját épen átadta JS-nek és B a maximális ampli
túdóval leng, akkor ezáltal kizárjuk a B inga 
visszahatását ^4-ra ós a B inga nem fog lebegni, 
hanem lengései lassú csillapodással folynak 
tovább sajátos ütőmében. Ez a processzus a 13. 
ábrában látható és ez van elektromágnesesen 
megvalósítva a TFien-féle lökósi gerjesztésben. 
A feladat tehát az antennává! huluktive kapcsolt 
zárt rezgési kör rezgéseit megállítani, vagyis e 

kört megnyitni abban a pillanatban, midőn ener
giáját néhány rezgés után éppen teljesen átadta 
az antennakörnek. Ekkor meg fog szűnni az an
tenna lebegése és két hullámhosszúság helyen 
egy nagyon lassan csillapodó hullámhosszúságon 
fogja az elektromágneses energiát kisugározni. 
A feladat nehézségét megítélhetjük, ha meggon
doljuk, hogy e lebegések periódusának nagyság
rendje 1 milliomod másodperc, az antennával 
kapcsolt rezgési kört tehát a zárása után 1 mil
liomod másodperc múlva ismét nyitni kell. Wien 
a nyitást automatikusan magával a szikrával 
végezteti. A szikraköz ellenállása ugyanis növe
kedik, miközben az energia a szikraközt tar
talmazó zárt körből átáramlik az autennakórbe. 
Ha ez a növekedés elég nagymértékű, ha a szikra
köz oltása elég nagy, úgy a szikra elszakad éppen 
abban a pillanatban, midőn az egész energia az 
antennában van. Az az idő, mely alatt az energia 
a zárt körből teljesen az antennába vándorol, a 
lebegési periódus fele. A lebegés periódusa függ 
a két rezgési rendszer kapcsolásának fokától. Ha 
a kapcsolás szoros, pl. a két rendszer indukciós 
tekercsei teljesen egymásba vannak tolva, a lebe
gés periódusa igen rövid, lazább kapcsolásnál a 
lebegés periódusa növekedik. A szoros kapcsolás 
tehát nemcsak azért előnyös, mert akkor a zárt 
rendszer több energiát tud az antennának átadni, 
hanem azért is, mert akkor az átadás gyorsabban 
történik, az energia rövidebben időzik a szikra
közt tartalmazó zártkörben, melynek szikraköze 
az energiát emészti. A kapcsolás szorosságának 
azonban határt szab a szikraközök korlátolt oltási 
képessége. A német Telefunken-társaság egy igen 
jól oltó szikraközt dolgozott ki, melynél a szikrák 
planparallel fémlapok között igen kis távolságo
kat ugranak át. E ezikraköznek nagy energiák 
mellett is jó oltó hatása van. E szikraköz használa
tával a mp.-enkénti szikrák számát 1000-re, uequo 
2000-re lehetett fokozni, az így gerjesztettantenna 
tehát mp.-enként 1000, usque 2000 csillapodó hul-
lámvonulatot sugárzott ki. Ezt a hullámot pl. a 
vevőkör detektorja mp.-enként 1000—2000-szer 
lüktető egyenárammá alakítja, melyet telefonba 

13. ábra. 

vezetve, a telefon zenei hangot ad. A gerjesztés 
ezen módját ezért hangzó szikrának(TönendeFűn
kén) nevezik. 

Ma már számos módszert ismerünk teljesen 
csillapítatlan rezgések gerjesztésére is. Csilla
pítatlan rezgésekkel dolgoznak a gépadók és a 
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katódcsöves adó. Elméletileg legegyszerűbb az 
oly gépadó, melynél a nagy szaporaságú válta
kozó áramot közvetlenül egy nagyfrekvenciájú 
generátorból nyerik. Ily generátort, melynek 
árama mp.-enként 100,000-szer váltakozik, Fes-
senden és Alexanderson építettek Amerikában. 

Más gépadóknál a generátor alacsonyabb frek
venciájú váltakozó áramot szolgáltat, melyet 
azután különböző fogásokkal szaporítanak. Szá
mos nagy energiájú transzkontinentális adó
állomás, melyek a telegrafla céljait szolgálják, 
gépadóval működik. 

A legelterjedtebb adórendszer, különösen a drót
nélküli telefonia, a R. céljait szolgáló kisebb 
energiákat igénylő adóállomásokon akatódcsöves 
adó. A katódcsövek, vagy elektroncsövek kiala
kulása a magyar származású heidelbergi profesz-
szor, Lénárd Fülöp, továbbá von Lieben és de 
Forest vizsgálataihoz kapcsolódik. Az elektron
csövek működésének megértése céljából emlékez
tetünk arra, hogy megkülönböztetünk kétféle 
elektromosságot, a pozitivot és negatívot. Poncso
rozott bőrrel dörzsölt üvegrúd pozitív, a dörzsölő 
foncsor negatív elektromos lesz. Egynemű elek
tromos töltésű testek egymást taszítják, a külön-
neműek egymást vonzzák. A pozitív és a negatív 
elektromosság között az a lényeges különbség, 
hogy míg a pozitív elektromos töltések mindig 
az anyaggal összeköttetésben jelentkeznek, addig 
a negatív elektromosságot az anyagtól függet
lenül is megismerjük. Az anyagtól függetlenül 
jelentkezik a negatív elektromos töltés a katód
sugárrészecskében. Ha egy evakuált üvegedé
nyen keresztül két elektród közvetítésével ma
gas feszültségű egyenáramot vezetünk, akkor 
a katódon, vagyis azon az elektródon, mely az 
áramforrás negatív pólusával van összekötve, 
fellép a katódsugár, mely ú. n. elektronokból 11. 
Ezek az elektronok negatív elektromos tölté
sek, melyeknek materiális tömegük nincs, csak 
elektromágneses tehetetlenségük és amelyek akét 
elektród között alkalmazott feszültségkülönbség 
hatására igen nagy sebességei röpülnek el a ka-
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hogy magas hőmérsékleten szintén bocsátanak 
ki elektronokat. Ha egy evakuált esőben a vá
kuumot oly nagyra fokozzuk, vagyis a benne lévő 
gáz nyomását oly kicsivé tesszük, hogy az elek

tódtól a katód felületére merőleges irányban. Ezek 
az elektronok közvetítik az evakuált csövön 
keresztül az elektromos áramot. Az elektronokat, 
minthogy töltésük negatív, más negatív töltésű 
testek taszítják, a pozitív töltésűek pedig vonzzák. 
Fémek azzal a nevezetes tulajdonsággal bírnak, 

tromos áram az elektródokon fellépő nagy f eszült-
ségkiilönbség ellenére sem tud a csövön keresztül 
haladni, akkor, ha egy fűtőárammal a katódot 
izzásba hozzuk, az izzás következtében a katódon 
termelt elektronok közvetítésével megindul az 
áram az evakuált csövön keresztül. A negatív 
töltésű elektronok a katódtói el a pozitív anód 
felé mozognak. Ezt az áramot, mely tehát a katód 
és anód között halad, anódáramnak nevezik. Ha 
mostan az evakuált csőben egy harmadik elek
tródot alkalmazunk, pl. egy az anód és katód 
között elhelyezett dróthálót, melyet rács-nak ne
vezünk és a katód és ezen rács között egy bi
zonyos feszültségkülönbséget, a rácsfeszültséget 
létesítünk, akkor az anódáram erőssége függeni 
fog e rácsfeszültségtől. Ha a rácsnak a katódhoz 
képest pl. pozitív potenciálja van, akkor a katód 
környezetében a fűtés következtében termelt 
elektronokra vonzó hatást fog kifejteni és azok 
nagyobb számban indulnak az anód felé, az anód
áram erőssége tehát ezáltal növekszik. Ha viszont 
a rácsnak negatív potenciált adunk, a rácsnak a 
katódelektronokra kifejtett taszító hatása az anód
áram erősségét csökkenti. Az anódáram erősségé
nek a rács és a katód közötti feszültségkülönbség
től való függését a 14. ábra illusztrálja. A víz
szintes tengelyre a rácsfeszültség van felmérve 
Voltokban, a vertikális tengelyre az anódáram 
erőssége Milliampérekben. E két mennyiség össze
függését előtüntető S alakú görbe a cső karakte
risztikája. Mint látható, egy hosszú darabon az 
anódáram erőssége a rácsfeszültséggel arányosan 
változik. A rácsfeszültséggel tehát az anódáram 
erőssége szabályozható, kormányozható, az elek-
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troncső tehát egy momentán működő relais, mely
nek nincsen tehetetlensége. Tájékozás céljából 
megjegyezzük, hogy egy wattos elektroncsőben 

16. ábra. 

az anódáram erősségének nagyságrendje egy 
Milliampöre. 

Nagy szaporaságú csillapítatlan elektromág
neses hullámok gerjesztése az elektroncső se
gítségével a Meissner-féle visszakapcsolási elv 
alapján történik. Ezt a 15. ábra illusztrálja. Ha 
az A anód és K katód közé nagyobb feszültségű 
akkumulátorbattóriát kapcsolunk és a Tkapcsolót 
zárjuk, akkor a meginduló áram, mely az La te
kercsen is áthalad, az La -nál létesített induktív 
kapcsolás révén meglöki a vele kapcsolt rezgési 
kört. E rezgési körben a két önindukciós tekercsen 
kívül egy C forgatható kondenzátor van. B sűrítő 
kapacitásának változtatásával szahályozhatjuk 
e rezgési kör saját periódusát. B rezgési kör az 
La induktív kapcsolás által nyert lökés hatása 
alatt saját periódusában fog rezegni. A rezgési 
kört mostan az Lb induktív kapcsolással vissza
kapcsolva a katód-rács ágra a rács feszültsége 
rezgési körünk saját periódusában fog ingadozni. 
A reiaishatás következtében tehát ugyanily pe
riódussal fog ingadozni az anódáram is. Az anód
áram ingadozása az La induktív kapcsolás révén 
azután tovább fokozza rezgési körünk elektro
mágneses rezgéseinek amplitúdóját és ily módon 
rendszerünk rezgései felhintázódnak egy hizonyos 
maximális amplitúdóra és azután csillapítatlanul 
tovább folynak. Az elektroncsővelkapcsolt rezgési 
rendszer természetesen egy antenna is lehet, amely 
az elektronesővel táplálva, csillapítatlan hullámo

kat sugároz ki. Ezek a nagy rezgésszámú csilla
pítatlan hullámok alkalmasak nemcsak a drót
nélküli telegralia, hanem a telefonia céljaira is. 

Telegrammok adása úgy történik, hogy az adó
antennát a Morse-ábéeé pontjainak és vonalainak 

megfelelően rövidebb vagy hosszabb ideig ger
jesztjük és akkor az antenna aszerint, hogy 
csillapított vagy csillapítatlan hullámokkal dol-

18. átira. 

gozik, rövidebb vagy hosszabb időn át fog csilla
pított hullámcsoportokat, vagy csillapítatlan hul-
lámvonulatot kisugározni. 

A vevőállomáson, melynek antennáját termé
szetesen az érkező hullámokra pl. egy forgatható 
sűrítővel hangolni kell, a jeleket detektorral fog
hatjuk fel. A detektor közvetlenül használható, ha 
a vevőkörhöz érkező hullámok rezgési periódu
sára egy másik, annál jóval kisebb frekvenciájú 
rithmus szuperponálódik, ha pl. csillapított hul
lámcsoportokkal dolgozó adó hullámainak vételé
ről van szó. A legelterjedtebbek a kristálydetek
torok. A kristálydetektorok működése azon alap
szik, hogyha a detektoikristály felületéhez bizo
nyos kicsiny nyomással pl. egy finom tű hegyét 
érintjük, ezen az érintkezési ponton keresztül az 
elektromos áram lényegében csak az egyik irány
ban tud áthaladni. Az ilyen detektor tehát mint 
elektromos szelep működik, mely a váltakozó 
áramot egyenárammá alakítja. Ha pl. a vevőkör 
által felvett hullámok a körben oly váltakozó ára
mot indukálnak, mint a 10. ábrában látható, a 
detektor ezt átalakítja a 16. ábrában látható pul
záló egyenárammá. Ha ennek pontozva kihúzott 
ritmusa pl. a zenei frekvenciák körébe esik, úgy 
ez áramot telefonba vezetve, a pulzálás ritmu
sának megfelelő magasságú zenei hangot hallunk. 
A Morse-pontnakrövidebb, a Morse-vonásnak hosz-
szabb ideig tartó hang felel meg. Csillapítatlan hul
lámok a vevőállomáson is szétvághatok egy szag
gatóval bizonyos zenei ritmusban és ezáltal hall
hatóvá tehetők. Minthogy a kristálydetektorok 
ellenállása igen nagy, nem kapcsolják őket köz
vetlenül az antennakörbe, hanem egy avval kap
csolt körbe. A sokféle lehetséges kapcsolások 
egyike a 17. ábrában látható. 

A drótnélküli telefoniában zenei hangoknak, 
vagy a beszéd hangjainak továbbításáról van szó. 
Itt fontos, hogy a továbbítás alkalmával meg-
óvassék a hang színezete, szóval az alaphang 

19. ál)ra. 

mellett az összes felhangok a színezetnek meg
felelő relatív erősségben ós fáziseltolással továb-
bíttassanak. Erre a célra csak csillapítatlan hul
lámú adók alkalmasak. Az adó által kisugárzott 
hullámok amplitúdóit azután a továbbítandó hang 

17. ábra. 
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rezgéseinek megfelelően modulálják. Ha pl. egy 
á hangnak a továbbításáról van szó, melynek 
rezgési görbéje a 18. ábrában látható, akkor az 
adó nagyfrekvenciájú hullámainak amplitúdóit 
a 19. ábra szerint kell modulálni. A hanghullá
mok által modulált amplitúdójú elektromágneses 
hullámok frekvenciájának tehát jóval magasabb
nak kell lenni, mint a zenében használatos leg
magasabb frekvenciák (4000). Az amplitúdók 

kapcsolásául, ábrában látható. G az antenna 
hangolására szolgáló forgatható súrító, C, és G% 
süritők, _R egy nagy, kb. millió ohmnyi ellenállás 
helyett BA anódbattéria, Tr transzformátor. 

20. ábra. 

modulációja mikrofonok segítségével történik. 
Egy ilyen mikrofonkapcsolás a 20. ábrában lát
ható. A hatás erősítése céljából több mikrofont 
használnak. Ezek egy, a nagyfrekvenciájú gene
rátor és az antennakör közötti rez
gési körben vannak elhelyezve. A 
három kört egymásra kell han
golni. A mikrofonkör kapacitása 
kicsiny, önindukciója nagy, ezáltal 
a körben csak oly erősségű ára
mok haladnak, melyeket a mikro
fon megbír. A modu lciók ampli
túdója természetesen csak töredéke 
a nagyfrekvenciájú amplitúdónak. 
Ez az utóbbi jut érvényre, ha az 
adó mint telegrammadó működik. 
Következik ebből, hogy ugyan
azon adó telefonia céljaira kisebb 
hatástávolságú. 

A modulált amplitúdójú hullá
mok vételére természetesen al
kalmas a kristálydetektor is, de 
érzékenyebbek az audionok, illetve 
az audionkapcsolásban használt 
elektroncsövek. Az elektroncsövek
nek ugyanis szintén van áramegyenirányító 
hatásuk. Minthogy e csöveken keresztül az ára
mot a fűtött katódon termelt negatív töltésű 
elektronok közvetítik, az áram csak az anód-
tól a katód felé haladhat a csövön keresztül. Az 
eredeti Pleming-féle audion csak két elektróddal 
bírt. Manapság közönséges háromelektródos csö
veket használnak audionkapcsolásban. Egy ily 

21. ábra. 

Míg a kristálydetektoron keresztül csak az antenna 
által felvett energia kerül a telefonba, addig as 
audionkapcsolásnál az anódbattéria adja az ener
gia javarészét. 

A három elektródos cső működése az audion
kapcsolásban felfogható mint a régi Fleming-
audion (katód-rács) és egy erősítő relais kombi
nációja. Az audion célokra használt elektroncső 
karakterisztikájának lehetőleg meredeknek kell 
lenni. 

A vétel erőssége fokozható a visszakapcsolással. 
Ennek sémája a 22. ábrában látható. Ez annyiban; 

Bétái Nagy Lexűama. XX köt. 
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különbözik az előbbitől, hogy az anódkör egy 
indukciós tekerccsel vissza van kapcsolva az an
tennakörre. Túlságos visszakapcsolásnál a saját 
periódusok gerjesztetnek, a vevő «fütyiil». 

Az így nyert energiamennyiség tovább fokoz
ható erősítőkkel. A legelterjedtebb az elektron-

23. ábra. 

csöves erősítő. Az erősítést alkalmazhatjuk akár 
a magas frekvenciájú hullámokra, akár az ala
csony telefonfrekvenciákra. Eszerint megkülön
böztetünk magas és alacsony frekvenciájú erő-
Bítőket. A vevőállomáson a magas frekvenciájú 
erősítőt természetesen a detektor, ill. audion előtt, 
az alacsony frekvenciájú erősítőt ezek után alkal
mazzuk. Az erősített hullámok több fokban tovább 
erősíthetők. Egy háromfokú alacsony frekven
ciájú erősítő kapcsolása a 23. ábrában látható. 
Az első transzformátor a 21. ábra transzformátora. 
Ennek áramát most nem a telefonba vezetjük, 
hanem az első erősitőcső rácsához és katódjához. 
Ez azután ismétlődik ós a negyedik transzformá
torból kivett áram jut a telefonba. E kapcsolás
nál az összes csöveket közös fűtő- és anódbattéria 
táplálja. Egy ily készüléknek tehát az audioncső-
Vel együtt összesen 4 csöve van. Az erősítőcsövek 
karakterisztikájának lehetőleg nagy darabon 
egyenesnek kell lenni. Az erősítés további fo
kozása nem okoz nehézséget, de az erősítés
nek határt szab az, hogy az erősítendő ala
csony frekvenciákon kívül a kellemetlen mel
lékzörejek is erősödnek. A 23. ábrában látható 
kapcsolásnál fontosak az u, v, w, x, y, z kapcso
lások, melyek földelésszerű szerepet játszanak. 
Különös gond fordítandó a kicsiny transzformá
torok méretezésére is. 

Ugyanezen elven alapul, de kivitelében némileg 
bonyolultabb, kapcsolásában több gondot igénylő 
.és költségesebb a magas frekvenciájú erősítés. 
Ennek előnye azonban, hogy csak a magas frek
venciájú hullámokat erősíti, a lokális, pl. erős
áramú vezetékektől, stb. származó mellékzöreje
ket pedig nem. 

Megfelelő erősítéssel a felvett energia addig 
fokozható, hogy általa han gosan beszélő ket szólal
tathatunk meg. Ezeknek nagyrésze a közönséges 
telefon elvén alapul. Tökéletesebbek az elektro-
dynamikai hangosan beszélők, melyek egy erős és 
állandó erősségű mágneses térnek a benne el
helyezett beszédáramokat vezetőre kifejtett hatá
sán alapulnak. Ilyen a 24. ábrában látható 
Scholtky-Gerlach-téle hangosan beszélő. 

Telefonvétel alkalmával nagyon kellemetlenek 
az atmoszférikus zavaroktól származó zörejek, 
melyek nyáron néha tűrhetetlenek. Bjiel a vétel 
általában sokszorosan erősebb, mint nappal, 
de gyakran elhalkul, majd újra visszatér a 
hang, ez a fading-jelenség. 

Idegen állomások zavaró hatása 
élesebb hangolással, továbbá ú. n. ke
retantennákkal csökkenthető. Ezek 
kisebb méretűek és szobában is felál
líthatók, de mivel kevesebb energiát 
vesznek fel, mint pl. egy lineáris 
antenna, a szabadban csak megfelelő 
erősítéssel használhatók. 

A nagy távolságú, pl. transz
kontinentális telegrammadók né
hány km.-es hullámokkal dolgoz
nak, a rádió-hírszóró állomások hul
lámainak hosszúsága néhány száz 
méter. Ujabban sikeres kísérletek tör
téntek azonban nagy távolságokra 
100 m.-es és még sokkal rövidebb hul

lámokkal (1 m.) is. A hullámhosszúság csökkenésé
vel növekedik az adó hullámainak irányíthatása. 

A keretantenna által felvett energia maximális, 
ha az érkező hullámok iránya a keret síkjára 
merőleges. Ezen alapulnak azok a helymegha
tározó készülékek, melyeket a hajózásban és lég
hajózásban használnak a hajó helyének megha
tározására ködös időben. Meghatározva ugyanis, 
hogy két ösmert helyíl adó hullámai mily irányok
ban érik a hajót, a hajó helyének meghatáro-

zása egyszerű trigonometriai számítással elvé
gezhető. L. még Rádió-hírmondó. 

Irodalom. Balog Artúr, Kristálydetektoros R.-készülékek, 
1925; Balog, R.-készülékek szerelése és számítása, 1926; 
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a R.-telefon ismeretébe, 1925; u. a., A csepeli R.-állomá? 
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n. a., A R.-telefon, 1924; Milakovszky László, A E.-telefon 
és készítése, é. n . ; Molnár János, A R.-telefon elméleti és 
gyakorlati ismertetése, 1926; u. a., Gyakorlati E.-könyv, 
1926; Peremartoni Nagy Lajos, R.-technika, I. elméleti 
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E. kézikönyve, é. n. Népszerű murilcák: Adorján Pál, R, 
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•Rádió-hírmondó. A rádió-hírmondó berende
lése tulajdonképen két alkatrészből áll: 1. a 
•stúdióból; és 2. a gépteremből. A stúdió a kül
világtól majdnem hermetikusan elzárt helyiség, 
ahol a művészek előadják a rádió-programm 
•egyes részeit. Előttük van egy felfüggesztett és 
•helyét cserélhető mikrofon, amely ugyanazt a 
íunkciót végzi, mint a rendes telefonozásnál 
a kagylónak az a része, amelybe beszélünk. 
A stúdió mikrofonja felveszi a hangokat, azokat 
elektromos árammá átalakítja és ezt a városi 
telefon mintájára közönséges drótvonalon továb
bítja a gépterembe. Az előfizető vevőkészüléke 
«távolból érkező áramot felfogja, megerősíti és 
átviszi a telefonkagylóba, ahol a beérkezett 
•áramrezgések ismét hangokká válnak. De a 
stúdió és a felvevőkészülék között levő nagy 
lovegőróteget is át kell hidalni, hogy a rezgés 
útján a hanghullámok a felvevőkészülókbe jut
hassanak. Ez összeköttetés megteremtése a gép
terem hivatása. Itt vagy forgó géppel (ú. n. gép
adóval) vagy katódcsövekkel elektromagne-
tikus rezgéseket keltünk, amelyek a legnagyobb 
•távolságokra is kihatnak és az összeköttetést 
létesítik. Ezek a rezgések tulajdonképen elektro
mos áramnak tekinthetők, amely a R. állomásban 
•egy másodpercen belül körülbelül 1.000,000-szor 
változtatja meg irányát. Eme változások számát 
•periódusszámnak vagy frekvenciának nevezzük. 
A frekvencia minden hírmondó állomásban más. 
Európában legalább 150 R. van, és ha ezeknek 
•elektromagnetikus rezgései mind azonos termé
szetűek volnának, akkor egy állomást sem le
hetne a másiktól megkülönböztetni, tehát az 
összes előadások hangjai káoszban folynának 
•össze. Nemzetközi megállapodás írja elő minden 
állomásnak, hogy rezgéseit milyen frekvenciá
hoz kösse, hogy a többi állomást ne zavarja. 

Újabban arra törekesznek, hogy az egyes R.-
állomásokat megkülönböztető elnevezéseket 
frekvencia egységekben vagyis kilozykel- ékben 
YMo-i2er2-ekben) fejezzék ki. A fennálló szokás 
eddig az, hogy az egyes állomásokat hullám
hossz szerint sorolják fel. Mennél rövidebb az 
állomás hullámhossza, annál nagyobb frekven
ciából ered. Például 100 méteres hullámhossznak 
megfelel 3000 kilozykel frekvencia, egy 1000 
méteres hullámhossz pedig már csak 300 kilozy-
keles frekvenciából ered. Az első budapesti R.-
állomás hullámhossza 555'6 méter, a bécsi 517'2 
méter, a berlini 566 méter stb. A hullámhosszat 
megkapjuk, ha tekintetbe vesszük, hogy az elekro-
magnotikus rezgés másodpercenkénti 300,000 
km.-nyi sebességgel terjed el az éterben. Például 
a pozsonyi állomás hullámhossza 300 m. Ebből a 
következő adatokat kapjuk: 300,000 km. sebes
ség osztva 1000 kilozykellel = 300 m. hullám
hosszúság. 

A rezgések a levegőn át való útjokban sokat 
veszítenek erejükből. Ha egy előfizetőnek több
csöves vevőkészüléke van, akkor ennek segélyé
vel felerősítheti a hozzá érkező, de kihalófélben 
levő rezgéseket, úgy hogy a hangok telefonjá
ban erősen szólnak. De az előfizetők legnagyobb 
részének meg kell elégednie egy kristálydetek
toros készülékkel, ez pedig nagyon gyenge a be

érkező rezgések felfrissítésére. Rendesen az állo
mástól csak legföljebb 20 kilométer távolságban 
lehet még valamit hallani kristálydetektoros ké
szülékkel. Ha azt akarjuk, hogy ezen a távolsá
gon túl még kristálydetektoros előfizetőket kap
junk, akkor az adóállomásnak nagyobb energiá
val kell dolgoznia. Ezt az energiát kilowattokban 
fejezzük ki és azt mondjuk, hogy az egyik vagy 
másik állomás teljesítménye ennyi vagy annyi 
kilowatt. Ma körülbelül 10 kilowatt az állomá
sok típusa. így aztán lehetővé válik, hogy az 
állomástól 150 kilométer távolságban is még 
elég erősek legyenek a rezgések, hogy a kris
tálydetektor jól működhessék; sőt most már 50-től 
egészen 120 kilowattig fokozzák az állomások
nak szánt energiát s ezzel az óriási R.-állomá-
sok korszakához jutunk. 

A R. üzemszerű fejlődése Angolországból in
dult ki. Ott 1922. egy gyárosokból, kereskedők
ből és egyesületek vezérférflaiból álló társaság 
megalapította a British Broadeasting Company-t, 
amely legelőször Londonban állított adóállomást. 
A vállalkozás sikere oly nagy volt, hogy gyors 
egymásutánban létesített állomásokat Birming
ham, Bournemouth, Cardiff, Manchester, Hull, 
Leeds-Bradford, Liverpool, Plymouth, Sheffield, 
Stoke, Swansea, Newcastle, Glasgow, Aberdeen, 
Belfast, Dundee, Edinburgh városokban. Noha 
ezek önállóan is adnak programmokat, mégis 
nagyrészt a londoni programmot közvetítik. 

Évek tapasztalata kimutatta a sok kisebb ál
lomás eélszerűtlenségét, azért Daventryben egy 
nagy energiával és 1300 m.-es hullámmal dolgozó 
adóállomást létesítettek, amelyet egy másik, szin
tén nagy energiájú, de rövidebb hullámokkal dol
gozó állomás fog követni. Miután a R. csak akkor 
számíthat állandó sikerre, ha a programmot 
mindenféle elektroncső, akkumulátor és anód
telep kiküszöbölésével a legegyszerűbb vevőké
szülékkel, a kristálydetektorral lehet élvezni, a 
British Broadeasting Company céltudatos politi
kával azt érte el, hogy Angolország lakosságá
nak hetvenöt százaléka most kristálydetektorral 
hallgathatja az adóállomások programmszámait. 
Angolországban a hivatalosan bejelentett rádió
vevőkészülékek száma négy év alatt két és 
fél millióra emelkedett, ami, miután egy készü
lékre négy hallgatót lehet számítani, tulajdon
képen tíz millió programmélvezőt jelent. Az állam 
legutóbb saját irányításába ós kezelésébe vette 
át ez intézményt, fölötte egy a kormány által 
Idnevezett tanács őrködik, fenntartván teljes 
egészében az eddigi műszaki és szellemi irány
elveket. 

A második európai ország, amelyben a R. tete
mesen fejlődött, Németország. Itt nem egy tár
saság tart R.-t,hanem kilenc külön működő, ú. n. 
Sendegesollschaft, még pedig: Punkstunde Ber
linben ; SüdwestdeutscherRundfunkdienst Frank
furtban ; Mitteldeutscher Rundfunk Leipzigben ; 
Die Deutsche Stunde in Bayern Münchenben; 
Nordischer Rundfunk Hamburgban; Schlesische 
Punkstunde Breslauban; Süddeutscher Rundfunk 
Stuttgartban ; Ostmarken Rundfunk Königsberg-
ben; Westdeutsche Funkstunde Münsterben. Ha 
a francia megszállásnak vége lesz, még két érdé-
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kéltség lesz Baden és a Rheinland számára. Az 
imént megnevezett városokban, valamint Elber-
felden is mindenütt egy fő-adóállomás működik, 
kivülök még fiókállomásokat, ú. n. Zwischen-
sender-eket is állítottak fel Nürnberg, Stettin, 
Gleiwitz, Cassel, Bremen, Freiburg, Karlsruhe, 
Hannover, Kiél, Danzig és Dresden városokban. A 
német állam maga Königswusterhausenen kívül 
egy nagy teljesítményű energiával dolgozó ál
lomástlétesített, amelynek programmját önállóan 
adja le. Az adóállomásokat sorozatosan átépítik 
nagy energiájú telepekre. 

Az angol példát, nagy energiájú adóállomások 
létesítésében, Franciaország utánozta először. 
Egy gyárosokból és kereskedőkből álló társaság 
Paris mellett, Clichyben épített 15 kilowattos adó
állomást. A szóban forgó társaság, a Syndicat pro-
fessionnel des industries radioelectriques, azt az 
állomást tartja üzemben, amelyet Badio Paris 
elnevezés alatt ismerünk, és amely épúgy mint 
Daventry, egy aránylag hosszú hullámmal (1750 
m.) dolgozik. A francia állam szintén foglalkozik 
radióhírmondással és az Eiffel-toronyban levő 
állomása 2650 m.-es hullámmal ád elég tarka 
programmot. Ezenkívül több állomás működik 
vidéken is, de Pranciországban a R. fejlő
dése nagyon elmaradt más országok haladása 
mögött. 

Olaszországban szintén nehezen halad a E. 
A római adóállomás Európának egyik legjobb 
telepe, szavát a külföldön kitűnően lehet hallani, 
de előfizetői száma után ítélve, saját hazájában 
sem talál elég méltatásra. A római állomáson 
kívül van még egy Milanóban ós egy Nápolyban. 
További állomások Triest, Turin, Genua és Pa
lermo városokban találnak elhelyezést. 

Svájcban Zürichben alakult meg Radiogenos-
senschaf t cím alatt az első E.-szövetkezet. A zü
richi adóállomás kitűnően volt szerkesztve. Midőn 
az állomás energiája már kevésnek látszott a fel
lépő igények kielégítésére, Bernben egy másik 
önálló adóállomást létesítettek, ehhez Basel vá
rosa mint fiókállomás csatlakozott. Van még 
Lausanne és Genf városokban két kisebb adó
állomás a franciául beszélő svájciak részére. 

Svédországban a R. ügye egy Aktiebolaget 
Radiotjánst nevezetű társaság kezében van, 
amely a befolyó havi illetékek egy részét kapja, 
míg a többi az államnak jut, amely az adóállomáso
kat építi és ezek műszaki üzemét vezeti. A kisebb 
állomások Karlskrona, Christinehamm, Umea, 
Gothenburg, Norrkoeping, Eskilstuna, Trollhat-
tan, Falun, Boden, Karlstad, Sundsvall, Orebroe, 
Joenkoeping és Linkoeping. 

Norvégiában Oslóban létesítettek egy 1-5 kilo
wattos adóállomást. Kisebb állomások készülői ól-
ben vannak. 

Dániában az állam kezdte meg a rádióhírmon
dást és e célra a L^Tigbyben és Ryvangban levő 
rádiótávirászati állomásait használta. Későbben 
magánvállalkozás alakult, amely Kopenhágá-
ban épített adóállomást és rendes programmot ad. 
Legújabban a dán postaigazgatóság egy nagy, 
6 kilowattos adóállomást létesített Kaltundburg-
ban, Seeland-szigeten, ez 1250 m. hullámhosszal 
dolgozik. 

Finnországban a legnagyobb adóállomás Hel-
singforsban van. Más állomások még Viborgt 
Oula, Pori, Hangö, Ivaskylá, Mikkeli és Tampere. 

Görögországban egyelőre csak Athénben van 
R., Portugáliában pedig Lissabon és Oporto vá
rosokban. 

Spanyolországban az egyes városok versen-
gése mellett sorra épülnek a R-állomások, de 
ezek közül mégis csak az 1 kilowatt energiájú 
barcelonai tekintélyes. Utána következnek Mad
rid, Bilbao, Cadiz és Salamanca. Vannak még. 
kisebb állomások is egyes városokban. 

Hollandiában és Belgiumban is létezik egy
néhány adóállomás, de ezek közül csak a nagy 
energiával dolgozó hilversumi és a kisebb szer
kezetű brüsszeli állomás méltó említésre. 

Luxemburgban az adóállomás Luxemburg vá
rosában van. 

Gseh-Szlovákiában a legnagyobb adóállomás. 
Prága mellett Stalieeben van. Egy ottani kisebb 
energiájú telepet áthelyeztek Pozsonyba. Ennél 
valamivel nagyobb állomást Brünnben állítottak 
föl, önálló programmot tud adni, de legtöbbnyire 
Prágából veszi át az érdekesebb programmszá-
mokat. 

Lengyelországban egy magánvállalat kezdemé
nyezte a rádió-hírmondást Varsóban. Egyelőre 
csak 1"5 kilowatt energiával dolgozik, de válto
zatos, rendes programmot ad. További állomások 
Krakó, Vilna, Posen és Lemberg. 

Á Szerb-Horvát-Szlovén királyságban Bel
grádban indult meg a rádióhírmondás, de sze
rény eredménnyel. A Zágrábban felállított állo
más gyenge energiával dolgozik. 

Romániában Bukarestben és Jassyban létesí
tettek állomást. 

Albániában Tiranában kezdik a rádióhírmon-
dást. 

Bulgáriában az adóállomás Szófiában van el
helyezve. 

Litvániában Kovnóban létesítettek egy na
gyobb energiával dolgozó adóállomást. 

Lettország adóállomása Rigában van, Észt
országé pedig Révaiban. 

Oroszország az az egyetlen ország, ahol ez in
tézményt politikai célokra is fölhasználják. Az 
egész országot behálózzák hatalmas állomások
kal. Ezek közül megemlltendők Minsk, Kiev, 
Szmolenszk, Odessza, Leningrád (Szent-Pétervár) 
és Moszkva állomásai. Szibíriában R. állomások 
Berjosowka, Kondino, Muschi és Szamarov. 

Ausztriában egy magánvállalat alakult, amely 
az állomásokat építi és üzemben tartja és a jöve
delemből az államnak részesedést biztosít. Ez a 
Ravag (Oesterreichische Radio-Verkehrs-Gesell-
schaf t). Az első állomást a stúdióval együtt Bécs
ben a város belsejében állították fel és aránylag 
gyenge energiával dolgozott, később egy nagyobb 
állomást létesítettek a városon kívül, Bécs mel
lett a Rosenhügelen. Német példára fiókállomások 
is vannak, még pedig Graz, Innsbruck és Klagen
furt városokban. 

Magyarországon a R. állomást, amely Cse
pelen talált elhelyezést, 1925 dec.-ben nyitották 
meg. Átlag 2 kilowatt energiával dolgozik es 
ínég a külföld is dicséri teljesítményét. Kristály-
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detektorral az állomás 20 km.-nyi körzetében még 
jól lehet hallani, de Magyarországon is hamar 
jelentkezett egy nagyobb állomás szükségessége. 
A stúdió a Rákóczi-úton van, ahonnan egy föld-
ieletti drótvonal kiviszi a mikrophon áramát a 
gépterembe. Az új állomás 20 kilowatt energiá
val dolgozik, ami a szükséghez képest maximá
lis 60 kilowattra fokozható, ügy hogy az egész 
országban lehet kristálydetektorral hallani. 

Fenti összeállításban mindazon R.-állomások 
fel vannak véve, amelyek részére a genfi nemzet
közi rádióhivatal kiosztott egy hullámhosszat. 
A legkisebb hullámhossz, 2043 m., jutott Karls-
kronának, Svédországban; a legnagyobb 588-2 
m. Grenoblenek, Franciaországban. 

*Rádiólevél (Radiolettrp) Magyarország és az 
északamerikai Egyesült-Államok, valamint az 
azokon túl fekvő többi amerikai állammal váltható 
olyan távirat, amely Berlin és New York között 
rádió útján, az említett helyekig, vagy helyekről 
postán nyernek továbbítást. A R.-t via Trans-rádió 
útirányjelzéssel és a cím elé írt LR-jelzéssel kell 
ellátni. Ezidőszerint ezeket közértelmü német, 
francia, vagy angol nyelven lehet szerkesztem, 
különleges kezelést azonban a feladó nem kérhet. 
Egy szó díja 54 aranycentime, de legalább 10 
frank. 

•Rádiótelefon. Az elektromágneses hullámok a 
térben minden irányban tovahaladnak. A hullá
moknak ez a természete egyrészt előnyükre, 
másrészt hátrányukra szolgál. Az előnyüket a 
a rádióhírmondó hasznosítja, mert itt ép az a cél, 
hogy a híreket, zenét és egyéb közleményeket 
akárki vehesse, akinek a vételre alkalmas készü
léke van. Nem kell egyebet tenni, csak a készülé
ket a kérdéses hullámhosszra beállítani. A hullá
mok természetéből folyó hátrány akkor mutat
kozik, ha ketten olyan közleményt akarnak egy
mással közölni, amelyet titokban akarnak tar
tani. Ameddig az irányított adást meg nem oldják, 
vagyis hogy az elektromágneses hullámokat oda 
lehessen terelni, ahova akarjuk, addig a R. két 
állomás között csak akkor indokolt, ha táv
beszélővezeték nem áll rendelkezésünkre, vagy 

. a meglevő távbeszélővezeték túlterhelt. Tehát a 
R. összeköttetést létesíthetjük tengerentúli for-

. galomra áthatolhatatlan vizeken és mozgó állo-
: mások között. Ha azonban sikerül valamilyen 
módon, mint pl. fényszóróval a fényt, az antenna 
által kisugárzott energiát egy irányba terelni, 
akkor a R. állandó állomások között is ki fog 
fizetődni és pótolni fogja a'Vezetékes telefont is. 
A R.-nál két eset lehetséges: a két állomás között 

;az összeköttetés vagy állandó, vagy csak időn-
, kinti beszélgetések jönnek létre. Az első esetben 
a berendezés olyan, hogy a beszélgetések duplex-
'ban, a második esetben pedig felváltva történnek. 
Ebben az esetben a két fél közül csak az egyik 
beszélhet, a másik ugyan akkor hallgat. Csak 

»kkor, ha már az első a közléseit befejezte, beszél
het a másik; egyik a másiknak közvetlenül nem 
felelhet, közbe nem szólhat. Másként áll azonban 
a helyzet a duplexérintkezés esetén. Mindketten 

•különböző hullámhosszon beszélnek. Az első be
szél az 1. és hallgat a 2., a másik hallgat az 1. 
és bes?él a 2. hullámhosszon. Mindketten egyidő-1 

ben beszélhetnek és hallgathatnak, akárcsak a 
vezetékes telefonnál, nem kell sohasem átkap
csolni beszédről hallásra, vagy megfordítva. Ha 
valamely helyet, vagy hajót telefonikusan el le
het érni, akkor a beszélgetést nemcsak az adó 
állomásról lehet lebonyolítani, hanem az adó 
állomást bál-mely telefonkészülékkel össze lehet 
kötni. 

Hajókon az antennát az árbocok közé lehet 
kifeszíteni, a földvezetéket a hajó teste alkotja, 
amely a vízzel érintkezik. 

Repülőgépeken az antennát az a három szál 
drót képezi, amelyek végére különböző súlyú 
golyók vannak felerősítve. Repülés közben a 
súlyok különböző helyzetet foglalnak el és az 
egyes szálak közti távolságot biztosítják. A repülő
gép fémalkatrészei ellensúlyul szolgálnak; az 
áramtermelésre szolgáló gépet a repülőgépre fel
erősítve, szélmótor hajtja. A R.-nál adóul lehet 
Poulsen-gép- vagy katódcsőadót használni. Az 
adó egy alaphullámot bocsát ki, amelyet mikro
fonnal kell modulálni, vagyis a rezgések ampli
túdóját a hanghullámok ritmusában változtatni. 
A rezgéseket lehet magában az adó csőben, vagy 
egy külön csőben kelteni. Ennek a külön csőnek 
rezgéseit kell aztán az adó csőre átvinni. Az első 
módot kisebb, a másodikat nagyobb adó állomások
nál szokták alkalmazni. 

*Rádiótelegráf. Marconi a R.-ot 1897. évi máj. 
hó 10-én mutatta be gyakorlatilag Lavernock-
point és Flatholm között. A távolság 5 km. volt. 
Azóta a R. rövid néhány év alatt előre nem 
látott fejlődésen ment át. Az első R.-berende
zések a Marconi-féle szikraadók voltak. A szik
raadókat felváltották a kialvó szikrasorú (hangzó 
szikra) adók, amelyeknek az előbbiekkel szem
ben az a nagy előnyük volt, hogy ezekkel 
a hangolást sokkal élesebben lehetett elvégezni. 
A Poulsen-adó nagy szerepet a R.-iában nem ját
szott. Nagy hátránya volt ennek a rendszernek, 
hogy nem szolgáltatott teljesen egyenletes és 
sinus-formájú rezgéseket. Az sem vált a rendszer 
előnyére, hogy rövid hullámokat nem lehetett 
vele kelteni és hogy felhullámok keletkeztek. 
A csillapított rezgésekkel dolgozó rendszereket 
nem a Poulsen-adó, hanem a katódsugárcsövek 
szorították ki teljesen a gyakorlatból. Csillapítat
lan rezgéseket még gépekkel is elő lehet állítani. 
Azonban itt is a kis hullámhosszúságú rezgések 
keltése nehézségekbe ütközik, azok nem egyen
letesek ós felhullámok lépnek fel. 

A katódsugárcsövekkel előállított rezgéseknek 
előnyei, hogy : a hangolás könnyűszerrel végez
hető, mert a frekvencia állandó ; a ható távolság 
nagy; rövid hullámokat könnyű előállítani és az 
interferenc-vétel. 

A csöveket fel lehet használni, mint erősítőket, 
mint egyenirányítókat és mint rezgéskeltőket. 

A gépadó gépiúton állítja elő a csillapítatlan 
rezgéseket. Az így előállított rezgések alacsony 
frekvenciájúak. Ezeket az alacsony frekvenciájú 
rezgéseket kell aztán magas frekvenciájúakká 
átalakítani. Ez kétféle módon történhetik: vagy 
a gépen belül vagy azon kívül, elektromos úton. 
A Telefunken-rendszerü gépadó alacsonyabb frek-

| venciájú áramot termel (10,000 ~ ) , melynek frek-
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venciáját 1 : 2 : 4 . . . stb. arányban lehet a gépen
kívüli transzformátorokkal megkétszerezni, meg
négyszerezni s így tovább. Ennél a rendszernél az 
adásnál a billentyűjelfogó a Morse-jelek (távíró
jelek) ritmusában egy ellenállást zár rövidre, 
amely különben az áramot a frekvencia-transz
formátorokban annyira gyengíti, hogy kettőzés 
nem jöhet létre. Ezáltal a behangolt körök el
hangolódnak és a billentyű nyugalmi helyzeté
ben az antennaáram zérus lesz. 

A beérkező rezgések az antennában gyenge 
áramokat hoznak létre úgy, hogy azokat meg 
kell erősítenünk. Aszerint, hogy azt az egyenirá
nyítás előtt vagy után végezzük, megkülönböz
tetünk magas, illetve alacsony frekvenciájú erő
sítőket. Az egyenirányítást végezhetjük detek
torral. A detektoroknak meg van az a tulajdon
ságuk, hogy a rezgéseket csak az egyik irányban 
bocsátják át. A detektorok lehetnek mágneses, 
elektrolitikus, mechanikai és kristálydetektorok 
és audionok. 

A csillapítatlan rezgéseket egyszerűen telefo
non felvenni nem lehet, mert a telefon membránja 
a nagy periódusszáma rezgéseket követni nem 
tudja. Akár rövid, akár hosszú ideig tartanak a 
rezgések, a telefonban csak egyetlen koppanást 
hallunk és így a Morse-jeleket egymástól meg
különböztetni nem tudjuk. Ezeknek a csillapítat
lan rezgéseknek a vételét azok a berendezések 
teszik lehetővé, amelyek a lebegés jelenségén ala
pulnak. Az elv az, hogy vevőberendezésünkben 
a beérkező magas frekvenciájú rezgésektől csak 
kissé eltérő frekvenciájú rezgéseket keltünk. 
Mondjuk, hogy a beérkező rezgések 50,000, a kel
tett segédrezgések pedig 4-9,000 frekvenciájúak, 
akkor olyan lebegések keletkeznek, amelyeknek 
frekvenciája 1000. Ez a rezgés a telefonban jól 
hallható. A kezelő olyan rezgéseket kelthet, ami
lyeneknek megfelelő hang a fülének a legkelle
mesebb. 

A kisegítő rezgéseket lehet teljesen külön gép
pel is előállítani. Ezek a segédrezgések az anten
náraindukálódnak. Akeletkező lebegéseket detek
torral egyenirányitva, közönséges telefonnal fel 
lehet venni. Sokkal egyszerűbb lesz a berendezés, 
ha egyenirányításra audiont használunk úgy, 
hogy ekkor külön rezgéskeltőre nem lesz szükség, 
mert az audionnal a segédrezgéseket előállíthat
juk. Ez az audion a lebegési impulzusokat egyide
jűleg egyenirányítja. A jelek telefonnal való véte
lének most már akadálya nincs. 

Régente a rádióállomások úgy leveleztek egy
mással, hogy először leadták távirataikat, azután 
vételre állították az antennát. A levelezés így kö
rülményes volt, mert a kérdéses táviratok elinté
zésére és nyugtázására csak a legközelebbi perió
dusban került a sor. Ma már a táviratok leadása 
és felvétele nem a rádióállomáson magán tör
ténik. Az adás a vételtől el van különítve. Minthogy 
az adás a vételt zavarná, az adó- és vevőállo
mást egymástól nagyobb távolságban kell el
helyezni. Ennek az a következménye, hogy az adó-
és vevőtisztviselő között az érintkezés nehézkes 
lenne. Ezen úgy segítettek, hogy az adó- és vevő
állomást az ű. n. rádióüzemközponttal kötötték 
össze. Most már az állomások nem szimplán, fel

váltva, hanem duplán, egyszerre dolgoznak; as 
adás antennával, a vétel pedig ugyanakkor keret
tel. A billentyűzés az üzemközpontból történik. Aa 
innen kiindított áramlöketek egy táviróvezetéken 
haladnak az adó rádióállomásig, ahol ezen im
pulzusok egy erősáramú jelfogót hoznak műkö
désbe : a távíró jeleknek megfelelő elektromágne
ses rezgések az antennáról kisugároztatnak. A 
vevőállomáson a megérkező rádiójelek közönsé
ges távbeszélő áramkörön bejutnak a rádióüzem-
központba, ahol a jeleket akár hallgatóval, akár 
jelfogóval (valamilyen írógéppel vagy undulátor-
ral összekapcsolva) fel lehet venni. 

Ennek az elrendezésnek az a nagy előnye, hogy 
mindkét irányban (duplexben) lehet dolgozni, 
vagyis egyidőben lehet valamely állomásnak 
adni, vagy venni tőle táviratokat; továbbá, hogy 
az adó- és vevőtisztviselőnek egymással való-
érintkezése könnyű, mert az adás és a vétel egy-
másmolletti munkahelyről történhetik. Az te 
nagy előnye még az üzemközpont létesítésének, 
hogy a vevő- és adóállomások üzemét egysége
sen lehet irányítani és a berendezéseket gazda
ságosan kihasználni. 

AzadástörténhetikMorsebillentyüvel, Hughes-, 
vagy Siemens-géppel. Ha a forgalom valamely 
relációban oly annyira nő, hogy kézi üzemű gé
pekkel lebonyolítani már nem lehet, a kézi üzem
ről áttérünk a gépi üzemre: Hyen gépi üzemű 
rendszerek a Wheatsone- és a Creed-féle gyors
távíró. (L. Gyorstávíró.) A gépi üzemű rendsze
reknél a táviratokat elő kell készíteni. Ez annyit 
jelent, hogy a betűknek, számoknak és írásjelek
nek megfelelő lyukcsoportokat lyukasztunk egy 
szalagba. Ezt a szalagot az adó-gépbe helyezve.a. 
lyukcsoportoknak megfelelő áramok automati
kusan jutnak az antennába. Az adó-gép sebességét 
a körülményekhez képest változtatni lehet. 

A vétel történhetik hallgatóval, kékiróval, 
betűnyomó géppel (Hughes, Siemens), vagy 
undulátorral. Az undulátor jeleit még desiffri-
rozni kell és táviratlapra leírni. A leírást kézzel 
vagy írógéppel végezhetjük. 

A magyar királyi postának két adó- és két 
vevőállomása van. Az egyik adóállomás Csepe
len, a másik pedig Székesfehérvárott van. A 
vevőállomások közül az egyik Tárnokon, amásik 
a Gyáli-úti kísérleti állomás épületében van el
helyezve. Csepelen négy adó van üzemben: egy 
5 kw-os katódcső-adó a táviróforgalom lebonyo
lítására, egy 2 kw-os katódcső-adó a rádióhlr-
mondó, egy 1 kw-os, katodcső-adó a Magyar Táv
irati Iroda közgazdasági és hírszolgálati, és egy 
250 wattos Huth-féle katóderő-adó a repülő-
forgalom céljaira. A székesfehérvári rádióállo
máson működő két adó közül az egyik 10 kw-os-
katóderő-adó, a másik pedig 50 kw-os gépadó. 

A csepeli rádióállomás antennáját egy 120 m. 
magas vasoszlop tartja, amely Eendahl-rend-
szerü acélcsövekből van összeállítva. Az ernyő-
antenna 24 drb 150 m. hosszú és 3 mm. vastag 
drótszálból áll. Az antenna kapacitása 8600 cm. 
A földvezetéket 72 drb sugárirányban futó éa 
300 m. hosszú űrótszálakbóí álló hálózat képezi, 
amely egy ásónyomra van a földbe ásva. A drót
hálózat teljes hossza 30 km. 
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A székesfehérvári rádióállomás antennája két 
150 m. magas vastoronyra van felfüggesztve. A 
két torony közötti távolság 300 m. A tornyok 
között tetőantenna épült, amelyhez kétoldalt egy-
egy félernyő-antenna csatlakozik. A tetőantenna 
2X6 drt> 100 m. hosszú drótszálból áll; kapaci
tása 4500 cm. A félernyőt 12 drb 150 m. hosszú 
drótezál alkotja. A két félernyőantenna kapaci
tása 13,000 cm., egyé külön 7000 cm. A tető
antennára a katódcső-adó, a két félernyőanten
nára pedig a gépadó dolgozik, de szükség esetén 
a félernyőanteunára külön-külön is lehet a katód
erő-adót kapcsolni. Az állomás föld vezetékháló
zatához 39 km. drótot használtak fel. A föld-
vezeték huzalai 304 faoszlop körül sugárirányban 
vannak a földbe fektetve és az oszlopokon fent 
az adóépületbe tova vezetve. Ezen elrendezés 
mellett, minthogy a föld ellenállása csekély, az 
állomásnak nagyobb a sugárzó teljesítőképes
sége. A vevő-rádióállomásokon vamjak elhelyezve 
a keretek és a vételre szolgáló berendezések. 

Badlkoíer, Ludicig, német botanikus, megh. 
Münchenben 1927 febr. 14. kilencvenkét éves 
korában. 

Radnai, 1. Béla, szobrász, megh. Budapesten 
1923 nov. 21. Utolsó feltűnést keltő szobra Horthy 
Miklós kormányzó portréja volt. 

2. R. Miklós, 1925 tavaszán megvált a Zene
művészeti Főiskolán betöltött tanszékétől és 
a Magyar kir. Operaház igazgatását vette át. 
Három szív c. dalműve — melynek szövegét is 
maga írta — 1927 őszén kerül előadásra. 
•Radnai-rendszer. Radnai Béla eredeti ma

gyar gyorsírási rendszere. A Gabelsberger-
rendszer alapirásából indult ki, de azt teljesen 
átalakította és különösen arövidítésekterén telje
sen eltér tőle. A rendszer lényege, hogy alapfoka 
egyszerű, kivételektől mentes, tehát igen könnyen 
megtanulható. A rövidítésekre jellemző, hogy 
nem önkényes szójelek,hanem aszók fonetikáján 
vagy értelmi összefüggésein alapulnak. Egyetlen 
gyorsírás, mely a magánhangzók egyszerű jel
képes jelölését szótagjelekkel kombinálja és igya 
magánhaugzótorlódásokat rövid jelképes jelölési 
móddal tudja kifejezni. Átlag 20—25%-kal rö
videbb, mint a régi gyorsírások és fele annyi idő 
alatt sajátítható el. A rendszer 1912. került 
először nyilvánosságra s ugyanebben az év
ben érte el vele Teöreök Aladár első ízben a 
450 szótagos rekordsebességet. Magyarország 
gyorsiróbajnoka 1922—1926-ig Nemes Zoltán 
parlamenti gyorsíró volt, aki a E.-rel (egy
séges gyorsírás) ír. A magasfokú beszédíró ver
senyeken (300, 350 szótag) azóta is e rendszer 
követői domináltak. A rendszer 1924. nyert 
próbaengedólyezést, amelyet a vallás- és köz
oktatásügyi miniszter kitűnő eredmények alap
ján 1926. véglegesített. 1927 jan. 4-től kezdve, 
mint egységes magyar gyorsírást, csak ezt a rend- j 
szert lehet a nyilvános iskolákban tanítani. 
(L. Gyorsírás, XX. köt.) 

Radó, 1. Antal, író, 1926. megalapította a 
Magyar Pen-Clubot, amelynek igazgató-alelnöke 
lett. Újabb munkái: Per íl centenario del roman-
ziere ungherese Jókai (Velence, akadémiai kiad.); 
Magyar sirámok és egyéb költemények. 

2. R. Emánuel, hírlapíró, megh. Budapesten 
1924 ápr. 21. 

Rados Gusztáv, matematikus, a Felsőoktatási 
Egyesület matematikai-természettudományi osz
tályának elnöke, a műegyetemi könyvtár igazga
tója, az orsz. tanárképző- és tanárvizsgáló-bizott-
ság, az országos közoktatásügyi tanács tagja. 
Újabb műve: Analízis és Geometria (2. kiad.). 

*Radvánszky Albert (radványi és sajőkazai), 
báró, földbirtokos, a magyarhoni evang. egyház 
egyetemes egyházi és iskolai felügyelője, a fel
sőház tagja, szül. Varsányban 1880 szept. 11. 
Államtudományi tanulmányait a budapesti egye
temen végezte. A magyar főrendiház örökös jogú 
tagja és jegyzője volt. 

*Radzsputana, angol Kelet-India egyik vazal
lusállama, ter. 334,062 kms, (1921) 9.844,384 lak. 

Rahovo = Eahó. 
Rainerné Istvánífy Gabriella, festő, lásd 

Istvánffy. (XX. köt.) 
Rais, Kar el Václav, cseh író, megh. 1926. 

*Rajahmundry,városBrit-Kelet-Indiában,Mad-
ras provinciában, (1921) 53,791 lak. 

Rajnai Tartomány (Rheinprovinz, Rhein~ 
land), porosz tartomány, ter. 24,538 km2, (1925) 
7.250,195 lak. Fővárosa Eoblenz. 

Rakodczay Sándor, horvát bán, megh. 1924 
szept. 

Rákosi, 1. Jenő (1. XVI. köt.), 1925. megvált a 
Budapesti Hírlap főszerkesztői állásától és a Pesti 
Hírlap főmunkatársa lett. 1927-ben megünnepel
ték drámaírói munkásságának 60 éves jubileumát. 
Munkáinak gyűjteményes kiadása megjelent 
1927., R. Jenő művei címen (12 köt, 1—3. Emlé
kezések ; 4—6. A legnagyobb bolond [reg.]; 6—9. 
Színmüvek; 10—12. Tárcák). 

2. R. Viktor, író, megh. Budapesten 1923 
szept. 15. Újabban megjelent müvei: Lagoszta 
titka (1923); Boldog idők, boldog emberek (1923). 

Rákosi Mátyás (1. XVI. k.), kommunista. A pro
letárdiktatúra bukásakor Ausztriába menekült, 
de rövid idő multán visszajött és ekkor el
fogták. A bíróság 15 évi fegyházra ítélte, a csere
akcióval azonban Oroszországba került. 1925-ben 
visszajött Magyarországra azzal, hogy itt meg
szervezze a kommunista pártot. A rendőrség el
fogta. Még ez év nov. 14. a statáriális bíróság 
elé került, Ítéletet azonban nem hoztak, mert 
ügyét a rendes bíróság elé utalták. A budapesti 
törvényszék 1926 júl. 12. tárgyalta R. és társai 
ellen az állami és társadalmi rend felforgatására, 
irányuló bűntett címén megindított bűnpert. A 
bíróság aug. 4. R.-t 8 és fél évi fegyházra és; 
10 évi hivatalvesztésre Ítélte. 

Rákospalota, volt nagyközség Pest-Pilis-Solt-
Kiskun vm., újabban rendezett tanácsú város lett. 

•Rakovsky, Chri-stian Georgievics, orosz po
litikus és diplomata, szül. Kötélben, Bulgáriában 
1873 aug. 13. Montpellierben orvosdoktorrá avat
ták. Visszatérve Bulgáriába, a cári politika elle 
írt, majd belépeti a román hadseregbe. Az 1907-iki 
parasztlázadás alkalmával kiutasították, de visz-
szatért. A világháború alatt bebörtönözték, 1917. 
az oroszok kiszabadították. Ettől kezdve Orosz
országban élt és igen sok politikai és történelmi 
köDyvet írt oroszul. Mint diplomata előbb az uk-
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rajnai béketárgyalásokat vezette, majd Ukrajna 
népbiztos-elnöke lett, 1922. pedig Szovjet-Orosz
országot képviselte a genovai értekezleten. 1924. 
kinevezték londoni ügyvivőnek s e minőségben ő 
kötötte az angol kormánnyal a kereskedelmi szer
ződést, amelyet 1925. elejtettek. 1926-ban Parisba 
nagykövetnek s egyszersmind a népbiztosok köz
ponti tanácsának tagjává nevezték ki. Számos 
szociológiai és nemzetgazdaságtani müvet írt. 

Rakovszky Iván (naqyrákói és kelemen-
falvi), politikus, R. István, az állami számvevő-
ezek volt elnökének fia, belügyminiszterségéhez 
fűződik az állami rendőrség megszervezésének 
befejezése, a közigazgatás reformjának folya
matba tétele, a székesfőváros törvényhatósági 
bizottságának újjászervezése (1924. XXVI. t.-c), 
az új országgyűlési képviselői választójogi tör
vény megalkotása (1925. XXVI. t.-c). 1926 okt. 
lemondott a belügyminiszterségről. A kormányzó 
az I. oszt. magyar érdemkereszttel tüntette ki. 
Főműve: La minorité magyaré en Slovaquie. 
' *Ra.me]z, Rudolf, osztrák államférfiú, szül. 1881. 
Előbb ügyvéd, majd 1919. igazságügyi államtit
kár , 1921. belügyminiszter és keresztényszocia
lista képviselő lett. A Seipel-kancellár elleni me
rénylet után, 1924—26-ig szövetségi kancel
lár volt. 
*Ramon y Cajal(ejtsd: — íé.\ié.\),Santiago,sv&Tiyo\ 

anatómus, szül. Petillában 1852 máj. 1. A mad
ridi egyetemen a kórbonctan tanára. 1906-ban a 
Nobel-díjjal tüntették ki. Kísérleteinek eredmé
nyeit angol egyetemeken tartott előadásain is be
mutatta. Pő munkái: Elernentos de histologia 
normál y de tecnica micrograflca (1889); Histo
logia del systema nervioso de hombre y de los 
verterbrados (1897—1904). 1925. a Magyar Tud. 
Akadémia kültagjává választotta. 

Ranschburg Pál, egyetemi orvostanár, 1923. 
•megkapta as egészségügyi főtanácsosi címet. 
Újabb munkája : Ideggyógyászat (a Müller V.-f éle 
klinikai recipekönyv 1926. kiad.). 

*Rapaics Paimund (ruhmweríhi), botanikus, 
Ézül. Nagyenyeden 1885 febr. 15. Egyetemi tanul
mányait Budapesten és Boroszlóban végezte. 
1907-ben bölcsészdoktor lett, 1906—907. a buda
pesti egyetemen általános növénytan tanszéke 
mellett demonstrátor, 1907—1911. gazdasági aka
démiai tanársegéd Kassán, majd Kolozsvárott, 
1911—1919. a debreceni gazdasági akadémián a 
növénytan tanára volt, 1920. történt nyugdíja
zása után magántisztviselő lett, majd 1926. a 
Földtani Intézet kötelékébe lépett. Pöbb munkái: 
"A sisakvirág-nemzetség rendszere (1907); Ma-

f iarország növény földrajza (1910); Borbás 
ince emlékezete (1916); Debrecen flórája 

•(1916); A Hortobágy növény földrajza (1916); 
Az Alföld növény földrajzi jelleme (1918); A 
\Nyirség növény földrajza (1924); A növények 
társadalma (1925); Kis Brehm (1926). 

* Rapallói szerződés, 1. Német- és Szovjet-Orosz
ország közt jött létre 1922 ápr. 16. Míg az entente-
állam férfiak Genovában az Oroszországhoz váló 
közeledésről tárgyaltak, addig Csicserin kül
ügyi népbiztos Rathenau német külügyminisz
terrel szerződést kötött Kapallóban. Ebben a két 
állam kölcsönösen lemondott minden hadi kárta

lanításról, kötelezte magát a diplomáciai és ke
reskedelmi kapcsolatok újrafelvételére s a gazda
sági kérdések kölcsönös jóakaratú szabályozásara. 
A E.-t azonnal publikálták és hivatalosan kije
lentették, hogy annak semmiféle titkos politikai 
vagy katonai záradéka nincs. Ugyané tartalmú 
szerződést kiterjesztette Szovjet-Oroszország 
Ukrajnára, a Transzkaukázial és Távolkeleti köz
társaságokra is. 

2. B., Olaszország és a Szerb-Horvát-Szlovén 
királyság közt 1920 nov. 12., melyben Olasz
ország az 1915-iki londoni szerződésben neki jut
tatott Sebenicóról ós vidékéről lemondott s Dal
máciából csupán Zárát és a katonai szempontból 
fontos szigeteket tartotta meg, Fiumét pedig sza
bad kikötőnek nyilvánította. A R.-t utólag Olasz
ország és Jugoszlávia 1925. a nettunói szerződés
sel egészítette ki, amelynek értelmében Fiume te
rülete végleg Olaszországnak jutott. Jugoszlávia 
a Baross-kikötőt, valamint a fiumei kikötőben 
levő két mólónak és a hozzá tartozó raktárak
nak használatát kapta. A nettunói szerződés szö
vege ezidőszerint még nincs közzétéve. 

Rasinari = Resinár. 
Ráskai Ferenc, Író, újabb munkái: Kanáry 

Zoltán (1924); Szépasszony tolla (1925). 
Ráskay Dezső, orvos újabb müvei: Über Harn-

röhrenstrikturen (Berlin 1912); Die Rolle des 
Influenzabacillus bei Erkrankungen der Uroge-
nitalapparate (Virchow Arch., 19Í3); Hogyan és 
mit látunk a kystoskoppal (Budapest 1923); A 
sebészi vesemegbetegedések korai diagnosisa 
(u. o. 1926). 

*Rasmussen, Emil, dán költő, szül. 1873. Nagy 
fantáziájú, erőteljes és erotikus, teljesen egyéni 
író. Főművei: Maffia; A hideg Erős; Via deli' 
inferno; Lengyelvér stb. 

Rasnov = Barcarozsnyó. 
Rastislavice = Récse. 
Rattersdorf = Rőtfalva. 
Rauch Pál báró, horvát politikus. Bukása óta 

személye körül csoportosultak azok a monar-
chiahü horvát politikusok, kik a kiegyezés reform
jával a jogpártot tartották megnyerendőnek az 
uniónak. Az összeomlás után R. több hónapig le 
volt tartóztatva. Kiszabadulván,Cirkvenicán tele
pedett le. 

Ravasz László, dunamelléki ref. püspök, a fel
sőház tagja, a Magyar Tud. Akadémia 1925. tisz
teletbeli taggá választotta. Újabb munkái: Az 
emberélet útjának felén (1924); Két beszéd 
(1924); Százados énekek (1925); Ünnepnapok 
(1925); Hazafelé (1925). V. ö. R. L. püspök 
életrajza (Budapest 1921); Vincze Géza, Igehir
dető poéták — poétái igehirdetők (u. o. 1926). 

Rawlinson, Henry Seymour, sir, angol tá
bornok, megh. Delhiben 1925 mára 28., mint az 
indiai hadsereg főparancsnoka. 

•Rázus, Martin, evang. lelkész, tót író, szül. 
Pribilmán 1888. A turócszentmártoni Narodnie 
Noviny vezércikkírója. Költeményei három fü
zetben jelentek meg: Z tichyeh a búrnyel chvíl 
(A csendes és viharos időkből, 1917); To je vojna 
(Ez a háború, 1919); Hej, zem drahá (Hej, te 
drága föld, 1920). írt elbeszéléseket, politikai ér
tekezéseket és egy Heine c. drámát. 
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*Beakciós norma (Moi.), az élő szervezeteknek 
• (állatok és növények) az a képessége, hogy bizo
nyos jellemvonásaikat mennyiségileg és minő
ségileg a külső körülmények (úgynevezett milieu-
hatások) szerint különbözőképpen fejlesztik ki, 
vagy más szavakkal a szervezeteknek az a ké
pessége, hogy külső ingerekre olyan változásokkal 
lelelnek, melyek bár, mint tulajdonságok, nem 
öröklődnek, de melyeknek terjedelmét az öröklés 
határozza meg. 

Recas = Temesrékas. 
Rechnitz = Rohonc. 

•Rectaváltó («nem rendeletre» kiállított váltó) 
az a váltó, amelyet váltójogi hatállyal nem lehet 
forgatni. A váltó természeténél fogva — az 
újabb törvényhozások szerint — forgatásra lé
vén szánva, a R. kivétel s igy ahoz, hogy a 
váltó R.-vá váljék, a váltóban a forgatás tilalmát 
ki kell fejezni. Az 1876. XXVII. t.-c. 8. §-ának 
2. bek. értelmében a váltó átruházását csak a ki

bocsátó tilthatja meg a «nem rendeletrea szavak-
ikal vagy más hasonló értelmű 
•kifejezéssel. A tilalom ellenére 
forgatásnak a mi jogunk és a 
legtöbb külföldi állam joga sze
rint senkivel szemben sem lehet 
váltójogi hatálya, legfeljebb az 
^engedmény jogi hatását eredmé
nyezi, vagyis a forgatónak a 
váltó alapján nincs kötelezett

sége és a forgatmányos csupán 
a forgató jogaiba lép. Az angol
amerikai jog s az ennek rend
ezerét követő államok törvényei 
a váltónak nem rendeletre ki
állítása esetében a forgatásost 
«sak a tilalmazóval szemben 
íekintik váltójogi szempontból 
hatálytalannak. A hágai váltó
jogi szabályzat és ezt követőleg 
á lengyel váltójogi államfői ren
delet (1924 nov. 14.) 10 cikke szerint a R. csak 
közönséges engedmény alakjában és hatásaival 
ruházható át. 

Rédey Tivadar, költő és író, 1925. ő rendezte 
a Magyar Nemzeti Múzeum centenáris Jókai
kiállítását. 1925 óta az Országos Széchényi-Könyv
tár közlönyének, a Magyar Könyvszemlének szer
kesztője. 

*Rediern, ausztráliai város Üj-Dél-Wales állam
iban, (1923) 23,978 lak. 

•Regisztráló fotométer. Ujabban nemcsak 
•tudományos laboratóriumokban, hanem nagy 
ipari üzemekben is — hol pl. anyagszerkezeti 
vizsgálatokra Röntgenspektrometert (1. Röntgen-
spektroszkópia) használnak — mind gyakrabban 
felmerül annak a szüksége, hogy egy színkép
vonal, optikai v. Röntgenvonal helyét pontosan 
meg kell határozni. Egy színképvonal azonban 
nem egy matematikai vonal, hanem egy véges 
szélességű objektum, mely nem egész szélességé
hen egyenlő fényerős, hanem a középen fényesebb, 
a szólei felé intenzitása csökken, ha tehát lefény
képezik, a negatív lemez a középen jobban f eke* 
tedik mint a szélein. A feladat a maximális feke
tedés helyének a meghatározása. Erre a célra 

szolgál a legelőször P. P. Koch által szerkesztett 
R. Ha egy keskeny, pl. -^-r mm. szélességű és a 
színképvonallal párhuzamos rést, melyre egy 
lámpa fényét koncentráljuk, a lemez fölött a szín
képvonalra merőleges irányban mozgatunk, akkor 
a résre koncentrált fényből a lemez többet vagy 
kevesebbet bocsát át aszerint, hogy a rés a lemez
nek mily feketedésü helye felett van. 

A lemez által átbocsátott fényt oly módon 
fotometrálják, hogy egy fényelektromos cellára 
ejtik. A fényelektromos cella evakuált üvegedény, 
melynek falára, illetőleg annak egy részére vé
kony rétegben pl. kálium van desztillálva. Ez a 
káliumréteg össze van kötve egy a falon kivezető 
elektróddal és a réteggel szemben egy másik 
elektród vezet ki az üvegedényből. E két elektród 
között néhány száz vagy még kevesebb Volt po
tencia-különbséget alkalmazva, a két elektród 
között áram halad, ha a káliumra eső fény hatá
sára belőle elektronok lépnek ki (1. Katődcső). 

Az áram erőssége a cellára eső fény mértéke. 
Ha a cellára eső fény erőssége csökken, mert a 
rés a lemez.feketébb helyére kerül, az áram erős
sége is csökken. Az áramot galvanométerbe ve
zetve, ennek kiütései tehát a lemez feketedésével, 
vagyis a kérdéses színképvonal fényerősségével 
aranyosak. A galvanométer kiütéseit azután 
regisztrálják fényérzékeny papíron, mely a rés 
mozgásával arányosan, de megfelelő nagy át
tétellel, pl. 1: 30 mozog úgy, hogy egy a lemezen 
0'5 mm. színképvonal feketedési görbéje egy 15 
mm.-nyi abszcisszadarabon oszlik el (1. ábra), 
mikor is a görbemaximum helyének meghatáro
zása nagy pontossággal eszközölhető. Ily készü
léket gyártanak Kipp & Zonen Hollandiában, 
Askania-Werke Berlinben, Carl Zeiss Jénában. 
Magyarországon a Műegyetem kísérleti-fizikai 
intézetének van ily készüléke. 

• R e g r e s s i o (bioi.), a. m. visszautas, az a bio
lógiai folyamat, melynek eredménye, hogy ha 
egy populatión belül a szülők valamely tulajdon
ságukban tetemesen variálnak, akkor utódaik 
hasonlóképpen ugyanebben az irányban eltérnek 
a típustól, azonban mégis megvan bennük a haj
landóság, hogy a középértékhez visszatérjenek. 
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*Reich Koppéi, főrabbi, szül. Verbón (Nyitra 
vni.) 1838. Már 22 éves korában rabbinak válasz
tották, 1868. az orsz. zsidókongresszuson vezető
szerepet vitt. 1890. a budapesti ort. izr. hitközség 
választotta meg főrabbinak. Mint vallásfilozófus-
nak, külföldön is elismert neve van. 1927. az ort. 
izr. hitközségek a felsőház tagjának választották. 

Reichemberg Susanne, magyar származású 
francia szinésznő, megh. Parisban 1924 márc. 9. 

Reichenbach Béla, egyetemi tanár, gazdasági 
iró újabb munkái: A munka eredményének foko
zása a mezőgazdaságban; Dánia mezőgazdasága. 

*Reiner László, orvos-kémikus, szül. Budapes
ten 1894 jan. 21. Orvosi és bölcsészeti doktorátust 
tett, majd Németországban és Amerikában járt 
tanulmányúton. A fizikai kémia és kolloidkémia 
orvosi vonatkozásban című tárgykörből 1923. 
az Erzsébet-tudományegyetemen magántanárrá 
habilitálták. Főbb müvei: Über die Kinetik der 
Acetaed. Oxydation (Z. f. anorg. Chem. 1923); Über 
Oxidationsmechanismus(u.o. 1924);Physikalisch-
chemische Blutveránderungen (Fortsehritte d. 
"VVelt 1923); Über das Verhalten der Immunkörper 
beim Gefrieren des Germs. (u. o. 1923). 

*Reissmann Károly Miksa, festő, szül. Neu-
stadtban (Thüringia) 1856, megh. Budapesten 
1917 máj. 11. Berlinben, Bécsben ós Münchenben 
tanult s miután bejárta a Keletet, Budapesten 
telepedett le, amelynek kiállításain szorgos ki
dolgozású tájképekkel vett részt. 

*Reiss-mikrofon. Egy márványtömb mélyedé
sében van a tulajdonképeni mikrofon elhelyezve, 
amely egy réteg Összefüggő kristályporból áll. 
Egy gummimembrán zárja el; önrezgése tehát 
nincs. A kristálypor összetétele a gyár titka. 
Működése: ha hanghullámok érik a membránt, 
akkor a kristályporra nyomást gyakorolnak. A 
nyomásváltozás előidézi, hogy a kristálypor 
ellenállása is megváltozik és vele együtt az áram 
erőssége is. Ez a mikrofon felveszi azokat a rez
géseket, amelyeket az emberi fül még megérez 
40—16,000 rezgésig. A zongora 03 hegedű leg
mélyebb hangjait is jól adja vissza. A R.-on kb. 
80 milliampórenyi áram megy át, amely körül
mény azért előnyös, mert a mikrofon áramát 
nem kell erősíteni, mielőtt az adókatódsugárcső 
rácsára vezetnénk. 

Rejtő Sándor, technikus, a műegyetem volt 
rektora, 1925. nyugalomba vonult. Ujabb mun
kája: Die teoretische mech. Technologie der 
Metalle (Berlin 1926). 

*Relle Pál, író, szül. Budapesten 1885. Építé
szeti tanulmányai végeztével képzőművészeti kri
tikus lett. Müvei: A mi városunk (Pásztor Mi
hállyal); Örök emlékek (elb.); Muskátli (egyí&lv., 
Belvárosi Színház); Egy perc (Apolló Színpad); 
Ember tervez... (színmű, Kamara-Szinház, 1926). 

Reményi 1. Ede, (1. XVI. köt.), híres magyar 
hegedűművész, születésének éve 1830. A sanfran-
ciskói VaudviHe-színházban halt meg hangverse
ny ezés közben (1898), de a newyorki magyar koló
nia elhozatta onnan holttestét és nagy gyász
ünnepséggel temette el az Evergreen temetőben. 

*2. R. József, író és újságíró, szül. I t91. Jo
got hallgatott, 1914. az osztrák-magyar külügy
minisztérium a philadelphiai konzulátushelyettes

titkárává nevezte ki. Ott és Clevelandban magyar 
és angol lapokba irt cikkeket. Művei: Akik árnyék
ban élnek (elb., Pozsony 1910); Éjféli embe
rek (elb., 1913); Messzeségek (reg., Békéscsaba 
1915); Amerika (elb., New York 1915); A sárga 
szegfű (elb., 1916); Jó hinni (reg., 2 köt., Buda
pest 1922); Emberek, ne sírjatok (reg., 2 köt, 
kéziratban). Lefordította Ghesterton Assisi Feren
cet; egy egyfelvonásos színdarabja Cleveland
ban került színre. 

•Reményik Sándor, költő, szül. Kolozsvárt 
1890 aug. 30. Középiskolai tanulmányait Ko
lozsvárt végezte, majd ugyanott jogot hallgatott 
Egyetemi hallgató korában kezdett az irodalom
mal foglalkozni. Hosszú ideig volt a Dobsina és-
Vidéke, majd a kolozsvári Ellenzék, Újság és 
Kolozsvári Hirlap munkatársa. Első költeményei 
1916. jelentek meg az Új Időkben és a Hétben. 
1918 óta állandóan dolgozott az Erdélyi Szemle 
című kolozsvári szépirodalmi és társadalmi lap
ban, mint ennek belső munkatársa. Erdély elsza
kítása óta nagy és tevékeny munkásságot fejt 
ki az erdélyi irodalmi és társadalmi életben. 1921. 
az ő szerkesztésében indult meg Erdély leg
kiválóbb szépirodalmi folyóirata, a Pásztortűz. 
1923-ban megvált a lap szerkesztésétől s azóta 
teljesen költői munkásságának él. A Kisfaludy-
Társaság 1920. tagjául választotta. Költeményei
ben megkapó képekkel ós hasonlatokkal tolmá
csolja a maga lelkének vívódásait, megrázó han
gon szólaltatja, meg a magyarság küzködéseit és 
szenvedéseit. Újabban mindinkább befelé néz 8 
mint bölcselő költő fényesen, de hidegen csillogó* 
verseiben a gondolati lírát műveli. Munkái: Fa
gyöngyök (Kolozsvár 1918); Rainer Maria Bilke 
verseiből (fordítások, u. o. 1919); Csak így (u. o. 
1920); Vadvizek zúgása (u. o. 1921); A miihely
ből (Budapest 1924); Egy eszme indul (Kolozsvár 
1925); Atlantisz harangoz (Budapest 1926). 

Remetea = Gyergyóremete. 
*Remizov, Alexis Mihajlovics, orosz író, szül. 

1870 jún. 24. Népies tárgyú, szellemű és stílusú 
müvei hazájában igen nagy sikert arattak. Leg
szebb alkotása Az orosz nép meséi című gyűjte
ménye (1923). 

*Remsey 1. Jenő, festő, szül. Nagykőrösön 1885 
nov. 2. Akadémikus tanulmányokat nem végzett, 
1908 óta a gödöllői müvósztelepon festi erősen 
kötött formájú képeit, amelyeket Budapesten.a 
Kéve kiállításain, Berlinben, Bécsben mutatott be. 
Ilyenek: Krisztus kiüz\a templomból a kufáro
kat ; Máriaeljegyzése; Éneklő koldusok(aszékes-
f óváros tulajdona); Alenyügözött Hungariastb. 

*2. R. Zoltán, festő, szül. 1893., megb. Gödöllőn. 
1925 nov. 20. Tagja volt a gödöllői művésztelep
nek. A Müvészhazban, a Kéve szalonjában és-
a Helikonban rendezett kiállításain sikere volt. 

Renan, Ernest Joseph, francia orientalista é& 
történész, műveinek újabb magyar fordításai: 
-Jézus (ford. Gyöngyösi János, 1920); Jézus élete 
(ford. Haraszti Zoltán, 1921); Ifjúságom (ford. 
Biró Sándor, 1925). 

*Renard (ejtsd : rSnár), Maurice, francia író, szül. 
1875. Wells hatása alatt készült fantasztikus re
gényeiben főleg a borzalmas játszik nagy szere
pet Magyarul megjelentek: Az auto-immohií 
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(ford. Benedek Marcell, 1910); A találka (ford. 
Kállay Miklós, 1920); Lerne doktor, a kisisten 
(ford. Bartos Zoltán, 1922); A kék veszedelem 
(ford. ifj. Bókay János, é. n., 1925). 

Rendőrség (1. XVI. köt.), államosításáról az 
5047/1919. M. B. sz. rendelet rendelkezik oly mó
don, hogy a városban és azonkívül a belügymi
niszter által kijelölt községekben is a magyar 
állami R. gyakorolja a rendőrhatóságot, amelybe 
úgy a budapesti állam-E. (1881. XXI. t.-c), mint 
a határ-R. (1903. VIII. t.-c.) beolvad és egységes 
országos szervezetet alkot. A R. élén a belügy
miniszter áll, aki alatt a kerületi rendőrfőkapi
tányságok és ezek alatt az egyes városokban, 
községekben vagy azok csoportjában a rendőr
kapitányságok működnek; azonkívül bejelentési 
hivatalokat lehet szervezni és Budapesten köz
ponti nyomozó hatóságot felállítani. A rendelet — 
amelyet az 1920. I. t.-c. 10. §-a érvényben tar
tott — szabályozza a R. hatáskörét, a rendőri 
jog tartalmát, a R. személyzeti ós szolgálati 
viszonyait, a fegyelmi eljárást, stb. A R. ügyintéző 
hatásköréről a 90,089/1919. B. M., a rendőri 
büntető bíráskodás ideiglenes szabályozásáról a 
6345/1919. B. M. kih. sz. rendelet szól. A nyomozó 
osztályt a belügyminisztérium kebelében a 31,300 
és 85,213/1920. B. M. sz. rendelet állította fel és 
a 124,037/1924 B. M. sz. rendelet megszüntette. 
Az 1920. VII. t.-c. az antant követelésére a R. lét
számát 12,000 főben állapítja meg, amely létszám 
csak önkéntes jelentkezés alapján egészíthető ki 
ós csak a törvényben megállapított módon fegy
verezhető fel. 

A m. kir. állam-R. szervezetének és szolgála
tának szabályait — ideértve a fegyverhasználati 
jog szabályait is — legújabban a 39,820/1921. 
B. M., a rendőri szolgálat fogalmazói és felügyelői 
szakában alkalmazáshoz szükséges kellékeket a 
3720/1922. M. E., a R. nősülési szabályzatát a 
73,349/1922. B. M. sz. rendelet állapítja meg, a 
R.-i szaktanfolyamokat a 18,880/1923. B. M. sz. 
rendelet szabályozza. 

Renouard, Paul, francia festő, megh. Paris
ban 1924 jan. 

Rényi József, jogi iró, megh. Genfben 1923 
okt. 17. 
*Repülőíorgalom. A légiközlekedés annak kö

szönhette elterjedését, hogy a forgalom addigi 
eszközeinél gyorsaságával tökéletesebb volt. 
Légiforgalomról beszélve, jelenleg repülőgép köz
lekedését értjük. A légiközlekedés a gép bizton
ságának, gazdaságosságának, kényelmének, be
fogadóképességének növelését, a forgalom rend
szerességének és folytonosságának biztosítását 
követelte meg. A forgalmi repülőgépek a háború 
nagy teherbírású bombázó- és óriásgépeiből fej
lődtek, de a közlekedés kívánalmai folytán lassan 
átalakultak. Kezdetben mindenütt a háborúból 
megmaradt fölösleges anyagot használták fel a 
légiforgalom céljaira. A gépekre csupán zárt utas
fülkét építettek, az új gépek viszont az igények 
változásához már teljesen alkalmazkodtak. Az 
építés terén a legszebb eredményt Rémetország 
•untatta. Gépei gazdaságosság és tartósság szem
pontjából első helyen állanak. Fejlődésének ha
talmas lendületét az építési tilalom ugyan meg

bénította, azonban a polgári gépekre felállított 
szigorú szabályok közt is sikeresen épített tovább. 
A német forgalmi gépek közül Dornier, Junkers,. 
Pokker, Hannover, L. F. W., L. V. G., Sablatnig; 
és Zeppelin Staaken, nagyobbrészt vastagszárnyú 
és fémből készült gépeit említhetjük. A R. többi 
vezetőhatalmai éppen cselekvési szabadságságuk 
miatt gépeik építésében konzervatívok maradtak 
s a nagy mótorerőben rejlő előnyökről a forgalom, 
kívánalmai miatt nem mondottak le. Az erős-
mótorhoz való ragaszkodás, az üzem biztonságára 
való törekvés az ententehatalmaknál több motoros,, 
de teljesítményben költséges gépóriásokat terem
tett. Különösen Anglia és Franciaország ipara va
riálja kedvteléssel a gazdaságosság elvétől eltérő-
géptípusokat. A repülőgépeket a nemzetközi meg
egyezés szerint szárazföldi és vizi csoportokra,, 
ezeken belül teherbírásuk, térfogatuk ós hatás
távolságuk szerint osztályozhatjuk. Általános-
érvényű követelmények: Repülési biztonság. A 
gép könnyű repülésű legyen, nyugodt időben 
minimum 2 percig a kormány érintése nélkül is-
biztosan haladjon. Erőtartalék. A gép vízszintes, 
repüléséhez a mótorerő 2/3-a elegendő legyen; a 
többi erö emelkedésre és időjárási viszontagságok 
leküzdésére szükséges. Üzembiztonság. l/3 erő
tartalék ; áttekinthető mótorbeépités; több motor
nál a motorok változtatható gyors üzembehelye
zése ; huzalok, csövek egyszerű vezetése ; foko
zott tűzbiztonság, az üzemanyag tűzbiztos el
helyezése ; a tűzvédő fal a motor és az utasok 
között elengedhetetlen. A vizigépeknél ellenálló,, 
cellákra osztott úszótalpak; a szárazföldi gépek
nél a jó rugózás könnyítse meg a leszállást. A 
vezető helye jó kilátást nyújtson, kényelmes 
legyen; hat utasnál nagyobb gépeknél kettős 
kormányzás szükséges. Az utasok helye lehető 
kényelemmel rendezendő be, az ülések tágasaké 
legyenek. A motorzaj annyira tompítandó, hogy 
az utasok egymással társaloghassanak, sőt a ve
zetővel is érintkezhessenek. Az ablakok minden, 
irányban szabad kilátást nyújtsanak; az ajtók, 
kifelé nyíljanak. A gépek villamosfütésre, vilá
gításra, szellőztetésre berendezendők. A forgalmi 
gépek a gépvezetéshez ós tájékozáshoz szükséges-
műszerekkel is felszerelendők. A gépek szárnyaik, 
leszerelése után nyitott vasutikocsin könnyen.. 
szállíthatók legyenek. 

A repülőállomás a repülőgép indulási és ér
kezési helye, amely repülésre alkalmas terület
ből, állomás- és forgalmi berendezésekből áll. 
A repülőállomások nemzetközi (vám), állami 
(nyilvános),magán- és katonai repülőterek és légi
kikötők lehetnek. A repülőállomás épülhet vizi, 
avagy szárazföldi gépek számára s eszerint re
pülőtér és repülőkikötő lehet. A repülőtér sík,., 
tágas rétet, a repülőkikötő nagyobb vízfelületet, 
használ fel- és leszállásra. A repülőterek a vá
roshoz közel feküdjenek, jó utakon, legrövidebb < 
idő alatt elérhetők legyenek. A jelenleg ismert;: 
forgalmi repülőterek fekvése sok kívánnivalót; 
hagynak hátra, a városoktól messze fektisznek-
(Páris-Le Bourget; London-Croydon; Berlin-
Johannisthal; Wien-Aspern; Budapest-Mátyás
föld; Belgrád-Panesova stb.) Utasok, posta- és*-
csomag továbbítása, gépkocsik segítségével tör-
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ténik; ha a repülőtér a várostól, a vasúti állomás
tól messze van, a légiforgalom főelőnye, az idő
nyereség, illuzóris lesz. Ezt a hátrányt újabban 
azzal akarják elkerülni, hogy a repülőtereket 
lapostetejű házakra építik (Chicago-f őposta) s így 
•a gépek a város közepéről indulhatnak. A repülő
terekterülete teljesen sík, akadálymentes, nagy
sága minden irányban lehetőleg I km. átmérőjű 
legyen; hossztengelye feltétlenül az uralkodó szél 
irányába essék. Közelében hegyoldalak, kémé
nyek, magas épületek, táviró- vagy villamos-
vezetékek, fasorok ne legyenek. Szükségesek a 
'hangárok a repülőgépek elhelyezésére, javító
műhelyek azok karbantartására; benzin- és olaj
tartályok az üzemanyag elhelyezésére. Forgalmi 
hivatal, vám- és útlevélhivatal, repülőtérfel-

.ügyelősóg, autógarázs, váró és éttermek, esetleg 
szálloda: a modern forgalom személyi követel
ményei. Az időjelző állomás vezetékes és szikra
távíró, valamint telefonállomás, végül a nappali 
•és éjjeli jelző- és forgalmi berendezések előfel
tételei a légi forgalomnak. A repülökikötö vizi-
;gépek számára folyó- vagy állóvizek mentén 
épülhet. A víz erős hullámveréstől, széljárástól 
mentes legyen; használatát hajóközlekedés lehe
tőleg ne zavarja. A városok vízmenti fekvése a 
repülőkikötőt néha központias fekvéssel ruházza 
fel (öböl); ezért elérésük könnyű, forgalmuk 
-gyors. Becsben a Reichsbrücke hídnál, Budapes
t en a Szt. Gellért rakparton, kikötővárosokban 
az öböl belsejében van a vizigép indulási és le
szállási helye. A vízfelület nagysága a fel- és le
szállás elé rendszerint akadályt nem gördít; ám 
a parti épületek, gyárak, hidak a repülést korlátok 
közé szorítják. A repiilökikötö berendezése egyéb
ként hasonló a repülőterekéhez. A gépek kieme
lésére daruk, szállítására sinek, vizreeresztésére 
•csúsztatok szolgálnak. A vizigépek rendszerint a 
víz szinén pihennek, mert kiemelésük, száraz
földi elhelyezésük, új üzembehelyezéstik körül
ményes volna. Ezért szükséges, hogy a száraz
földi gépeknél ellenállóbbak, tartósabbak legye
nek !a fémgépek előnyösebbek). A gépeketa vízen 
lehorgonyozott úszókhoz (bója) erősitik; üzem
anyagukat ugyancsak úszó benzin- és olajtar
tályokból pótolják. 

A légi tájékozódás irányjelző vonalakat (folyó, 
vasút stb.) vagy legalább biztos támpontokat (a 
-kényszerleszállás miatt) az útvonalon alkalmas 

ík és tágas területeket követel. Az állandó be
rendezések közül a meteorológiai és rádiószol-
gálatot említhetjük. A légköri viszonyokat meteo
rológiai állomások állapítják meg, rádió, táviró, 
vagy távbeszélő segítségével közlik egymással s 
-ezek egybevetésével a levegő viszonyairól, az 
időjárás rövidesen beálló változásáról jelentése
ket adnak. A meteorológiai állomások beren
dezésük és hivatásuk szerint: meteorológiai 
központok (a nemzetközi jelentések adására-ve-
vésére); meteorológiai megfigyelőállomások (helyi 
megfigyelésekre); meteorológiai repülőtérállo
mások (helyi megfigyelésekre); meteorológiai 
titbiztosítóállomások (a repülőúton fellépő ziva

tarok stb. jelentésére) lehetnek. A rádióközle-
Jcedés nemcsak a meteorológiai, de a légiforgalmi 
szolgálatnak is legfontosabb eszköze. A földi 

állomások közti forgalomban időjelentéseket, 
forgalmi jelentéseket (gépek indulása, áthaladása, 
érkezése) adnak és vesznek; a föld és repülőgép 
közti forgalomban a gépek forgalmi jelentéseit 
(indulási, áthaladási és leszállási jelentés) veszik 
fel és továbbítják, a levegő utasait az időjárás 
pillanatnyi viszonyairól tájékoztatják felhők fe
lett, ködben irányítják. Ehhez a gép az irány vevő
állomásokat felhívja; fél percig jeleket ad; az 
irány ve vők a jelek irányát megállapítják, az irá
nyok metszéséből a gép helyét megtudják; meg
állapításukat ezután a géppel közlik. Forgalmi 
zavarok vagy balesetek esetén a gép segélyhívá
sára segítséget küldenek, végül repülőgép és 
repülőgép közt észrevételek, idöjelentések, for
galmi jelentések közlését teszik lehetővé. Pl. 
ha egy gép motorhiba miatt a London—Paris-vo
nalon leszáll a tengerre, a nemzetközi vészjelet 
(S. 0. S!) adja, leszállása helyét tudatja. A croy-
doni állomás ezt felveszi, a parti állomásokhoz 
és a tengeren lévő hajókhoz sürgősen továbbítja, 
amelyek a gép segítségére azonnal mentőket 
küldenek. A vészjel adására 600 m-es rádióhullám 
szolgál. A szikratávirószolgálatot Angliában és a 
volt semleges államokban a Marconi-vállalat 
vezeti; Franciaország államilag szervezte meg; 
Németországban a légforgalmi vállalatok vették 
kezükbe. 

Éjjeli R. Az éjszaka sötétsége a látást gátolja 
s ezért úgy a fel- és leszállás, mint a helyes 
tájékozódás útjába akadályokat gördít. Az éjjeli 
forgalmat világítóeszközök teszik könnyebbé. 
Az optikai eszközök irányjelzését az éjjel-nap
pal egyaránt működő szikratáviróérintkezés, kü
lönösen a rádióirányítás egészíti ki. A repülő
gépeket, akár a földi közlekedési eszközöket, 
jelzőlámpákkal látják el. A levegőben tartózkodó 
gépet elől ós hátul egy-egy fehér, a jobbszárny 
végén zöld, a balszárny végén piros lámpával 
látják el. Ha a gép leszáll, tartózkodása helyét 
fehér lámpa jelzi. A repülés útvonalát (az iránytfi-
és rádióirányítás mellett) világítótornyok jelzik 
kisebb-nagyobb távolságokon, amelyek forgó, 
felvillanó fénye a városok lámpáinak fényözöné-
től élesen elüt. A messze látható irányfény tech-
nikaimegoldásanemkönnyű feladat. Áfényinten-
zitása ugyanis a távolsággal hatványozott arány
ban csökken; ezen a fénysugarak összpontosí
tásával segítenek, ami azonban szintén nem töké
letes ; egyrészt mert csak a fénycsóva irányában 
látható, másrészt, mert a nagy távolságba való 
látáshoz ily kis fényterület nem elegendő. (A 
szem a tárgyakat csak 30—45 másodperc látási 
szög mellett látja meg, mint apró pontot!) A 
Pvisch-féle 4000 gyertyafényű fényszórómkor 
3 másodpercenkónt egyszer körben fordul és min
den irányban fel-felvillanó fényt lövel, mely fény 
80km.-iglátható. Az angol világítótornyok fényü
ket kúpos talpazatukra lövelik.mely vakító fehér
sége miatt messzire látható. A francia lencsés 
világítótornyok 50,100,300 km.-ig láthatók (Bar-
bier, Bernard,Turenne-készítmény). A repülőterek 
kivilágítása a gépek fel- és leszállását könnyíti 
meg azzal, hogy a leszállás helyét és a szól irá
nyát tudatja az érkező géppel. A leszállási jel 
adja tudtára a gépvezetőnek a leszállás helyét és 
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irányát. Az éjjeli leszálló jel 9 földbe épített.üveg-
gel, dróthálóval takart lámpa, amelyek közül, 
mint szabályos nyolcszög sarkai, nyolc lámpa a 
kör kerületén, egy a kör középpontjában van el
helyezve. A lámpák kapcsolását automatikus 
széliránymutató, szélkakas módjára végzi ak
ként, hogy a szél iránya szerint mindig csak 
5 lámpa ég: 3 lámpa (a szélirányba mutató átmérő 
végpontjain és közben a kör középpontjában) egye
nes vonalban a leszállás hossztengelyét s a szél
irányban elől fekvő lámpa jobb- és baloldalán égő 
2 oldallámpa a hossztengelynek a szélirányba mu-

Í
tató végét jelöli meg. A repülőtér határai, a re
pülőtér építmények vonala, valamint a közelben 
levő veszélyes építmények, tornyok akadályt jelző 
vörös lámpával jeleztetnek; ezzel veszélyek
től óvják a repülőgépet, amely a leszállási terület 
megvilágítására egyébként maga is előre és le
felé világító fényszóróval van felszerelve. Az éj
jeli légiforgalom kezdeteit látjuk a francia és 
amerikai sikeres próbálkozásokban. A francia-
román légiforgalmi vállalat, minthogy Parisból 
távoli végállomását — Konstantinápolyt — egy 
nap alatt (a nappal világossága mérvadó) el nem 
érheti, a Duna magyar szakaszán éjjeli forgalmat 
tervez. Az amerikai légiposta 1923. nyolc kísér
leti repülést végzett éjjel New York — San Fran-
cisco-vonalon. A gépek az út idejét a nappali-éj
jeli folytonos forgalommal 24—25 órára csök
kentették. Az éjjeli repülés zónája Chicago és 
Cheyenne közti útszakasz volt. üzen közbeeső 
repülőtereken két-két forgó Sperry-fényszórót 
állítottak fel, amely 450 millió gyertyafénnyel 
100 angol mérföldnyi távolságig világított. Az 
éjjeli útszakasz minden 15—30 mérföldnyi távol
ságán egy-egy kivilágított kényszerleszállóhely 
várta, minden eshetőségre elkészülve, a gépeket 
(5 millió gyertyafényű fényszórók); a követendő 

' útvonalat pedig 2—3 mérföldnyi távolságban 
(5000 gyertyafényű) villanólámpák mutatták. 

Repülőgép (1. XVI. köt.), mai tökéletességi fo
kát hosszas kísérletezésnek és fáradhatatlan mun
kának köszönheti. Abban a két évtizedben, ame
lyet a repülés múltjának nevezhetünk, a kiépítés
nek bizonyos tervszerűségét fedezhetjük fel, 
amely a további haladáshoz szükséges problé
mák megfejtésén és az erre alkalmas szerkezetek 
megoldásán következetesen dolgozott. Fejlődésé
nek egymástól célban és eszközben elütő korsza
kai vannak, amelyek egy-egy fontos elv meg
valósítása után mind távolabbi és nehezebb célo
kat tűztek ki, közelítettek meg és váltottak valóra, 
ezzel a repülés eddigi történetének lépcsőit adták. 
A fejlődésnek a következő korszakai vannak: a 
repülés elvi megoldása (1894—1908); a gépszer
kezetmegbízhatóságának fokozása (1903—1914); 
a gépszerkezet teljesítőképességének fokozása 
(1910—1926): a gépszerkezet gazdaságosságának 
növelése (1919--1926). A repülés megoldásának 
előfeltétele a levegőbe való emelkedés, egyensú
lyozás, a kormányzás és a mozgatás elveinek 
tisztázása volt, aminek eszközei viszont a hor
dozó, a vezető, a kormányzó és a húzófelületek 
felismerése, elkülönítése és megvalósítása volt. 

A ievegő hordozóhaíását már a sárkányozás 
felismerte. Az egyensúlyozás ós kormányzás kér

déseit a siklórepülések tisztázták. Alkalmas erő
gépet a mótoripar szolgáltatott, melynek erejét 
a hajózás mintájára csavarral lehetett hasznosí
tani. A mai repülést a siklórepülők és az első
géprepülők együttes munkával oldották meg. A. 
siklórepülők lejtős domboldalon a széllel szem
ben alásiklottak; a nehézségi erő hatását és a-
szembeáramló szól mozgását használták ki arra, 
hogy ferde szárnyfelületeken kellő nagyságú fel
hajtó erőt érjenek el és így a levegőben maradva,., 
alászálljanak. A siklórepülők mestere Lilienthaí.. 
volt. Követői közül Pilcher, Chanute, Herring, 
Nimführ, Wels és Perber nevét említhetjük 
(1894—1904). Az első géprepülök a siklőrepülés-
adta elveket fejlesztették tovább. A hordozó, ve
zető és kormányzó felületekhez erőgép hajtotta, 
húzófelületet adtak. Az esetlegesen működő külső
erőt állandóan és tetszés szerint működő belső 
erővel pótolták. A géprepülés megoldói: Wright r 
Voisin, Farinán, Santos, Dumont, Blériot, Etrich,. 
Curtiss és Grade voltak (1903—1908). 

A repülés a gép elvi megoldása után még csak 
egyes kiváltságos, nagy gyakorlati tudással ós-
ügyességgel rendelkező ember sajátja volt. A,. 
számtalan újabb géptípus szárnyai, vezér- a-: 
kormányfelületei, törzse, futószerkezete, mükö- -
dési módja és elrendezése szerint, szinte egytől 
egyig különböző építési rendszert képviselt anél
kül, hogy a fejlődés követendő irányát határo
zottan körvonalazta volna. Csak hosszú évek fá
radságos munkája tudta a szerkezetek, a műkö
dési elvek és a külső és belső elrendezési rend
szerek tömegéből a gyakorlatilag legjobbat, leg
egyszerűbbet és legliatásosabbat kiválasztani. 

A háború kitörése ezt a fejlődést még rohamo
sabbá tette. A harc kívánalmai ugyanis nem tűr
tek halasztást és a R. teljesítményeinek (sebesség,, 
emelkedőképesség, mozgékonyság, teherbírás) 
rohamos növelését követelték. Mivel a gép min
den tulajdonsága a felületekre áramló levegő ha
tásának nagyságától függ, ez pedig a sebességgel 
négyzetes arányban változik, a teljesítmények 
fokozásának kérdése a sebesség növelésének kér
dése volt. A sebesség viszont a motor húzóerejé
nek fokozásával vagy a haladást gátló légellen
állás csökkentésével volt növelhető; bár annak 
a mótorsúly, ennek a gép építési módjának biz
tonsága szabott határt. Mivel a háború sürgető 
viszonyai közt új építési módok keresésére idő 
nem volt, a háborús fejlődést inkább a motor erő 
rohamos növelése, mint a gépsárkány típusainak 
változása jellemezte. 

A teljesítmények mótorerővel való túlhajtott 
fokozása csak kényszerű megoldás volt, mert a-
nagyobbodó mótorsúly és a sebességgel négyze
tesen növekedő káros légellenállás miatt bizonyos 
határokat túl nem léphetett. A nagy teljesítésű 
gépek legtöbbje a káros ellenállás leküzdésére 
még ma is túlsók erőt pazarol, ami a E.-re főként 
a többi közlekedési eszközökkel való összehason
lításban káros. A légellenállás csökkenésével, új 
építési módszerek bevezetésével kellett ezt. a. 
visszás helyzetet megszüntetni s a gépeket gaz
daságosabbá kellett tenni. A vastag belső mere
vítésű szárnyak és fémből épült gépek előnyei e 
téren egyre jobban érvényesülnek, mert ugyan-
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azzal a mótorerővel nagyobb teljesítményt érnek 
«el s ily módon a repülés további fejlődésére jó 
kilátásokat nyújtanak. 

A háború utáni fejlődés a E.-ek technikai tö-
'kéletesitésére és gyakorlati alkalmazására töre
kedett. A technikai kutatás részben — a háborús 
•építés mintájára — a meglevő szerkezet részletei
nek javításával bajlódott, részben új megoldások, 

•elvi törvények után kutatott. A gyakorlati kuta
tás a gépek sport, forgalmi és különleges alkal
mazásait tette próbára, új csapásokra vágott, de 
nem feledkezett meg a már kapott kipróbált ka
tonai alkalmazás kibővítéséről sem. 

A R.-ek sárkánya a legújabb idők folyamán 
építési szerkezetekben, formákban és építési 
anyagban mutatott haladást. A sárkányszerke
zeti fejlődése annak minden részére (a szárnyakra, 
kormányszerkezetre, futóállványra, törzsre és 
-műszerekre) egyformán kiterjedt. A szárnyak új-
-Bzerü építése vastag profiljával a külső merevítést 
feleslegessé tette, a káros légellenállást ezáltal 
csökkentette, a gép teljesítményeit fokozta. 

A gépek sebességének növekedésével (maximá
l i s sebesség) fel- és leszállási sebességük (mini
mális sebesség) is növekedett, miáltal a gépek 
indulása és érkezése veszélyesebb lett. Az építők 
• ezért a nagy repülési sebesség megtartása mellett 
a fel- és leszállási sebesség mérséklésére töre
kedtek. A leszállási sebesség csökkentését az an
golok állitható osztott szárnyakkal oldották meg. 
Az osztott szárnyakkal (money wings) az angol 
Handley Page gyár kísérletezett. Az eszme német 
• eredetű.: Kattler-Lachman-szárnyak. Ezek kes
keny, egymás mögé helyezett szárnyrészek, me
lyek, akár a háztető deszkái, repülés közben szo
rosan egymásra feküsznek és mint rendes szár
nyak működnek, leszálláskor azonban, mint az 
ablakredőny lécei szétválnak, a felületet megna-

:gyobbítják és nyílásaikon átáramló levegő nagy 
ellenállása segítségével a repülőgép sebességét 
erősen csökkentik. A levegő káros ellenállásának 
csökkentésére a R.-ek futószerkezetót (kerekek, 
csónakok) repülés közben a törzsbe vonják. A 
gépek gyors szállítására, könnyű elhelyezésére 
-a szárnyakat csuklószerűen a gép törzse mellé 
zárják, miáltal azok kis helyen (pl. tengeralattjáró 
hajók belsejében is) elférnek. Angliában a R.-ek-
'nek új faja fejlődött ki, a vizi-szárazföldi gép, 
amelyet amfibiának neveztek el, mivel száraz
földön ós vízen egyformán leszállhat. Törzsük 
csónak, amelynek alján bevonható kerékállvány 
van. Ez szükség esetén, mint a szárazföldi gé-
j ek futószerkezete működik. A R.-ek kormány
zására újabban automatikus vezető-módszerekkel 
kísérleteznek. Az angol Handley Page cég higa
nyos hosszúsági és harántlejtmórőivel, az ame
rikai Sperry-servo-mótorral tette könyebbó a R. 
vezetését. Nagyobb jövővel kecsegtet a R.-éknek 
elektromos hullámokkal való vezetése. A francia 
Boucher kapitány vezetett először üres R.-et föld
ről kibocsátott elektromos hullámokkal. 1917 
jú 1.-ban egy Voisin kétfedelűt 1000 m.-es távol
ságon irányított; majd 1918 szept.-ben a chi-
chenyi repülőtéren földről kormányzott gépével 
3>1 perc alatt 100 km.-t repültetett. Kísérletei foly
a tásá ró l több hír nem került nyilvánosságra. Vas

tagszárnyú, fémből épült gépek üj fokozatot jelen-
tenekarepülés fejlődésében,amelyek kedvező épí
tési formái külalakban is a természetet utánozzák 
A fémgépekre tartósságuk, az időjárás viszontag
ságaival szemben mutatkozó érzéketlenségük, 
tűzbiztonságuk, ezzel olcsó üzemük és gazdasá
gosságuk, végül szilárd, megbízható belső szer
kezetük jellemző. 

A motorok legújabb fejlődése is visszahat a 
gépek teljesítőképességére. A háborúban léghű
téses f orgómótort a vízhűtéses állómótor szorí
totta háttérbe és még ma is legnagyobb elterjedt
ségnek örvend. Mellette azonban újabban léghű
téses állómótorok (csillaglegyező alak) tűntek fel. 
A levegő különböző sűrűségének ellensúlyozására 
és a motor teljesítőképességének nagy magassá
gokban való fenntartására a magassági és az 
elősűritéses motor általános lett. A gyakorlati 
élet követelményei végül a légcsavarok építésére 
voltak hatással. Az eddigi fából rétegezetten 
összeragasztott és formált légcsavarok helyette
sítésére fémcsavarokkal, a hatásfok növelésére a 
propeller beállítását megváltoztató állítószerke-
zettel kísérleteznek. 

A repülés mai művelői nemcsak a gépek szer
kezetét javították, de az eszmét az élet gyakorlati 
követelményeihez is közelebb hozták. 

A passzionátus sport, amely a repülést élve
zetes, egészséges, férfias vállalkozásnak tekin
tette, olcsó, gyenge-motoros, kisméretű, könnyen 
kezelhető és elhelyezhető gépet kivánt. Ezek az 
apró, méreteikben a háború előtti szerkezetekre 
emlékeztető, de teljesítményeikben minden kívá
nalomnak megfelelő, gyors, mozgékony, jól emel
kedő, könnyű járású sport- és túragépek minden 
országban sok változatban épültek ; mintegy ke
resték az alsó határt, amellyel még megbízható 
gép építhető. A méretek összezsugorodtak. Vannak 
olyan gépek, amelyeknek súlya csak 100—120 kg; 
motorjuk ereje 20—24 HP. 

A versenyző sport ezzel ellentétben gyors, nagy 
magasságra emelkedő, nagy távolságokat áthidaló 
gépeket kivánt, amelyek aszerint, hogy sebességi, 
magassági, távolsági vagy időtartam-rekord cél
jaira épültek, ezt a tulajdonságukat a többiek ka
rára a végletekig fokozták. A géptechnika érdeme 
a rekordok rohamos emelkedése, amely évről-évre 
újabb meglepetéssel szolgál ós amelyben főként a 
franciák és amerikaiak fáradhatatlan versenytár
sak. A kismótoros gépek rekordjai közül felemlít
hetjük, hogy egy angol 17 HP gép több mint 4000 
m. magasságig emelkedett és hogy a kis gépek na
gyobb túrautakon is megálltak helyüket. Cobham 
16 HP géppel Londonból a La Manche-csatornán 
át Brüsszelbe repült, a 275 km.-es úton mindössze 
16 1. benzint fogyasztott. Barbot átrepült a La 
Manche-csatornán, miközben mindössze 2 liter 
benzint használt el. Udet, német pilóta München
ből Königsbergbe repült 55 HP Siemens-motoros 
gépével; útja még a személyvonat II. osztá
lyánál is lényegesen kevesebbe került. A nagy-
mótoros R.-ek teljesítményei szédületes arányo
kat értek el. A francia Calizzo Gourdon-Lepeur-
tipusú versenygépen (300 HP Hispano Suiza-mó-
torral) 12,066 m. magasságig emelkedett. Az 
amerikai Lowell Smitli ós P. Bichter leszállás 



RepUlőgép — 783 — Repülőgép Irányítása 

nélkül 5300 km.-t repültek (D. H. 4. B. gép). A 
francia Coupet és Drouhin 37 óra 59 percig vol
tak egyhuzamban a levegőben (Farinan-gép.) A 
sebességi rekordban a franciák vezetnek; 448 
km.-es óránkénti sebességgel verik az amerikaiak 
429 km.-es rekordját. Míg a rekordok elsősorban 
a gép tulajdonságaitól függnek, a repülőtúrák 
az emberi kitartást és akaraterőt teszik erős 
próbára. 

A háború utáni vándorrepülések a föld minden 
tájára kiterjedtek; egy részüket siker koronázta, 
míg más résztik máig is kisérlet vagy terv maradt 
Hintón és Stone amerikai hadnagyok 1919 máj. 
8—31. közt Philadelphiából indulva, Halifax, 
New Foudlandon, az Azori-szigeteken át Horta, 
Delgada, majd Lisszabon érintésével Plymouthba 
repültek és ekként elsőnek tették meg a légiutat 
az Atlanti-Óceánon át Amerikából Angliába (Cur-
tiss-gép, 7300 km.). Az R. 34. Scott, angol őrnagy 
vezetése alatt 1919 júl. 2-13. között Edinburghból 
(Anglia) indulva, Philadelphián át Floridáig, innen 
újra Philadelphián át Clifden (Anglia), majd Bel
fastig szállott és kétszer keresztezte az Atlanti-
Oceánt. (11,300 km.). Boss Smith, angol kapitány 
1919 nov. 2. és 1920 febr. 25. közt Londonból 
Európán és Ázsián át Ausztráliába repült (Vickers 
Vimy-gép; Rolls Royce Eagle VIII. 360 HP 
motor; 20.000km).Az amerikaiMaynardhadnagy 
1919 okt-ben New Yorkból San Franciscoba (DH. 
•4. gépen, 5480 Ion.) és onnan visszarepült. Az 
amerikai Street kapitány, Hutt, Kirckpatrick, 
Nelson, Grumrine hadnagyok 1920 júl. 15. és 
aug. 26. közt New Yorkból egész Bszak-Amerikán 
at Alaskába és onnan visszarepültek (DH. 4. gé
pen, 14,000 km.). Alcock angol kapitány Vickers 
Vimy repülőgépen Irandból (Limer helységből) 
Indulva, 1919 jún. 15. nekivágott az Atlanti-
Oceánnak és 16 órás szakadatlan repülés után el
érte New Foundland K.-i fokát (3040 km.). 

Van Bynefeld és Brand délafrikai tisztek 1920 
febr. 22. és márc. 20. közt Cairóból Cap Townba 
jutottak (két Vickers Vimy-gép, 12,000 km.), mi
közben állandóan rossz idővel küzdöttek és a Ní
lus völgyét elhagyva, trópusi őserdők, kulturálat
lan vidékek, magas, köves, szakadékos platók 
felett haladtak. Szép teljesítmény volt az olasz 
Ferrari hadnagy Róma—Tokió távrepülése, 
amelyre az olasz kormány díjat hirdetett: 1920 
febr. 14.ésmáj. 31.közt tette meg azutataBalká-
non, Kis-Ázsián, Mezopotámián, Kínán, Koreán át 
Japánba (16,000 km.). A portugál Gago, Goutinlio 
admirális Saccadura Cabral századossal Lissza
bonból a Kanári-szigetek, a Zöldfok-szigetek és 
St. Paul és Noronna érintésével 1922 márc. 30. 
és jún. 17. között átkelt az Atlanti-Óceánon és 
Dél-Amerika partja mentén Rio de Janeiróig re
pült (Fairey-hidro-gép, 7800 km.). Hasonló vállal
kozás volt az amerikai Hintón hadnagy New 
York—Rio de Janeiro repülése. 

A legújabb időkben pedig a Föld körülrepülése 
foglalkoztatta a sport úttörőit. Az első vállalkozó 
Boss Smith angol kapitány, a London—Ausztrá-
lia-út hőse volt. Utána az angol Blake őrnagy, 
Broomeezredes és üiocMífankapitány vállalkoz
tak a nehéz feladatra; 1922 máj. 29. indultak Lon
donból. Minthogy Indiában állandó monszun dühön-

gött,aug. elejéig még csak Delhiig jutottak. Gépük 
megrongálódott, Blake őrnagy kórházba került. A 
sikertelen kisérlet után az angolok, portugálok és 
amerikaiak indultak útnak. Az angolok és portu
gálok vállalkozása meghiúsult; csak a Csendes-
Oceánig, Ázsia keleti partjáig jutottak; az ame
rikaiak, akik megfordítva, tehát Ázsián, Európán, 
Atlanti-Oceánon át vették irányukat, sikert értek 
el. Gépeik közül kettő sértetlenül körülrepülte a 
Földet. Legújabban Amundsen ószaksarki repülő
vállalkozása hozta lázba az egész világot. Két 
R.-e Dornier Wal tipusú volt. Az N. 25. jelzésű 
gépet Larsen hadnagy kormányozta, Amundsen 
irányította; az N. 24. jelzésű gépet Ditrichstein 
hadnagy kormányozta és Ellsworth irányította. 
Amundsen és társai 1925 máj. indultak és róluk 
hosszú ideig nem érkezett hír. Amundsennek fel
kutatására az amerikai tengerészet a Los Angeles 
(Z. R. III.) léghajót, a norvég léghajóstársaság 
újabb R.-eket, Algarsson angol sarkutazó mentő-
expediciót akart kiküldeni, mikor végül Amund
sen jún. 18. épen visszatért gépeivel. 

A R.-et a gyors közlekedés mellett egyéb 
gyakorlati célokra is mind gyakrabban hasz
nálják fel. A légi térképezésen kívül ott lát
juk a R.-et a tengeri halászat, a vadászat szol
gálatában, a mezőgazdaság szolgálatában, amint 
erdőégéseket jelent, gázzal rovarokat irt, káros 
madarakat elriaszt; a különleges szállítás szol
gálatában, arniut Kongóban nemes-ércet, Dél-
Afrikában gyémántot, a Ny.-i államokban gyü
mölcsöt, virágot, csipkét, selymet szállít. Vé
gül a reklám és propaganda terén is működik: 
London s New York felett színezett gázokkal 
hirdetéseket ir a felhőkre, mialatt a gép repülése 
pontosan a betűk alakját követi. 

•Repülőgép irányítása. A levegőben való hely
változtatás szinte tetszőleges, nincsenek akadá
lyai, de nincsenek kijelölt útjai sem. Míg a repü
lés az útirány megválasztásában szinte korlátlan 
szabadságot biztosít, egyidejűleg az útvonal betar
tásának kötelességét rója a gép személyzetére. A 
gépet, bármely céllal repüljön is, állandóan irá
nyítani kell, azaz mozgása alatt a szándékolt 
útvonalon kell tartani. Ez annak módja sze
rint különbözőképen történhetik; ismerünk leve
gőből és földről végzett gépirányítást. A levegő
ből végzett gépirányítás módjai a látás által és 
a műszerekkel való tájékozódás. A látás általi 
tájékozódás az alul elterülő terep minőségétől, a 
repülési magasságtól, a látási és megvilágítási 
viszonyoktól, az egyéni képességtől függ, viszont 
általános ós részletes irányításra, valamint pilla
natnyi helyzetmegállapításra egyformán alkal
mas. A tájékozódás nappal a terep és az égbolt 
szerint történhetik, a terepen felismert terep
részek, az égbolton a Nap állása a támpontjai. A 
tájékozódás főtámpontjai tehát a terep vízszintes 
tagozásában keresendők, míg függélyes tagozá-
sának csak élesen kiváló és főként messzefekvő 
részei (távoli hegytömbök, ormok, havas bércek) 
használhatókfel tájékozódásra. A vízszintes tago-
zásnak is ama részei legjobb pontjai a tájékozó
dásnak, amelyek a terepen és térképen egyaránt 
állandóak és könnyen felismerhetők. Fontosságuk 
sorrendje az alábbi: vizek, vasutak, utak, városok, 
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erdőségek, helyeégek. Vizek, vasutak, utak irány-
megállapításra ; városok, erdőségek, helységek 
helymegállapításra fontosak. A tájékozódás mód
szere az alant elterülő terep jellegzetessége sze
rint különböző lehet. Elvileg mindig nagy tájé
kozódás keresendő és csak ennek helyettesítésére 
vagy kiegészítésére lehet indokolt a szükséges 
részletekből a pillanatnyi helyzetet és az álta
lános irányt megállapítani. A Nap után való 
tájékozódás csak felhőtlen égen vagy felhők 
felett lehetséges. A Nap az általános irányt min
dig biztosan megadja, de mert részletes tájé
kozódásra és helymegállapításra nem alkalmas, 
csak a nagy tájékozódásnak segédeszköze gya
nánt tekintendő. Repülés alatt előnyös a Nap 
állásának és a repülési iránynak szögét állandóan 
szem előtt tartani. Éjjel a tájékozódás a terep 
vagy az égbolt szerint törtenhetik. A terep utáni 
tájékozódás előfeltétele, hogy a repülő a számba
jövő területet térkép nélkül is pontosan ismerj B, 
mert ha a térképet repülés közben használja, a 
világítás annyira elvakítja, hogy hosszabb ideig 
nem tud a terepen még feltűnőbb részleteket sem 
felismerni. A terep szerinti tájékozódás éjjel a 
repülés magasságától és a megvilágítási viszo
nyoktól függ. Minél nagyobb a repülés magas
sága, annál könnyebb a nagy tájékozódás, de 
annál nehezebb a terep részeinek felismerése. 
Minél világosabb az éjszaka, annál jobb a látás 
nagyobb magasságból is, minél sötétebb az éj
szaka, annál alacsonyabbra kényszeríti a repülőt 
a látás szüksége. Mivel pedig részletes tájékozó
dás csak a terep szerint lehetséges, a megvilágítás 
a technika minden haladása dacára is elégtelen, 
A terep részeinek felismerhetősége éjjel az alábbi 
sorrendbe foglalható össze: erdők, nagyobb váro
sok, vasutak, utak, folyók, csatornák, tavak. Az 
égbolt szerinti tájékozódás csak felhőtlen égen 
vagy felhők felett lehetséges, de mindenkor csak 
nagy tájékozódásra alkalmas. Az égbolt szerinti 
tájékozódás éjjel a Hold s a csillagok útján tör
ténik. A levegőben való tájékozódás legfontosabb 
műszere az iránytű, ez azonban csak általános 
tájékozásra alkalmas, a látás általi, főként a 
részletes tájékozódást sohasem helyettesitheti, 
csak kiegészíti és bizonyossá teszi. Előnye, hogy 
a látási viszonyoktól független, amiért nappal és 
éjjel — derült időben, felhők közt, felhők felett— 
egyaránt használható. Az iránytű minden gép 
állandó felszereléséhez tartozik s az égtájakhoz 
(a mágneses földsarkokhoz) szögekben viszonyí
tott repülési irányok kitűzésére és betartására 
való. Segítségével a repülés iránya mindig pon
tosan meghatározható és betartható, ha fokok
ban ismeretes az a szög, mellyel a repülés kívá
natos iránya az iránytű állandó irányától eltér. 
A repülési irányt ennek a mágnesjelezte E.-D.-
vonaltól való eltérési szöge határozza meg, amely 
a térkép szerinti eltérési szögből (repülési irány 
geográfiai meridián szögéből) és a mágneses el
térési szögből (geográfiai és mágneses meridián 
szögéből) teendő össze. Atérkép szerinti eltérési 
szög megállapításához a szándékolt repülési út
vonalat (repülőtéri cél) a térképbe berajzolják, 
melynek a térképen feltüntetett geográfiai meri
diánhoz viszonyított eltérési szöge körszögmérő

vel vagy szögháromszöggel fokokban egyszerűen, 
leolvasható. A térképen megállapított eltérési 
szög geográfiai meridiánra vonatkozik. Hogy 
az iránytű beállítható legyen, azt a mágneses 
meridiánra még át kell számítani, azaz a térké
pen lemért eltérési szöghöz a helyi deklinúciá-' 
szögét és az esetenkénti deviáció szögét hozzá 
kell csatolni. A repülési irány beállítása és be
tartása az iránytűrózsa és az iránytűház fokbe
osztásainak segítségével történik. A mágnesrózsa 
és ház alapirányai által bezárt szög a repülési-
iránynak a mágneses É.-D.-i iránytól való élté-
rését pontosan megadja. A repülési irány elté
rési szögének kitűzéséhez és betartásához a két 
alapirány fokok szerinti eltérését kell megfigyelni. 
Minthogy a fokbeosztások kicsinyek és azok na
gyobb távolságból való megfigyelése nehézkes, &-; 
követendő szöget iránymutatóval külön megjelö
lik. A szél hatására a repülés iránya és sebes
sége a földhöz viszonyítva megváltozik, azaz a • 
gép valóságos iránya és sebessége e hatás miatt 
az elméletileg megállapított iránytól és sebes
ségtől kisebb-nagyobb eltérést mutat. A szél be
folyását, ezzel a repülőgép haladási irányát gra
fikai úton az ú. n. szélháromszög útján lehet tér
képen előre megállapítani és így az iránytű meg
felelő beállításánál a repülési irány módosítás* 
gyanánt számításba lehet venni. Szükséges ehhez 
a különböző magasságokban uralkodó szélirányá
nak és erejének ismerete. A szél eltérítő hatását 
mindig a széllelszemben történő irányváltoztatás
sal lehet kiküszöbölni. A szükséges irányváltoz
tatásnak a repülési irányhoz mért szögét előre
tartási szögnek nevezzük. 

A földről végzett gépirányítás irányfények, 
irányjelek és rádiójelek segítségével történhetik 
Csak általános irányításra vagy egyszerű hely
meghatározásra alkalmasak. A látható eszközök
kel való irányítás a látási viszonyoktól függ, a 
rádió által való irányítás a látási viszonyoktól füg
getlen. A földről végzett irányítás látható eszközei' 
a-fényjelekésirányjelzések. Egyenkénti alkalma-
zásuknálhelyet,csóportosalkalmazásuknálhelyet 
és összekötő vonalukkal irányokat jelölnek meg. 
Nappali irányításra földi lát jelek, jelzések, lég
gömbök, iránylövések, éjjeli irányításra helyi 
és irányfények, iránylövések jöhetnek tekintetbe. 
Ezekazeszközökbókóbenésháborúbanaváltozott 
viszonyokhoz alkalmazkodnak. A rádióval való 
irányítás rádiógoniómeter segítségével történik. 
Ez oly műszer, amelynek segítségével a jeleket 
adó rádióállomás irányát megállapíthatjuk Ha a. 
keret síkját olykép állítják be, hogy hangerős
sége legnagyobb, akkor a mutató a fokbeosz
táson megjelöli azt a szöget, amelyben az adó-
áUomás a vevőállomás fokbeosztásának alapirá
nyához viszonyítva fekszik. Ha a rádióval való 
iránymegállapítás két (lehetőleg távoleső) földi 
adóállomás jelei alapján a repülő vevőállomás, 
által, vagy repülő adóállomás jelei alapján két 
földi vevőállomás által történik, a repülőgépnek-
pillanatnyi helye a két irány metszése útján tér
képen egyszerű módon megállapítható. A rádió
iránymegállapítás előnye, hogy nemcsak általá
nos irány-, hanem pillanatnyi helymegállapitást 
is lehetővé tesz. Hogy a rádióval való iránymeg--
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állapítás földről vagy repülőgépről végeztessék-e, 
arra a cél s a gép teherbírása mérvadók. Az 
iránymegállapítást és bemetszést békében földről, 
háborúban levegőből végzik. 

Repülőgép vezetése. A repülésnek a mozgás 
közege, a magasság és az irány változtatása sze
rint különböző mozzanatai vannak. A repülőgép 
a földről felszáll, a levegőben tovahalad, majd a 
földre újra leszáll; a repülés tehát a mozgás 
közege szerint felszállásra, tulajdonkópenl repü
lésre és leszállásra osztható. Levegőben való moz
gása — a tulajdonképeni repülés — a magasság 
változtatása szerint újabb mozzanatokra osztható: 
ha a repülőgép magasságot nyer, emelkedik ; ha 
magasságát nem változtatja, vízszintesen repül; 
ha magasságából veszít, lefelé repül vagy siklik. 
A repülőgép nemcsak egyenes irányban halad, 
hanem irányát kényszerüleg vagy tetszés szerint 
változtatja. A repülős iránya szerint ezért meg
különböztetünk egyenes irányú repülést ós irány
változtatást, azaz fordulatokat. Az egyenesirányú 
repülés mozzanatai: felszállás, az emelkedés, a 
vízszintes repülés, a lefelé repülés vagy siklás és a 
leszállás. Az irányváltoztatások a tulajdonképeni 
repülés minden mozzanata alatt végezhetők (emel
kedés, vízszintes repülés és lefelé repülés alatt 
egyaránt) s eszerint emelkedő, vízszintes vagy 
sülyedő fordulók lehetnek. Az irányváltoztatás 
módja és végrehajtása szerint viszont egyszerű 
és különleges fordulókat ismerünk. A felszállás
nál a gép nyugalmi helyzetéből kiindulva, foko
zatosan gyorsuló gurulással (vízszintes siklással) 
lebegési sebességét eléri s a talaj felszínéről a 
levegőbe emelkedik. A felszállás több egymást 
követő részletmozzanatra oszlik. A gép nyugalmi 
helyzetéből kerekeire és sarkantyújára nehezedve, 
egyenes vonalú gurulással indul. Eközben foko
zatosan gyorsuló mozgással oly sebességet ér el, 
hogy törzse a magassági kománylap emelő és a 
légcsavar buktató hatására vízszintes helyzetbe 
jut s csupán kerekein gurul már tovább. A gép
törzs vízszintesre emelése után kezdődik a guru
lási sebesség fokozódása. A légcsavar húzóereje 
annál jobban érvényesül, minél gyengébb lesz 
a haladást gátló talajellenállás, minél kisebb a 
szárnyak beállítása s ezzel légellenállása, azaz 
minél inkább hordozzák a szárnyak a gép súlyát. 
A gurulási sebesség további fokozásával a gép 
lebegési sebességét eléri és vagy magától a leve
gőbe emelkedik, vágy gyenge magassági komány-
húzásra a talaj fölé emelhető. Amint a gép lebe
gési sebességét elérve, a földei elhagyta, mind
addig vízszintes irányban repül és a talajellen
állás teljes elmaradásával fokozatossan gyorsítja 
mozgását addig, míg repülési sebességót el nem 
érte. Emelkedésnél a repülőgép felhajtóerejének 
többlete árán magasságot nyer. Az emelkedés 
szöge annál nagyobb, mennél nagyobb magasságot 
ér el a gép ugyanazzal a sebességgel. A gép emel
kedési képessége annak emelkedését időben hatá-
rozzameg. A levegő mozgásának, a szélnek és szél
lökéseknek nagy befolyásuk van az emelkedésre. 
Az emelkedés ezért a széllel és a széllökésekkel 
szemben történik, mert így érhető el legjobb ered
mény. A gép emelkedése a gépvezetés tói is függ. Az 
emelkedés legjobb, ha állandó és nem lépcsőzetes. 

A lépcsőzetes, ugrásszerű emelkedés hibás, mert 
eredménye nagyobb munka dacára is rosszabb, 
mint az egyenletes emelkedésé. Az emelkedés 
felső határa a gép és a motor minősége ós a gép
vezető ügyességén kívül mindig a levegő napi 
állapotától (légnyomás, sűrűség, szél stb.) függ. A 
vízszintes repülésnél a gép magasságát nem vál
toztatja ; a vízszintes repülésnek az állandó magas
ság a jellemzője. Mithogy a vízszintes repülésnél 
kevesebb felhajtóerőre van szükség, mint pl. 
emelkedésnél, a vízszintes repülés kisebb sebes
séggel és mótorerővel is végrehajtható. A víz
szintes repülés eszerint teljes, mérsékelt vagy 
lefojtott gázzal s így legnagyobb, közepes vagy 
legkisebb nehézséggel végezhető. A leggazda
ságosabb közepes sebességét utazósebességnek 
nevezünk. A lefelé repülésnél a gép a motor mű
ködése s a repülés szöge szerint magasságából 
fokozatosan vagy rohamosan veszít és közben a 
nehézségi erőhatását is előhaladásárahasznositja. 
A siklás lefojtott gázzal vagy leállított motorral 
végzett lefelé repülés. A siklás legalaposabb szö
gét siklási szögnek nevezzük, ennél a gép a leg
kevesebb magasságvesztés árán a legnagyobb 
távolságra jut. A leállított motorral való siklás 
távolságát a siklási szög adja meg, de ezt a szól 
iránya is befolyásolja. Hátszéllel a gép nagyobb, 
ellenszéllel kisebb távolságra jut. A siklás külön
böző siklási szögben s így különböző sebességgel 
végezhető. A legkisebb siklási szög mellett a gép 
magasságából kevesebbet, a legnagyobb szög 
mellett többet veszít, mint közepes siklásnál. A 
leszállásnál a gép fokozatosan lassuló mozgással 
lebegési sebességét elveszti és súlya következté
ben a föld (a víz) felszínére alásülyed, majd a 
földön hosszabb-rövidebb ideig gurulva, a levegő 
és a talaj fokozódó ellenállására megálL A sikló
repülés a földhöz közel, a siklási távolság szem 
előtt tartásával tervszerűen történik, aminél fon
tos, hogy sebessége egyenletes, szöge állandó ós 
egyenes legyen. A talajt megközelítve, a gép-
vezető a magassági kormány fokozatos meghú
zásával gépét előre lejtő helyzetéből lassan fel
emeli és kb. 1—1 */a m.-re a talajszín fölé érve, 
vízszintes repülésben tartja. A vízszintes repülés 
alatt a gép sebességéből állandóan veszít, míg 
lebegési sebességét is elveszti ós magát egy 
magasságban tartani nem tudja. Amint a gép 
sülyedése már meg nem gátolható, a gépvezetö 
a magassági kormány fokozatosan gyorsuló meg
húzásával a törzset oly helyzetbe hozza, hogy a 
futókerekek és a sarkantyú egy magasságba 
kerüljenek és lehetőleg egy pillanatban érjenek 
földet. Helyes leszállásnál a gép három ponton 
két kerekével és sarkantyújával majdnem egy
idejűleg éri a földet. Fordulóban a gép repülési 
irányát változtatja; e mozgását a kormánylapok 
hatására görbe pályán végzi. A gép a fordulóban 
szerkezeti minősége ós a forduló sugara szerint 
belső oldala felé többé-kevésbbó dűl. A gép be-
döntése nemcsak a gép haránthelyzetét változ
tatja meg, hanem a magasság, illetőleg oldalkor
mány hatásában is lényeges változást okoz. A 
fordulatok végzése egymással szorosan össze
függő kormányozások Összesége, helyessége azok 
időrendi egymásutánjától, minőségétől ós erú^-

Révai Nagy Lexikona. XX. köt. 



RopUIömótor — 786 — Resska 

Bégétől egyformán függ. A különleges mozdulatok 
egyrészt az egyszerű mozdulatok fokozásai, más
részt azoktól különbőzé szabályos vagy szabály
talan mozgások. Lehetnek egyszerűek vagy össze
tettek. Különleges fordulók a kígyózás, a csiga
vonala siklás, a túldöntött forduló és a bukó-
forduló. Lefele kezdődő különleges mozdulatok a 
zuhanás és a dugóhúzó. Felfelé kezdődő külön
leges mozdulatok az ugrás, a merülés, a merülő 
forduló, a csúszás, a váltakozó csúszás, a buk
fenc (looping) és a hurokrepülés. 

Repülőmotor. A repülőgép erőforrása a motor, 
sebességét ennek húzóereje adj a s ezért, ha a mo
tor megáll, a repülőgépnek le kell szállnia. A E. 
robbanásos (explóziós) erőgép. A motor tette le
hetővé a repülés megoldását, segítette elő rohamos 
sikereit, de viszont maga is a repülés speciális 
követelményeihez alkalmazkodott. E gyakran 
ellentétes követelmények lehető elérésére évtize
deken át szakadatlan buzgalommal törekedtek a 
mótorépítők. A motorokat építési elveik, henge
reik száma, elrendezése, működésük módja, hű
tésük rendszere szerint osztályozhatjuk Henge
reik száma szerint 2—24 hengeres motorokat 
Ismerünk. A többhengeres motor specifikus súlya 
bizonyos határig kedvezőbb. A hengerek elren
dezése szerint ismerünk soros, villás, kettősen 
Villás, fekvőhengeres, lógóhengeres, legyező és 
csillag rnótortipust. A hengerek működési módja 
szerint álló és forgó; a hengerek hűtési módja 
szerint léghűtéses és vízhűtéses motorokat. 

Míg az állómótorok hengerei mozdulatlanok és 
tengelyük forog, a forgómótorok hengerei forog
nak a mozdulatlan vagy ellentétesen forgó ten
gely körül. A forgómótorok létjogosultságukat 
kis súlyuknak, az állómótorokénál kedvezőbb légi 
hűtésüknek és egyenletes járásuknak köszön
hették, azonban ezen előnyeik dacára, főként na
gyobb magasságokban, lényegesen rosszabb tel
jesítményük van, ami olyan hátrányuk, hogy a 
modern fejlődésben az állómótorok mögött messze 
elmaradtak, ezért alkalmazásuk egyre ritkább 
lesz. A léghűtéses állómótorok könnyű súlyuk, 
működéstik és gondozásuk egyszerűsége, vala
mint külső befolyások iránti érzéketlenségük 
miatt újabban nagyon kedveltek. 300 lóerőig a 
vízhűtéses motorokkal legalább egyenértékűek s 
a gyakorlatban egyre tágabb alkalmazásra talál
nak. A túlnyomású motorok belső méretezése 
olyan, hogy a beszívott gázkeveréket a normális 
motoroknál többszörösen kisebb térre szorítva 
sűrítik. Nehogy a túlerős sűrítés folytán keletkező 
inagyobb hőemelkedés öngyujtást okozzon, a túl
nyomású motorok a földön kevesebb gázzal, 
2000 m.-en felül teljes gázzal működnek. Az elő-
sürítéses motorok a normális 1 atm. (esetleg na
gyobb) szívási nyomást külön kompresszorokkal 
biztosítják. A kompresszorok vagy a porlasztóból 
kiszívott gázkeveréket, v. a porlasztóba nyomott 
levegőt sűrítik. Az elősűrítők kerekes v. dugattyús 
légkompresszorok, amelyeket a kipuffogö gáz 
turbinával, vagy a motor fogaskerékkel hajt. 

A fáradhatatlan kutatás nemcsak a meglevő 
lehető tökéletesítésére, de új fejlődési irányok 
keresésére is kiterjed. Ezek némelyike több-keve
sebb sikerre vezetett, míg mások csupán próbál

kozásoknak tekinthetők. A kétütemű motor épí
tését egyszerűsége, könnyű súlya és olcsósága 
sürgeti. Eredménye csak kis motoroknál (kb. 
50 HP-ig) van. A dobmótor, melynek hengerei a 
tengely körül (ezzel párhuzamosan) vannak elhe
lyezve, szerkezeti nehézségekkel küzd (Almen). A 
kétsoros motor nem egyéb, mint két egymás 
mellé épített soros motor (Bugatti, Bréguet); ne
hézsége az erőátvitelben vannak. Az állítható 
sürítésű motor a henger feljebb vagy alább he
lyezésével ennek belső terét növeli vagy csökkenti 
és a sűrítést így szabályozza (Eicardo, Damblac). 
A tolattyús motor szelepek helyett tolattyúkkal 
zárja és nyitja a szívó, és kipuffogó nyílást (Pan-
hardetLevasor). Motorok Mpuffogó gázkeveréssel: 
a friss gázkeverékbe elégett gázt kevernek, hogy 
annak égési gyorsaságát, öngyulladási veszélyét 
csökkentsék s ezzel erősebb sűrítést tegyenek le
hetővé (Ricardo, Vlerk). A nyersolaj-mótor üzem
anyaga a nyersolaj. Ezt a hengerbe fecskendezve, 
szétporlasztják és magas sűrítéssel öngyulladás 
útján gyújtják (Diesel elv). 

Ha az új kísérleti kutatások gyakorlati ered
ményt nem is mutattak, a R. a legújab időkben 
mégis nagy haladásnak indult nemcsak teljesít
ményeiben, hanem üzembiztonságában, egység
súlyában és gazdaságosságában egyaránt. Meg
indult a mótorépítésben is az a kettős irány, 
amely a repülőgépépítés terén már határozottan 
felismerhető, amely egyrészt a teljesítmények 
fokozására, másrészt a gazdaságosságra törek
szik. A mótorépítés ma már különböző célokat 
követ. A 10—15 HP gyenge motorok mellett 
1000 HP erős motort is ismerünk. A léghűtéses 
álló motor a vízhűtéses motor mellett erős fejlő
désnek indult, míg a forgó motor egészen talajt 
vesztett. Nagy teljesítményeket a hengerek szá
mának (2—24 henger) és az egyes henger maxi
mális teljesítőképességének (45—60 HP) fokozá
sával, másrészt a forgásszám eddig nem ismert 
növelésével (erős motornál 2200—2600, gyenge 
motornál 3000—4000 P/min.), végül a sűrítés 
arányának (1: 5—1: 9) s így a dugattyúra ható 
középnyomásnak (8—12 kg./cm8) emelésével ér
tek el. A magas sűrítés miatt a benzol használata 
mind általánosabbá válik, mert a benzol öngyula-
dási hőfoka magasabb, mint a benziné. Nagy 
üzembiztonság elérésére az államok a motorokat 
szigorú feltételeknek vetik alá. A hosszú időtar
tampróbák nemcsak a megbízhatóság példái, de1 

a mótorrészek esetleges töréseivel vagy elhasz
nálódásaival hasznos adatokat szolgáltatnak a 
tervezőknek is. A mótorépítés jelentőségét felis
merve, azt minden állam főfeladatának tartja és 
tudva azt a tényt, hogy jó motorok építése csak 
hosszas próbálgatás árán lehetséges, e munkát 
tervszerűen hajtja végre (Anglia, Amerika, Fran
ciaország). 

•Rerrich Béla, építő- és kertművész, szül. 1881. 
1906—08-ig állami ösztöndíjjal Versaillesban 
és Parisban dolgozott. 190S-ban a budapesti 
m. kir. kertészeti tanintézetben a kertművészet 
tanára lett, 1923-ig- az intézet igazgatója volt 
Építőmunkái több pályázaton díjat nyertek. 

Resske, Jean de, lengyel operaénekes, megh. 
Nizzában 1925 ápr. 3. 
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Retalhuleu, departamento Guatemala köztár

saságban, ter. 1798 kin2., (1921) 37,145 lak. 
Retford (East Retford), angol város Notting-

ham eountyban 13,385 lak. 
' Réthei-Prikkel, Marián, Szt.-Benedekrendi 

-tanár, megh. Balatonfüreden 1925 nov. 20. 
Béthi Lajos, orvos, megh. Bécsben 1924 
Réthly Antal, meteorológus, 1923. a buda

pesti egyetem közgazdaságtud. karán az éghaj
lattan, tárgykörből magántanári képesítést nyert. 
1925-ben a konstantinápolyi meteorológiai inté-
síet igazgatójának hívták meg. 
' Réthy Mór, matematikus, megh. Budapesten 

1925 okt. 16. 
Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvény

társaság (1. XVI köt.). Jókai Mór születésének 
százéves évfordulója alkalmával a Jókai Cente
náriumi Bizottság megbízásából a Franklin Tár
sulattal együtt kiadta Jókai Mór műveit 50 kö
tetben (centenáriumi kiadás). Kiadásában jelennek 
ineg újabban a népszerű kiváló írónő: Erdős 
Renée müvei. Sajtó alá rendezte Tolsztoj Leó gróf 
centenáriumi kiadását. 

Révay Mór János (1. XVI. köt.), megh. 1926 
júl. 7. Mint e Lexikon főszerkesztője, szerkeszté-
sileg még előkészítette ezen befejező kötetet, de 
már nem adatott meg neki, hogy megérje élete 
főművének befejezését. Újabb müvei: Jókai és a 
inagyar ügy külföldön; Jogeset a szerzői jog 

"köréből; A Révai Nagy Lexikonának története. 
Francia nyelven: Jókai et la cause hongroise á 
l'étranger. 

Révay József, klasszikus filológus (1. XVI. 
köt). 1927-ben a Magyar Könyvkereskedők Egye
sületének főtitkára lett. A már felsoroltakon kí
vül írt munkái latin nyelvtanán és olvasókönyvén 
kívül: a Szentek legendái (1926); Peironius és 
kora (1927). Sok fordítása jelent meg, köztük 
nevezetesebbek: Apuleius, Ámor és Psyche; 
Lukianos, Csodálatos utazás; Papini, Krisztus 
története; Croce, A politika elemei; Hugó, A nyo
morultak ; számos értekezést írt magyar, német, 
olasz, amerikai folyóiratokba. 

Révész, 1. Béla, író és hírlapíró kétkötetes 
nagy munkája, Ady tragédiája 1924. jelent meg. 
Egyéb műve: Orkán (1924). 

2. R. Imre, ref. egyházi író, újabb műve: Az 
ige fénye (1923); A keresztyénség^ története (1925); 
A magyarországi protestantizmus története 
(Budapest 1925); R. I. élete (Debrecen 1926). 

3. R. Imre, festő, a XVI. kötetben fel
soroltakon kívül nevezetesebb képei: Petőfi a 
nép között (Petőfl-ház); Alföld (kir. palota); 
Petőfi illusztrációk (Szana T. díszkiadásához); 
•Imádság (A Nemzeti Bank tulajdona); Gyanus 
alak (Szegedi múzeum); Osztozkodás (Szépmű
vészeti múzeum); Munkában (Kecskeméti mú
zeum) stb. 

4. í í . Mihály (1. XVI. köt.), szocialista hírlap
író, 1924 óta a Szocializmus tudományos folyó
irat szerkesztője. Újabb munkái: Szocialista köz
ségipolitika gyakorlatban (1924); Somogyi Béla 
élete és munkássága (1925). 

•Révész Ferryman Ferenc, festő, szül. 1893. 
Sok évig Angliában dolgozott, Budapesten 1923. 
>ítmt fel a Belvedereben rendezett kiállításán. 1923. 

Rhodesia 
New Yorkba költözött, ahol a Brooks-School zene
termének freskóit festette. 

Revizorok (XVI. köt.). Újabban mindig nagyobb 
mértékben jelentkezik az a szükséglet, hogy a 
vállalatok egész ügykezelését, adminisztrációját 
és organizációját kívül álló elsőrendű szaktekin
télyek ellenőrizzék, felülbírálják. A revizor nem
csak egyszerű könyvvizsgáló, nem is ellenőr, aki 
az egyes tételek elszámolását mechanikusan kon
trollálja, hanem gazdasági, pénzügyi és szervezési 
tanácsadó, aki nagy tapasztalatainál és tudásánál 
fogva hivatva van arra, hogy a vállalat akadály
talan működését biztosítsa és zökkenésektől meg
óvja. Angliában már évszázadok óta működnek 
ilyen hites R. 1926-ban a Közgazdasági Egyetem 
vette fel programmjába a revizorképzést, a Bu
dapesti Kereskedelmi és Iparkamara pedig meg
szervezte a kamarai hites R. karát. 

Reymon^TFZaítoiaw, lengyel író, megh. 1925 
dec. 5. 1924-ben az irodalmi Nobel-díjjal tün
tették ki. 
*Reynaud (ejtsd: rejnó), Ernest, francia költő, 

szül. 1864. Eleinte a szimbolikus irány híve volt, 
amelynek elméletét La mélée symboliste című 
tanulmányában fejtegette. Később Moréasszal 
együtt alapította az École románét. 
*Rezek Román, író, újságíró, szül. 1880 jan. 1. 

Az irodalomban 1904. lépett fel novelláival, 
dramaturgiai és művelődéstörténeti tárcáival, 
amelyek az elméleti kérdésekben való jártasság
ról tesznek tanúságot. Ezeken kívül regényeket 
és nagyobb elbeszéléseket ír, melyek közül a 
Galamb Pé,ter címűt a Kisfaludy-Társaság 1914. 
a Széher Árpád díjjal jutalmazta. Két nagyobb 
regénye van: A pesti arszlán (1924), hőse Kuthy 
Lajos; alapos tanulmányok után arról a társa
dalomról ad képet, amelynek Kuthy, az abszo
lutizmus korának népszerű regényírója volt a 
középpontja. A Magda (1925) modern miliőben 
játszik, egy készülő nagyobb regény bevezetése. 

Rheinhausen, Hochemmerichhez tartozó köz
ség, virágzó iparral. 

Rheophil állatok (Moi.), azok az édesvízi álla
tok, melyek az erős áramlású vizekben (pl. gyor
san folyó hegyipatakokban) tartózkodnak a leg-
örömestebb. Ellentétei a limnophil állatok, 
melyek a csendesen folyó vizek lakói. 

Rhin, két département Franciaországban: 1. 
Bas-Rhin, ter. 4786 km2, (1921) 651,686 lak. 2. 
Haute-Rhin, ter. 3508 km2, 468,943 lak. 

*I£Isinoesírns (állat), 1. Cephalomyia. (XX. k.) 
*Rhodes (ejtsd: ródsz), James Ford, amerikai 

történetíró, szül. Clevelandban 1848 máj. 1. 
Amerikai és európai egyetemeken tanult. Fonto-
sabb munkái: Historyof the United States from 
1850 (8 köt., 1893-1919); Historical essays (1909); 
Lectures on the American civil war (1912); Bi-
story of the civil war (1917): The McKinley and 
Roosevelt administration (1922). 

Rhodesia, brit gyarmat Dél-Afrikában a dél
afrikai főbiztos hatásköte alatt, két részből áll: 
1. Dél-R. (Southern-R.), ter. 386,000 km2, (1921) 
899,573 lak., ebből 33,620 fehér. Fővárosa Sális-
bury, 3000 lak. Dél-R. legújabb alkotmánya 
1923-ból való. Eszerint az angol királytól kine
vezett kormányzóé a legfőbb hatalom, ő a 6-tagú 

50* 
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végrehajtó tanács (Exeeutive Council) elnöke. 
A tervezett törvényhozó gyűlés (Legislative 
Assembly)abennszülöttek ügyeivel s az alkotmány-
változtatásokkal foglalkozhat. — 2. Eszak-R. 
(Northern-R.), ter. 754,000 km*, (1921) 983,338 
lak., ebből 3634 fehér. Fővárosa Livingstone. 
Északi-R. alkotmánya 1924-ből való és csak abban 
különbözik Dél-R.-étól, hogy a végrehajtótanács 
öttagú, a törvényhozó testületnek pedig 9 hiva
talnok és 5 választott tagja van. 

Khorer László, orvos, 1923. a pécsi Erzsébet 
tudomány-egyetemen az orvosi fizika nyilvános 
rendes tanárává neveztetett ki. Újabb műve: 
Atomok, molekulák, kristályok (1924). 

Rhys, Jone, angol filológus, megh. Oxfordban 
1915 dec. 16. 

*Riadó zászlóaljak, 1918 őszén Bartha hadügy
miniszter akarta felállítani karhatalmi célokra 
az ország belső rendjének helyreállítására, a 
szocialisták azonban megakadályozták a tervet. 

*Ribeirao Preto, város Brazília Saö Paolo 
államában, (1920) 126,796 lak. 

* R Í b e m O J l t - D e S s a Í g n e s (ejtsd: ribmoE-desszény), 
Georges, francia költő, szül. 1884. Festőnek ké
szült, majd dadaista verseket kezdett írni. Bmpe-
reur du Chine c. egészen újszerű darabja nagy 
feltűnést keltett. 

Richepin, Jean, francia költő, megh. Paris
ban 1926 dec. 12. 

Richmond, William Blake, angol festő, megh. 
Hammersmithben 1921 febr. 11. 

Riehl, Alois, német filozófus, megh. Neubabels-
bergben 1924 nov. 20. 

Riemami, Hugó, német zenetudós, mega. Lip
csében 1919 júl. 10. 

Rilke, Rainer Mária, német költő, megh. 
Montreuxben 1926 dec. 29. 

Ripka Ferenc, gázgyárigazgató, 1924 aug. 
Budapest székesfőváros kormánybiztosa, 1926 
júl. 11. főpolgármestere lett; 1927. kinevezték a 
felsőház tagjává. 

Rippl-Rónai József, festő, 1926. felhívást ka
pott, hogy önarcképét a firenzei Ufflzi-képtár szá
mára fesse meg. 

Ritchie, Anna Isábella, angol irónő, megh. 
Freshwaterben, Wight szigetén 1919 febr. 26. 

Rivas, Nicaragua köztársaság egyik tarto
mánya, ter. 2580 km2, (1920) 31,090 lak. Fővárosa 
R., 15,900 lak. 

*Rivers, William Halse, angol pszichológus 
és etnológus, szül. 1864., megh. Cambridgeben 
1922 jún. 4. A kisérleti pszichológia tanára volt 
Cambridgeben. Rósztvett egy ausztráliai expe
dícióban, amelyről értékes néplélektani tanulmá
nyokat írt. Műveiben a pszichopatológiát illetőleg 
Freudtól eltérő álláspontot foglal el. Jelentéke
nyebb munkái: The Todas (1906); Hist. of melane-

» sian society (2. k. 1914); Instinct and the uncons-
cious (1920); Psychology and politica (1923); Me
rt icine, magic and religion (1924); Social oi'ganism 
(1924). 

Riviére, 1. Briton, angol festő, megh. London
ban 1920 ápr. 20. 

*2. R., Jacques, francia író, szül. 1886., megh. 
1025. A Nouvelle Revue Francaise titkára, 1919 
-Ln szerkesztője volt. Aimóe e. regényt is írt, 

sokkal jelentősebbek azonban irodalmi és művé
szeti kérdésekkel foglalkozó essayi. 

*Riza Pahlavi, perzsa sah, szül. Savad Kuhhan 
1877. Tábornok volt s fölkelést támasztott; 1921. 
elfoglalta Teheránt, hadügyminiszter s hadsereg-
főparancsnok, 1923. miniszterelnök lett s több 
reformot valósított meg. 1924-ben a sah elutazása 
után őt bízták meg a kormány vezetésével arra 
az időre, amíg az alkotmányt megváltoztatják. 
1925 dec. 13. Perzsia sahjának választották meg 
s a Pahlavi dinasztiát törvényesen elismerték. 
1926 ápr. 25. Teheránban megkoronázták. Pia, 
Shahpur Mohamed Riza, trónörökös (vahliad). 

Rjazan, kormányzóság Szovjet-Oroszország
ban, ter. 46,600 km2, (1920) 2.668,724 lak. Fővá
rosa R., 41,454 lak. 

•Robinson, 1. Fdwin Arlington, amerikai 
költő és regényíró, szül. Head Tideben 1869 dec. 
22. 1922-ben a Pulitzer-díjat nyerte meg. Művei: 
The torrent and the night before (1896); The 
children of the night (1897); Capt. Craig (1902); 
The town down the river (1910). Regények: Van 
Zorn (1914); Porcupine (1915). Színmüvek: The 
men against sky (1916); Merlin (1917); Lancelot 
(1920); The three taverns (1920); Avon's harvest 
(1921); Colleeted poems (1921); The man who died 
twice (1924); Dionysos in doubt (1925). 

*Roboz Andor, tanár, ifjúsági író, szül. Nagy
váradon 1869 jan. 18. Középiskolai tanulmányait. 
Nagyváradon elvégezvén, a budapesti egyetemen 
és a párisi Sorbonne-on filozófiát hallgatott. 
1900-ban a budapesti VI. kerületi áüami főreál
iskola tanára és az Athenaeum könyvkiadó tár
sulat lektora lett. Fordított keleti, különösen 
héber költők műveiből. A magyar ifjúsági iro
dalomnak egyik legszorgalmasabb művelője. 
Mintegy 50 kisebb-nagyobb képes gyermekverse* 
könyve jelent meg. Önállóan megjelent nagyobb 
ifjúsági munkái: Történetek az iskolából (Buda
pest, é. n.); XII. Nyuszkó 0 Felsége birodalmá
ban (u. o. 1920); Nl£. M. O. (reg. a diákéletből, 
u. o. 1923); Klárika iskolás évei; A babatündér 
(u. o. 1924). 

Ródus (gör. Rhodos, ol. Rodi), az Olaszország
hoz tartozó Dodekanézosz legnagyobb szigete, 
ter. 1404 km2, (1922) 41,571 lak. Fővárosa és ki
kötője R., 16,153 lak. 

•Rodziewicz, Marja, lengyel írónő, szül. 1864. 
Regényei, amelyek közül a Dewajtio cimű a leg
kiválóbb, hazájában nagy népszerűségnek örven
denek. Magyarul megjelentek: Anima vilis (1918); 
Lengyel sors (ford. Tomcsányi János, 1922). 

Rodzjanko, Michail Vladimirovics, orosz 
politikus, megh. Szibíriában 1924 jan. 24. Hátra
hagyott műve: Reign of Rasputin (1927). 

Roeber, Fritz, német festő, a düsseldorfi mű
vészeti akadémia igazgatója, megh. 1924 máj. 

Roermond, város Hollandiában, (192*) 13,8581. 
Roethe, Gnstav, német irodalomtörténész, 

megh. GasteLnban 1926 szept. 
*Rohringer Sándor, mérnök, szül. Kassán 1868 

márc. 28. A budapesti műegyetemen műszaki ok
levelet nyervén, állami vízügyi szolgálatba lépett. 
Tervezte és vezette a Reesina folyó szabályozását 
Fiúméban, majd a besztercebányai és kassai 
kultúrmérnöki hivatal főnöke volt, innen a föld-
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mívelésügyi minisztériumba került, majd mint 
miniszteri tanácsost 1923. a műegyetem vízépítési 
tanszékére rendes tanárrá nevezték ki. 1924-ben 
megbízták a pestvármegyei Dunavölgylecsapoló 
és öntöző társulat miniszteri biztosi teendőivel. 
Főbb cikkei: Mederrendező munkálatok a Vág 
folyó felső szakaszán (Vízügyi Közlemények, 
19Ó8); Néhány külföldi hegyi folyó szabályozása 
(u. o., 1914); Néhány külföldi vízerötelep (u. o. 
1914); Kultúrmérnöki munkálatok a Felvidéken 
<u. o., 1915); Hidraulikai számítások c. kötete 
1926. jelent meg. 
*Rojtosfarkúak (áiiat), 1. TJiysanura. (XVIII. 

kötet.) 
Rokkantellátási adó. A földadó, házadó, tár

sulati adó, tantiémadó, általános kereseti adó, 
jövedelem- ós vagyonadó fizetésére kötelezettek 
ezen adók együttes összege alapján kivetett pótadó 
jellegű R.-t is kötelesek fizetni. Az adótétel foko
zatosan emelkedik az említett alapadók együttes 
összegének nagysága szerint 1%-tól 5%-ig, 
240 pengő évi alapadó esetén már eléri az 
5°/o_°t. A R. kivetése céljából az adóköteles nem 
ad külön bevallást, az adót a községi elöljáró
ságok (városi adóhivatalok) vetik ki évenként, az 
adóösszegről az adózó az adóívből szerez tudo
mást. Az alapadók változása esetén a R. téte
lét is újra kell megállapítani. A R. kivetése ellen 
az adóív kézbesítésétől számított 15 nap alatt a 
pénzügyigazgatósághoz tehet fellebbezni, mely
nek határozatát a közigazgatási bírósághoz lehet 
panaszolni. A R.-ból származó bevételeket a hadi-
• rokkantakra és egyéb hadigondozottakra, valamint 
a vitézségi érempótdíjak megváltására kell for-

.dítani. 
Rokkantügy, í. Hadigondozás. 
Rolland, Bomain, francia író. (XVI. köt), újabb 

művei: Mahatma Ghandi (1924); L'ame enchentée 
(1922); Voyage musical aux pays des passé 
(1919); Les précurseurs (1919); I/été (1925). Ma
gyarul újabban megjelentek a Jean Christoph-
sorozatból: A ház (ford. Gyergyai Albert, 2. 
kiad., 1925); A barátnők (ford. Zolnai Béla) ; 
Az égő csipkebokor (ford. Kosáryné Béz Lola, 
19.24); Az út vége (ford. u. a., 19á4). Egyéb ma
gyarul megjelent művei: Az elvarázsolt lélek; 
I. Annette ós Szilvia (ford. Benedek Marcell,. 
1923); Zenei miniatűrök (ford. n. a., 1924); Handel 

<{ford. u. a., 1925); A szerelem és a halál játéka 
{ford. Kállay Miklós, 1925). V. ö. J. Romain(19l8); • 
Debran R. initiateur de defaitisme (1918); 
Kuechler (1919); St. Zweig, R. (1922); Bonnerot, 
R. (Paris 1922). 

Romains (ejtsd: romén), Jules,valódi nevén Louis 
Parigoule, francia költő, szül. Saint-Julien-Chap-
teuilben (Velay) 1885 aug. 26. A Duhamel és 
Vildrac alapította «créteüi apátságban* tömörült 
új költői iskola, az ú.4n. unanimieták feje. Művei: 
L'áme des hommes (Í904); Le vie unanime (1908); 
Mórt de quelqu'un (1911); Odes et priéres (1913); 
Les copaips (1913); Burope (1919);, Cromedeyre-
le-vieil(1920); Lucienne (1922); Le bourg régénéré 
(1920); Trouhadec saisi par la débauche (1922); 
Knock (1925). Budapesten bemutatták a Knockot 
(Magyar-Szinház, 1924) és a Diktátort (Nemzeti 
Színház Kamara Színháza, 1927). 

Román Miklós, építész, szül. Budapesten 1879. 
Tanulmányait a budapesti műegyetemen befe
jezvén, állami ösztöndíjjal olaszországi tanul
mányutat tett. Midőn 1903. a győri kereskedelmi 
és iparkamara tervpályázatán I. dijat és meg
bízatást nyert, építészi irodát nyitott, melyből 
számos díjnyertes terv és egyéni jellegű fővárosi 
nagy bérház került ki. Számos középület is 
(aszódi izr. templom, siófoki városház, Kaszab 
poliklinika, gyermekbíróság stb.) épült tervei 
szerint. 

Románia, királyság, földrajzi, népességi stb. 
leírását 1. XVI. köt. 

Története: A Bratianu-kormány úgy a pa
rasztpártot, mint a progresszíveket és az ezekre 
támaszkodó Avarescu tábornokot szemben ta
lálta magával. Bratianu alkotmányos és köz
igazgatási reformjait mégis végig megvaló
sította. 1925 december hó 31-én a helyzetet 
súlyossá tette Garol trónörökös hivatalos le
mondása a trónról, melyet Romániából tá
vozva, Velencéből intézett a királyhoz. 1926 
január hó 11-én mindkét kamara úgy döntött, 
hogy Carolnak a görög királyi hercegnővel kö
tött házasságából született kiskorú gyerme
kére, Mihai hercegre ruházták a trónöröklés 
jogát, oly módon, hogy trónra jutása esetén 
egy régenstanács gyakorolja nevében a királyi 
jogokat. 1926 márciusában Bratianut a nemzeti 
parasztpárt megbuktatta és helyét Avarescu 
foglalta el. Avareseut az erdélyi politikusok 
és nemzetiségek is támogatták. Avarescu első 
dolga volt, hogy a francia barátság mellett 
az olasz szövetséget is kimélyítse, amit Musso
linivei történt megállapodásával 1926. év nya
rán biztosított. Az Avarescu-kormány azon
ban rövid életű volt és helyét újból Bratianu 
foglalta el 1927 június végén. Ékkor követ
kezett be (július 20-án) a király halála. Fer
dinánd király halála után a trónöröklési rend 
értelmében a háromtagú régens-tanács (Ni-
colae főherceg, a bukaresti patriarcha és a 
semmítőszék elnöke) vette át a kormányzást 
Mihai király kiskorúságának idejére. V. ö. 
Kiritescu, Istoria razboiului (1924); Jorga, 
Regele Ferdinánd (1924); u. a. Regina Maria 
(1924); Sisesti Jonescu, La reformé agraire en 
Roumanie. 

Romanones, Alvaro de Figueroa y lorres, 
conte spanyol államférfiú. 1918—19. ismétel
ten miniszterelnök, 1922—23. igazságügymi
niszter volt. Primo de Rivera diktatúrája alatt 
visszavonult, de több izben kifejezést adott ellen
zéki érzelmeinek. 1926-ban a tüzértisztek láza
dása alkalmával őt is gyanúba vették, mire el-
•menekült. Vagyonát azonban nem merték lefog
lalni, csupán pénzbirságra ítélték. A parlamenti 
rendszer védelmében munkát is ír t : Las respon-
sibilidades politicas del antiguo régimen de 1875 
a 1923 (1924). 
•Romek Árpád, festő, szül. Budapesten 1883 

ápr. 22. Budapesten tanult és több kiállításon 
aratott sikert csendéleteivel. A virágok, porcellá-
nok, üvegek ábrázolásának finomságával tű
nik ki. 
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•Romsauer Lajos, mérnök, szül. Malackán 1879 
aug. 23. Sátoraljaújhelyen, majd Budapesten 
volt tanár, 1909. műegyetemi magán-, 1922. 
rendkívüli, 1924. rendes tanár lett. Főbb müvei: 
A harmadrendű térgörbe (Budapest 1908); Áb
rázoló geometriai példatár (u. o. 1917—18, 
2 köt.); Ábrázoló geometriai repetiiórium (u. 
o. 1923). 

*Rosadi, Giovanni, olasz politikus és jogtudós, 
szül. Luceában 1863-ban. 1903-tól képviselő, 
1914—1916-ig közoktatásügyi államtitkár, 1924. 
szenátor lett. Kiváló szónok is volt. Főbb mnnkái: 
I poeti in parlamento; Letture Dantesche; Dopo 
Gesú és II processo di Gesú, mely utóbbi leg
híresebb munkája Boros Ferenc magyar fordí
tásában is megjelent (1927). 

Roscher, Wilhélm Heinrich, német klasszikus 
filológus, megh. Drezdában 1923 márc. 9. 

*Rosenmayer Ferenc, festő, szül. Budapesten 
1866., megh. u. o. 1912 máj. 3. A Képzőművészeti 
Főiskolán és a müncheni akadémián végezte ta
nulmányait s Újpesten letelepedve, magyar nép-
életképeket, városképeket festett. Az utóbbiak 
közül néhány a Fővárosi Múzeumba került (Vám
háztéri piac, A budai hóhér háza, A régi város
háza stb.). 

Rosenthal, 1. Berlin-Rosenthal. (XX. köt.) 
*Roseth Arnold, klasszikus filológus, szül. 

Márkus-Csepánfalván (Szepes vm.) 1859 szept. 7. 
A budapesti egyetemen elvégezvén tanulmányait, 
Szolnokon és Budapesten tanárkodott. 1911-ben 
tanárképzőintézeti rendes tanár lett Budapesten. 
Tanügyi cikkeken és könyvbirálatokon kívül főbb 
értekezései: Homerosi hasonlatok (Tanáregyesü
leti Közlöny, 1882); Kreon az Antigonéban 
(Aradi isk. ért., 1886—6); Az interest és con-
structiója (Nyelvtud., 1915); A görög infinitivus 
absolutus eredete (u. o. 1917), u. e. németül is; 
The American Journal of Philolog. (1922). Irt 
latin és görögnyelvi tankönyveket is. 

*Roska Márton (barczánfalvi), archeológus, 
szül. Magyarköblösön (Szolnok-Doboka vm.) 188Q 
júl. 10. Az egyetemet Kolozsvárott és Bécsben 
végezte és 1901. az Erdélyi Nemzeti Múzeum 
érem- és rógiségtárába került. 1914. a kolozs
vári egyetemen az ősrégészet magántanára 
lett. Helyét a román uralom alatt sem hagy
ta el. Főbb müvei: A középtengeri kultúra 
hatása Magyarország újabb kőkori temetke
zéseire (Erdélyi Múzeum, Kolozsvár 1908); 
A palaeolithikum kérdésének mai állása (u. o. 
1909); Ásatások aperjámosi Sánchalmon (Föld
rajzi Közlemények, 1909); Ásatások a pécska-
szemlaki határban levő Nagysáncon (Dolgoza-
tok-Travaux, u. o. 1912); Á tárgyi néprajz 
köréből (Dolgozatok az Erdélyi Múzeum érem- és 
régiségkönyvtárából); A tűz (Erdélyi Muzem 
Egyesület vajdahunyadi vándorgyűlés Emlék
könyve, 1912); A diluviális ember nyomai a 
csoklovinai Cholnoky-barlangban (Dolgozatok-
Trayaux, 1912); Az őskori temetkezések zsugo
rító módja okáról (Erdélyi Múzeum, u. o. 1913); 
Árpádkori temető Vajdahunyadon (Dolgozatok-
Travaux, 1913); Ujabb adatok Magyarország 
pálasolithikumához (1913); Bevezetés az őskorba 
fn. o. 1913); Árpádkori temető Várfalván (Dolgo-

zatok-Travaux, 1914); Kelta temető Balsán(D<A-
gozatok-Travaux, 1914); Ősrégészeti tallózások 
Galíciában (Dolgozatok-Travaux, 1919); A 9-es 
szám az erdélyi románok néphitében (Dolgoza
tok-Travaux, 1919); Az ősrégészet kézikönyve. (I. 
köt.,a régibb kőkor, Kolozsvár 1926.) Több kisebb, 
cikke jelent meg a néprajz és ősrégészet köréből 
magyar és német folyóiratokban. 

Rosnyai Dávid, Apafi erdélyi fejedelem utolsó 
török deákjának Horologium Turcicumát először 
Dézsi Lajos adta ki (Régi Magyar Könyvtár, Bu
dapest 1926). 

•Rotenburgi János diák magyar nyelvmes
tere az 1418—1422 közti évekből, a bécsi volt 
cs. és kir. udvari, most Nemzeti Könyvtár 3523. 
sz. latin kódexébe jegyzett magyar nyelvemlék, 
írója egy német diák, ki Zsigmond császár és-
király korában a csehországi Nikolsburgban ki
tört huszita zavargások elől Budára menekült és 
itt magyarul kezdett tanulni. Tractatus de specie-
bus constructionum c. 1418—1422 közt Iglauban 
és Nikolsburgban írt tankönyve egy lapjára néme
tes ortográfiával feljegyezte a számára legszük
ségesebb magyar szavakat és mondásokat. Szó
kincse az evésre, ivásra, élelmiszerekre, mosásra, 
éjjeli szállásra és egyéb testi szükségletekre,, 
ruhadarabok, házi eszközök és fegyverek ne
veire szorítkozik. Számos obscen kifejezést és 
szabadszájú kiszólást is leír s e tekintetben. 
a magyar nyelvkincs legrégibb ilynemű szó
tári adatait szolgáltatja. Felfedezte 1923. Ja-
kubovich Emil magyar nemzeti múzeumi igaz-
gatóőr, a bécsi cs. és kir. udvari gyűjtemények
ből a trianoni békekötés értelmében Magyar
országnak itélt kultúrjavakat felkutató bizott
ság tagja. Nyomdafestéket nem bíró szövegrész
letei miatt mindezideig kiadatlan. V. ö. Magyar 
Nyelv, 1924. 

Róth Károly (telegdi), geológus, 1926. egye
temi magántanárrá habilitálták. 

*Rothermere, Harold Sidney Harmswortk, 
viscount, angol uiságkiadó, Northcliffe viscount 
testvére, szül. Hampsteadben 1868 ápr. 26. 
1918-ban viscount lett. Résztvett a londoni Eve-
ning News reorganizációjában, majd a Daüy Mail 
igazgatója volt, később részesedést szerzett a 
Timesban is. Lloyd George kormányában 1917. 
légügyi miniszter volt. 

Rotor-hajó az, amely a vitorlázatát a fedélze
ten merőlegesen álló és tengelyük körül gyorsan 
forgatható hengercsövekkel helyettesíti a szél 
hajtóerejének jobb kihasználása végett. A E. 
Flettner Antal német mérnök találmánya,, ki 
már a világháború alatt kitűnt a nagy német 
hadi léghajók szerkesztése körül; kézierővel már 
nem végezhető kormányzásukhoz felhasználta az 
áramló levegőt. Ezt a Flettner-kormányt alkal
mazták utóbb vizi hajókon is. Aerodinamikai 
tapasztalatai arra indították, hogy megkísérelje 
a merőleges, merev, de irányítható és a repülő
gépek szárhyfelületeinek profiljához hasonlóan 
alakított fémlemezekkel pótolni a hajók vitor
lázatát, amellyel nem használhatják ki gazdasá
gosan a szél erejét s kozelése sok embert kivan. 
Ezzel azonban fel kellett hagynia, mert nagy vi
harban a be nem vonható, fám-vitorlák, foldöntbt-
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ték volna a hajót. Közben, 1923 közepén, érint
kezésbe lépett Prandtl L. egyetemi tanárral, a göt-
tingeni aerodinamikai intézet igazgatójával, aki 
az ú. n. Magnus-hatás tanulmányozása végett 
kísérleteket végzett. Magnus német fizikus 
ugyanis már 1852. megállapította, hogy a kilőtt és 
tengelye körül sebesen forgó ágyúlövedék éppen 
a saját forgása és a szemben talált légnyomás 
együttes hatása alatt tér el oldalvást pályájának 
síkjából. A forgó hengerre ráirányított áramló 
lóg belső súrlódási viszonyai úgy módosulnak 
az álló hengerrel szemben, hogy a hatóerő ere
dője a hengerre az áramlási iránytól eltérő oldal
nyomást gyakorol. Ezt használta fel Plettner, 
midőn 1924. a kiéli Germania hajógyárban át
alakította a Buckau vitorláshajót K.-vá. Ez a 
t>32 tonna hordképességű kísérleti hajó két rotort 
vagyis forgatható hengert kapott 2'8 m. átmé
rővel és 15-6 m. magassággal; a forgatást roto
ronként külön 15 lóerős elektromotorok eszkö
zölték, melyeket a hajóhídról egy ember kezel
hetett. A rotorokat mindkét irányban s egymás
sal ellenkezőleg is lehet forgatni. A vitorlák 
kezelőszemélyzete ekkép feleslegessé válik. Szél
csendben vagy szűk hajóúton a R. nem rótorai-
val, hanem egy hajócsavar hajtóerejével halad, 
melyet olajmótor hajt. A gyorsan forgó rotorok 
10-szer oly nagy vitorlafelületet pótolnak, mint 
amilyen nagy a palástjuk. A «Buckau» próba
járatai technikailag jól sikerültek, de kétséges 
maradt, vájjon a R.-üzem tényleg gazdaságos-e. 
Ezért a német birodalmi hatóságok ösztönzésére 
á Weser rt. egy nagyobb R.-t épített 2830 tonaa 
hordképességgel, a Barbarát, melynek három ro
torja van, egyenként 4 m. átmérőjűek és 17 m. 
magasak. Minden rotort egy-egy 40 lóerős elek
tromotor hajt percenként maximális 160 forgás
sal. A hajócsavart két, 530 effektív lóerős olaj
gép hajtja. A rotorok két végén itt is, mint a 
Buckau R.-n, a hengervégeken fellépő hátrá
nyos légbeáramlások elhárítása végett karima-
szerűén kiálló korongok vannak. Ezt a hajót a 
Földközi-tengeren szolgálatban gyakorlatilag ki
próbálják ; csak azután mondható végleges Ítélet 
a R.-ról. 

Rotschild, Nathaniel, báró, öngyilkos lett 
1923 októberben. 
*Rotter Károly, mérnök, Máv. főfelügyelő, a 

Máv. hídosztályának főnöke, szül. Bécsben 1867. 
A műegyetemet Budapesten végezte. 1889-ben az 
osztrák-magyar államvasút-társaság szolgálatába 
lépett, majd e vasút államosításával a magyar 
államvasutak szolgálatába került. 1892-ben Ma
gyarország első gurítódombos, modern rendező-
pályaudvarát tervezte meg Pozsonyban, 1895. pe
dig a károlyváros—fiumei vonalon fekvő Li-
esánka-viadukt hídszerkezetének kiváltását ter
vezte meg és hajtotta végre. Ez volt az első 
nagyobbszabású ilynemű munkálat Magyarorszá
gon. 1917-ben a hídvizsgáló osztály főnöke lett, 
1823- pedig az előbbi osztállyal egyesített híd-
sisartoesztü osztály vezetésével bízták meg. Vasuti 
mCteaafci kérdésekről magyar és német szakfolyó
iratokban tí'ibb cikke jelent meg. 
.. *Rotind, Mtsd: raanű), John Horace, angol tör
ténész, szül. Brigütonban 1S54 febr. 22. Egyéni 

felfogása a históriai szemléletben új utakat tört. 
Fő művei: Antiquary (1883); Feudal England 
(1895); Calendar of documents (1899); Studies in 
peerage and family history (1900); Peerage and 
pedigree (1910) stb. 

Roux, Wilhelm, német anatómus, megh. Hal
léban 1924 szept. 15. ' - - . , . 

Royce, Josiah, amerikai filozófus, megh. 
Cambridgeben (Massachusetts) 1016 szept. 14. * 

Roznava = Rozsnyó. 
Rózsahegyi Kálmán, színművész, 1923 tava

szán a Nemzeti Színház örökös-tagja lett; 1926 
nyarán Amerikában vendégszerepelt." 

Rózsavölgyi Gyula, megh. Budapesten "1924 
ápr. 4. 
*Röck, 1. Gyula (kelenföldi), mérnök, gép

gyáros, szül. Budapesten 1851 jan. 1., megh. u. o. 
1925 aug. 1. Főiskolai tanulmányait a zürichi 
műegyetem hldépítészeti szakosztályán végezte. 
Miután egy bécsi hídépítővállalat szolgálatában 
a salzburgi hídépítést vezette, 1878 óta atyja 
gyárában működött, hol 1882. atyja halála 
után bátyjával, Istvánnal a gyár vezetésében osz
tozkodott. 

*2. R. István, a Rock gépgyár alapítója, szül. 
Kőszegen 1773., megh. Pesten 1850. Az eleinte 
szerény keretek közt mozgó Szervita-téri kis mű
helyét folyton bővítve, 1816-ban mezőgazdasági 
gépgyárrá alakította át s gyártmányait a Du
nán Szerbiába, Romániába ós Törökországba is 
szállította. 

*3. R. István (kelenföldi), gépészmérnök, gép
gyáros, szül. Budapesten 1847., megh. u. o. 1916. 
Tanulmányait részben a budapesti, részben a 
zürichi műegyetemen végezte. Egyideig külföldi 
híresebb gépgyárakban működött, majd hazatérve 
a Rock gépgyárat az első ilynemű hazai valla^ 

I latok sorába emelte. A gőzgép és kazántechnika 
terén nevéhez számos újítás fűződik. Ö létesítette 
az országban az első jéggyári ós hűtőtelepek gépi 
berendezését. A hazai ipar fejlesztése körüli ér-

; demei elismeréséül több kitüntetésben részesült. 
Midőn cége 100 éves fennállását ünnepelte és ezzel 
egyidejűleg új gyártelepót 1902. Kelenföldön fel
építette, kelenföldi előnévvel magyar nemességet 
kapott. 

*4. R. István János, szül. Pesten 1813., megh. 
u. o. 1882. 1841-ben átvévén apja üzletét, eleinte 
mezőgazdasági szerszámokat gyártott. A szabad
ságharc idején a honvédcsapatok szükségleteit 
látta el, 1857. a Soroksári-utcában rendezett be 
gyárat, amelyben már cséplő- és nyomdagépeket, 
1861-től kezdve pedig lokomobilokat is gyártott. 
Négy fia, közül István és Gyula vették át apjuk 
halála után a gyár vezetését és fejlesztették 
naggyá. 

Röntgenspektroszkópia. A Röntgenfény hul
lám hosszúságára vonatkozólag először azokból 
az elhajlási jelenségekből merítettek tudomást, 
melyeket Hága, Wind és Pohl egy Röntgenfóny-
nyel megvilágított keskeny rés mögött figyeltek 
meg. E megfigyelések alapján a Röntgenfény hulr 
lámhosszúságának nagyságrendjéül 10—9 cm, 
adódott, ami a látható fény hullámhosszúságának 
körülbelül tízezred része. Ily nagyságrendű hullá
moknak mesterséges rácsokkal (L Optikai rács1. 
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XII. k.) való elhajlitására gondolni sem lehetett. 
M. von Jjaiie azonban rámutatott, hosry a Rönt
genfény elhajlitására alkalmas rácsokat készen 
kapunk a természetben. A mineralógusok (Schön-

fiies,Bravais) ugyanis már 
régen tanitották.hogyakris-
tályok szabályos alakja on
nan ered, hogy a kristályt al
kotó molekuíák, illetőleg ato
mok egy szabályos térbeli 
rács pontjaiban helyezked
nek el. A kristályok sűrű
sége, valamint a Loscmnidt-
féle szám alapján állan
dóinak, vagyis két szom

szédos rácspont távolságának nagyságrendjéül 
10~~8 cm. adódott. Egy ily kristályrács a közön
séges optikai rácstól annyiban különbözik, hogy 
mig az optikai rács egydimenziós, vagyis mig 

az optikai rácsban a rések, a koharensen világító-
centrumok egy egyenes mentén vannak ekvidisz-
tánsan elhelyezve, addig a kristályrács három
dimenziós, vagyis pl. három egymásra merőleges 
irány mentén sorakoznak egymás mellé egyenlő 

távolban az atomok, melyek beeső Röntgenfény 
hatására másodlagos Röntgenfónyt sugárzó cen
trumokká válnak. Laue gondolatát Friedrich és 
Knipping (1912) valósították meg, kik keskeny 
Röntgen-nyalábot merőlegesen kristálylemezre 
bocsátottak és a kristálylemezzel párhuzamosan 
felállított fényképezőlemezen fogták fel ós rögzí
tették az elhajlitott Röntgen-nyalábokat. Egy ily 

felvétel az 1. ábrában látható. A középen van az 
el nem hajlított nyaláb nyoma. A háromdimen
ziós és egydimenziós rács az elhajlítás szempont
jából annyiban különbözik egymástól, hogy 
míg fehér fénnyel (foly
tonos színképpel) való 
megvilágítás esetén az 
egydimenziós rács min
den irányban elhajlít 
egy-egy hullámhosszú
ságú nyalábot, vagyis 
az összes beeső színe
ket elhajlítja megfe
lelő irányokban, addig 
a háromdimenziós rács 
kiválaszt egyes hullám
hosszakat és csak azo
kat hajlítja el a nekik megfelelő irányban. 
Egy Laue-fotogramm már most két irányban 
használható fel. Ismert rácsállandó mellett ennek 
alapján analizálható a beeső Röntgenfény spek-
trális összetétele és ismert beeső hullámhosszú
ságok mellett analizálható a kristályrács szer
kezete. A gyakran használt kősókristály nátrium-
és klóratomokból épül fel. A .Na-atomok (fehér 
körök) külön és a CZ-atomok (fekete körök) külön 
egy-egy kubikus felületközponti rácsot alkot
nak (2. ábra). A kettőt egybetolva (3. ábra) 
kapjuk a kősókristály rácsát (4. ábra). Két 
szomszédos különnemű atom távolsága e rácsban 
28l4x 10—8 cm. Tovább fejlesztették a módszert 
mikrokristályok, porok analizisa céljából Debye, 
Scherrer és mások. 

Ámde a háromdimenziós rács a beeső Röntgen
fény színképéből csak bizonyos, a szerkezete és 

a beeső fényhez viszonyított irányítása által meg
szabott hullámhosszakat választ ki és hajlít el. 
Ha tehát folytatólagosan az egész színképet elö 
akarjuk állítani, a kristálynak a beesó fényhez 
viszonyított irányítását változtatni, vagyis a 
kristályt a beeső fényhez viszonyítva forgatni 
kell. A Röntgenfénynek a kristályrács által való 
szelektív elhajlítása felfogható, mint a kristály 
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•Valamely hálózati-sík rendszerén létrejött sze
lektív belső visszaverődés. Az a H sík ugyanis 
(5. ábra), mely egy B beesőnyaláb és E elhajlí
tott nyaláb által meghatározott síkra merőleges 
és felezi a B és E irányai által meghatározott 
28 szöget, mindig a kristálynak egy ú. n. hálózati 
síkja, vagyis olyan sík, mely lehetőleg sok rács
pontot tartalmaz szabályos elrendeződésben. A 
kristályt forgatva, az elhajlltott, illetőleg vissza
vert sugár kétakkora szöggel fordul el. W. H. 
Bragg és fia W. L. Bragg építettek először ily 
forgó kristályos röntgensprektometert, melynek 
vázlatos alaprajza a 6. ábrán látható. Az ít, és 
i í , részeken át beeső Röntgenfényt a K kristály 
a köralakban meggörbített FF fllmrevcri vissza. 
A forgó kristálynak sajátságos gyűjtő hatása van, 

antikatódjául nagy .Z rendszámú fémet (platina, 
wolfram, molibdén) kell választani. 

Másik, az optikai színképekkel szemben kieme
lendő eredmény, hogy röntgenábszorpciós vona-

lak nincsenek. Ha fehér röntgenfényt valamely 
anyagon, pl. ezüstlemezen át megszűrünk és a 
megszűrt sugárzást röntgenspektroszkóppal szét
terítjük, abban abszorpciós sávokat kapunk. B sáv
nak az emissziós vo
nalakhoz viszonyított 
helyzetét a K-soro-
zatnál a 8. ábra mu
tatja. Az abszcissza-
tengelyre a hullám 
hosszúság, az ordi-
nátatengelyre az ab
szorpció nagysága 
van felmérve. A szín
képben csökkenő hul
lámhosszúságok, va
gyis növekedő rez
gésszám (keménység) felé haladva, az abszorp
ció az emissziós vonalaktól függetlenül csökken 
a sorozat határáig, ott hirtelen nagy értéket 
vesz fel és azután újra csökken. Minden soro
zat határánál van tehát abszorpciós sáv, azon
ban az abszorpció éppen a határtól balra a leg
nagyobb, míg az emissziós vonalak mindig a 
határtól jobbra, a nagyobb hullámhosszúságok 
felé esnek. Az abszorpció a Z rendszám negye
dik hatványával növekedik. A Z— 83 bizmut
atom rendszáma körülbelül tízszerese lévén a 
Z = 8 oxigénatom rendszámának, egy bizmut
atom 10,000-szer annyi Röntgen-fényt abszor
beál, különben azonos körülmények között, mint 
az oxigénatom (bizmutkása, védőólomlemez, 
ólomüveg stb.). 

Röntgentechnika, újabb fejlődését az a meg
ismerés befolyásolja, hogy a röntgenüzem külö
nösen terápiai célokra annál gazdaságosabb. 

a különböző helyzeteiben különböző irányban reá 
eső ugyanazon hullámhoszúságú széttartó suga
rakat egymásután, de nem egyidejűleg a film egy 
pontjában egyesíti. 

A röntgenszínképek feldolgozása Moseley, 
Siegbahn, Maimer, Friman, Stenström nevei
hez fűződik elsősorban. Egy röntgenlámpa su
gárzásában megkülönböztetünk két részt, a foly
tonos színképü fehér röntgenfényt és erre szu-
perponálódik az antikatód anyagát jellemző vo
nalas röntgenszínkép. A vonalas röntgenszín
képekben megkülönböztetünk több sorozatot, a 
színképvonalak növekvő hullámhosszúságai sze
rint a K-, L-, M-, N- stb. sorozatokat. Moseley 
volt az első, ki rámutatott a röntgenszinkópek 
ós az elemek periodikus rendszere közötti össze
függésre, melyet a 7. ábra illusztrál. Egy-egy 
•sorozat keménysége (ami a rezgésszámmal iden
tikus fogalom) az elemet a periodikus rendszer
ben megillető Z rendszámmal lépésről-lépésre 
periodicitás nélkül növekedik. Ha tehát nagy ke
ménységű sugárzást akarunk kapni, a lámpa 
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mennél jobban megközelítjük a röntgenlámpa 
ideális üzemi feltételét, mely magas feszültségű 
egyenáramot kíván. Nem lehet persze gondolni 
70,000—100,000 Voltos akkumulátortelepekre 

i. ábra. 

vagy egyenáramú dinamókra, — bár több helyen, 
különösen Amerikában tisztán tudományos, mé
rési célokra létesültek ily berendezések — mert 
ezeknek berendezési költsége túlnagy. A meg
oldást ezért oly irányban keresték, hogy igyekez
tek az egyenirányítóit váltakozó áram lükteté
seit alkalmas módon kisimítani, A Siemens & 
Halske-féle stabilivolt-apparatura a fejlődés e^en 
irányában fekszik. Kapcsolási sémája az 1. ábrán 
látható. A T magasfeszültségű transzformátor 
szekundér áramkörébe a Vt és F2 elektronszelep
csövek (1. Katódcsövek) és a C, és C2 nagy kapa
citású sürítők vannak kapcsolva. A váltakozó-

2. ábra. 

áram egyik fólperiódusa alatt, míg N pozitív 
sarok és Mnegatív sarok, az áram a transzfor
mátor szekundér tekercséből a Vt szelepen keresz
tül a C, sűrítőbe folyhat. Tényleg csak a félperio-
duB első felében, mialatt a feszültségkülönbség 
növekedik, folyik elektromos töltés (7,-be, mert 

a feszültségcsökkenés folytán előálló visszaáram-. 
lását az elektromosságnak a Vt szelep megaka
dályozza, a Gl sűrítő így megtartja töltését. 
A másik félperiódusban, mikor N negatív és M 
pozitív sarok, illetőleg e félperiódus első felében 
feltöltődik Fa-n keresztül a C2 sűrítő, még pedig 
ugyancsak a szekundér váltakozó feszültség 
maximális értékére. Ha a sűrítők szigetelése jó, 
akkor azok ezentúl állandóan töltve maradnak. 
A és B közé kapcsolják most a röntgenlámpát, 
pl. egy Coolidge-lámpát. Ily módon tehát állandó 
áram halad ezen keresztül, a sorba kapcsolt 
sűrítők töltése ós feszültsége tehát folytonosan 
csökken. A transzformátor azonban félperiódu-
sonkint újra feltölti a sürítőket maximális fe* 
szültségi értékükre, amelyről azután újra csök
ken a feszültség a legközelebbi feltöltésig. Á 
röntgenlámpában így keletkező feszültségi és 
áramlüktetés azután a d és C, sűrítők kapacitá
sának kellő megnagyításával elegendő szűk ha
tárok közé szorítható (2. ábra). VT a transzfor
mátor maximális feszültsége, Vej az egyik, Ve, 
a másik sűrítű feszültségének, Ve az A és B kö
zötti feszültségnek lüktetéseit mutatja. A lükte
tés amplitúdója 220,000 Volt lámpafeszültség és 
10 milliampére áram mellett könnyen + 5°/o-ra 
szorítható le. 

A feszültség messzemenő állandósága mel
lett a berendezés további előnyei, hogy pl. 
200,000 Volt lámpafeszültséghez 100,000 Voltos 
transzformátor kell, hogy benne forgó alkat
részek, továbbá szikraképződésre alkalmat adó 
szaggatók stb. nincsenek, teljesen zajtalanul mű
ködik. 

Röpcédula, 1. Plakát (1. XX. köt.). 
*Rötth András (réthei), orvos, író, egyetemi 

magántanár, szül. Fehértemplomban 1893 okt. 20. 
Egyetemi tanulmányait a bndapestiós innsbrucki 
egyetemen végezte. 1919—1920-ban a budapesti 
II. számú szemklinikán, 1921—1924. id. Imre J. 
tanár mellett a szegedi egyetemen, 1924-töl ifj. 
Imre J. tanár mellett a pécsi egyetemi szemkli
nikán működött. Tudományos dolgozatai közül, 
melyek főleg a szemészeti kórtan körébe vágnak, 
megemlitendők: Az endophthalmitis phacoarw 
phylacticáról; A trachoma aetiológiájáról; A 
Proivazek-testecskék jelentőségéről; Az egy
oldali trachomáról c. dolgozatai. A tekintötérről 
o. dolgozatában új fogalmat alkotott a szem és 
a fej mozgása közötti viszony számbeli kifej&V 
zésére. 

Ruber József, jogi író, újabb művei: Kritikai 
tanulmányok a közjog és magánjog megkülön
böztetésének kérdéséhez (Magyar Jogi Szemle, 
1922); Werbőczy gondolatvilága (Minerva, 1923); 
Jogtudomáuy és világnézet (Athenaeum, 1925). 

Rubinyi Mózes, sajtó alá rendezte, bevezetése
sei és jegyzetekkel ellátta Mikszáth özvegyéi
nek emlékiratait (Mikszáth Kálmámé vissza
emlékezései, 1922) ós Mikszáth sógornőjének, 
Mauks Kornéliának A borzvári kastély titka c. 
posthumus kötetét (1924). Megírta Herczeg Fe
rencről szóló monográfiáját az ifjúság számára 
(1926), továbbá Kiss József élete és munkássága 
(1925) c. müvét. Tanulmányai nyelvészeti, fllolói 
giai és irodalmi folyóiratokban jelentek, meg. s 
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Rudnay, X.Béla, családtörténész, újabb müvei: 
A régi nemzetiségek és a szent király jobbágyai 
(1923); Ősi intézményeink (1924). 

2. B. Gyula, festő, képei nagy sikert arattak 
1924 Velencében, ahol az olasz kormány a római 
képtár számára megvette Bözsehordó asszony, 
a, velencei múzeum számára Lakodalmasok c. 
képét, az olasz király pedig rézkarc-albumát. 
Hasonló siker érte 1925. Milanóban, 1926. Lon
donban és Brüsszelben: Nemes hölgy és szolgája 
c. festményét megvette a brüsszeli képtár. 1924. 
kinevezték a Képzőművészeti Főiskola tanárává 
és megnyerte a bécsi nagy aranyérmet. 1925-ben 
a londoni Soeiety of Sculptors, Painters and 
Gravers tiszteletbeli tagja lett. Ujabb müvei: 
Angyali üdvözlet (Róma, Mod. Gal.); Pihenő 
nő (bécsi aranyérem nyertese) stb. A Szinyei 
Merse Pál-társaság tagja. 

Ruifinyi Jenő, bányamérnök, megh. Dobsinán 
1924 jan. 13. 
*Ruffo, Titta, olasz baritonista, szül. Pisában 

1877 jún. 9. Munkás volt, de már 1898. fellépett 
Rómában s azóta az egész világon nagy sikereket 
aratott. Sokáig volt a newyorki Metropolitan 
tagja. Budapesten számos alkalommal fellépett. 
Híresebb szerepei; Figaro, Scarpia, Tonio, Ger-
inont, Amonasro, Meflsto stb. 

*Rui-rendszer. Miként a Hincz-rendszer átírá
son alapuló könyvelési. mód. A Hincz-rendszer-
től abban ért el, hogy bekötött könyvet nem 
alkalmaz, a könyvelés a számlalapon történik 
és Így az alapkönyvön jelenik meg az átírás. 

Ruhrvidók (1. XVI. köt.), 1924. a Dawes-terv 
elfogadása után megkezdődött a R. gazdasági ki
ürítése, míg a katonai kiürítés 1925 nyarán kez
dődött el. Ugyanaz óv dec. az angol csapatok ki
vonultak Kölnből. 

*Rung, Ottó, dán író, szül. 1874. A modern dán 
regényüodalomnak egyik legkimagaslóbb alakja. 
Gazdag képzelet, mély költőiség, biztos.lélek
ismeret jellemzik. Regényei: Az elkerülhetetlen; 
Az utolsó küzdelem; A fehér jacht; Szöke
vények ; Arnyóksereg; A titkos szoba; A hosszú 
éj ; A nagy karaván stb. A híd c. drámája is nagy 
sikert aratott. 

Russel, Bertrand Arthur William (1. XVI. 
köt.), angol filozófus és matematikus. Radikális 
érzelmei miatt összes címeiről és előjogairól le
mondott, a világháború alatt pedig többször fog
ságra vetették és rövid időre katedrájától is meg
fosztották. 1917-ben Kínába, azután Szovjet-
Oroszországba ment, majd hazatérve, élénk részt 
vett a munkáspárt irányításában. Újabb munkái: 
Mysticismaudlogic(1918);Roadstofreedom(u.a.); 
The analysis Of mind (1921); A. B. C. of atoms 
11923); A. B. C. of relativity (1925); The prac-
tice and theory of bolshevism (1920); The 
problem of China (1922). Ezenkívül nejével 
együtt írta: The prospects of industrial civilisa-
tion (1923). 
*Rusz Bózsika, költőnő, szül. Kolozsvárott 

1882. Előöb Szenkovits Jenőhöz, majd Szigethy 
Józsefhez ment nőül. Mignon álnév alatt írt a 
Kolozsvári Újságba. 1908. Budapestre jött, ahol 
főként a Pesti Hírlap részére dolgozott. Müvei: 
Tüzek (versek, Kolozsvár 1903); Netta beszélte 

(elb., Budapest 1921); Akiket elfárasztott az élet 
(reg., u. o. 1922); Anyukám ne halj meg (New 
York 1922). 
*RuténiÖld (Kárpáto-Bussia, Podkarpatská 

Buss), területe 12,630 km2. Lakosainak száma a 
legújabb cseh statisztika szerint 604,745 lélek. 
Ebből cseh-szlovák 19,766, rutén 372,503, len* 
gyei 298, német 10,337, magyar 103,819 ós zsidó 
79,722. A csehek azért ragaszkodtak a Ruténföld 
megszerzéséhez, mert azt korridornak szánták 
Cseh-Szlovákia és Ukrajna között. A világháború 
után keletkezett zür-zavarban a Ruténföldön há» 
rom nemzeti tanács alakult: az egyik a Magyaiy 
országgal való további kapcsolat mellett,, a másik 
Ukrajnához, a harmadik Csehországhoz való kap
csolat mellett foglalt állást. De a Ruténföld sorsa 
tulajdonkép Amerikában dőlt el, ahol Masaryk 
felkereste (1918) a rutének vezéreit, elsősorban, 
Zsatkovicsot, akivel Philadelphiában tárgyalt. 
Azután 1918 nov. 22. Scranton városába össze
hívott rutén nemzeti tanáca elhatározta Rutén
földnek Csehországhoz való csatolását azzal a. 
feltétellel, hogy a ruténok a legszélesebbkörű. 
autonómiát kapják. 

Rutherford-Bohr-féle atommodeli. A R. alap
jait Lenard és Butherford kísérleti vizsgálatai 
rakták le. Lenard azt tapasztalta, hogy a katód
elektronok számára egy vékony fómfolia úgy 
viselkedik, mint egy szita, melyen az elektronok, 
átbújhatnak és Rutherford ugyanezt tapasztalta, 
a radioaktív a-sugárzás részecskéire vonatkozó
lag, melyekről ma már tudjuk, hogy nem egye
bek, mint heliumatóm-magok. Akadtak azonban* 
egyes elektronok, illetőleg egyes a-részecskék,. 
melyek az áthaladás alkalmával nagy irányvál
tozást szenvedtek. Az elektronoknak negatív, 
az a-részeknek pozitív elektromos töltésük van. 
Ezeknek eltérítését Rutherford erős elektromos-
tereknek tulajdonította és az eredmények disz
kussziója oda vezetett, hogy minden atom egy 
pozitív töltésű magból áll, melynek töltése 
egyenlő .Ze-vel, ha Z az elemet a periodikus 
rendszerben megillető sorszám és e az elektron, 
töltése, az ú. n. elemi töltés vagy töltés-atonu 
Minthogy azonban az atom egészében neutrá
lis, a pozitív töltésű magot körülveszi Z számú 
—e töltésű elektron. Úgy a mag,, mint az elek
tron méretei kicsinyek az atom méreteihez ké
pest. Az elektronok a mag által reájuk gyako
rolt Goulomb-féle vonzóerő hatására a magba 
hullanának, ha nem keringenének a mag körül,, 
mint a Naprendszer bolygói a Nap körül, amikor 
is a centrifugális erő a vonzóerővel egyensúlyt 
tart. A Naprendszer és az atom között az a kü
lönbség van, hogy a bolygók Newton törvénya 
szerint vonzzák egymást, míg az elektronok 
negatív töltéseik miatt egymást taszítják. A leg
egyszerűbb a hidrogén-atom, melynek magja-
körül egyetlen elektron kering. A Z= 2 hélium-
atomban már 2 elektron, & Z= 83 bizmutatom— 
ban 83 elektron kering a mag körül. Evvel pár
huzamosan a bizmutatom magjának'közvetlen^ 
környezetében az elektromos erőtér 83-szor a k 
kora, mint a hidrogénmag környezetében. Az.-
olektronok a mag erőteréban azonban nem kering
hetnek akármilyen pályán, hanem csakis a kvaa-
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tumelmélet által kiválás tott pályákon. A hydro-
génatom matematikailag az asztronómiai hét-
test problémájára vezet. Bohr a pályák kvantu-
mozását végrehajtva, azt találta, hogy a kiválasz
tott körpályák, melyeken a —e töltésű elektron a 
+e töltésű mag körül kering, olyanok, hogy suga
raik úgy viszonylanak egymáshoz, mint az egész 
számok négyzetei, a f : a,: a „ . . . = l 2 : 2 ! : 3 2 . . . 
Az 1, 2,3 sth. egész számok az első, második, 
etb. stabil pályához, Bohr-féle körhöz tartozó 
kvantumszámok. E stabil pályákhoz a mag és 
elektronból álló rendszer energiájának különböző 
értékei tartoznak. Az első Bohr-féle kör ener
giáját —cü-vel jelölik, a következő pályákhoz 

tartozó energiák — - j — , — -^j-.stb. Ezekazener-

1. ábra. 

gianivók az 1. ábrában láthatók. Mindegyik nivó 
mellé oda van írva balról a pálya kvantumszáma, 
melyhez tartozik. A végtelenben húzódó pálya 
•energiája zérus. A stabil pályákon az elektron 
-a klasszikus elektrodinamikával ellentétben su
gárzás nélkül kering. Sugárzás akkor következik 
be, ha egy külső, algebrailag nagyobb energiájú 
pályáról az elektron átugrik egy belsőbb, algebrai
lag kisebb energiájú pályára. A szabaddá váló 
•energiát ekkor az atom kisugározza. A kisugárzott 
•energia szinót, vagyis v rezgésszámát az Einstein
féle f otoelektromós törvény szabja meg. E szerint 
ha m a kezdeti, n a végpálya kvantumszáma, 

. , <o o> . (o f 1 1 \ nv = — , vagyis » = -r- I ^— I. n» m* ^ s* h \ n » m » / 
A Rydberg-fóle állandó tehát ~. A sorozati 
xformulák tagjai, úgy az állandó, mint a változó 
ttag, tehát nem egyebek,, mint az atom A-val osz-

tott energia-nivói. A Rydberg-állandó ily módon 
számított értéke pontosan egyezik a tapaszta
lattal. Az első, vagyis legstabilabb Bohr-féle kör 
számított átmérője egyezik a hidrogénatom 
átmérőjével. A Balmer-sorozat emissziója azon 
elektronugrások eredménye, melyek végpályája a 
második Bohr-féle kör. A hidrogén színképvonal
sorozatainak keletkezését a 2. ábra tünteti elő. 
Ezek azonban csak kombinációs sorozatok (Eüz, 
lásd Szinhépvonalsorozatoh rendszere- XX. köt.) 
Balmer-nívók között. A magasabb rendszámú 
elemeknél a magot megfelelően több elektron 
veszi körül, melyek a belső elektronpályákon 
helyezkednek el. Egy pályán, vagy gyűrűn azon
ban csak korlátolt számban van hely, pl. az elsőn 
2, a másodlkon 8; ha e szám betelt, a következő 
magasabb rendszámú elemnél hozzálépő elektron 
egy következő külső gyűrűn helyezkedik el. Ezek 
a Z—1 elektronnal megrakott «válósáqos» elek
tronpályák a maggal együtt alkotják a Z-ii 
atom törzsét. A még az atomhoz tartozó iíik 
sorozati elektron a külső virtuális pályákon át
ugorva végzi az optikai sorozatok emisszióját. 

Mivel a mag + Ze töltésének erőterét a törzs
höz tartozó Z—\. elektron negatív töltése majdnem 
—=— részében kompenzálja, a sorozati elektron 
a törzs kompenzált töltésének erőterében kering. 
Első megközelítésben tehát a magasabb rend
számú atomok emissziója és úgy kezelhető, mint 
a hidrogénatomé. Sommerfeld megmutatta.hogy 
a sorozati elektron pályáinál a Bohr-féle körök 
tulajdonképen Kepler-ellipszisekkel helyettesften-
dők, melyeket két kvantumszám határoz meg; 
az ú, n. azimutális kvantumszám az ellipszis 
nagyságát és a radiális kvantumszám az excen-
tricitást. Valamely sorozat változó tagjának kü
lönböző értékeihez tartozó pályák ugyanazon 
azimutális kvantumszámhoz tartozó különböző 
excentricitása ellipszisek. A különböző sorozatok 
az azimutális kvantumszám különböző értékeihez 
tartoznak. így jönnek létre a magasabb rend
számú elemeknél a különböző sorozatok. A hidro
gén-atomnál a.Kepler-ellipszisek kettős kvan
tumszáma is csak a Balmer-nivókra vezet. Azok 
a pályák, amelyek között a sorozati elektron át
ugrik, a virtuális elektron-pályák, melyek nin
csenek elektronokkal megrakva. Egyik pályáról 
a másikra való átugrás tehát úgy befelé (emisz-
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szió), mint kifelé (abszorpció) ugyanazon lépések
ben történhetik. Ezért van az, hogy minden 
emissziós vonalnak megfelel egy abszorpciós 
vonal (pl. a Frauenhof er-f éle vonalak). Az optikai 
színképek az atom perifériáján keletkeznek, tehát 
azon a helyen, melynek szerkezete az atom egyéb 
külső, pl. kémiai sajátságait is megszabja. A 
kémiai sajátságok periodicitása alapján az atom-
perif eria szerkezeténekperiodicitására következ
tethetünk, ami szükségképen maga után vonja az 
optikai színképek periodicitását (1. Színképvonal
sorozatok rendszere, XX. k.) Ezzel szemben a vo
nalas röntgenszinképek nem mutatnak periodici
tást (1. Röntgenspeklroszkópia, XX. k.) A rönt-
genszinképvonalaknak a belső, valóságos elektron 
pályák közötti átugrások felelnek meg. Az első 
Bohr-féle kör a .K-kör, az ezen végződő átugrások 
a .ST-sorozat emisszióiára vezetnek, a második az 
i-kör, itt végződnek az i-emisszió ugrásai stb. 
E valóságos elektronpályák nem a törzs kom
penzált, hanem a mag teljes töltésének erőteré
ben feküsznek, mely erőtér erőssége a mag töltés
számával, Z-vél lépésről-lépésre növekedik, nö
vekedik tehát a pályák energiakülönbsége és így 
a kisugárzott energia keménysége (1. Möntgen-
spektroszkópia). Mivel a pályák elektronok
kal meg vannak rakva, a K-sorozat emissziójá
nak megindításában egy elektront a K-gyürűből 
ki kell emelni, de mindjárt fel kell emelni az atom 
perifériájára, mert beljebb nincs hely. A K-gyürű 
hiányzó elektronja befelé ugrással bármelyik 
gyűrűből pótolható (emisszió), mivel azonban a 
kifelé ugrás — mint láttuk — nem történhetik 
ugyanily lépésekben, nincsenek megfelelő ab
szorpcióvonalak. Hogy a belső röntgenfény-
energiát az atom elnyelje, ahhoz szükséges, hogy 

a belső fény v rezgésszáma elegendő nagy legyen-
ahhoz, hogy a hv energia az elektront egy gyű
rűről az atom perifériájára emelje. Az L-gyürü-
nél pl. az az Zí-sorozat hatásának a rezgésszáma 
és tényleg itt kezdődik az abszorpció-sáv. 

Megemlítjük végül, hogy az atommag minden, 
valószínűség szerint hélium atom-magokból (eset
leg még hidrogén atommagokból) és elektronok
ból van felépítve. A radioaktív bomló atomok-
magjából ezek csak a-részecskék és p-elektronok 
távoznak. 

*Ruttkay Qyörgy író, szül. Budapesten 1890 
jún. 1. Számos cikket írt napilapokba és folyó
iratokba. Drámái: A nagy cél (Magyar-Szinház, 
1908); Keringd (Vigszinház, 1916); A nagy
világi nő (u. o. 1920). Az Est-lapok bécsi szer
kesztője. 

*Rykov, Alexej lvanovics, orosz politikus, szül.. 
Szaratovban 1881., paraszt családból. Kazánban, 
tanulva, részt vett a szocialista pártéletben, amiért 
börtönbe vetették, ahonnan megszökött Genfbe a 
ott Leninnel jutott összeköttetésbe. 1904-ben i s 
mét Oroszországba ment propaganda céljából s-
1905. a kommunista párt központi bizottságába 
választották be; mikor a pártkongresszusról el
utazott, újra letartóztatták, de az 1905-iki forra
dalmi mozgalmak kiszabadították. Készt vett a. 
dec.-i forradalomban és ismét letartóztatták, 1907. 
Arehangelszkbe száműzték. Innen büntetésének 
majdnem teljes kitöltése után Parisba, onnan 
újra Oroszországba ment, de 1911. megint fog
ságra vetették és csak a bolsevik-forradalom adta 
vissza szabadságát. A forradalom és szovjetrend
szer szervezésében tevékeny része volt s egyideig 
a legfőbb gazdasági tanácsnak, majd Lenin halála, 
után a népbiztosok tanácsának lett elnöke. 

s. 
*Saar-vidék. A versaillesi szerződés 45. §.-a 

alapján Franciaország, hogy a németek által el
pusztított északfranciaországí területek felépíté
sére kellő biztosítékot nyerjen, a S.-t katonailag 
megszállotta és 1935-ig birtokában fogja tartani. 
A területet egy öt tagú kormányzó bizottság 
igazgatja a Népszövetség ellenőrzése alatt. 1935. 
a S. népessége népszavazás útján maga fog dön-
toni hovátartozandósága felől. A S. területe 
1465 km2 s népessége (1925) 763,196. Fővárosa 
Saarbrücken (1925) 124,700 lak. 
*5íadoveanu, Mihály, román regényíró, szül. 

Moldvában 1880. Moldva életéből meríti alakjait. 
Az élő román írók legjelesebbike. 

Safranek János, orvos, újabb munkája: 
A gégetuberkulózis pathológiája és therápiája 
(Orvosképzés, 1924). 

Sahy = Ipolyság. 
Saint Louis, Missouri északamerikai állam 

legnagyobb városa, (1935) 821,543 lakossal. 
*Sajó Károly, magyar természetbúvár, szül. 

Győrött 1851 jún. 20. Ugyanitt végezte gimná

ziumi tanulmányait, az egyetemieket pedig Buda
pesten. 1877—88-ig rendes tanár az ungvári fő
gimnáziumban, 1888—95-ig a m. kir. rovartani 
állomás helyettes igazgatója. 1895-ben fokozódó 
nagyothallása miatt nyugalomba ment és pest
megyei Órszentmiklóson levő birtokára vonult 
vissza, hol azóta kizárólag tudományos (főleg 
természetrajzi és élettani) tanulmányokkal fog
lalkozik. Több száz dolgozata jelent meg a leg
különbözőbb bel- és külföldi szakfolyóiratokban. 
A berlini Prometheus c. német tudományos 
folyóiratnak 18 éven át (1894—1913) főmunka
társa volt. Önálló nagyobb müvei: Krieg n. Frie-
den ím Ameisenstaat (Stuttgart 1908; eddig 22 
kiadása s 1926. magyarul is megjelent); Unsere 
Honigbiene (u. 0. 1909; 28 kiadása jelent meg); 
Aus dem Lében der Káfer (Leipzig 1910). Aszőllő 
peronoszporája elleni védekezést hazánkban 
először ő ismertette meg A peronospora viticola 
(Budapest 1890) c. könyvében. Hasonlóképen ö 
ismertette nálunk először a marokkói sáska elleni 
védekezést A marokkói sáska (u. o. 1891) címen. 
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A háború, előtt megkezdte összegyűjtött munkái
nak kiadását Blátter aus der Lebensgeschichte 
der Naturwesen (u. o. és Berlin 1911) címen, de a 
háború megakasztotta a 10 kötetre tervezett soro
dat folytatását. Nagyszámú cikkeivel Német
országban mozgalmat indított a kihaló növények 
és állatok, valamint az őstermészet egyéb szép
ségeinek és pusztuló kincseinek megmentése ér
dekében. A porosz kormány az ő irataira hivat
kozva rendelte el az őstermészet kincseinek 
összeírását és megmentését (Naturschutz). Eovar-
gyüjteménye az európai magángyűjtemények 
.között egyike a legnagyobbaknak. 

. Sajtószabadság tekintetében az 1912. LX1II. 
-t;-c. 11. §-a főleg három irányban adott a minisz
tériumnak felhatalmazást, nevezetesen 1. elren
delheti az időszaki lapok és más sajtótermékek 
előzetes beszolgáltatását, amely esetben a szét
küldés megtiltható, 2. eltilthatja egyes belföldi 
időszaki lapok megjelenését és terjesztését, 3. 
ktilf öldi időszaki lapok behozatalát és terjesztését 
általában eltilthatja, egyéb külföldi sajtóterméket 
pedig ellenőrizhet ós lefoglalhat. A két utóbbi te
kintetben igénybevett felhatalmazás a forradal
mak okozta megszakítással ma is változatlanul 
fennáll, a sajtócenzura azonban fokozatosan eny
hült, a sajtóellenőrzést a sajtó tájékoztatás váltotta 
fel, majd a 10,051/1921. M. E. sz. rendelet ezt is 
megszüntette és az 1922. XVII. t.-c. 6. §-a szerint 
az előzetes cenzúra nem is léptethető az ott sza
bályozott felhatalmazás alapján életbe. A sajtó
termékek házaló és utcai terjesztésének szabályo
zásáról az 1153., 3189., 5810., 8621/1920. M. B. 
és a 15,900/1920. B. M. sz. rendeletek szólnak. 

Salamon Henrik, orvos, újabb művei: Petőfi 
koponyája (centenáriumi előadás, Fogorvosi 
Szemle, 1923); Oral sepsis (előadások az orvos
gyakorlatból, 1923); Bine Systematik der zahn-
árztlichen Brüekenarbeiten (Berlin, 1923, ma
gyar, majd olasz nyelven is); Visszaemlékezések 
(Magyar Fogorvosok Lapja, 1923, 24, 25); A fog
orvosi hídpótlások rendszere (1924). 

Salamon-szigetek, 1. XVI. köt. 
Salandra, Antonio, olasz államférfiú, a háború 

után a liberális ellenzékhez tartozott s jóllehet, 
eleinte támogatta a fascizmust, de annak kor
mányrajutása után, főleg pedig 1925-től kezdve 
megvonta támogatását, anélkül, hogy mandátu
máról lemondott volna. 

Salgótarján, r. t. város, lakossága (1925) 14,857, 
ebből 14,328 magyar. Új intézménye magán
gimnáziuma. Palackgyárában egy Owens-rend-
szerü antomatagép percenkint 17 palackot ter
mel. A Budapest-S.-i vasöntö r.-t. telepein mint
egy száz típusban ú. n. Hirsch-féle folytonégő 
kályhákat, mérlegeket stb. gyártanak. A város 
rendezési munkálatai megindultak, a Tarjánpata-
•kot szabályozták s az építkezés föllendült. 

*Salisbury, James Edward Hubert Gascogne 
Cecil, marquis, angol államférfiú, S. volt angol 
miniszterelnök fia, szül. Londonban 1861 okt. 23. 
1885—1903-ig képviselő, 1900—1903-ig külügyi 
államtitkár, 1903-1905-ig főpecsétőr, majd ke
reskedelmi miniszter, 1922. pedig a titkos tanács 
elnöke lett. 1925.Curzon halála után ő lett a kon
zervatív párt vezetője a Lordok házában. 

Saly László, pápai kamarás, egyetemi tanár
helyettes, szül. Kissitkén (Vas vm.) 1881 inárc. 2. 
Pár évi segédlelkészi működés után 1906—10. a 
Szt. Imre kollégium prefektusa volt, 1910. a köz
ponti papnevelő intézet tanulmányi felügyelője 
és a budapesti egyetem hittudományi karának 
tanárhelyettese lett. Főbb művei: A magántulaj
don keresztény szempontból (Budapest 1909); 
A budai Szt. Imre kollégium (u. 0. 1918); 
A budapesti egyetemi templom tört. (u. 0.1926). 

Samsonov, tábornok, 1. Szamszonov. (XX. k.) 
Sándor, I. (Aleksander), a Szerb-Horvát-

Szlovén királyság királya (1. XVI. köt.) és Mária 
királyné házasságából szül. Péter trónörökös, 
1923 szept. 6. 
•Sándor Antal, festő, szül. Palánkán 1881 nov. 

7. Tanulmányait Ferenczy Károlynál kezdte 
Nagybányán, Münchenben és Parisban folytatta 
és Benczúr Gyula mesteriskolájában fejezte be. 
1914-ben Varrólányok c. olajfestményére meg
kapta a Műcsarnok genre-díját. Felesége Káli-
voda Kata, szintén festő. 

*Sandre, Thierry, francia iró (családi nevén 
Charles Moulié), szül. 1890. Chévrefeuille c. 
regénye 1924. a Goncourt-díjat nyerte. Magyarul 
megjelent Iszalag címen, Kosztolányi Dezső for
dításában. 

San-hszi, kínai tartomány, ter. 198,600 km«, 
(1923) 14.000,000 lak. Fővárosa Taj-jüen, 50,000 
lakossal. 

*San Marcos, departamento Guatemala közép
amerikai köztársaságban, ter. 3575 km2, (1921) 
176,402 lak. Fővárosa S. 

Santander, két departamento Colombiaban: 
É.-S. (Í918) 239,235 lak. — D.-S. 439,161 lak. 

Santo Domingo, köztársaság Haiti sziíeten, 
(i92i) 897,405 lak. Fővárosa S. kikötő,, 45,000 
lak. 1916-ban katonailag az Egyesült-Államok 
felügyelete alá került. 

San-tung, kínai tartomány, ter. 147,800 km8, 
(1923) 33.000,000 lak. Fővárosa Gsi-nan 250,000 
lakossal. 

*Saprób-szervezetek, 1. Catharób-szervezeték. 
(XX. köt.) 

S a p r o p e l a. m. rothadó iszap némely álló 
vizek fenekén. A S. finom részekre szétesett nö
vényi és állati testrészek rothadó, bomló, bűzös 
lerakódása. 

Sarbó Artúr (szepesváraljai), orvos, 1924. 
egészségügyi főtanácsos lett. Müvei a XVI. kötet
ben felsoroltakon kivül: Népszerű útmutatás 
a beszédhibák felismerésére és elhártí'mra 
(1901); Beitrag zur Lokalisation des Ccntnuns 
für Blase, Mastdarm und Erection beim Menschen 
(Arch. f. Psychiatrle); Zur Pathologie undThe-
rapie der Kriegsnervenschádigungen (1917); Über 
Hyptokinesis und rubrale Átaxie (Klin. Woch. 
1922); Über Zisternenpunktion (u. 0. 1926). 

Sargent, John Singer. amerikai festő, niegh. 
Londonban 1925 ápr. 14. 

Saric (ejtsd: sárics) Iván, sarajevói érsek, szül. 
1871 szept. 27. A teológiát Sarajevóban végezte, 
1894. pappá szentelték, 1896. sarajevói kano
nok, 1908. Stadler érsek koadjutora. 1922-ben 
érsek lett. Irt verseket, teológiai és publicisz
tikai 'munkákat. Vallását és a horvát nemzet 
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jogait bátran védi a szerbekkel szemben, amiért 
•a belgrádi kormány ismételten eltávolítását kö
vetelte a Vatikántól. 

Sark, L Sarkvidéki utazások (XX. köt.). 
Sarkotic (ejtsd: szarkotics), István, az összeom

lásig Bosznia és Hercegovina tartományi főnöke 
maradt. Nov. 6., mikor a szerb csapatok be
vonultak Sarajevóba, elhagyta a bosnyák fő
várost. A zágrábi Nemzeti Tanács megegyezés 
ellenére letartóztatta, de pár nap múlva szaba
don engedte. Bécsben telepedett meg. 

•Sárközi György, iró, szül. Budapesten 1899 
jan. 22. "Verseket, novellákat és tanulmányokat 
irt, melyek legnagyobb részt a Nyugatban és az 
Est-lapokban jelentek meg. Verseskönyve: An
gyalok harca (1926). 

Sarkvidéki utazások (1. XVI. köt.). 1926 máj. 
10. Byrd amerikai repülőtiszt érte el és repülte 
At az Északi Sarkot. Pár nappal később, máj. 12. 
a ríorge léghajón Amundsen norvég, Ellsworth 
amerikai és Nobile tábornok olasz kutatók érték 
el az Északi Sarkot, ahol le is szálltak. Az utazáson 
résztvett Bamm Frederic újságíró is. 

eredménytelenül. 1925-ben Szíria főbiztosának 
nevezték ki s a drúzok lázadását Dainaszkus 
bombázásával fojtotta el, de a kiváltott elégület-
lenség miatt visszahívták. Müve: Mon commen-
dement en Orient 1916—18 (1920). 

Sasvári, 1. Ármin, hírlapíró, megh. Budapes
ten 1924 febr. 3. 

2. S. Géza, gépészmérnök, újabb munkája: 
Hidrodinamika (Bevezetés az áramláselméletbe, 
Budapest 1926.) 

Sauer, August, német irodalomtörténész, megh. 
Prágában 1926 szept. 17. 

Satmar = Szatmárnémeti. 
Sátoraljaújhely, r. t. város, Zemplén vmegya 

székhelye, a trianoni békeszerződés által nagy 
környéktől fosztatván meg, sőt határának egy 
részét is elvesztvén, fejlődésében megakadt. La
kossága az 1920-iki népszámlálás óta némileg 
fogyott, 1925-ben 20,000. A m. kir. államvasutak 
végállomása lett. A szép hegyközi kiránduló he
lyeket gr. Károlyi László nagybirtokos újonnan 
létesült Hollóháza—Sátoraljaújhely korlátolt köz
forgalmú iparvasútja kapcsolja a városhoz. 

1. álra. 

*Sármezey Endre, mérnök, szül. Mezőkovács
házán (Csanád vm.) 1859 ápr. 21. A műegyete
met Zürichben végezte 1881. Az Arad—Csanádi 
vasút alapításától kezdve 30 évig, 1912-ig mint 
építésvezető és üzemmérnök, majd az utóbbi 
5 évben mintyezérigazgató-helyettes működött a 
vállalatnál. Ö létesítette az Alföldi első gazdasági 
vasutat. Országos középüési tanácsos, m. kir. kor
mányfőtanácsos. A budapesti mérnöki kamara el
nöke. Könyv v. füzet alakjában megjelent mun
kái : Motorüzem a vasutakon (1909); Motorkocsik 
alkalmazása vasúti üzemben; Motorkocsik vagy 
kis lokomotív; A szolnoki töltéscsuszamlások ; 
Kisvasutak a többtermelés szolgálatában; Die
sel-motorok alkalmazása vasúti üzemekben; 
Vicinális vasutaink fejlesztése; Agrárreform 
•ésa kisvasutak; Bemerkungen über die Prage 
der Kraftübertragung bei Motorwagen (svéd 
nyelven is megjelent). 

•Samthein, Ludwig, gróf, botanikus, szül. 
Nagyszebenben 1861 jan. 4., megh. Innsbruckban 
1914 febr. 1. Tirol flórájának kutatásában nagy 
érdemeket szerzett. Della Tőrreval együtt kiadta 
Flóra der. Grafschaft Tirol, des Landes Vorarl-
berg und des Fürstentáms Lichtenstein e. művet 
<6 köt, 1901—1912). 

Sarolta, Miksa mexikói császár özvegye, megb. 
Brüsszel mellett (Bouchoute-kastélyban) 1927 
jan. 18. 

Sarrail, Maurice Paul Emmanuel, francia 
"tábornok, a háború befejezése után radikális 
párti programmal képviselőnek lépett fel, de 

Sávos színkép, a nem folytonos, vagyis vona
las színképek különleges fajtája, melyet kinézése 
szempontjából az jellemez, hogy benne a színkép
vonalak egy helyen halmozódnak anélkül, hogy 
a halmozódás helye felé a színképvonalak fény
erőssége csökkenne. A halmozás helyén, a sáv 
élén a fényerős színképvonalak néha oly közel 
esnek egymáshoz, hogy nagyobb felbontású 
spektroszkóppal sem választhatók szét, hanem 
szélesebb sávokká egyesülve mutatkoznak. 
Innen a S. elnevezés. Ezzel szemben a szo
rosabb értelemben vett vonalas színképekben 
melyek vonalai sorozatokba csoportosíthatók, 
a vonalak a sorozat határán szintén halmo
zódnak, de a vonalak fényereje a határ felé 
annyira csökken, hogy a határ közelében 
fekvő vonalak alig figyelhetők meg. Míg a 
szorosabb értelemben vett vonalas színképe
ket az atomok sugározzák ki (1. Butherford-
Bohr-féle atommodell), addig a S.-ek a mole
kulák emissziójának eredményei. A molekula 
atomokból épül fel. Vegyünk szemügyre egysze
rűség kedvéért egy kétatomú molekulát. Egy ily 
rendszerben: 1. egy-egy atomon belül keringe
nek az elektronok az atommag körül; 2. az ato
mok rezegnek egy egyensúlyi helyzet körül, pl. 
az őket összekötő egyenes mentén és végül 3. az 
egész molekula, mint olyan forog, vagy precesz-
sziós mozgást végez egy rajta átmenő tengely 
körül. Mind e három mozgásra nézve a mozgási 
állapotok kvantumozva vannak, vagyis a mecha
nikailag lehetséges egymásba folytonosan át-
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menő mozgási állapotok közlll a kvantumelmélet 
kiválasztja a kitüntetett mozgási állapotok disz
krét sorát és meghatározza a hozzájuk tartozó 
diszkrét, kvantumozott energiaértékeket is. Mind 
a három mozgás energiája tehát csak ugrás
szerűen változhat. Jelöljük az elektronmozgással 
egybekötött energiaváltozást A We-vel, az atom
rezgéssel összefüggő energia változását ZsWr-
rel és végül a molekula forgásával egybekötött 
energia változását Z\Wf-el, akkor egy sávhoz 
tartozó színképvonal rezgésszáma a Bohr-féle 
frekvenciafeltótel (1. Einstein-tétel a Rutherf ord-
Bohr-féle atommodellben) értelmében 

_ AWe , A W r , AWf 
v h ' h - - 1 h~ • 

A rezgésszám tehát három részből tevődik össze. 
Ha /\.We = o, a forgási, illetőleg forgási és 
rezgési molekulaspektrumokkal van dolgunk, 
melyek az ultravörösben vannak. A ATFe tag 
fellépte ezeket a színkép látható és ultraibolya 
részében megismétli. Az említett formulákba az 
energiaértékeket helyettesítve egy több kvantum
számtól függő formulát nyerünk, mely az összes 
sávvonalak hullámhosszúságait adja és a sávokra 
vonatkozólag empirikus úton nyert összes tör
vényszerűségeket is tartalmazza. Minden sáv egy 
pozitív, egy negatív és esetleg zéruságból áll, a 
sávok csoportokat alkotnak, a sávesoportok sáv-
rendszerekké foglalhatók össze, melyek azután 
A We különböző értékei szerint a színkép külön
böző részeiben ismétlődhetnek. V. ö. Kratzer, 
Der heutige Stand der Theorie der Banden-
spektren. Brgebhisse d. exakt. Naturw, J. Spinger 
Berlin 1922). 

* Schacht, Hjalmar, német pénzügyi politikus, 
szül. Tingleffben 1877 jan. 22. Előbb a Handels-
vertragsverein titkára, 1913. a Dresdener Bank, 
1916. a Darmstádter u. National-bank igazgatója 
volt, 1923. pedig kinevezték a Német Birodalmi 
Bank elnökének. Az ő műve az aranymárka ki
bocsátása. 

Sehaffer Károly, orvos, 1925 a spanyol Achu-
carro-díj nyertese volt, a Philadelphia Neurolo-
gical Soeiety és az American Neurológusai Asso-
ciation lev. tagja. 

*Schalk, Franz, osztrák karmester, szül. Bécs
ben 1863 máj. 27. Bruckner tanítványa. 1894-ben 
Grazban, 1900. Bécsben az udvari opera karmes
tere lett, majd 1918. annak vezetője. 

Schandl 1., József, egyet, tanár, újabb művei: 
Állattenyésztéstan (3 köt., Budapest 1926). Szer
kesztett egy gyapjú-klassziflkátormórő műszert 
a gyapjú finomságának és a bunda kiegyenlített
ségének megállapítására. (Magyar Szabad. Sch. 
4266.) 

2. Scli. Károly, földmívelésügyi államtitkárt 
1926. Csongrádon országgyűlési képviselőnek 
választották. 

Schanzer, Garlo, olasz államférfiú, 1919— 
1920-ig pénzügy-, 1922. külügyminiszter volt, 
majd szenátor lett. Bár a fascizmus uralomra
jutásakor félrevonult a politikai élettől, pénzügyi 
é3 diplomáciai természetű államügyekben taná
csát továbbra is kikérték. 

•Schauff János, rajzmester, író és nyomdász,, 
szül. a csehországi Hermanmiesteeben 1757 maj^ 
16., megh. Varasdon 1827 máj. 81. Elete legna
gyobb részét Pozsonyban töltötte, írt építészeti, 
ós vallásos tárgyú műveket, ezek közül kor
történeti érdekű 1790. megjelent müve a magyar 
oszloprendröl. 1804-ben felhívást tett közzé egy 
magyar művészeti akadémia alakítása ügyében. 

•Scheiber Hugó, festő, szül. Budapesten 1878.,. 
tanulmányait az Iparművészeti Iskolán végezte,, 
néhány plakáttervvel tűnt fel, azután Berlinben 
a német expresszionista festőkhöz csatlakozott és 
Budapesten állított ki nagyobbára arcképekből 
álló festményeket és Berlinben grafikai müveket-

Scheidemantel, Kari, német énekes, megh. 
Drezdában 1923. jún. 6. 

*Schenk Jakab, zoológus, szül. Óverbászon. 
(Bács vm.) 1876 jún. 2. Középiskoláit Új verbászon 
és Szarvason, egyetemi tanulmányait Kolozs
várott és Budapesten végezte. 1898 óta a Magyar 
kir. Madártani Intézetben működik. Főleg & 
madárvonulás kérdésének kutatásában szerzett 
jó nevet külföldön is. A hazai természetvéde
lem terén külföldi segítséggel sikerült őriztetni 
a kisbalatoni kócsagtelepet. Munkái: A madár-
vonulás kérdése (Die Prage des Vogelzuges, 
Aquila 1902. évi melléklete); A kócsag hajdani 
és jelenlegi fészkelőtelepei Magyarországon 
(u. o. 1918. évi melléklete); A magyar birodalm 
állatvilága; Madarak (Budapest 1917); Az ertyi 
szalonka vonulása Európában (Aquila, 30—3L 
köt.). Azonfelül számos kisebb-nagyobb madár
tani közlemény főleg az Aquila című folyó
iratban. 

Scherffel Aladár, botanikus, Sch. Tivadar 
orvos fia, újabb munkái: Endophytisehe Phyco-
myceten. Parasiten der Bacillariaceen u. einige 
neue Monadinen (Archív f. Protistenkunde, Jena 
1925); Zur Sexualitat des Chytridineen (u. o. 
1925); Einiges tíber neue oder ungenügend be-
kannte Chytridineen (u. o. 1926); Beitrage zur 
Kenntnis der Chytridineen, Teil'III. (u. o. 1926). 

*Schickele, Bené, német író, szül. az elszáázi 
Oberehnheimben 1883 niárc. 4. Érzésvilágáhan. 
francia s német elemek keverednek. A világ
háború alatt Svájcban Die -weissen Blátter (1ÍÖ6 
s köv.) c. folyóiratában maga köré gyűjtötfe s 
megszólaltatta az európai kultúrszolidaritas, egy 
új, nemzetfölötti humanizmus gondolatainak 
minden jelentékeny képviselőjét. Drámái kőiül 
a legérettebb Hans im Schnakenloch (19Í6). 
Elszász problémáját viszi benne szinpadfa,. 
Elbeszélő prózájában impresszionistának indnl, 
de aztán eljut a túlhajtott expresszionismnsk. 
Lírájának tendenciája szerint expressziomsa 
(Weiss u. rot. 1911; Die Leibwache, 1914; Meín. 
Herz mein Land, 1915). 

Schilberszky Károly Ferenc, botanikus 193*. 
gazdasági főtanácsos, 1926. a közgazdasági egye
temen a növénykórtannak egyet, nyilvános ren
des tanári címmel ós jelleggel felruházott nyil
vános rendkívüli tanára lett. 

Schiller, Henrik, ügyvéd és hírlapíró, megh. 
Budapesten 1924 nov. 19 

Schioppa, Lorenzo, apostoli nuncins, 1965 
ápr.-ban Budapestről Hágába helyezték át 
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S e i i i z o t r y p a n n m crnz i Chagas (illat), az 

Ostorosvéglónyekhez (FlageUaia) tartozó Try-
panosoma-féleknek egyik faja, mely Brazíliában 
az ú. n. Chagas-féle betegséget okozza. L. Ghagas-
féle betegség (XX. köt.). 

Schleswig-Holstein, porosz tartomány, ter. 
15,060 km*, (1925) 1.518,164 lak. Fővárosa Kiél, 
213,587 lak. 

Sohmargendorf, 1. Berlin- Schmargendorf. 
(XX. köt.). 

•Schmidt l.,.áwíaZ, zoológus, szül. Lúgoson 1880 
febr. 9. Középiskoláit a győri és pápai főgim
náziumban, egyetemi tanulmányait pedig a buda
pesti egyetemen végezte s itt középiskolai tanári 
és bölcsészetdoktori oklevelet szerzett. 1904 óta 
a Nemzeti Múzeum szolgálatában áll s jelenleg 
az állattár osztályigazgatója. Lepkészeti érteke
zései a hazai és külföldi szakfolyóiratokban 
jelentek meg. 

2. Sch., József, indológus, újabb művei: A 
szellem fejlődés-törvénye; Krisztus; Az ind 
filozófia; Ázsia világossága. 

*3. Sch., Miklós, magyar-német író és hírlap
író, szül. Zsigmondházán (Arad vm.) 1874 szept. 
25. Asztalosságot tanult, önképzéssel művelte 
magát, 1894. magyar verses füzetet adott ki s 
mint munkás dolgozott Londonban és Német
országban, Berlinben egészen a német irodalomra 
tért át. 1909-ben kiadta Dudelsack o. első német 
verseskönyvét. Később Budapestre jött mint hír
lapíró. Müvei: Gedichte; Satanas (drámai költ.); 
Der neue Chrysostomus; Indisches Mysterium; 
Himmlisches Mysterium stb. 

Schmidt, 1. Ottó Ernst, írói nevén Ottó Ernst, 
német író, megh. Gross-Flottbeckben 1926 márc. 5. 

2. Sch., Wilhelm, osztrák filológus és etnoló
gus, szül. Hördében (Westfalia) 1868. Katolikus 
pap, mint misszionárius sokat utazott. Főleg a 
polinéziai nyelvekkel foglalkozott. A bécsi egye
tem tanárat Nagyobb munkái: Die spraehliehen 
Verháltnisse Ozeaniens (1900); Die Sprachlaute 
(1907); Stellung der Pygmáenvölker in der Bnt-
wieklungsgeschichted.Menschen(1910);Ursprung 
d. Gottesidee(1912); Ethnologische Bemerkungen 
z. theologisohen Opfertheologie (1912); Völker u. 
Kulturen (1924); Die Sprachfamilien u. Spraehen-
kreise d. Brde (1925). 

Schneller 1. István, egyetemi tanár, peda
gógiai Író, jelentős müve: A kolozsvári orsz. 
tanárképzőintézet gyakorló középiskolájának 
tanszervezetére és tantervére vonatkozó javaslat 
(Kolozsvár 1918). 

*2. Sch. Károly, közgazdász és statisztikus, S. 1. 
fla, szül. Pozsonyban 1893 júl." 12. 1917-ben a 
kolozsvári egyetemen államtud. doktor lett, 1918. 
székesfővárosi stat. hivatali fogalmazó, 1920. 
az Eperjesről Miskolcra menekült ág. h. ev. jog
akadémián a közgazdaságtan és statisztika taná
rává nevezték ki, 1922. a statisztikából egye
temi magántanári képesítést nyert. Főbb művei: 
A gyermekhalandóságról (Budapest 1917); Lati
fundium és népszaporodás (u. o. 1918); Népese
déspolitika. Tótöíer?neZés(Sáro8patak 1922); Szü
letési arány és vallásfelekezet (Pécs 1923); A 
csecsemőhalandóság mérése (u. o. 1924); Ma
gyarország városi és vidéki népessége I. (u. o. 

1925, a Magyar Tud. Akadémia Kőrösy-dljával 
jutalmazott pályamű); A születési arány újabb 
alakulása (Budapest 1926). 

Schnitzler, Arthur, osztrák-német író, újabb 
müvei: Komödie der Verführung (1924); Fráulein 
Blse (reg., 1924); Die Frau des Eichters (elb., 
1925); Traumnovelle (1925); Die Schleier der 
Beatrice (1925). Magyarul megjelentek: Garlan 
Berta asszony (ford. Vajthó László, 1924); Elza 
kisasszony (ford. Benedek Marcell, 1925). 

Schober Béla, vezérigazgató, 1927. kinevezték 
a felsőház tagjává. 

Scholtz Kornél (eperjesi), orvos, 1925. a 
m. kir. népjóléti és munkaügyi minisztérium 
államtitkárává nevezték ki. 

Schopenhauer, Arthur, német filozófus, művei 
közül újabban magyarul megjelentek: Parerga 
és paralipomena (ford. Kecskeméti György és 
Pál, Liébermann Pál, Vikár Vera és Varró 
István, 1924); Tanulmányok (ford. Schmidt Jó
zsef, 1924). 

*Schönberger Armand, festő, szül. 1885. Buda
pesten és külföldi mestereknél tanult. A Műcsar
nok kiállításain tűnt fel. 1923-ban a Belvedereben 
nagysikerű kollektív kiállítást rendezett. 

Schöpflin Aladár, író, újabb munkái: KitU 
János szerencséje (reg., 1924); írók, könyvek* 
emlékek (1925); Vége a szép nyárnak (szinmü, 
Ka,jnaT&-Szmh&z,í92b); A pirosruhás nö (színmű, 
u. o. 1926). 

Schreiber, Paul, német meteorológus, megh. 
1924 dec. 28. 

*Schrodt István, gépészmérnök, a bölcsészeti 
és műszaki tudományok doktora, műegyetemi 
magántanár, szül. Budapesten 1888. Középisko
láit és a műegyetemet Budapesten végezte. Mér
nöki oklevelének megszerzése után 1909. Cser
háti Jenő műegyetemi tanár mellett mint tanár
segéd kezdte meg működését. 1911-ben a buda
pesti állami felsőipariskola tanárává nevezték 
ki, 1912. az Orthodon-fogaskerékgyárat tervezte 
és helyezte üzembe, 1913. a budapesti felsőipar
iskola fizikai laboratóriumát az ország egyik 
ilynemű első intézményévé tette. 1922-ben mér
tékügyi királyi főfelügyelővé nevezték M, 1926. 
pedig műegyetemi magántanári képesítést nyert. 
Aerodinamikai műszerek elvéről című dolgo
zatával a Magyar Mérnök és Építész Egylet 
Hollán-pályadiját nyerte el. Tudományos dolgo
zatai főként a Magyar Mérnök és Építész Egylet 
Közlönyében jelentek meg. 

•Schubring, Paul, német művészettörténész, 
szül. Godesbergben 1869 jan. 28. A hannoveri 
technikai főiskola tanára. Főbb művei: Luca 
della Kobbia (1903); Donatello (1907); Vasari 
(1913); Trecento (1913); Die Plastik der italie-
nischen Frührenaissance (1919). 

Schulcz Ferenc, Sch. Ágost (1. XVI. köt.) 
fla, szül. Ipolyságon 1899 okt. 5. Jogi és köz
gazdaságtudományi tanulmányait Budapesten vé
gezte s jogi doktorrá avatták. 1923-ban bírósági 
szolgálatba lépett. 1925—26-ban egy évet kül
földi tanulmányúton töltött Franciaországban, 
ahol hiteljogi, főként részvónyjogi kérdések tanul
mányozásával foglalkozott. A jogi szaklapokban 
több ily tárgyú tanulmánya jelent meg. Önállóan 
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megjelent müve: A részvénytársaságok honos
sága (Budapest 1926). 

*Sciiule d e r W e i s h e i t , Így nevezik azt 'a 
filozófiai akadémiát, melyet Kayserling Hermán 
gróf alapított 1920. Darmstadtban s amelyben 
kiváló filozófusok tanítványaikkal egytltt tanul
mányaiknak élhetnek. Magyarországról Palágyi 
Menyhért volt ez akadémiának egyik legnevesebb 
tanára. 

Schumpeter, Joseph, osztrák-német nemzet-
gazdász. 1919-ben osztrák pénzügyminiszter, 
1921. a Biedermann-Bank elnöke lett Bécsben, 
annak bukása után pedig egyetemi tanár lett 
Tokióban. Főbb munkái: Theorie der wirtschaf t-
llchen Bntwickelung (1912); Epochen der Dog-
men- u. Methodengeschichte (1914); Zur Sociolo-
gie des Iinperialismus (1919). 

*Schücking 1., Levin Ludwig, német anglista, 
szül. Burgsteinfurtban 1878 máj. 9. Az angol 
irodalomtörténet tanára volt Jenában és Bo
roszlóban. Főbb munkái: Studien über die stoff-
lichen Beziehungen der englischen Komödie 
zur italienisehen bis Lily (1901); Die Charakter-
probleme bei Shakespeare (1919). 

2. Sch., Walter, német jogtudós és paci
fista politikus a versaillesi békekonferencián fő-
delegátus volt s 1920-tól kezdve a birodalmi 
gyűlés tagja. Újabb munkái: Neue Ziele d. staat-
lichen Bnt wicklung (1913); Internationale Rechts-
garantien (1918): Die Satzung d. Völkerbnndes 
(1924); Das Genfer Protokoll (1924). 

Schütz, 1. Antal, egyetemi tanár, 1925. a 
Magyar Tud. Akadémia levelező tagja lett. 

*2. S. János, orvos, szül. Kistószegen 1885 
jan. 17. A budapesti egyetemen 1911. sub auspi-
ciis regis avatták doktorrá. Több ízben nyert 
ösztöndíjat és kétszer pályadíjat. 1918-ban mint 
az Erzsébet-egyetem első tanársegédét, a belgyó
gyászati diagnosztikából magántanárrá habili
tálták. 1920—24-ig a pozsonyi ev. kórház röntgen
intézetének vezetője volt, 1924.abudapestiFerenc 
József Kereskedelmi Kórház belgyógyászati osz
tályának főorvosa lett. Számos értekezése jelent 
meg magyar és német szakfolyóiratokban. 

•Schwab, Charles, amerikai nagyiparos, szül. 
Williamsburgban 1862 ápr. 18., megh. New York
ban 1924 máj. 14. Mint mérnök, saját erejéből küz
dötte fel magát a Oarnegie-aeólmüveknél, melyek
nek elnöke volt 1897—1903-ig, amikor hajóépí
téssel kezdett foglalkozni s a Bethlehem Steel 
Corp. elnöke lett. Ez volt az a vállalat, melynél 
az entente államok 1914. hadifelszereléseik nagy 
részét megrendelték. 

*Schwarte, Max, porosz tábornok, szül. Grü-
newaldban 1860 ápr. 5. A világháborúban egész 
1917-ig csapatparanesnok volt. Számos katonai 
munkái közül fontosabbak: Die militárischen 
Lehren des grossen Kriegs (1920); Die Technik 
im Weltkrieg (1920); a Der grosse Krieg c. mun
kának a kiadója (10 köt. 1922). 

Schweninger, Emst, német orvos, megh. 
Münchenben 1924 jan. 13. 

*Schwindt Károly, festő, szül. 1797., megh. 
Pesten 1867., ahol ismert arcképfestő volt, de 
metszetekben megjelent festményei nyomán ké
szültek városképek is (budai egyetem, pozsonyi 

papnevelő, a pesti Vigadó stb.). S. 1834-től fogva 
szerepel a pesti műtárlatokon, amikor is táj- és 
arcképeken kívül kiállította az Idvezítő, Zrínyi, 
Imre herceg c. műveit is ; az 1841-iki kiállítást 
olaszországi motívumokkal (Pozzuoli, Bajae) ke
reste fel. Liedemann János Sámuel arcképe most 
a pesti evang. hitközség tanácstermét díszíti. S. 
Máriának általa festett képmása a Szépművészeti 
Múzeumba került 

Scitovszky, 1. Béla(nagykéri), politikus (XVL 
köt.), 1922. nemzetgyűlési képviselő lett s a nem
zetgyűlés elnöke, 1926 okt. 15. belügyminiszter 
lett. 1926-ban országgyűlési képviselőnek válasz
tották. 

2. S. Tibor, politikus (XVI. köt.), 1924-25. 
külügyminiszter volt, 1925 márc.-ban a Magyat 
Ált. Hitelbank vezérigazgatója lett, 1927. a kor
mányzó a felsőház tagjává nevezte ki. 

•Scott, Giles Gilbert, sir, angol műépítész, 
szül. 1880 nov. 9., mint S. Gilbert (1. XVI. köt] 
híres műépítész unokája. Világhírre tett szert az 
1924. fölszentelt liverpooli gótstílű székesegyháa 
pályatervével és annak kivitelével. 

Sebeők Sári, operaénekesnő, 1923. az Opera
ház örökös tagja lett. Legnagyobb sikerét Pol-
dini Farsangi lakodalmában aratta. 

*Sebesi, 1. Ernő, író, szül. 1893. Orvosi tanul
mányai végeztével hírlapíró lett. Önálló müvei: 
Csönd karján (versek, 1919); Oklös fohász (ver
sek, 1921); Félemberek (dráma, 1923); Karambol 
(dráma, németre ford. Lothar Rudolf). 

*2. S. Samu, író, szül. Bugonfalván (Udvarhely 
vm.) 1859. Elbeszéléseiben színes történeteket ír 
az egyszerű emberek életéből. Munkái: ToM(1890); 
Mindenféle (1893); Asszonyok (novellák, 1895); 
Apró történetek (novellák, 1901); Szegény embe
rek (novellák, 1914). Színpadra-kerültek: Korcs
márosné és leánya; Bűnhődés; Mákvirág c. há-
romfelvonásos darabjai, továbbá Bájital; Gyer
mek bolondja; Páros szöktetés c. egy f elvonásosai. 

*Sebestyén, 1. Gyula, orvos, szül. Egerben 1887 
márc. 17. Egyetemi tanulmányait a budapesti és 
a grazi egyetemen végezte. 1914-ben egyetemi 
tanársegéd lett a m. kir. Erzsébet-tudomány
egyetem sebészeti klinikáján. 1916-tól a pozsonyi 
rokkantintézet sebészeti osztályának vezető fő
orvosa ; 1923-tól adjunktus ugyanazon egyetem 
ugyanazon tanszéke mellett, 1926-ban egyetemi 
magántanár a sebészeti műtéttanból. Az ideg
es plasztikai műtétek terén végzett önálló mun
kálatokat. Nagyobb értekezései: Az achűles-in 
előrehelyezése isolált peroneus és schiadicus 
bénulásnál (1923); Periarteriális sympathec-
tomia csont- és izület-gümökórnál (1924); Tra-
chomás csontsarcomákról (1924); A művi nyelő
cső mechanismusáról és értékéről (1924); Vizs
gálatok az edény falon keletkező vérrögről, 'kap
csolatban a vérzéscsillapodás kérdésével (1925). 

*2. S. Irén, nyelvész, Németh Gyula egye
temi tanár felesége, szül. Nagyenyeden 1899. 
1916-ban tett doktorátust a budapesti egyetemen, 
doktori értekezését (Finn jelzős szerkezetek, 
Nyelvtud. Közi., XLIV. köt.) a Magyar Tud. Aka
démia 1917. a Sámuel-díjjal tüntette ki. 1916— 
1922-ig a Nemzeti Múzeumban könyvtáros volt 
Több finn fordítása jelent meg. 
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•Sebők, Í.Margit, Joachim'Perencné, festő, szül. 
Budapesten 1882 máj. 10. Tanulmányait a Képző
művészeti Főiskolán, azután Hollósy Simon mün
cheni iskolájában és Parisban végezte. Halász
bárkák az Adrián és Gyermekarckép c. festmé
nyeit megszerezte a székesfőváros. 

2. S. Zsigmond, író, újabban megjelent művei: 
Dörmögő Dömötör újabb utazásai a Király
hágón túl (1918); Dörmögő Dömötör utazása 
•a cserkészfiúkkal (1920); Dörmögő Dömötör 
mint önkéntes (1921); Az aranycipő (1922). 

*Séché, Alphonse, francia költő, szül. 1876. A 
neoszimbolista irány követője. Legismertebb 
müvei: Guerre d'enf er; Dans toute cage il y a 
deux oiseaux. 

*Seebohm, Frederic, angol jogtörténész, szül. 
Bradfordban 1833. quaker családból, megh. 
Hitchinben 1912 f ebr. 6. Főműve: English Village 
Community (1883), mely nevét világhírűvé tette. 
Főbb művei: Tribal custom in Anglo-Saxon law 
(1902); The tribal system in Wales (1895); Era 
oftheprotestantrevolution (1874), melyben először 
foglalkozik a középkori angol parasztforradal
makkal. 

*Seedorí, Hans Hartvig, dán költő, szül. 1892. 
A modern dán költészet vezére. Legjelesebb köte
tei: Szemben idegen csillagzatokkal; Csipke
bogyó; Dániától a Dvináig. 

*Seeliger, 1. Ewald Gerhard, német író, szül. 
Rathauban 1877 okt. 11. Tanító volt. 1906 óta 
mint író Hamburgban él. Számos elbeszélést és 
regényt irt. Főbb munkái: Leute vom Lande 
(1901); Hamburg, ein Bueh Báliadén (1905); Auf 
Tod u. Lében (1906); Der Schrecken der Völker 
(1908); Schlesische Historien (1911); Das ster-
bende Dorf (1914); Das Paradies der Verbrecher 
(1913); Das deutsche Dekameron (2 köt., 1915—9); 
Die Zerstörung derLiebe (1920); Das Weltgewis-
sen (1923); Traum der Menschheit (1925). 

2. &, Hugó, német csillagász, megh. Mün
chenben 1924 dec. 2. 

Segédlevél. Az 1884. XVH. t.-c.-be iktatott 
ipartörvény módosításáról szóló 1922. XII. t.-e. 
•értelmében a képesítéshez kötött iparok gyakor
lásához általában a következő szakképzettség 
kimutatása szükséges: 1. S.-lel igazolása annak, 
hogy az ipart űzni kívánó az illető ipart mint 
tanonc valamely szakbavágó műhelyben (üzlet
ben) az előírt, illetőleg a tanoncszerződésben meg
állapított időn át tanulta, a tanviszony tartama 
alatt a törvényben megállapított iskolalátogatási 
kötelezettségeinek eleget tett és a tanidő végén 
a segédi vizsgálatot sikerrel letette; 2. munka
könyvvel igazolása annak, hogy az ipart űzni 
kívánó a segédi vizsgálat letétele után mint segéd 
vagy szakmunkás szakbavágó műhelyben (üzlet
ben) legalább két éven át szakbavágó munkát 
végzett. 

*Seignobos (ejtsd: szeinyobosz), Charles, kiváló 
francia történetíró, szül. Lamastreban 1854 szept. 
tO. Előbb Dijonban, majd a Sorbonneon lett tanár. 
Legfőbb munkája, melyben a szociológiai irányt 
alkalmazza az újkori történelemre, Histoire poli-
tfcpie de l'Europe contemporaine (1897, magyar 
«ord. 1921), melyet 3 kötetre bővítve 1925. újra 
.megírt.Egyébfőbbmunkái:Laméthodehistorique 

appliquée aux science sociales (1901); Histoire 
narrative et descriptive des anciens peuples 
de l'Orient (1890); Mint publicista is jelentékeny 
s a németekkel való megegyezésnek híve. 

Seipel, Ignaz, osztrák államférfiú (1. XVI. köt.). 
Mint kanceílár, 1922. véget vetett az inflációnak a 
jegybank alapítása és a külföldi kölcsön szerzése 
által. 1924-ben merényletet követtek el ellene. 
Ezért és mivel adminisztrációs reformterveit nem 
tudta megvalósítani, lemondott, de nagy tevékeny
séget fejtett ki a Németországgal való egyesülés 
érdekében. 1926 őszén ismét kancellár lett. Főbb 
munkái: Die Wirtschaftslehren der Kirchenvater 
(1907); Nation und Staat (1916); Reform der 
österreichischen Verfassung (1917). 
•Seltmann, 1. Lajos, zsidó teológus, szül. Tisza-

nánán 1854 jan. 17. Tanulmányait Pozsonyban 
és Berlinben végezte s 1879 óta főrabbi Hódmező
vásárhelyen. Önállóan megjelent könyve: A nő 
a talmudban (1887), azonkívül exegetikai és egy
házjogi tanulmányokat irt több német- és héber
nyelvű külföldi szakfolyóiratba; a magyar-zsidó 
tudományos kiadványoknak egyik legelső munka
társa volt. Ezekben megjelenték: Anglia,Hollan
dia, Németország (Magyar Zsidó Szemle, 1884— 
5); gróf Teleki Sándor és a zsidók (u. o. 1885). A 
Velencei kalmárról szóló tanulmánysorozata 
Zsidó volt-e Shylock ? (1891) c. az Egyenlőségben 
jelent meg. Feltűnést keltettek az Izr.,Magyar 
írod. Társulat Évkönyveiben megjelent Életképei 
(1895); Bedák (1896); Lulé (1898), melyekkel 
a magyarnyelvű zsidótárgyú széppróza úttörője 
lett és számos követőre talált. Ugyancsak ez Év
könyvben jelent meg tőle Az aranyborjú és a 
zsidóság(l897). 

2. S. Rezső, író, bölcsészetdoktor (1. XVI. köt), 
S. 1. fia, újabban különböző folyóiratokba írt, 
részben külön is megjelent tanulmányai: Az orosz 
agrárreform (Budapest 1915); Fokozza-e a tele
pítés a termelést? (1916); A hűbéri társadalom 
kora (1919); John Bellers, a Paneuropa-gondo-
lat atyja (1926); Olasz fascista ideológia és an
gol reálpolitika (1926); A szocializmus Szovjet-
Oroszországban és Nagybritanniában (1926); 
A fejlődés törvényszerűtlensége a történelem
ben (Kolozsvár 1926). E Lexikonnak belső munka
társa. 

Semgallen (Zemgálle), Lettország egyik tar
tománya, ter. 13,621 km^, (1925) 275,940 lak. Fő
városa Mitau (Jelgava), 28,321 lak. 

Sertef arkúak (ftuat), 1. Thysanura. (XVIH. köt.) 
Sgardelli Cézár de, honvéd alezredes, a Ma

gyar Katonai írók Körének főtitkára. 1925-ben 
ismét átvette az Őrszem felelős szerkesztését. 
Újabb művei: Képes katonai mesekönyv (SÍ. köt , 
1924, Orosz harctér; IH. köt., 1925, Román harc
tér ; IV. köt , 1926, Olasz harctér); Párbajkodex 
(6. kiad. 1925). 

Shagall, Marc, orosz festő, szül. Vitebszk-
ben 1888. L. Chagall. (XX. köt.). 

Shaw, George Bemard, angol író, 1926. ünne
pelte születésének 70. évfordulóját, az angol hiva
talos körök tüntető részvétlensége mellett. Ugyan
ekkor elnyerte az irodalmi Nobel-díjat. Művei a 
XVI. köt.-ben felsoroltakon kívül: O'Flaherty 
V C. (1915); The Inca of Perusden (1916); Anna 
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jaska, the Bolshevik Bmpress (1917); Saint Joan 
(1923). Budapesten előadták a Nagy Katalint 
(ford. Hevesi Sándor, Vígszínház, 1924) és a 
Johannát (ford. u. a., Magyar-Színház, 1924). 
Ujabban a következő munkái jelentek meg ma
gyar fordításban: A hősök, Candida (ford. Hevesi 
Sándor, 1923); Cashel Byron mestersége (ford. 
Benedek Marcell, 1922); Szent Johanna (ford. 
Hevesi Sándor, 1925). 

Shetland-szigetek, skót grófság, (1921) 25,520 
lak. 1917 okt. 17. német-angol tengeri ütközet 
zajlott le partjai mellett. 

Sibin = Nagyszeben. 
Sidló Ferenc, szobrász 1925. m. kir. kormány

főtanácsos és a szobrászat rendes tanára lett a 
Képzőművészeti Főiskolán. Ujabb művei: Me
rengő, Primavera (Szépművészeti Múzeum), 
Ámor ésVénusz, Mámor, Ifjúság, Tisza István 
emlék-relief; Nyugat-szóbor (a budapesti Sza
badság-téren) ; Emlékek (a norvég király tulaj
dona) stb. 1922-ben a Szinyei-Merse Társaság 
tagjának választotta. 

*Sieberg, August, földrengéskutató, született 
Aachenban 1875 dec. 23. Az aacheni obszerva
tórium meteorológusa volt 1895-től, majd 1911— 
1918-ig a strassburgi német földrengési obszer
vatórium belső munkatársa. Vulkanológiai és 
földrengési, valamint glaciológiai tanulmányo
kat végzett több helyen. 1922-ben a jénai egyete
men a földrengéstan magántanára, 1923. rendes 
tanára lett. Nagyarányú meteorológiai, később 
kizárólag geofizikai irodalmi működést fejtett ki. 
Főbb müvei; Erdbeben und Witterung (Das Wet-
ter, Berlin 1905); Monographies de quelques sis-
mes de l'année 1908 (Strassburg 1908); Handbuch 
der Brdbebenkunde (1909); Geologische, physika-
lische und angewandte Erdbebenkunde 1923). 

Siedlce, város Lengyelországban, a varsói 
vajdaságban, (1921) 30,676 lak. 

Sieger, Bobért, osztrák geográfus, megh. 
Grazban 1926 nov. 

Siemens és Halske-mikrofon, áll egy erős 
elektromágnesből, amelynek sarkai közt egy kes
keny és a hosszirányára merőlegesen bordázott 
aluminiumszalag van megerősítve, úgy, hogy ne 
feszüljön meg. A mikrofont érő hanghullámok a 
szalagot megrezegtetik. E kis rezgések az erős 
mágneses mezőben a szalag végein feszültséget 
idéznek elő: gyenge áram keletkezik, amelyet 
meg kell erősíteni, mielőtt az adó katóderő rá 
csára jutnának. A mikrofont a rádióhírmondónál 
használják. 

Siemikovce, lengyelországi falu, 1915 nov. 
1—6-ig véres harcok folytak birtokáért, amelyek 
Bothmer seregének győzelmével végződtek. 

*Sighele, Scipio, olasz szociológus, szül. Bresciá-
ban 1868., megh. Firenzében 1913. Utóbbi helyen 
volt egyetemi tanár. Főbb munkái: La folla 
delinquente (1891); La coppia criminale (1893); 
La delinquenza settaria (1897); I delitti della folla 
(1902); L'intelligenza della folla (1903); Eva mo-
derna (1912); Morale privata e morale politica 
(1912); Pagine nationaliste (1900); I nazionallsti 
e i partitl politiei (1911); Utóbbiakban a demo
kráciát egyezteti össze a szükséges nacionaliz
mussal. 

Sighet =±= Máramarossziget. 
Sighisoara = Segesvár. 
Sigmond Elek, műegyetemi tanár, 1925. » 

Magyar Tud. Akadémia rendes tagja lett. Művei 
a XVI. kötetben felsoroltakon kívül: A talaja 
vizsgálod mechanikai és fizikai módszerei{l9l&); 
Mezőgazdasági chemiai technológia (1919). 

*Signac (ejtsd: sziayá). Paul, francia festő, szül. 
1863. A pointilista-stilus legkiválóbb képviselője. 
A napfényt, a csillogó tengert, a délvidéki ki
kötőket virtuóz módon vetette vászonra. 

*Sigurjónsson, Jóhann, izlandi drámaíró, szol, 
1880., megh. 1919. Dr. Rung és Berg Ejvind és-
hitvese c. színmüvei külföldi színpadokon is nagy 
sikert arattak. Egyéb színjátékai: A Hraun-
major; Kívánság; A hazug. 

Sík Sándor, tanár ós költő, újabb müvei: A 
magt/arirodalomrövidismertetése(í92S); Csend 
(1924). 

Sikabonyi Antal,kritikus,újabb művei: Jókat 
és Komárom (1925); Romáin Rolland dans la 
litterature hongroise (Liber Amicorum Romáin* 
Rolland, 1926). Szerkesztette a Magyar Bibliofil 
Szemlét. E Lexikonnak is munkatársa. 

Siklós Albert, 1926 őszén fogadta el a magyar 
kir. Operaház igazgatósága Törzs Jenő szövegére 
írt, három képből álló misztériumát, mely Az 
asszony elindul címen kerül bemutatóra. 

*Sikl'óssy Pál, színházi rendező, szül. Buda
pesten 1899 júl. 16. 1921 őszén filozófiai dokto
rátust tett és állami ösztöndíjjal egy évet Paris
ban töltött. Előbb a Magyar Színházhoz, majd a 
Nemzeti Színházhoz került, mint rendezőjelölt, 
ahova 1923 jún.-ban szerződött. A Nemzeti Szín
házban a Szökött katona rendezésével mutat
kozott be. Megjelent fordítása és több színházi 
szakcikke magyar és külföldi napilapokba* 
és folyóiratokban. Munkatársa e Lexikonnak is. 

*Simai Ödön, nyelvész, tanár, szül. 1879. 
1903-ban székesfővárosi tanár lett; 1919. állásá
ból elbocsáttatván, magántisztviselő lett. Főleg-
anyelvújitásanyaggyüjtósévelfoglalkozott.Mun-
kái: Márton József mint szótáríró (1902); Dur 
gonics András mint nyelvújító (1904). Egyéb-
tanulmányai a Magyar Nyelv c. folyóiratban 
jelentek meg. 

*Simkó József, tanár és író, szül. Győrött 1860 
ápr. 30. Miután a Képzőművészeti Főiskolán tanári 
oklevelet szerzett, felsőbb tanulmányait Nürn
bergben, Lyonban és Parisban folytatta. Hazatérve
székesfővárosi középiskolai tanár lett 1922-ig. 
1906—1910-ig országgyűlési képviselő volt. As 
iparművészet és a képzőművészet köréből vett 
számos tanulmánya közül kiemelendők: Ba~ 
phael madonnái; Böcklin-láz: Die Maierei uná 
Bildhauerei auf der Millenniums-Ausstellung itt 
Ungarn; A képzőművészeti főiskola; KuUur-
anarchia; valamint főműve: A XIX. százai 
festömészete. 

*Simkovics Jenő, grafikus és festő, szül. Buda
pesten 1895 ápr. 11. A Képzőművészeti Főiskolái 
végezte tanulmányait s 1923 óta szerepel kiállí
tásainkon, alakos kompozíciókkal (pl. Nörattás, 
1926), legfőképp rézkarcokkal, amelyekkel kül
földön is sikert aratott. Ilyenek: Háqár Müze* 
tése, Mézes megtalálása, A család stb. 
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Simontsits Elemér, politikus, 1927. kinevez
ték a felsőház tagjává. 

*Simonyi, 1. Antal, festő, szül. Kecskeméten 
1821., megh. Budapesten 1892. A bécsi akadémián 
'kezdte meg művészeti tanulmányait 1847,. 
midőn Pestre telepedett, arekópf estés mellett tüze
tesen kezdett foglalkozni fotografálással Is. 
Egyike nálunk a fényképezés úttörőinek. 

2. S. Mária, szinésznő, szül. Szenicen 1888. 
1910-ban végezte a sziniakadémiát. Peld Irén 
•Kamara Színházában volt első fellépte, az 1915. 
«Magyar Színház szerződtette, honnan a Bel
városi Színházba került. Kitűnő drámai és vig-
játék-szinésznő. Legnagyobb sikereit Góraldy 
Szeretni női szerepében, a Legónykérésben (Vil
lányi Andor), Trónörökösben (Vajda Ernő) aratta. 
1926-ban Móricz Zsigmond felesége lett. 

Sinclair, May, angol írónő, 1895. tűnt fel. Hír-
•nevét a Divine Pire c. műve alapította meg. Egyéb 
müvei: The three sisters; The judgment of Eve; 
The combined Maze; Mary Olivier; The romantic. 
^Magyar fordításban több munkája jelent meg. 

•Sinclaire, Lewis, amerikai író, 1. Lewis Sin-
claire (XX. köt.) 
•Sinkontaktus (vasút). Olyan villamos érint

kező szerkezet, amely a folyópálya mellé beépítve 
a vonat kerekeinek, illetőleg az áthaladó járómű 

•súlyának behatása alatt egy villamos kontaktust 
zár, illetőleg nyit. Ez a kontaktus elektromos 
áramkör zárására, vagy nyitására szolgál, mely 
áramkör a pálya biztosítóberendezésének ré
szét teszi s így a S. által magának a vonat
nak közreműködése biztosíttatik a pálya fede
zésében, illetőleg szabaddá tételében. Célja tehát 
mindig az, hogy a biztosítóberendezés egy eleme 
(csengő, jelző) csak akkor hozassák működésbe, 
amikor a vonat a pálya egy bizonyos pontján túl
haladt. A S. kiviteli alakja többféle lehet, melyek 
azonban két jellegzetes típusban csoportosíthatók. 
Az egyik tipus a pedál-sin (nyomósin), amelynél 
a vágány mellett, annak külső vagy belső oldalán 
egy kb. 10—15 m hosszú vastartó vagy keskeny 
vaslemez van elhelyezve oly módon, hogy annak 
•éle egész hosszában a sinfej fölé emelkedik; ez a 
"hosszantartó csuklóban forgóemeltyükkel van 
felszerelve és erős rugók tartják az említett felső 
állasban. Ha már most a mozdony vagy kocsi a 
pedálra kerül, azt a rugóhatás ellenében lenyomja 
és a vele összeköttetésben levő kontaktust zárja 
•vagy nyitja; a vonat áthaladása után a rugók a 
pedált és vele együtt a kontaktust is normális ál
lasba hozzák vissza. Igen fontos, hogy a pedál 
•csupán az utolsó kerékpár után, ne pedig már a 
'vonat mozgása közben szabaduljon fel. A pedál-
sineknél előfordulhat, hogy bármilyen erősen 
móreteztetnek is, emberi erővel, tehát rosszaka-
ratúlag is le lehet nyomni, tehát a kontaktust egy 
áthaladó hajtány, pályakocsi vagy emberi rossz-
akata't is működésbe hozhatja. E hátrány elkerü
lésére szolgál a S. másik jellegzetes típusa, az 
ú. n. sináthajlási-kontaktus. Ez olyan szerkezet, 
amely a pályán két talpfa közé van szerelve és 
melynél a vonat súlyával behajlított sinrész hoz 
működésbe egy rendszerint öntöttvas házba beépí
te t t villamoskontaktust. Ilyen például a Siemens-
íéle higanykontaktus vagy a Lorenz-féle platina-

kontaktus stb. A higanykontaktusnál a sin áthaj-
lása nyomást gyakorol egy higannyal telt edényre, 
minek következtében a higany vékony csatornán 
felszökik egy másik edénybe és itt vezető össze
köttetést létesít az edénybe nyúló szigetelt rugók 
között. A platinakontaktusnál viszont a sin át-
hajlása emeltyűrendszer közvetítésével hozza 
egymással érintkezésbe a szigetelt rugókat, melyek 
platina csúcsokkal vannak ellátva. A S. alkalmaz
ható a forgalombiztonsági célokon kívül még más 
célokra is, mint például az áthaladó vonatok 
sebességének mérésére; ez esetben több, egymás
tól rendszerint 1 km. távolságban elhelyezett 
S. van a folyópályán felszerelve, melyek a 
vonat keresztülhaladását a menetsebességnek 
megfelelő időközökben jelzik a szomszédos állo
máson oly módon, hogy a S. által zárt villamos 
áramkör útján egy megfelelő óramű papír
szalagjára jeleket rajzolnak. 
•Sipos Domokos, a dicsőszentmártoni Erzsébet

nyomda r.-t. igazgatója, szül. Dicsőszentmárton
ban 1892. Költeményeket és elbeszéléseket írt. 
Munkái: Istenem, hol vagy? (1882); Vajúdó idők 
(reg.-vázlat, a kolozsvári Ellenzék 1925. évi pá
lyázatán díjat nyert. Tárgya a Kardos Jakab-féle 
erdélyi parasztlázadás); Vidéki forradalom (reg., 
az 1918. évi erdélyi forradalmak rajza). 

Sipőcz Jenő, polgármestert 1926. ismét Buda
pest székesfőváros polgármesterének választották. 

*Sirola Bozidár (ejtsd: sir— bozsi—), horvát zene
szerző, szül. 1889 dec. 20. Több operáját adták 
Zágrábban (Novela od Stanca), irt oratóriu
mokat és megzenésített sok népszerű horvát 
költeményt. Ó írta meg a horvát zene történetét 
is, amely mű e téren alapvető (1922). 

Skandináv irodalom (1. Skandináv nyelv és 
irodalom, XVI. köt.). Az új-izlandi líra legtehet
ségesebb képviselői: Jónás Gudlaugsson, Gunnar 
Gunnarsson, Jóhann Sigurjónsson és Gudmun-
dur Kamoan, akik főként dán nyelven írnak. Az 
elbeszélőirodalomban Einarr Hjörleifsson és 
Gudmundur Magnússon többkötetes regénycik
lusaikkal válnak ki, mellettük két parasztíró 
érdemel említést: Jón Stefánsson és Gudmundur 
Fridjónsson. A drámaírók legjelentékenyebbje 
Matthias Jóchumsson és Indrídi Einarsson után 
Jóhann Sigurjónsson, akinek Berg Ejvind és 
felesége, valamint Dr. Rung c. színműve utat 
talált külföldi színpadokra is. A norvég irodalom 
legújabb és legtehetségesebb művelői: Hans E. 
Kinek (szül. 1865.), Jens Tvedl (szül. 1857.), Hans 
Aanrud (szül. 1863.), a napszámos-író Andreas 
Hatikland, (szül. 1872.), Péter Egge, Olav Duun 
és Bernt Ide (valamennyien realisták ós naturalis
ták). Az újromantikusok legkiválóbbjai Sigbjörns 
ObstfeUer (1866—1908), a lírikus W. Krag és 
H. Wildenvey, de mindenekfölött Sigrid Undset 
(1. XX. köt.), akinek főleg két regénye, a Kristin 
Lavransdatter (1920—1923) és az Olav Audonsson 
i Hestviken (1925) lett világhírű. 

Skerlecz Iván báró, politikus, báni állásától 
felmentetett 1917 jún. 29. Támogatta Mihalo-
vich kormányát egész az elszakadásig. Ekkor 
letette képviselői mandátumát. 

*Skiophil szervezetek (Moij, az árnyékkedvelő 
szervezetek gyűjtőneve. 
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*Skotophil szervezetek (Moi.), a sötétséget (sö
tét helyeket) kedvelő szervezetek gyűjtőneve. 

•Skrzynski, Alexander, gróf, lengyel állam
férfiú, szül. Zagorzanyban 1882. Diplomáciai szol
gálatba lépett s 1910. a vatikáni osztrák követ
ség titkára lett. A lengyel állam megalakulásakor 
bukaresti követ lett s 1921. megkötötte a lengyel-
román politikai szerződést.1922 ben külügyminisz 
ter, 1923. Lengyelország képviselője a Népszövet
ségnél, 1924—25. pedig ismét külügyminiszter 
volt. A szovjettel szemben békülékeny politikát 
folytatott. 1925-ben őt bízta meg Wojciechowsky 
elnök kormányalakítással, azonban 1926. a szoci
alisták kiválása miatt mindkét tárcájáról lemon
dott. Pilsadski államcsinyje óta nem vállalt 
politikai szerepet. 

Slavici János, román szépirodalmi és politikai 
író, inegn. Panciuban 1925 aug. 29. 

Smigelschi Oktáv, festő, szül. Nagyludason 
1866 márc. 11., megh. Budapesten 1911 nov. 9. 
A Képzőművészeti Főiskolán Székely Bertalan
nak volt tanítványa, akinek stílusa maradandó 
hatással volt rá. 1908-ban mint a Praknói-dlj 
nyertese, Rómában végzett tanulmányokat s 
rajztanári állást vállalt Erdélyben. Emellett ter
jedelmes festményekkel díszített Balázsfalván, 
Csákován, Nagyszebenben görögkeleti templo
mokat s itt az újbizánci stílust sikeresen olvasz
totta össze mestere tanításaival. Kísérletezett 
egy új falfestési technikával is, amelyet cement-
márvány-inkrusztációnak nevezett. 

Smith. Jeremiáh, amerikai ügyvéd, szül. Dover
ben 1870 jan. 14. A Harvard-egyetemen tanult és 
Bostonban nyitott ügyvédi irodát. A békekötések
kor pénzügyi szakértő és tanácsadó volt az ameri
kai bizottságban. 1924 ápr. őt küldte ki a Nép
szövetség Magyarországba főbiztosi címmel a 
pénzügyek szanálására s minthogy már 1925 júl. a 
Népszövetség előtt felesleget tudott felmutatni a 
költségvetésben, misszióját teljesítve, 1926 júl. 
visszament Bostonba. Távozásakor 1926 jún. 30. 
a nemzetgyűlés jegyzőkönyvileg mondott köszö
netet neki. 

Smolka, Stanislav, lengyel történetíró, megh. 
1924 szept. 1. 
*Snowden (ejtsd: sznaudn), Philip, angol állam

férfiú, szül. Cowlingban 1864 júl. 18. A független 
munkáspárt szellemi irányítója volt, 1917. pedig 
elnöke lett. 1906-tól kezdve tagja volt az alsó
háznak. A világháborúban határozott háborúelle
nes volt, amiért 1918. kimaradt, de 1922. ismét 
megválasztották és 1924. a MacDonald-kormány 
pénzügyminisztere lett. E minőségben az alsóbb 
néposztály adóterheit csökkentette és mint a 
6zabadkereskedelem régi harcosa, a vámok le
szállításáért, valamint a munkanélküliség csök
kentéséért küzdött. Pontosabb munkái: A living 
•wage(1912); Socialism and syndicalism (1913); 
Wages and prices (1920); Labour and national 
fináncé (u. a.); Labour and the new world (1921). 
Magyarul megjelent: Ha a munkáspárt uralomra 
jut (ford. Bartos Zoltán, 1924). 

Solapur (Sholapur), város Brit-Elő-India 
Bombay tartományában, (1921) 119,581 lak. 

*Solola, departamento Guatemalában, ter. 2171 
km2, (1921) 104,283 lak. Fővárosa S. 

*Sóltz Gyula, miniszteri tanácsos, országos fö-
erdömester, szül. Iglón 1837., megh. Budapesten 
1913. Erdészeti tanulmányait Selmecbányán 
végezte 1861. 1871-ig kincstári szolgálatban 
állott, ekkor mint tanár az erdészeti akadémiára 
került. 1872-ben erdőtanácsos, 1884. főerdőtetná-
csos lett. 1891-ig működött Selmecbányán, mint 
tanár, ekkor a máramarosszigeti erdőigazgatóság 
élére hívták. 1895-ben a földmívelésügyi minisz
tériumban a kincstári erdők ügyosztályát vette 
át és 1897. országos főerdőmester és az állam-
erdészet vezetője lett. 1904-ben nyugalomba vo
nult. Fekete Lajossal irta az Erdőbecsléstan c 
munkáját (Selmecbánya 1882). 

*Sólyom-alakúak (Falconiformes vagy Rap-
tatores), a Madarak egyik rendje az újabb madár
rendszerekben. Jellemzésüket lásd Ragadozó 
madarak címszónál (XVI. köt.). Az idetartozó' 
fajokat újabban két alrendbe sorozzák: 1. alrend: 
Újvilági keselyűk (Cathartae). Idetartoznak a kon> 
dor (Sarcorhamphus gryphus L.), a királykeselyú 
(Sarcorliamphus papa L., újabb néven: Gypagus 
papa L.), a hollókeselyű (Gathartes atratus 
Baird.) és a pulykakeselyű (Gathartes aura IUig.r 
1. Gathardiae). — 2. alrend: Nappali ragadozók 
(Accipitres), melyeknek mintegy 350 faja isme
retes. Idetartozik a Lábaskeselyü-félék (Serpen-
tariidae, 1. Lábaskeselyű), a Keselyű-félék (Vul-
turidae), a Sólyom-félék (Falconidae) és a 
Halászsas-félék (Pandionidae) családja. 

Solymossy Sándor, egyetemi magántanár, 
1923. önként visszalépett az Erzsébet Nőiskola Ta
nárnőképző főiskolájának igazgatásától és u. 0. az 
irodalomtörténet és esztétika tanszékét tartotta 
meg. Művei: A nagyharsányi hegy mondája 
(1921); Keleti elemek népmeséinkben (1922); 
Molnár Anna balladája (1923); Kőmives Kele
menné (1924); Jókai és a magyar nép (1925); 
A jávorfamese és a Midás-monda (1925); Az 
ethnologia tárgyköre és módszere (1926); Mo
hács a magyar nép emlékezetében (Mohácsi Em
lékkönyv, 1926); Névmágia (Szinnyei-Emlék-
könyv, 1927); A népdal titkához (Budapesti 
Szemle, 1927). 

Somatogén tulajdonságok, 1. Blastogén 
tulajdonságok. (XX. k.) 

Somló Bódog, jogfilozófiai író, újabban meg
jelent müvei: Platón állama (1920); Machiavelli 
(1921). 

Somogy vármegye népességéből (368,486) 
1920-ban foglalkozására nézve volt 72-5°/o őster
melő, 13-6°/o iparból, 2'2°/o kereskedelemből és 
hitelből, 2-9% közlekedésből élt, 2-7»/0 tartozott 
a közszolgálat és szabadfoglalkozások csoport
jába, 1 -1% a véderőhöz, 0-7°/0 volt k. m. n. nap
számos, l'7°/o nyugdíjas stb., l'5°/o házicseléd,. 
l-l°/0 pedig egyéb és ismeretlen foglalkozású. A 
176,817 kereső közül őstermelő volt 131,868,. 
bányászattal és kohászattal foglalkozott 3, ipar
ral 21,222, kereskedelemmel és hitellel 3569,. 
közlekedéssel 3384, a közszolgálat és szabadfog
lalkozások körébe tartozott 4306, a véderőhöz-
2661, k. m. n. napszámos volt 1361, nyugdíjas 
stb. 3330, házicseléd 4146, egyéb és ismeretlen" 
foglalkozású 967. Az eltartottak összos saássa 
191,669 volt. 
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sentimentale; L'art publique; La victoire du 
silence. 

Soxhlet, Franz, német agrikulturkémikus, 
megh. Münchenben 1926 máj. 12. 

•Söiberg, Harry, dán költő, szül. 1880. 1904. 
Beteg nemzedék című drámájával tűnt fel. Kü
lönösen a paraszti élet ábrázolásában kiváló. 
Regény trilógiája: Az élő ország (1916—1920) 
nagy sikert aratott. 

Söpksz Sándor, elektrotechnikus, műegyetemi 
tanár, tervei szerint létesült 1925. a dorog-komá-
romi 52 km. hosszú, 35,000 voltos távvezeték és 
1926. a szászvár-mázai bányaközpontból kiinduló, 
egyrészt Dombóváron át Kaposvárra, másrészt 
Szekszárdon át Tolnára menő, mintegy 100 km. 
hosszú, 35,000 voltos távvezeték és az ezekhez 
a fővezetékekhez csatlakozó számos elosztó szál
nak, valamint a szászvár-mázai központ rekon
strukciója s kibővítése modern porszéntüzelésű 
kazánokkal. 

Sörényesíarkú rókák (Vrocyon, Uiat), 1. 
Rókák. (XVI. köt.) 

*Spaho (ejtsd: szpá&o), Mehmed, bosnyák muzul
mán politikus, szül. 1883 márc. 13. A jogot 
Bécsben végezte. 1917. csatlakozott a délszláv 
mozgalomhoz. Tagja lett a sarajevói Nemzeti 
Tanácsnak és 1918 nov. 1-től dec. 20-ig a Sola-
féle bosnyák kormány egyetlen muzulmán tagja 
és kereskedelmi biztosa, a Protic Stojan elnöklete 
alatt megalakult első délszláv kormányban (1918 
dec. 24) erdészeti és bányászati miniszter volt. 
1921—22. a Pasié-kormány kereskedelmi mi
nisztere volt. 1921 okt.-ben a Délszláv Muzulmán 
Organizáció elnökévé választották. A horvát
szerb megegyezés érdekében sokat közvetített 
Radic és Pasié, valamint Rádió és Davidovió 
között. Davidovió rövid életű 1924-iki kormá
nyának pénzügyminisztere volt. 

Spanyolország (Espana, 1. XVIII. köt.), ter. 
505,152 km*, (1923) 21.763,147 lak. Története. 
A direktórium 1924. megszüntette a sajtószabad
ságot s szigorú cenzúrát állandósított; számos 
közigazgatási hivatalba katonákat helyezett. A 
király is a direktórium pártjára állott. A kül
ügyi politika másik eseménye a Tanger-szerződés 
elismerése volt 1923., azonban az egész S. köz
véleménye nem nyugodott bele abba, hogy Tanger 
nemzetközi felügyelet alatt álljon. Ez a kérdés 
1927-ig nincs rendezve. Belpolitikai tekintetben 
a direktóriumnak sok gondot okozott az elé-
gületlenség elnyomása, többeket száműzött, így 
Unamuno filozófust, Blasco Ibanez írót. Többe
ket pénzbirságra és fogságra ítélt, így Weyler 
marsallt ós Romanones grófot. A rifkabilok 
leszerelése és a marokkói hadjárat sikere* 
befejezése csupán francia segéllyel törtónhe-; 
tett meg (1. Marokkó, XX. köt.). 1926 őszén, 
direktóriumellenes mozgalom indult ki a segoviai 
tüzértiszti iskolából, amely az egész tisztikarra 
kiterjedt s melyet csak nehezen, súlyos Ítéletek
kel lehetett elfojtani, de már u. a. év nov.-ben 
Macias ezredes a katalán szeparatistákkal be
törést akart megkísérelni s azt csupán Rieciotti 
Garibaldi árulása hiúsította meg, a szervező
ket pedig Porpignanban, Dél-Franciaországban 
letartóztatták. A külpolitika irányítója 1925 

Somogyi, 1. Erzsi, színésznő, szül. Kolozsvárt 
1906 szept. 10. A Színművészeti Akadémián 
tanult, 1924 tavaszán fellépett Móricz Zsigmond 
Búzakalászában és nagy sikert aratott Ugyan
ekkor szerződtette a Nemzeti Színház. Legkitű
nőbb szerepei Sárika (Zilahy, Süt a nap), Mal
vinka (Csathó, Házasságok az égben köttetnek), 
Mary Ann stb. 1925-ben házasságra lépett Bálint 
Imre újságíróval. 

2. S. József (hollósi), orientalista, szül. Buda
pesten 1899 okt. 19. 1922-ben Budapesten dok
tori oklevelet nyert, 1924. az egyetem Keleti 
intézetében tanársegéd, majd ugyanezen évben 
a pécsi egyetem Sopronban működő evangélikus 
hittudományi karán a keleti nyelvészet és kultúr
történet megbízott szakelőadója lett Les sources 
du Hay§t el Hayesvanot de Hamal ad-din Danurí 
című tanulmánya egy kairói folyóiratban van 
sajtó alatt. 

3. S. Péter, hírlapíró, megh. Budapesten 1925. 
Soós, 1. Károly, altábornagy, 1927 .kinevezték 

a felsőház tagjává. 
2. S. Lajos, zoológus (1. XVII. köt.), újabb 

müvei: Rendszeres állattan (I—II. köt., Pécs— 
Budapest 1924); Kirándulók zsebkönyve: Út
mutató a Gerincesek és Puhatestűek gyűjtésére, 
konzerválására és gyűjtemények készítésére 
(Budapest 1925). 

Sopron vármegye (XVII. köt.) népességéből 
(138,771) 1920-ban foglalkozására nézve volt 
74-4°/oőstermelő,0-4%hányászat-és kohászatból, 
14-2»/0 iparból, 2-1% kereskedelem- és hitelből, 
l"7°/0 közlekedésből élt, 2-l°/0 tartozott a közszol
gálat és szabadfoglalkozások csoportjába, 0 -4%a 
véderőhöz, 0-7% volt k. m. n. napszámos, 1'4% 
nyugdíjas stb., 1'6% házieseléd, l"0°/0 pedig egyéb 
ós ismeretlen foglalkozású. A 63,977 kereső közül 
őstermelő volt 48,677, bányászat- és kohászattal 
foglalkozott 164, iparral 7991, kereskedelem- és 
hitellel 1167, közlekedéssel 710, a közszolgálat és 
szabadfoglalkozások körébe tartozott 1271, a 
véderőhöz 357, k. m. n. napszámos volt 494, 
nyugdíjas stb. 999, házicseléd 1899, egyéb és 
ismeretlen foglalkozású 248. Az eltartottak összes 
száma 74,794 volt. 

Sopron, szabad kir. város (1. XVII. köt.) iskola-
és nyaralóváros jellegét az utóbbi időben több 
intézmény emeli. Említésre méltó szőlészeti és 
borászati iskolája, Rákóczi Ferenc fiúnevelő inté
zete (reáliskola), Zrínyi Ilona leánynevelő inté
zete, a Selmecbányáról odamenekült bányamér
nöki és erdőmórnöki iskola, meteorológiai meg
figyelő állomása, újonnan épült sporttelepe és 
szánkópályája. A Trebitsch-féle selyemgyár 
egyedülálló hazánkban. Újabb irodalom: Thir-
ring Gusztáv: S. civitás fidelissima (1925); V. 
Házi Jenő: S. szabad, kir. város története. I. 
4 - 5 (1925—1926). 

Sorma, Ágnes, német színésznő, megh. Pres-
eottban (Arizona) 1927 febr. 

*Souza (ejtsd: szú—), Bobért de, francia író, szül. 
1865. Költeményeiben a szimbolista irány egyik 
igen egyéni képviselőjének mutatkozik. Jelentő
sebb kötetei: Pumerolles; Modulations sur la mer 
et la nuit; Les graines d'un jour. Tanulmányai: 
Rythme poétique; La poésiepopulaire; Le lyrisme 
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óta Yanguas y Messia külügyminiszter volt. 
1926-ban a genil ülésszakon ő jelentette be S. ki
lépését a Népszövetségből tisztán presztizs-kérdés 
miatt, miután az állandó tagságot Németország 
kapta meg. 1927 elején Yanguas külügyminisz
ter a direktóriumnak a Tanger-kérdésben elfog
lalt túlzó álláspontja miatt lemondott. V. ö. Bo-
manones, Las responsibilidades del antiguo régi
men (1924); Francisco Gambo, Bn torno del 
fascisnio italiano (1925); Maura Gamazo: His
tória eritica del reinado de Don Alfonzo XIII. 
(li>25). 

Spektroszkópia modern eszközei. Az újabb 
fizikai kutatásokban oly szerfölött fontos szere
pet játszó spektroszkópia már régóta nem elég
szik meg a prizmák által létesített kicsiny szin-
szórású (diszperziójú) színképekkel, hanem a 
fényelhajlás és fénytalálkozás jelenségeit hasz
nálja fel nagy színszórású színképek előállítá
sára. Erre szolgálnak 

1. az optikai rácsok, melyek átlátszó, vagy jól 
fémesen) visszaverő sík vagy gömbfelületekre 

gyémánt vagy karborund-kristály élével egymás
tól egyenlő távolságban szántott párhuzamos 
barázdák rendszeréből állanak. Komoly célokra 
a nagyobb fényerő miatt kizárólag tükörfémből 
készült refleksziós rácsot használnak. A fel nem 
szántott szabályosan visszaverő részei a rács-
felületnek mint koherensen (időben együtt vál
tozó fázissal) világító másodlagos fényforrások 
szerepelnek, melyek a rájuk eső fényt minden 
irányban elhajlitva világítanak (1. ábra). Ha 
egy a <p elhajlási szög által jellemzett irányban 
haladó sugarak útkülönbségei a hullámhosszú
ság egész számú többszörösei, a sugarak erősí
tik egymást. Ha egy keskeny rés párhuzamossá 
tett X hullámhosszúságú fényével világítjuk meg 
a rácsot és a cp irányban haladó sugarakat ismét 
gyűjtő lenesével egyesitjük, a résnek éles vilá
gos képét nyerjük, vagyis a X huüámhoszúságú 
színképvonalat. Ha a rést megvilágító fényfor
rás több, különböző hosszúságú hullámot sugároz 
ki, több különböző hullámhosszúságú színkép
vonalat, vonalas színképet kapunk. Az ábra 
szerint X = d sin cp, hol d az ú. n. rácsállandó. 
Ugyanazon X hullámhosszúság általában több 
színképvonalat eredményez. A 2. ábrában lát-

ható a másodrendű színképvonalak, az ú. n. má
sodrendű színkép keletkezése. Az ábra szerint 
2 X=d sin %, általában k X = d sin <?K ; k a színkép 
rendszáma. A különböző rendű színképek tehát 
egymásba nyúlnak, még pedig annál nagyobb 
mértékben, mennél nagyobb k. Ha a rács a X hul-

2. ábra. 

lámhosszúságú színképvonalat még épen elkülö
níti a tőle kevéssé különböző X -)- áX hullámhosz-
szúságú színképvonaltól, úgy dX/X a rács ú. n. fel
bontó képessége. Ennek mértéke-=—, hol ma 

KTtl 
rács összes barázdáinak száma. Egy Rowland-fék 
rács pl. melyen a barázdák száma m = 100,000 
másodrendben oly két színképvonalat bont szét, 
melyek hullámhosszúságainak különbsége csak 
-——•——-ed része a hullámhosszúságnak, 200,000 ° 

3. ábra. 

A gömbfelületekre barázdált ú. n. konkáv rá
csok jelentősége abban rejlik, hogy a barázdált 
felület, mint homorú tükör működik és így a 
fény párhuzamossá tételére, illetőleg összegyűj
tésére (1. ábra) nincs szükség lencsékre. Az ily 
rács tehát a roppant költséges kvarcoptika nél
kül használható ultraibolya fényben. A nagy 
Rowland-féle racsok görbületi sugara 6'5 m. 
Ilyeneket H. A. Rowland készített Baltimoreban, 
U. S. A. 
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2. A Michelson-féle lépcső, melyet A. A. Mi-
«helson chikagói egyetemi tanár szerkesztett. 
Ez 10—30 drb., 5 mm.—1 cm. vastag üveg-, 
vagy ultraibolyafényben való használatra kvarc
lemezből áll, melyek lépcsőszertien sorakoznak 
-egymás mellé úgy, hogy egy lépcső magassága 
kb. 1 mm. A párhuzamos fény az 00 felületen 
•esik be és az 1 mm. széle3 felületeken, pl. A-né.1 

i. ábra. 

és C-nél lép ki. A bizonyos irányban kilépő suga
rakat lencsével egyesítve, fényerősség-maximum 
vagyis színképvonal akkor létesül, ha az A-ná\ 
és G'-nél kilépő sugarak útkülönbsége a hullám
hosszúság egész számú többszöröse. Két meg
felelő, pl. A- és C-ből kilépő sugár útkülönbsége 
itt hullámhosszakban mérve, igen nagy, 5000— 
10,000 is lehet. Megfelelően nagy tehát az így 
keletkező színképek k rendszáma és evvel jár az 
Is, hogy a <p szög változásával a fényerősség
maximumok sűrűn követik egymást. A Michel-
son-lépcső felbontó képessége a Rowland-rácso-
két is túlhaladja. A Mchelson-lépcsőt, mivel 
nagy rendszámú színképei nagyon egymásba 
.nyúlnak, egyszerre csak a színkép kicsiny részé
ben lehet használni. A Michelson-lépcsőre eső 
lényt ezért előzetesen vagy utólagosan egy ki
sebb felbontóképességű prizmás spektroszkóppal 
íel kell bontani (4. ábra). A prizmás spektro
szkóp a színképet vízszintes síkban szétteríti és 
ennek egy keskeny darabjából vízszintes réssel 
kivágott fényt a Michelson-lépcső függélyes sík
ban tovább bontja. 

3. Lummer-lemez. Ez egy 0-5 mm.—1 cm. 
vastag és 10—30 cm. átmérőjű, köralakú vagy 
Ilyen hosszú és néhány cm. széles planparallel 
üveglemez. Kvarcból ezideig csak féleentiméter 
vastag, Iá cm. hosszú ós kb. 2 cm. széles hasá-

5. ábra. 

tok készülnek. Előállítása igen nagy gondot 
igénylő fáradságos munka, mert az aránylag 
nagy lemez két felületének nemcsak tökéletesen 
síknak, de oly tökéletesen párhuzamosnak is kell 
lennie, hogy a bármely ponton mórt lemezvastag-
ságok egy százezred usque milliomod milliméter
nél kevesebbel különbözzenek egymástól. Ily kü
lönbségeket a vastagságban a lemez különböző 
pontjai között fennálló csekély hőmérsékletkü

lönbség is létesíthet, azért a Lummer-lemezt 
kettős falú edénybe zárják, melynek falai között 
álló vagy esetleg folyóvíz van. 

A planparallel csiszolás legjobban sikerül, ha 
az üveglemez köralakű. A csiszolási munka, mely 
néha egy évnél tovább is eltart, képezi a Lum
mer-lemez igazi értékét, mely mellett az üveg
anyag értéke nem jön tekintetbe. Mivel a tapasz
talat szerint a készen csiszolt köralakú lemez a 
csíkokra való metszésnél az üveg belső feszült
ségei következtében gyakran elveszti felületeinek 
síkságát vagy planparallelitását, azért újabban 
az üvegből készült Lummer-lemezeket nem met
szik szét. Az ultraibolyában használatos kvarc
lemezt azonban, hogy a köralakú lemez értékes 
anyagát egészében értékesítsék, csíkokra vágják 
és utána csiszolják. 

A prizmás spektroszkóppal már előzetesen a 
Lummer-lemez (pl. vízszintes) síkjában szétterített 
fényből egy keskeny vízszintes rés egy nyalábot 
kivág, mely ,4-nál lép be a lemezbe. A lemezből 
a levegőbe kilépő sugarakat (5. ábra) egy len
csével összegyűjtve, azok akkor fogják egymást 
erősíteni, ha két szomszédos sugár útkülönbsége 
a hullámhosszúság egészszámú többszöröse. A ke
letkező színképvonalat az L fényképezőlemezen 
fogjuk fel. Az útkülönbsóg a Lummer-lemez 
vastagságával arányosan nő. A felbontó képes
séget a lemez hossza is növeli. A Lummer-lemez 
egyike a legfőnyerősebb spektroszkópiai beren
dezéseknek. 

Párhuzamos nyalábok interferenciájáról van 
szó a kevósbbé használt Perét—.Fa£>r«/-étalon-
ban is. 

Spengler, Oswald, német filozófus, újabb mun
kái : Pessimismus (1921); Politische Pflichten d. 
deutschen Jugend (1924); Neubau d. Deutschen 
Reiches (1924). 

^Spl ielcoidi í i (bioi.), a mimikrinek az a faj
tája, melynél bizonyos fajta rovarok (bogarak, 
legyek, lepkék stb.) szúró rovarokhoz (darázs, 
mén, poszméh stb.) hasonlítanak. 

Spitta, Friedrich, német^rot. teológus, megh. 
Göttingenben 1924 jún. 7. 

Spitteler, Kari, svájci német költő, megh. 
Bernben 1924 dee. 29. Müvei a XVII. k.-ben fel
soroltakon kívül: Rede ílber Gottfr. Keller(1919); 
Prometheus der Duldeí (1924). 

*Spor t (Moi.), az állattenyósz-
téstanban ós az örökléstanban 
a hirtelenül keletkező eltérés
nek vagy hirtelenül előállott vál
tozatnak neve. Egyértelmű a mu
tációval és a Darwintól «single 
variationa névvel jelölt hir
telen, váratlan változattal (va-
riatio). 

Stadler József, érsek, megh. 1918 dec. 8. 
Staierdori Anina = Stajerlakanina. 

*Stamp (ejtsd: sztemp), Josiah, sir, angol nem-
zetgazdász, szUl. Londonban 1880 jún. 20. Állami 
tisztviselő volt, majd 1925. á Midland and Soot-
tish Eailway elnöke lett. Egyike Anglia vezető 
pénzügyi politikusainak. Főbb munkái: British 
incomes and property (1922); Wealth and ineomo 
of thechief Powers (1919); Kundamental princip-
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les of taxation (1923); Wealth and taxable capa-
city(1922); Joint report on double taxation(1923); 
Studies in current probléma in government and 
fináncé (1924); Business statistics and íinaneial 
statements (1924). 

Stanislau (Stanislawów), vajdaság Lengyel
országban, ter. 18,368 km", (1921) 1.348,580 lak. 
Fővárosa S-, 51,391 lak. 

Stark-jelenség. Ez abban áll, hogy a színkép
vonal több összetevő vonalra bomlik, ha a ki
sugárzó atom elektromos erőtérbe kerül. A mág
neses térben létesülő .ZéemaM-féléhez analóg 
jelenség. Stark Johannes 1913. fedezte fel az 
elektromostér befolyását a hidrogén Balmer-vona
lainak emissziójára. A Balmer-sorozat emisszió
jára nem a Geissler-esövet használta fel, mert 
annak gáztere túlságosan jó vezető ahhoz, 
hogy benne nagyobb elektrosztatikai erőteret 
lehessen létesíteni, hanem a hidrogénben keltett 

ú. n. csősugarak, vagy más néven Goldsiein-
sugarak emisszióját közvetlenül az átlyukasztott 
katód mögötti térben. A katóddal párhuzamosan 
attól néhány mm.-nyire egy másik elektródot 
állított fel és a kettő között magas feszültségű 
akkumulatorbattériával és dinamóval nagy erős-
ségő elektromos tereket létesített. A megfigyelés 
eredményét a Balmer-sorozat első vonalaira 
vonatkozólag az elektromos térerősség irányára 
merőleges emisszióban az ábra tünteti fel. 
A jelenség bonyolultabb, mint a Zeeman-féle. Az 
elektromos összetevők száma annál nagyobb, 
mennél nagyobb a színképvonal rendszáma a 
sorozatban. Az erővonalakra merőleges emisszió
ban az összetevők egyenesben vannak polározva, 
még pedig részben az erővonalakkal párhuza
mosan rezgő elektromos térerősséggel ^ó-össze
tevők), részben azokra merőlegesen rezgő elek-
tromostérerősséggelfwt-összetevők). Az erővona
lakkal párhuzamos emisszióban csak az m-össze-

tevők jelennek meg, de nincsenek polározva. A 
felbontás szimmetrikus; az ábra egyes vonalai
nak hosszúsága arányos az összetevők fényerős
ségével. A felbontások nagysága arányos a kiilsó 
elektromostér erősségével. 

Stechetti, 1. Guerrini. (XX. k.) 
*Steed (ejtsd: stíd), Henry Wickham, angol 

publicista, szül. Long Melfordban 1871 okt. 10. 
A berlini és párisi egyetemeken tanult. Mint a 
Times levelezője 1902—13-ig Bécsben tartózko
dott. 1913-ban jelent meg a Habsburg Monarchy 
c. feltűnést keltő munkája. 1914-ben a Times kül
politikai, 1919. pedig főszerkesztője lett. A vi
lágháború alatt a jugoszláv törekvéseket támo
gatta. Külön munkákat írt az angol és francia 
munkásmozgalmakról, Anglia szerepéről a világ
háborúban. 
*Steeg, Théodore, francia államférfiú, szüL 

Libourneban 1868 dee. 19. Előbb ügyvéd, majd a 
filozófia tanára volt, 1908-14-ig radikális szocia
listaképviselő, közben 1911-13-ig közoktatásügyi, 
majd Poincaró alatt belügyminiszter, 1917-21-ig 
újból közoktatásügyi, majd belügyminiszter lett 
1921 óta állandóan marokkói főkormányzó. 
*Stefan 0. József, román költő, szül. Brassó

ban 1877., megh. 1913. Petőd és Arany jeles át
ültetője. 

Steier, Lajos, történetíró újabb munkái: Gör
gey és Kossuth (1924); Haynau és Paskievics 
(1925); Az 1849-iki trónfosztásról (1925). 

Stein János, festő, az Iparművészeti Iskola
tanára lett. 

Steinbach József, orvos, Petőfi német fordí
tója, megh. Karlsbadban 1926 ápr. 26. 

Steiner, Rudolf, német filozófus, az antropo-
zóflai mozgalom megalapítója, megh. Dornaeh-
ban 1925 márc. 30. Ujabb munkái: In Ausfüh-
rung der Dreigliederung des socialen Organismus 
(1920); Haeckel, die Weltrátsel u. die Theosophie 
(1905); Die Aufgabe der Geisteswissenschaft n, 
dereu Bau in Dornach (1916). 

Stenobath állatok (Moi.), azok a vízi állatok, 
melyek a víznek csak bizonyos meghatározott 
mélységi övében fordulnak elő. Ellentétei az 
eurybath-állatok, melyeknek elterjedése nincs 
egy bizonyos mélységi övhöz kötve. 

Stenohalin szervezetek (Mól.), azok a szerve
zetek, melyek a víz sótartalmának kis változásai 
iránt is igen érzékenyek. Ellentétei az euryhalin 
szervezetek, melyek a vizek sótartalmának arány
lag igen nagyfokú változásait is baj nélkül ki
bírják. 

Stenoion állatok (Moi.), azon állatok gyűjtő
neve, melyek a víz reakcióinak (hidrogén-ion
koncentráció) változásai iránt igen érzékenyek. 
Ellentétei az euryion állatok, melyek savas és 
alkalikus vegyhatású vizekben egyformán meg 
tudnak élni, tehát a hidrogén-ion-koncentráció 
nagyfokú változásai iránt is érzéketlenek. 

Stenooxybiont-állatok(bioi.),l.j£Mrí/oa?2/fe'OM<-
állatok. (XX. k.) 

Stenozon. állatok (Moi.), azon állatok, melyek 
csak egy bizonyos meghatározott tengerszin fe
letti magasságban fordulnak elő. Ellentétei az 
euryzon állatok, melyeknek elterjedése nem függ 
ily szorosan a tengerszín feletti magasságtól • 
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Stern Samu, orvostanár, megh. Budapesten 
1926 szept. 17. 

Stetka Gyula, festő, megh. Budapesten 1925 
okt. 13. 

*Strache Gusztáv, a budapesti kir. ügyészség 
elnöke, szül. Szomolnokon (Szepes vm.) 1872 okt. 
17., a kolozsvári tudományegyetem 1894. állam-
és jogtudományi doktorrá avatták. 1895-ben igaz
ságügyi szolgálatba lépett Budapesten. 1900-ban 
győri albiró, majd szolnoki alügyész lett, 1905. a 
pestvidéki, 1906. a budapesti ügyészséghez került, 
ahol 1916. főügyészhelyettesi cimet és jelleget 
kapott. 1918-ban a budapesti főügyészséghez ne
vezték ki, ahol 1920. főügyészi címet kapott. 1920 
okt. 23. a budapesti kir. ügyészség elnöke lett. 

Straits Settlements, 1. XVII. köt. 
*Stramm, August, német költő, szül. Münster-

ben 187á., elesett 1915 szept. 2. az orosz harc
téren. Legjelentékenyebb tagja volt a berlini 
Sturtn programmját valló expresszionista író
csoportnak. Összegyűjtött müvei megjel. 1919. 

Strang, William, angol festő, megh. Bourne-
monthban 1921 ápr. 12. 

Straus, Oskar, bécsi zeneszerző, Terezina o. 
operettjét 1925. mutatta be a Fővárosi Operett
színház. Legújabb operettjei: Riquette (1925); 
Königin (1927). 

•Strém István, író, szül. 1891. Jogot végzett, 
majd hírlapírói pályára lépett. Az Újság munka
társa. Önálló művei: A könnyek fátyolában (ver
sek, 1911); Mért fáj az igazság (versek, 1913); 
Az én ablakom (1921); Borgia Lucretia (1921); 
A balatoni gróf (reg., 1923); Spiritizmus (1924); 
A jégvirágos ablak (dráma, 1926). 

Stresemann, Gusztáv, német államférfiú, 1923 
óta az összes kormányokban külügyminiszter 
maradt és főrésze van a békés szándékú politika 
irányításában. 1924-ben a Dawes-tervezet és a lon
doni konferencia létrehozásában vett részt. 1925. 
az entente-államokhoz küldött jegyzékében ala
pozta meg a locarnoi politikát, mely u. a. évben 
Loearnóban sikerrel járt. Ezáltal elérte a Ruhr-
vidék ós Rajna-tartomány kiürítését. Békepoliti
káját tovább folytatta a genü értekezleteken, a 
Briandal való thoiryi találkozáson 1926. és az 
1927-iki genfi értekezleten. Beszédei megjelentek 
Reden u. Schriften címen (2 köt., 1926). Briand-
nal együtt 1926. elnyerte a Nobel-békedíjat. 

Stróbl Alajos, szobrász, megh. Budapesten 
1926 dec. 13. Újabb müvei főképen női kép
mások, amelyekkel ismételten nagy sikert ara
tott. További művek gróf Apponyi Albert, Liszt 
Ferenc (képmások); Géniusz. 1925-ben negyven
éves tanári működés után nyugalomba vonult. 
Nagy érdemeiért a kormányzó II. oszt. magyar 
érdeméremmel tüntette ki, a Szinyei Merse Pál 
Társaság pedig tiszteletbeli taggá választotta. 

Stróbl Zsigmond, (kisfaludi), 1. Kisfaludi-
Strjbl Zsigmond (XX. k.). 

Stubnianske Teplice = Stubnyafürdő. 
Stucken, Eduárd, német költő, újabb művei: 

ZaubererMerlin (dráma, 1924); Larion(reg., 1925). 
•Stunder János Jakab, festő, szül. Kopenhágá-

ban 1760., megh. Besztercebányán 1811. Ifjabb 
éveiben Bécsben működött, ahol 1791. megfes
tette Kazinczy Ferenc életnagyságú képmását. 

Az ő biztatására Pestre költözött, majd Kassán,, 
végül Besztercebányán működött, arcképeket, ol
tárképeket festve. 

Sturdee, Frederick Charles Doveton, baron-
net of Falkland, megh. Oambelayben 1925-
márc. 7. 

*Sturzo, Luigi, olasz politikus, szül. Caltagiro-
néban 1870 nov. 26. Katolikus pap, aki a keresztény 
demokráciát hirdette. 1919-ben titkára lett az olasz 
katolikus néppártnak (Partito popolare Italiano), 
melyet politikai tényezővé szervezett. Főleg a* 
parasztság körében ért el nagy eredményt s az 
1919-iki Nitti-féle választói reform következtében; 
101 párthívét választották meg képviselőnek. 
Később a fascizmus ellensége lett. Amikor pedig 
a Vatikán a politikába való beavatkozástól a pap
ságot eltiltotta, Londonba ment, ahol antifascist» 
irányban fejt ki publicisztikai tevékenységet. 
Müve: Pensiero antifascista (1925). 

Stuttgart , Württemberg német állam fővárosa,. 
(1925) 341,461 lak. 

Strümpell, Adolf von, német orvostanár, 
megh. Lipcsében 1925 jún. 19. 

*Styka, Jan, lengyel festő, szül. 1858., megh,. 
Rómában 1925 ápr. 29. Matejko tanítványa volt. 
Különösen történeti képei érdemelnek említést^ 
amelyek közül több magyar vonatkozású is van: 
Bem; Petőfi a nagyszebeni ütközetben. Római 
történeti és Sienkiewicz Quo vadisához fes
tett képei a caprii S.-muzeumban vannak. 

•Sufüay (ejtsd: snflai), Milán horvát történetíró, 
szül. 1879 nov. 8. Tanulmányait Zágrábban és-
Bécsben végezte, 1904—1908-ig a Magyar Nem
zeti Múzeum tisztviselője, 1908—1918-ig a zág-
rabi egyetemen a történelem segédtudományai
nak tanára volt. 1918-ban a Nemzeti Tanács 
nyugdíjazta, azóta publicista. Történeti munkái 
legnagyobb része Albánia múltjával foglalkozik. 
Thallóczy és Jirecek társaságában szerkesztette 
a bécsi tudományos akadémia kiadásában meg
jelent két kötetes nagy forráskiadványt: Acta 
et diplomata Albániáé (1913 és 1918). Kiváló-
albanológus. írtkétregénytis. Számos cikke jelent 
meg magyar lapokban is, különösen a Budapesti 
Hírlapban és a Pesti Hírlapban. Az összeomlás 
után a horvát jogpárthoz csatlakozott és e párt 
lapjaiban fejtett ki nagyarányú munkásságot.. 
1920—1923 között a horvát emigrációval való> 
állítólagos összeköttetései miatt felség- és haza
árulásért két és félévi fogságot szenvedett és; 
nyugdíjától is megfosztották. 

*Sugár, 1. Károly, jellemszinész, szül. Budapes
ten 1883. Vidéki társulatoknál játszott. 1907-ben. 
került a Színművészeti Akadémiára, ahonnan 
még mint növendéket szerződtette a Nem
zeti Színház. Leghíresebb alakítása a Vihar Cali-
bánja. 

2. S. Viktor, orgonaművész, 1926. magyar 
kir. kormányfőtanácsos lett. 

*Suján Pál, festő, iparművész, művészeti író, 
szül. Budapesten 1880 máj. 5. Tanulmányait 
a Képzőművészeti Főiskolán végezte, 1903— 
1919-ig a pozsonyi fémipari szakiskolának, azután, 
a budapesti felső építőipariskolának lett tanára. 
Pozsonyban és Budapesten állította ki festményeit; 
(Pozsony; VárJiegyi részlet; Városligetben stb.) i 
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ezenkívül plakátokat tervezett, ex-llbriseket raj
zolt, főkép azonban nagy munkásságot fejtett 
ki az iparművészeti tervezés terén (teljes lak-
lerendezések ; az egyiptomi alkirály zongoraterme 
stb.). Iparművészeti munkáira Milánóban arany
érmet kapott. Számos szakelőadással és publicisz
tikai munkával segítette elő a művészeti kultúrát. 

S a l a (állat), 1. Szúla. (XVII. köt.) 
•Sulica Szilárd, levéltáros, szül. Brassóban 

1884 aug. 17. Egyetemi tanulmányait Buda
pesten végezte, 1907-ben a Nemzeti Múzeum 
•szolgálatába lépett, amelynek igazgatóőre és a 
ílevéltár vezetője lett. Főbb művei: Adalékok 
Paulus Jovius Historiarum sui temporis című 
•művének magyar forrásaihoz (Budapest 1907); 
A levéltáriam tudomány és a Levéltári Közle-
mények(Magyar Könyvszemle, 1923); Amuzeumi 
•levéltár és legújabb gyarapodásai (Kossuth. La
josra vonatkozó újabb adatok, u. o. 1925); A mú
zeumi levéltár gyűjteményeiről (u. o. 1926). 

*jSulidae (állat),' 1. Qólya-alákúak (XX. köt.) 
-és Szúla. (XVII. köt.) 

Surányi Miklós, író, újabb művei: Eliziumi 
mezőkön (1924); Káin és Ábel (1924); A halha
tatlan ember (dráma, Nemzeti Szinház, 1925); 
A vízözön (1925). 

Surmin (ejtsd: surmin), György, horvát tudós és 
politikus. Az összeomlás után a horvát országos 
kormány kereskedelmi osztályfőnöke volt, 1919— 
1923-ig a belgrádi skupstina tagja és a horvát 
•egyesülés egyik vezető egyénisége, 1920. szociál
politikai minisztere lett. Mint egyetemi tanárt 
Pribicevic 1922. nyugdíjazta. 1924-1925-ben ke
reskedelmi miniszter volt. Megalapította az ú. n. 
borvát nemzeti pártot, mely azonban az 1925-iki 
•választásokon egyetlen mandátumot sem kapott. 
Erre 1925 ápr. 29. állásától felmentették. 

*Süss Nándor, mechanikus, a magyar precíziós 
mechanika megalapítója és tanítómestere, szül. 
Marburgban 1848 szept. 25., megh. Budapesten 
1921 ápr. 1. Egy évet nagybátyjának, if j. Schu-
barth Theodor, genti egyetemi mechanikusnak 
•műhelyében töltött, majd 20 éves korában nagy
anyja műhelyének vezetője s a marburgi egyetem 
mechanikusa lett. 1876-ban a kolozsvári egye
temen szervezett mechanikai állásra hívták meg, 
1884. pedig a budapesti mechanikai tanműhely 
felállításával bízták meg, mely 1900-tól mint 
magánvállalat folytatta működését tovább. Fő-

Szabad királyválasztók, akik a trónfosztásról 
<Bzólö 1921. XLVII. t.-c. alapján a nemzet szabad 
királyválasztójogának visszaállását hirdetik és a 
királyi szók betöltését a pragmatica sanctióra való 
tekintet nélkül választás útján kívánják. L. Legi
timisták (XX. köt.). 

Szabados, 1. Béla, zeneszerző, Fanni c. ope-
Táját (Mohácsi Jenő szövegére) 1927 febr. mu-
•sfcatta be az Operaház. Ő nyerte meg 1921. a Ma

ként geodéziai, erdészeti, bányászati, tengerészeti, 
csillagászati és más fajta pontos tudományos mű
szereket gyártott, melyek a külföldi hasonló gyárt
mányokat néha felül is multák. A világháború 
alatt a közös hadseregnek tüzérségi eszközöket is 
gyártott. Eötvös Lóránd világhírű gravitációs 
műszereit is ő készítette. 

Svédország (Sverige), királyság, ter. 448,460 
km*, (i92é) 6.036,118 lak. Története. 1923 ápr.-ban 
Branting lemondása után Ernest Trygger főbíró, 
a konzervatív párt vezetője alakított kormányt, 
amelynek feladata a nemzeti védelem kérdésének 
megoldása volt, ami azonban nem sikerült s így 
újból Branting vette át a kormányelnökséget 
Östen Unden-r&\, mint külügyminiszterrel 1924 
okt.-ben. Branting halálával, 1925 febr. 24. a 
szocialista és radikális pártok háttérbe szorultak, 
de Sandler addigi kereskedelmi miniszter kor
mányalakítása mégis azt eredményezte, hogy a 
katonai szolgálatot ós a hadsereg létszámát az 
országgyűlés 1925-ben leszállította. 

Swete, Henry Barclay, anglikán teológus, 
megh. Hitchinben 1917 máj. 10. 

S y m p a e d i u m , 1. Társasállatok. (XVIILköt.) 
S y m p h a g i u m (asztalközösség), 1. Társas 

állatok. (XVIII. köt.) 
S y m p h a g o p a e d i u m , 1. Társas állatok-

(XVIH. köt.) 
Sympl í j ' i a (áiiat), 1. Százlábúak. (XVII. köt.) 
S y m p h o r i u m , 1. Társas állatok. (XVIII. 

kötet.) 
S y m p h o t i u m , 1. Társas állatok. (XVIII. köt.) 
S y m p o r i n m (vándorlásközösség), I, Társas 

állatok. (XVIII. köt.) 
S y i i a p o r i u m , 1. Társas állatok. (XVIII. köt.) 
Sy i i c l io rop i i ed ium, lásd Társas állatok. 

(XVIII. köt.) 
S.yncJ to r i írni (helyközösség), 1. Társas ál

latok. (XVIII. köt.) 
S y n e i m a d i u m , 1. Társas állatok. (XVHI. 

kötet) 
Sj i i g c n i u m , 1. Társas állatok. (XVIII. köt.) 
S y n i i e s m i u m (raj), lásd Társas állatok. 

(XVIII. köt.) 
S y s y m p a e d i u m , 1. Társas állatok- (XVIII. 

kötet.) 
Sysyi igemi i in , 1. Társas állatok. (XVIII. 

kötet.) 
Szymanski, Adam, lengyel Író, megh. 1916. 

gyár hiszekegy megzenésítésére kitűzött pályáza
tot és e szerzeménye nemzeti énekké vált. 

2. Sz. Piroska, 1. Nagy Adorján (XX. köt.). 
Szabályszerű elbánás, 1. Állami alkalmazot

tak illetményei (XIX. köt.). 
Szabó, 1. Dezső, író, újabb művei: A magyar 

protestantizmus problémái (1926); A tenger és 
temető (1926). Összegyűjtött müvei 1926. jelentek 
meg 16 kötetben. 

Sz. 
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2. Sz. Dezső, történetíró, egyetemi tanár, 
a debreceni egyetem bölcsészetkarának 1924— 
1925. évben dékánja volt.Újabbanmegjelenttanul-
mánya: Mária Terézia és a parasztok (gróf 
Klebelsberg-Emlékkönyv, Budapest 1925, részlet 
egy készülő nagyobb műből). 

8. Sz. Endre, halála után Dosztojevszkij fordí
tásaiból megjelentek: Netocska;Fehér éjszakák; 
Nagybácsi álma; Örök férj; Nagyváros homá
lyából; Megalázottak és megszomorítottak ; Kis 
hős; Kamasz; Stjepancsikovo. 

4. Sz. Endréné, Nogáll Janka, írónő, megh. 
Budapesten 1924 nov. 7. 

*5. Sz. Imre, író, szül. Ersekújvárott 1883..Előbb 
budapesti, majd kolozsvári újságíró volt. Önálló 
müvei: Zsidócskák (1921); Utazásom a Szent
földön (1921); Hidló csillag (reg., 1922); Szent 
Miz (1923); A piros zubbony (elb. 1924); Őrö
lik és Hebbegö (1 felv., 1924). Lefordította So-
lem Alejchen humoreszkjeit Leégett nemesek e. 
(1922). 

*6. Sz. Ince, sebész, szül. Nagyselyken 1880 
ápr. 22. 1912-ben lett orvosdoktor, 1919. tanár
segéd, 1924. magántanárrá habilitálták a sebészi 
vizsgáló módszerek c. tárgykörből. Több magyar 
és német közleményen kívül f óbb művei: Pyelo-
graphia; kontrasztanyagokpyelographiábaniOr-
vosképzés 1921 és 1922); Pneumoradiographia; 
Elephantiasis műtéti kezelése; Purpura vesicae-
röl (Orvosi Hetilap 1922-1923—1924). 

7. Sz. István (nagyatádi), politikus, megh. 
Brdőcsokonyán 1924 nov 1. 

8. Sz. László (bártfai), történész, 1924. a 
M. Tud. Akadémia könyvtárába osztották be 
szolgálattételre. 1925-ben a Szent István Aka
démia tagja lett. Sajtó alatt A gróf Széchenyi
család története, III. köt. 

9. Sz. László, hírlapíró, Amerikából hazatérve, 
az Est-lapok egyik szerkesztője lett. Újabb müvei: 
Mi okozta az összeomlást és a forradalmat ? 
(1922); Az igazi Amerika (1925). 

*10. Sz. Mária, írónő, szül. Ottományon (Bihar 
ym.) 1888 okt. 31. Több erdélyi lap dolgozótársa, 
önálló müvei: Felfelé (reg., 1925); Magamtól 
másokig (elb., 1926); Appassionata (reg., 1926). 
Fordított szépirodalmi müveket, többek közt 
Strindberg két elbeszélését. 
*11. Sz. Miklós, klasszikus filológus, szül. Deáki-

ban (Pozsony vm.) 1884. Főiskolai tanulmányait 
a budapesti tudományegyetemen végezte 1906. 
Egyetemi ösztöndíjjal egy évet a lipcsei egyete
men töltött. Működött mint gyakorló, majd mint 
helyettes tanár a gyakorló főgimnáziumban. 
1911-ben a Báró Eötvös József-kollégium rendes 
tanára lett. Lefordította Aristoteles Politika c. 
munkáját. Ezenkívül számos értekezése, ismerte
tése jelent meg különböző folyóiratokban. 

*12. Sz. Pál, geográfus, szül. Pécsett 1902. 
A pécsi egyetem földrajzi intézetének tanár
segéde. Főműve: Adatok Pécs településföldrajzá
hoz (G-eographia Pannonica L, Pécs 1926). 

13. Sz. Zoltán, botanikus, 1922—1925. a Ter
mészettud. Társulat növénytani szakosztályának 
másodelnöke, 1926. a közgazdasági egyetemen a 
mezőgazdasági növénytan nyilvános rendes ta
nára és a mezőgazdasági növénytani intézet igaz-

gatója lett. Ojabb művei: A növények szervezete 
(2. kiad. 1923—1926); Útmutató a növények gyűj
tésére (2. kiad. 1924): A növények életmódja (Szt. 
István-könyvek, 1925). A Botanikai Közlemé
nyek szerkesztője 1926 óta. 

Szabolcs vármegye (XVII. köt.) népességébői 
(333,683) 1920. foglalkozására nézve volt 72-3<70.. 
őstermelő, ll-6°/0 iparból, 3-9°/0 kereskedelem-
és hitelből, 2-5°/0 közlekedésből ólt, S-5% tartozott 
a közszolgálat és szabadfoglalkozások csoport
jába, l-2°/0 a véderőhöz, 0'9°/0 volt k. m. n. nap
számos, l"l°/o nyugdíjas stb. l'7°/0 házicseléd, 
1"3% pedig egyéb és ismeretlen foglalkozású. 
A 147,801 kereső közül őstermelő volt 109,012,. 
bányászat- és kohászattal foglalkozott 2, iparral 
15,881, kereskedelem- és hitellel 4515, közlekedés
sel 2407, a közszolgálat és szabadfoglalkozások 
körébe tartozott 4349, a véderőhöz 3003, k. m. n. 
napszámos volt 1415, nyugdíjas stb. 1709, házi-
cseléd 4595, egyéb és ismeretlen 913. Az eltar
tottak összes száma 185.882. 

•Szabolcs Ernő, színházi rendező, szül. Buda
pesten 1887. A bécsi kereskedelmi akadémia el
végzése után az országos ipartestületben a kiál
lítási ügyeket intézte. 1911-ben szini pályára lé
pett a városligeti színkörben, majd vidéken ven
dégszerepelt, 1913. a Király-Színház tagja lett.. 
1920. a Vígszínház titkára, 1923. a Fővárosi 
Operette-Szinház rendezője, 1924. helyettes igaz
gatója lett. 

Szabolcsy Antal, szakíró, megh. 1924. A pro
letárdiktatúra alatt a belügyi népbiztosságban az 
akkorodabeosztott közlekedési ügyekszakosztály
vezetője volt. 

*Szabó-Patay József, zoológus, szül. Rima
szombaton 1887 jún. 23. Egyetemi tanulmányait 
a budapesti egyetemen végezte, hol bölcsészet-
doktori oklevelet szerzett. 1910 május óta a Ma
gyar Nemzeti Múzeum állattárának szolgálatában 
áll, jelenlegi, osztályú őr. 1915—1919-ig a buda
pesti Zita hadikórházban mint parazitológus mű
ködött. 1924-ben a Kir. Magyar Természettudo
mányi Társulat másodtitkárává ós a Természet
tudományi Közlöny társszerkesztőjóvé választot
ták. Munkálkodásának föterülete a hangyafélék 
rendszertana, anatómiája és biológiája. A han
gyákról több értekezése jelent meg az Annales 
Musei Nat. Hungarici, Állattani Közlemények, 
RovartaniLapok,Folia Entomologica, Természet-
tud. Közlöny, Tenger, Állatvilág és Archivum 
Zoologicum c. folyóiratokban. Rövid ideig szer
kesztette A Természet, Műveltség, két évig a 
Vasárnapi Könyv c. folyóiratokat. 

Szádeczky-Kardoss Lajos, történetíró, élénk 
tevékenységet fejtett ki a Külügyi Társaságban. 
1926-ban a krakói lengyel akadémia tagja lett. 
Művei: Lengyelek az 1848—49-t szabadságharc
ban (Gr. Klebelsberg-Emlékkönyv, 1925); A béke
szerződés revíziója (Budapest 1926); A székelyek 
oláh eredete (Csengery-Emlékkönyv, Budapest 
1926); Erdély történeti hivatása (Nagyenyedi 
Album, 1926.)' 

Szalay, 1. Fruzina, költőnő, megh. Kapos
várott 1926 júl. 11. 

2. Sz. Károly, tanár és író, 1925. Holland" 
költőkből címen terjedelmes antológiát adott ki. 
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melyben hatodfélszáz évnek legértékesebb hol
land költeményeit fordította le. 
*3. Sz. László, zoológus, szül. Sárváron (Vas 

vm.) 1887 jún. 27. Gimnáziumi tanulmányait 
Szombathelyen, egyetemi tanulmányait a buda
pesti egyetemen végezve, 1912-ben középiskolai 
tanáriés bölcsészetdoktori oklevelet szerzett. Mint 
középiskolai tanár a kisszebeni, nagybányai és 
kispesti gimnáziumokban működött. 1924-ben a 
Magyar Nemzeti Múzeum Állattárába rendelték 
be szolgálattételre. Főbb művei: A Hydracari
nák és három kisázsiai faj ismertetése (Buda
pest 1912); A magyarországi Hydracarinák jegy
zéke (Állattani Közi., 1925); A Balaton Hydra-
earina faunája (Arch. Bal., 1926); Hydracarinák 
« Balaton környékéről (Állattani Közi., 1926). 

*Szamszonov, Alexander, oroaz tábornok, szül. 
1859., megh. 1914. Kitűnt az 1877—78-iM török, 
majd a japán háborúban, 1904. a doni kozákok 
hetman ja és Turkesztán kormányzója lett. 1914 
aug. a 2. hadsereg vezényletét bízták rá, de az 
aug. 26—29-iki tannenbergi csata után, amikor 
serege megsemmisült, agyonlőtte magát. 

Szana Sándor, orvos, iró, megh. Budapesten 
1926 máj. 3. 
•Szanálás, 1. Államháztartás egyensúlya (XIX. 

köt.) és Pénzügyi újjáépítés. (XX. köt.) 
*Szandház testverek, szobrászok, az 1860— 

90-es évek Budapestjének kiterjedt munkásságú 
dekoratív szobrászai. Sz. Károly szül. Egerben 
1825, megh. Budapesten 1892, a negyvenes évek
ben Pestre került, itt az alakmintázásban Feren-
czy István volt a mestere. 1862-ben kinevezték a 
budai műegyetemen a mintázás tanárának. Sz. 
Ferenc, az előbbi öccse, szül. Egerben 1827, megh. 
Budapesten 1902, bátyjával került Pestre, ahol 
a szabadságharc kitörésekor beállt honvédnek. 
1860-ban bátyjával, Károllyal közös nagy mű
teremben az egyre szaporábban emelkedő pesti 
paloták, középületek számára csaknem kizáró
lag ők készítették segédeikkel és tanítványaik
kal (Senyéi Károly, Klein Miksa, Mayer Ede, 
Donáth Gyula stb.) a nagymennyiségű dekoratív 
szobrokat. 

•Szankciók, a trianoni szerződés VIII. részének 
a címe.Ennek értelmében Magyarország avégből, 
hogy a szövetségesek által alakítandó katonai 
bíróságok elé állíttassanak, köteles lett volna ki
szolgáltatni azokat az állampolgárait, akik a szö
vetségesek felfogása szerint a háborúra vonat
kozó jogszabályokat és szokásokat bűnös módon 
•megszegték. Sem Magyarország, sem a békeszer
ződések által hasonlóan kötelezett szövetségesei 
nem tettek eleget a kiszolgáltatásra vonatkozó 
felhívásnak, amelynek teljesítését azután az en-
tente sem szorgalmazta. 

•Szántó, 1. György, ívó, szül. Vágújhelyen 1893. 
Előbb festő volt, de a háborúban elveszítette szeme
világát. Versei, elbeszélései erdélyi lapokban je
lentek meg. Müvei: Sébastianus útja elvégeztetett 
(reg., 1924); A kék lovas (elb. és versek, 1924); 
Schumannal a Karneválban (versciklus, 1925); 
Álneve Arató György. 

*2. Sz. Róbert, evang. lelkész, szül. Űjverbászon 
1891 febr. 9. A teológiát Pozsonyban végezte. 
1920-ban Szabadkán lett lelkész. A jugoszláviai 

magyar párt főtitkára, 1923—1924-ig a párt hi
vatalos napilapjának, a szabadkai Hírlapnak szer
kesztője volt. Szerkeszti továbbá a Vándorút című 
evang. kultúrlapot. Művei: A déli végeken{vexaek, 
1916); Dalok a mélységből (versek, 1919); Asz-
módi diadala {drámai költ, 1919); A viaskodó 
tavasz (versek, 1923); A prof éta szerelme {elb., 
1926). 

Szaratov, kormányzóság Szovjet-Oroszország
ban, ter. 91,210 km*, (1925) 819,522 lak. Fővárosai . 

Szarvassy Imre, 1927. a József-műegyetem a 
felsőház tagjának választotta. 

Szász, 1. Károly (legifjabb), újabb müvei: Em~ 
lékek(1925); Szinésznök(l92é); Amagyardráma 
története (kéziratban); Katinka (verses reg.). 

*2. Sz. Menyhért, költő, szül. Budapesten 1893 
máj. 8. Verseket és ifjúsági regényeket irt. Előb
biek : Emeletünkön (1910); Ének néma mankók
ról (háborús versek, 1914).Utóbbiak: Cserkészek 
diadala (1912); Box (1918); IV. B. (1922). 

*3. Sz. Ottó, matematikus, szül. Alsószucson 
1884 dec. 11. Az egyetemet 1911. végezte Buda
pesten, 1914. Majna Frankfurtban magántanárrá 
habilitálták. 1917-ben Budapesten is magántanári 
képesítést nyert, 1921. Frankfurtban lett rend
kívüli tanár. Számos tanulmánya jelent meg 
hazai és külföldi szakfolyóiratokban. 

Szászország (1. XVII. köt), köztársaság, a 
Németbirodalom egyik szövetséges állama, (1925) 
4.970,301 lakossal. Fővárosa Drezda, (1925) 
550,000 lak. 

•Szászy István (szászi), Sz. Béla (XVII. köt.) 
fia, szül. Budapesten 1899 dec. 1. Jogi tanul
mányainak elvégzése után summa cum laude 
avatták jogi doktorrá. 1922. a francia kormány 
ösztöndíjával Parisba ment, ahol jogi tanulmá
nyokat folytatott és 1924. kitűnő eredménnyel el
végezte az Ecole des sciences politiques diplo
máciai szakosztályát. 1924-ben a külügyminisz
térium szolgálatába lépett; 1925. a diplomáciai 
vizsgát, 1926. az egységes bírói és ügyvédi vizs-
gáttettele. 1926-banaz igazságügyminisztériumba 
rendelték szolgálattételre. Müvei: Az utolsó ötven 
év diplomáciai története (Budapest 1924). Les 
flnances des états européens depuis la guerre 
(Paris 1925). 

Szatmár vármegye (XVII. köt.) népessége fog
lalkozás szerint 1920. a következőképen oszlott 
meg: őstermelő volt 79'5°/o> az iparhoz tartozott 
9-5°/o, a kereskedelem és hitelhez 2-6°/0, a közleke
déshez P4°/o, aközszolgálatós szabadfoglalkozások 
körébe 2-7%, a véderőhöz 0-9°/o, a k. m.n. napszá
mosok csoportjába 0-6%. nyugdíjas stb.-hez Q'8%, 
a házicselédekhez l"3°/0, az egyéb és ismeretlen 
foglalkozásúakhoz 0*7%- A kereső népességből 
(51,079) volt 41,366 őstermelő, 4415 az iparhoz, 
1029 a kereskedelem és hitelhez, 427 a közleke
déshez, 1119 a közszolgálat és szabadfoglalkozások 
körébe, 675 a véderőhöz tartozott, volt még 306 
k. m. n. napszámos, 464 nyugdíjas stb., 1104 házi
cseléd ós 174 egyéb és ismeretlen foglalkozású. 
Az eltartottak száma: 58,340. 

*Szavazatszedő küldöttség, választások alkal
mával a szavazatok átvételével és esetleg össze
olvasásával megbízott szükebbkörű bizottság. 
Képviselőválasztásoknál minden szavazókörre kü-
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Jön Sz.-et kell alakítani. E Sz.-eket a választási 
Wzottság az elsőfokú közigazgatási hatóság meg
hallgatásával alakítja meg. A Sz. elnöke és tagjai 
esküt tesznek (1925. XXVI. t.-c. 54. és 55. §.). A 
szavazás eredményének megállapítása végett a 
Sz. elnöke az iratokat a választási bizottsághoz 
terjeszti be. 

*Szcserbatszky, Fedor Ippolitovics, orosz 
orientalista, szül. Szent-Péterváron 1867. U. o., 
majd Bécsben ós Bonnban tanult szanszkrit nyel
vészetet, majd egyetemi tanár lett és Tibetben 
két évig kutatott. Főbb munkái: Theory of know-
ledge and logie aceording to the later Buddhists 
(1899, németül 1924); The eentral coneeption of 
Buddhism (1923, a Brit. Aead. kiadása); The con-
-cepcion of Nirvána (1926). 

Széchenyi, 1. István, gróf, műveinek kiadását a 
Magyar Történelmi Társulat 1921. indította meg. 
A 10. kötet 1925. jelent meg. A róla szóló újabb 
bibliográfia: Károlyi Árpád, Sz. elkobzott iratai 
(Századok, 1920); Szekfü Gyula, Sz. igéi (1921); 
u. a. Három nemzedék (1922); Túri Béla, Sz. 
Nagy Magyar Szatírája (Budapesti Szemle, 1923); 
A Kelet népe (szerk. Ferenczy Zoltán, 1925); Sz. 
naplói (szerk. Viszota Gyula. 1925—26); Horváth 
Jenő, Sz. első angol útja (Budapesti Szemle 1926). 

2. Sz., Manó, gróf, diplomata, megh. 1926 
dec. 30. 

Szécsen Miklós gróf, diplomata, megh. Gyön
gyösszentkereszten 1926 máj. 18. 

*Szécsi Ferenc, költő, szül. Tiszapüspökiben 
1892 ápr. 29. Erdemei vannak a magyar-olasz 
vonatkozások kiderítése, olasz írók fordítása 
körül. Művei: Acldio signorina (versek, 1923); 
Kapraforgó (műfordítások, 1924); Hegedűszóló 
{versek, 1925); Gioconda-dalok (versek). 

Szederkényi Anna, írónő, újabb művei: La
terna magica (1917, később átdolgozta panto
mimre Kosa György zenéjével); Marika (1925); 
Amiért egy asszony visszafordul (1925); Az 
ismeretlen fiatalember. Döcög a szekér (két reg., 
1926). 

Szeged szab. kir. város, (1. XVII. köt.) újabb 
építményei közül az új egyetemi építkezések 
emelik a város külső képének előkelőségét; a 
leszámoló hivatal néven ismert nagy vasúti épü
letet szintén különböző egyetemi intézetek elhe
lyezésére alakítják át. A hatalmas fogadalmi 
templom külső befejezése 1927-re van tervezve. 
A tanyai iskolák számát is állandóan növelik. 
1926-ban az egyetem mellett a következő iskolák 
vannak: a piarista és állami gimnázium, állami 
reáliskola, tanítóképző intézet, -4 polgári, 15 bel
területi és 78 tanyai iskola, faipari szakiskola, 
fiú- és leány felső kereskedelmi, kereskedő- és 
iparosinas iskola, zeneiskola s az 1924. Újszege
den megnyílt alföldi mezőgazdasági intézet. Meg
valósulás előtt áll a világháború miatt abba
maradt tanyai vasút is, amely 72 km. hosszú
ságban fogja összekötni a város belsejét az alsó 
tanyákkal. Az ipar még túlnyomóan kisipari 
jellegű. 1925-ben az iparosok száma 4517, a keres-
kedőké3008. A gyári vállalatok száma 50, körül
elül 55 00 munkással. A nagyipari termelést a 
S&. természetes gócpontjához tartozó bácskai és 
torontáli területekelszakítása súlyosan érintette. 

*SzegedyiászZő, amerikai magyar író, szül. Sajó 
várkonyban 1881. Budapesti újságíró volt, majd 
a clevelandi Szabadság szerkesztője lett. Müvei: 
Felhőkarcolók árnyékában; A fényes Broadway 
és a sötét Bowery ; Bányák világa ; A geyshirek 
királynője; Bujdosó magyar múzsa; A Yellow
stone Park tündére; Felhők felett és víz alatt; 
Keresztfa lett hazánk; Sági biró lánya (nép
ballada) ; Furópai Egyesült-Államok. 

*Szegő, 1. Frnö, közgazdasági író, szül. Mis
kolcon 1886 júl. 3. Az egyetemet Budapesten, 
Berlinben és Genfben végezte, 1908. egyetemi 
gazdaságtörténelmi pályadíjat nyert Róma köz
gazdasága Diocletian korában c. munkájával. 
1911-ben a budapesti kereskedelmi és iparkamara 
kötelékébe lépett, ahol 1922. titkár lett. Főbb 
művei: Tőzsdereform (1910); A budapesti ott
honmunka (1912); Állami pénzügyeink reform
jának közgazdasági szükségessége (a budapesti 
keresk. és iparkamara kiad., 1926); Die Mobiliar-
hypothek (1926). A keresk. és iparkamara meg
bízásából mint pénzügyi előadó a pénzügyi ter
mészetű kérdések kidolgozója. A fővárosi napi
lapokba, főleg a Pester Lloydba sok tanulmányt 
írt. 

*2. Sz. Gábor, matematikus, szül. Kunhegyesen 
1895 jan. 20.1918-ban Bécsben doktorrá avatták, 
1921. egyetemi magántanár, 1925. rendkívüli 
tanár lett Berlinben. 1926-ban Königsbergbe 
egyetemi rendes tanárnak nevezték ki. Matema
tikai tanulmányai hazai és külföldi folyóiratok
ban jelentek meg. 

*Szejíullina, LidiaN., orosz írónő, szül.Várláá-
movo sztanicán (Orenburg kormányzóság) 1889. 
Apja megkeresztelkedett tatár, anyja orosz pa
rasztasszony volt. Szibíria művészi krónikása. 
1921-ben jelent meg első elbeszélése Pávluskin 
karrierje c, melyet számos regény s elbeszélés 
követett. Művei hű rajzai a mai orosz életnek. 

Székely, 1. Andor (dobai), festő, 1919. megkapta 
az állami grafikai díjat Téli nap Sztambulban c. 
színes rajzára a Nemzeti Szalonban. 

*2 . Sz., Arthur, közgazdasági író, szül. Kis
béren 1887 márc. 28. Egyetemi tanulmányait 
Budapesten, Berlinben és Parisban végezte s jog
tudományi doktor lett. 1910—1913-ig a Magyar 
Vegyészeti Gyárosok Országos Egyesületének, 
1914—1916-ig a Magyar Vámpolitikai Központ
nak titkára; 1916 óta a Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara titkára. Ezenkívül 1920 óta igaz
gatója a Magyar Külkereskedelmi Szövetségnek 
és 1923 óta a kamara által delegált ügyvezetője a 
Vámpolitikai Központnak. Napilapokban, folyó
iratokban és kamarai kiadványokban nagyszámú 
tanulmánya és cikke jelent meg. A Vámpolitikai 
Központnak az autonóm vámtarifa revíziója tár
gyúban készült hatkötetes emlékirata (1916—1917) 
több fejezetét írta meg. Önállóan megjelent mun
kái: A történelmi materializmus (Fazekas Sán
dorral, Budapest 1912); Eduárd Bernstein: Ami a 
marxismusban maradandó (ford., 1914); Háborús 
kiviteli tilalmak nálunk, Németországban, Tö
rökországban és a semleges országokban (2. kiad. 
1914); Háborús gazdasági törvények és ren 
deletek (1915—1918, 9 kötet, törvény- és rendelet 
gyűjtemény); Háború és közgazdaság (1915); 
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Az új autonóm török vámtarifa (1916); A ma
gyar külügyminisztérium külkereskedelmi szol
gálata (1918); Importőrök kiskátéja (1919); Ki
viteli politikánk és a gazdasági válság (1921); 
A Jugoszláviával, Romániával és Csehszlovákiá
val kötendő kereskedelmi szerződések (1921); A 
kereskedelempolitika helyzete Európában és 
Magyar-országon (1924); Magyarország keres
kedelmi szerződéses politikája (1926). 

3. Sz. István, egyetemi tanár, prelátus, niegh. 
Budapesten 1927 febr. 27. 
*4. Sz., Jenő, lapszerkesztő, szül. Gyöngyö

sön 1871 szept. 8. Budapesten jogot végzett és 
hírlapíró lett, 1900. a Gyöngyösi Lapokat szer
kesztette. Számos politikai ós gazdasági cikket 
i r t ; a nagy gyöngyösi tűzvész után a Gyöngyösi 
Phoenix monográfiát szerkesztette. 

*5. Sz. Mihály, operaénekes, szül. Jászberény
ben 1901 máj. 8. 1921-ben kezdte énektanulmá-
nyait László Géza énekmesternél, 1923 júl. az 
Operaház szerződtette. Főbb szerepei: Sarastro, 
Sparafucile, Brogni, stb. 

6. Sz. Sámuel, hírlapíró, megh. Budapesten 
1926 febr. 14. Újabb munkája: Egy újságíró 
élményei (1926). 

Székesfehérvár, szabad kir. város (1. XVII. k.), 
vegyes dandárparancsnoksági és államrendőrségi 
kerületi főkapitánysági székhely lett. 1922 óta ro
hamosan fejlődik. Megépült az új villamos telep, 
amely a városon és állami szikratávíró állomá
son kívül a környék községeit is 40 km.-nyi tá
volságig árammal látja el. Számos új köz- és 
magánépület épült, köztük az állami hadiárva-
in tózet több száz személyre. Az Árpád-fürdő szén
savas fürdőit az ország minden részéből láto
gatják ; a város területén több szénsavas gyógy
forrás van. 

Szekiű Gyula, történetíró, 1925. egyetemi 
nyilvános rendes tanárrá nevezték ki a buda
pesti egyetemre, ugyanazon évben a Magyar 
Tud. Akadémia lev. tagjának választotta. Leg
újabb műve: A magyar államayelv kérdése 
(1926). 

Szelényi Ödön, ev. teol. tanár, 1919. követte 
a Budapestre menekült pozsonyi ev. teol. aka
démiát, amelynek megszűnéséig, 1923-ig tanára 
volt. 1923-ban a Veres Pálnó ev. női liceum ta
nára, 1925. a debreceni egyetemen az újabb ma
gyar neveléstörténet magántanára lett. Újabb 
művei: Az evangélikus nevelés története (Po
zsony, 1917); Egy érdemes régi magyarhoni 
pedagógus-teológus (u. o. 1917); Kis vallástörté
net (1922); A neveléstan alapvonalai (Budapest, 
1922); A lélek élete (u. o. 1923) stb. 

Szemák István, tanár, pedagógiai író, megh. 
Budapesten 1925 nov. 

* Személyi Kálmán, jogi író, szül. Nagyváradon 
1884 jan. 19. 1915—1920. a nagyváradi jog
akadémia tanára volt, 1920. a római jog magán
tanára lett a budapesti egyetemen. Művei: A név
jog (1915); A nő magánjogi helyzetéről (1918); 
Elidegenítés és rendelkezés (1918); Az enged
mény történetéből (1921); A solutiojogi termé
szete (1924). 

*Szende Ferenc, operaénekes, szül. Hanton 
(Tolna vm.) 1887 ápr. 5. Iskoláit Pécsen végezte, 

énektanulmányait pedig Budapesten Jakóbf 
Antalnál és Lipcsében Angustine Böhme-Köhler 
énekmesternőnől. Öt éven át működött vidéken, 
mint karmester; Pozsonyból szerződtette az Opera 
1913 ápr. 1. Kiváló baritonista; 65—70 szerepet 
énekelt. Legjobb szerepei: Hans Sachs, Wotan, 
Scarpia, Ochs báró (Eózsalovag), Mefisztó stb. 

Szendéné, Dárday Olga, írónő, megh. 192S 
jan. 22. 

*Szendrey Zsigmond, nyelvész és folklorista, 
szül. Szatmáron 1879 febr. 28. Középiskoláit a 
kolozsvári piarista főgimnáziumban, bölcsészeti 
tanulmányait a kolozsvári egyetemen végezte. 
Előbb Nagyszalontán, 1918. Budapesten lett tanár. 
Pő müvei: Útmutató a néphagyományok gyűjté
sére (Nagyszalonta 1914); A néphagyományok 
gyűjtésének módszerei (Magyar Néprajzi Társa
ság, Budapest 1924); Nagyszalontai népköltési 
gyűjtemény (Kisfaludy Társaság, u. o. 1925); 
A magyar nép mondái (sajtó alatt); A magyar 
népszokások (sajtó alatt). Összehasonlító és ma
gyar nyelvészeti, etnográfiai dolgozatai külön
böző filozófiai szakfolyóiratokban jelentek meg. 

Szendrő, 1. Semendria. (XX. köt.) 
*Szenes, 1. Andor, festő, szül. Szolnokon 1895. 

Szolnokon Fényes Adolf tanítványa volt, majd 
Münchenben tanult. Parisban telepedett meg. Elsft 
budapesti kiállítását a Belvedereben rendezte 
1924-ben. 
*2. Sz. Béla, író, újabb vígjátékai: Húsz egy

felvonásos (1924); Az olasz asszony (Belvárosi 
Színház, 1925); A csirkefogó (Vígszínház, 1925); 
Az alvó férj (u. o., í 926); Nem nősülök (u. o., 
1927). 

Szentes, r. t. város, Csongrád vm. székhelye; 
legújabban főgimnáziuma reálgimnázium lett, 
van állami polgári leányiskolája is, továbbá több 
könyvtára, nevezetes a Csongrád vm.-i múzeum, 
amely népvándorláskori és hun leletekben a leg
gazdagabb muzeumok egyike. 

Szentgyörgyi István, szobrász, 1921. elnyerte 
az Erzsébetvárosi Kaszinó díját és a Céhbeliek 
ezüst érmét, 1922. a Szmyei-nagydijat és a fő
város nagy díját, 1923. Bölcselkedés és bölcseség 
c. szobrával a Céhbeliek aranyérmét, 1925. a Mfi-
csarnok aktkiállitásának első díját, továbbá a 
szolnoki és soroksári hősi emlékpályázat eleő 
diját. 1925-ben a Képművészeti Főiskola tanára 
ós kormányfőtanácsos lett. 

•Szentimrei Jenő, író, hírlapíró, szül. Aradon 
1881. 1918-ban megindította az Új Erdélye. 
folyóiratot Kolozsvárott, később a kolozsvári 
Vasárnapi Újság, majd az ottani Újság szerkesz
tője lett. Kiváló lírikus és elbeszélő. írt ezenkívül 
szatírákat, karcolatokat. Királyleány c. egyfel
vonásosát 1912. Marosvásárhelyt, Petőfi vissza
jön c. darabját 1915. Kolozsvárott hozták szín
padra. Munkái: Azoknak a keveseknek (1912); 
Erdély felöl (versek); Egyenest támadás; Mik
roszkóp (karcolatok, Kolozsvár 1921); Nyárt 
délután Egeresen (versek, u. o. 1924); Városunk 
és egyéb elbeszélések (Marosvásárhely 1925). 

*Szentiványi Gyula, festő, szül. Vihnyén 1881 
nov. 6. Budapesten Székely Bertalannál, München
ben Angelo Janknál tanult. Főbb müvei: Őskori 
harcjelenet (freskó a Képzőművészeti Főiskola 
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épületében); Tenniszező férfi(í913); Bányászok 
imája (nagy ezüstérem, München); Partizánok 
(1923); Mária Magdolna (oltárkép a Horthy-
család kenderesi kápolnájában, 1925). 

"Szentiványi Róbert, kat. teológus, szentszéki 
tanácsos, szül. Budapesten 1880 dec. 11. Bécsben 
és Rómában végezte az egyetemet, 1906—9. 
sogédlelkészkedeít Kolozsvárt, 1909—20. a gyula
fehérvári Batthyány-intézet igazgatója volt ós 
teológiai tanár. 1921-ben a Szt. István Akadémia 
tagja lett, 1924. egyetemi magántanár. Főbb 
művei: A gyulafehérvári Codex Aureus (Brassó 
1911., németül Salzburg 1912); A szeretet útján, 
(tanulmányok, Kolozsvár 1912, II. kiad. Buda
pest 1926); Szt. Lukács evangéliuma a IX. 
sz.-ból (Brassó 1913, németül Salzburg 1915); 
A Szentírástudomány tankönyve (Gyulafehér
vár 1913—14., II. kiad. Budapest 1917—18); 
Antwort auf Dr. Schullerus Vortráge (Gyula
fehérvár 1913); Exsurge (u. o. 1917); Az erdélyi 
egyházmegye és a román impérium (Budapest 
Í921, II. kiad. 1922, németül, franciául, olaszul, 
angolul és lengyelül); A románok konkordátuma 
(1921); Le concordat des Roumains (u. o. 1921); 
Az ABC keletkezése (Magyar Kultúra, 1922); 
A rúnák keletkezése (Szeged, Csengery Emlék
könyv, 1926); A legrégibb északsémi feliratok 
és az abc keletkezése (Budapest 1926). 

Szentkláray Jenő, történetíró, nagyprépost, 
megh. Temesvárott 1925 okt. 12. 

Szentpétery Zsigmond (királyhelmeczi), pet-
rográfus, 1924. a szegedi egyetem tanára lett. 
Irodalmi működése kiterjed az ásványtanra, kő
zettanra, földtanra és őslénytanra, legtöbb mun
kája azonban kőzettani. Tudományos munkáinak 
száma több mint 50, amelyek jórészben, buda
pesti, kolozsvári, szegedi, bécsi, stuttgarti ésnew-
haveni folyóiratokban jelentek meg. E munkái
ban leírja az általa fölfedezett oligoklasporphi-
rit és aplit földtani szerepét az erdélyi Ere-
hegységben, majd Erdély összes hegységeinek 
mezozói eruptivumait, azután a Hegyes Drócsa, 
Godján, Máramarosi havasok és Alacsony Tátra 
eruptivumait, Belső-Ázsia (Tien-san, Van-san, 
Pamir, Kuen-lün stb.) kőzeteit, tisztázta a melaflr 
kérdést, részletesen ismerteti Szerbia és Mon
tenegró kőzeteit, Kolozsvár, Olasztelek, Maros
sárpatak ősemlőseit, Bélavár és Torockó ásvá
nyait, a borsodi Bükk-hegység, Torockói-hegy-
ség, Börzsönyi-hegység petrogenetikai viszo
nyait stb. 

Szép Ernő, költő, újabb művei: Bűneim (elb., 
1H24); Elalvó hattyú (versek, 1924); Valentiné 
(Zádor István rajzaival 1927.). 

•Szépligeti Győző, magyar zoológus, szül. Zir
cen 1855 aug. 21., megh. Budapesten 1915 márc. 
24. 1877-ben a természetrajzból és vegytanból 
középiskolai tanári oklevelet szerzett. 1877—79. 
és 1890—1912-ig budapesti belvárosi főreáliskolai 
tanár volt, a közbeeső időben pedig a IX. ker. polg. 
fiúiskolában tanárkodott. 1912-ben nyugalomba 
vonult. A rovarok tanulmányozásával s főleg 
a hazai, valamint az egész föld Braconida- és Ich-
neumonida-faunájának kutatásával a rovartani 
világirodalomban maradandó emléket biztosított 
magának. Legnevezetesebb müve az Ichneumoni-

Révai Navu Lexikona. XX köt. 

dákról szóló tanulmánya, mely Wytsmann: Ge-
nera Insectorumc. nagy gyűjtőmunkában (Bruxel-
les, 1905. és 1911., Pasc. 34, 114) jelent meg. 

Szerb-Horvát-Szlovén Királyság (1. XVII. 
köt). Újabb története nagyrészt pártpolitikai 
vetélkedések és kormányválságok sorozata. 1924. 
hosszú válság után a Davidovics-koTmányt ismét 
Pasies váltotta fel, aki Pribiesevicset vette maga 
mellé és új választásokat írt ki, mely azonb;;n 
nem hozott neki többséget, 1925 elején feloszlatta 
a horvát paraszt-pártot és betiltotta az ellenzéki 
Slobodni Dom-ot, Radicsot pedig bebörtönöztette. 
A febr.-ban megtartott új választások csupán kis 
többséget biztosítottak a kormánynak. Radics 
pártja, felvéve a horvát parasztklub elnevezést, 
Davidoviccsal, Trumbiecsal, Koroseccal és a 
mohammedánokkal lépett egyezségre. A kormány, 
hogy az ellenzéket letörje, 58 mandátumot meg
semmisített, s így csupán 9 maradt meg, mire Ra
dics pártja leszerelt és elismerte az alkotmányt és 
dinasztiát. Radicsot, mint közoktatásügyi minisz
tert Pasies bevette a kormányba. Ezáltal létrejött 
a két legerősebb pártnak, a szerbeknek és horvá
toknak koalíciója, de ez természetellenesnek bizo
nyult és Pasies csakhamar kénytelen volt lemon
dani. Helyébe Uzunovics került, aki előzőleg 
számos alkalommal töltött be miniszteri tárcát s 
háromszor egymásután kapott megbízást. 1926 
dec.-ben alakította meg új kormányát, melyet 
nagyobbrészt a régi királyság embereiből alakított 
a szlovének mellőzésével. Az új kormány külügy
minisztere Pérics, aki Nincsicset váltotta fel. 
Utóbbi Olaszország aggressziv Balkán-politikája 
és Mussolininak Averescuval történt megegyezése 
miatt mondott le. U. a. évben meghalt az új Sz. 
legmarkánsabb politikai egyénisége, Pasies, akit 
a nemzeti gyász külső megnyilvánulásai közt 
temettek el. V. ö. Barac, Croats and slovenes, 
friends of the Entente (fontos okmányokkal 1919); 
Radonic, Hist. des serbes de Hongrie (1919); H. 
Wendel, Kampf d. Südslaven um Preiheit u. 
Einheit(l925);Popovic, Vojvodina(l925); Vojno-
vic, Dalmatia (1925). 

Szerb irodalom. A huszadik század szerb iro
dalmának központi közlönye a Srpski Knjzevni 
Glasnik, melynek alapítója, egy ideig szerkesz
tője és ma is vezető szelleme Popovié Bogdán 
(szül. 1863.) belgrádi egyetemi tanár volt. Termé
keny író volt a legjelesebb szerb irodalomtörté
nész, Skerlié Jovan (1878—1914), aki szintén 
szerkesztője volt a folyóiratnak. A szépirodalom 
nem tart lépést a kritika fejlődésével. A nagy 
számmal fellépő ifjabb költők nem foglalhatók a 
századvégi nagy triászhoz (Ducié, Rakic, San-
tié). A regény és novella is inkább számban és 
terjedelemben virágzik, mint értékben. Az újabb 
novellaírók legkiválóbbika talán Milicevió 
Veljko. A szerb drámának még mindig Nusió 
Branislav az egyetlen igazi mestere. Annál na
gyobb fejlődést mutat a szerb tudomány, bár 
tiszta tudományos célok követése helyett a nagy
szerb propaganda szolgálatában áll. A belgrádi 
főiskola 19Ő5. egyetemi rangra emelkedett és a 
Szerb Kir. Tudományos Akadémia működése is 
nagyobb arányokat öltött. A nagy háborúk sem 
akasztották meg a tudományos élet fejlődését. 
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Akad a szerb tudósok között egynéhány, aki 
európai névre tett szert, mint a földrajzíró Ovijic 
Jovan, a történetíró és közjogász Jovanovic 
Slobodan és a nagy egyházi szónok Velimirovic 
Nikolaj ochridai püspök. 

Szerelemhegyiné Móczár Jolán, 1. Móczár 
Jolán. 

Szeremley Sámuel, ref. lelkész, megh. Hód
mezővásárhelyen 1924 nov. 21. 

Szicília (Sicilia), sziget, olasz országrész, ter. 
25,738 kin2, (1924) 4.163,239 lak. 

•Sziklai Ferenc, felvidéki író, szül. 1883. Kö
zépiskolai tanár volt, a Felvidék elszakítása óta 
asonban kizárólag az irodalomnak él s mint a 
szlovenszkói és ruszinszkói magyar pártok kul-
turreferense, a Felvidék magyar szellemi életé
nek egyik vezetó egyénisége. Irodalmi munkás
sága az irodalomtörténet ós a szépirodalom kö
rébe tartozik. Az előbbiből a szakfolyóiratokban 
megjelent számos értekezésén kívül A magyar 
tragédia fejlődése e. munkája említendő, az utób
biból versei, regényei, színdarabjai, nevezetesen 
Alhambra (reg.); Az új Isten (szinmü); A császár 
kora (elbeszélő költ.); Catullus (szinmű); A Pün-
kösthy lányok (színmű); Fekete ember (reg.); 
Hangzatka (reg.). 

*Sziklattgrók 
(Machilidae, inat), 
lásd Thysanura. 
(XVIII. köt.) 

Sziklay János, 
iró (1. XVII. köt), 
1925 dee.-ben iro
dalmi és társadalmi 
egyesületek meg
ünnepelték írói mű
ködésének ötvene
dik évfordulóját, ez 
alkalommal szülőhelye, Veszprém város utcát 
nevezett el nevéről s díszpolgársággal tüntette 
kL Újabb müvei: Szent László király (eposz, 
1926); sajtó alatt: Veszprém az irodalomban és 
művészetben. V. ö. Brisits Frigyes, Sz. J. írói 
egyénisége (1927). 

Szilády Zoltán, zoológus (1. XVII. köt.), újabb 
müvei: Az állatok birodalma (Budapest 1926); 
A növények országa (u. o. 1926); Füvek, fák, álla
tok (1—II. rész, u. o. 1926); továbbá középiskolai 
tankönyvek. Kiadja és szerkeszti a Biologica 
Hungarica e. állattani folyóiratot. 

•Szilágyi Sándor (szilágysomlyói), iró, szül. 
Aradon 1883 dee. 18. Tanári oklevelének meg
szerzése után sokat tartózkodott külföldön, azután 
újságíró lett. Több elbeszélése ós egy regénye 
pályadíjat nyert (Mint a főnixmadár, Budapest 
1917). 1909-ben az Országos Közművelődési Ta
nács titkára lett. Szerkesztette a Műveltség című 
ismeretterjesztő folyóiratot és szerkeszti 1921 óta 
a Vasárnapi Könyvet. A közművelődés terén elért 
eredményeinek jutalmául 1926. kormányfőtaná
csossá nevezték M. 

Szilárd Gyula, gazdasági író, megh. 1925. 
Szilassy Aladár (szilasi és pilisi), belső tit

kos tanácsos, megh. Budapesten 1924 dec. 5. 
Szily Kálmán, ifj., 1927. a József-műegyetein 

a felsőház tagjának választotta. 

*Szimonidesz Lajos, ev. lelkész, vallástudo
mányi iró, szül. Pusztaföldváron (Békés vm) 1884 
nov. 4. Az ev. teológiát Pozsonyban végezte. 
1922-ben irta meg Jézus élete c. művét, amely
ben a teológiai kutatások eredményeit foglalta 
össze és amelynek radikális megállapításai az 
állásától való megfosztásához vezettek. Munkái: 
Élt-e Jézus? (1916); Jatho beszédei (1917); A vi
lág vége (A János látomásairól szóló könyv, 1917): 
A mi hitünk (1917). Fekete Péter néven : Téli 
rózsák; Pálma-ágak (legendák, Krisztus-versek. 
1925—26). Munkatársa több hazai és külföldi tu
dományos folyóiratnak. 

Szini Gyula, író, müvei a XVII. kötetben 
felsoroltakon kívül: Tűzfészek (1916); Írói arc
képek (1922); Modern nők (1922). 

•Szinképvonalsorozatok rendszere. Az optikai 
vonalas színképek színképvonalai sorozatokba 
foglalhatók (1. Színképsorok, XVII. k.). Egy soro
zatba tartozó vonalak rezgésszáma kifejezhető egy 

formulával, v = -—;—- — . .„holEazú.n. 
(n-j-a)2 (N-t-b)2 

Rydberg-f éle állandó, n és .^pozitív egész számok, 
a és b állandók, melyek jellemzik a sorozatot. 
Egy sorozat összes vonalait nyerjük, ha N nö-

vekvő pozitív egész számú értékeket vesz fel; ?! 
épúgy, mint a és b egy sorozaton belül állandó. 
Egy elem vonalas színképében megkülönbözte
tünk egy fő, két melléksorozatot, a Bergmann-
sorozatot stb. Ezek együtt egy sorozati rendszert 
alkotnak. Mindegyik sorozat állhat egyes vona
lakból, de páros vagy hármas vonalakból is. 
A páros sorozatot két egymás mellett futó soro
zatnak tekinthetjük. Ilyenkor két rész-sorozatról 
beszélünk. A fősorozatnak jellemző sajátsága, 
hogy amennyiben páros vagy hármas vonalak
ból áll, az összetevővonalak távolsága a sorozat 
határa felé haladva, mind kisebb és kisebb lesz, 
más szóval az egyes rész-sorozatoknak közös 
határuk van. A határ rezgésszámát a sorozati 
formula állandó tagja adja. A fősorozat vonalait 
jellemzi továbbá, hogy az illető elem színképében 
könnyen és viszonylag nagy erősségben jelennek 
meg és a páros vagy hármas fősorozatokban a 
páros vagy hármas vonalon belül a legerősebb 
vonal mindig a nagy frekvenciák felé esik. 
A melléksorozatok közül egyik az első, má-
másik a második melléksorozat. Az alkáli fémek
nél az első melléksorozat vonalai elmosódottak, 
azért Bydberg diffúz melléksorozatnak nevezi. 
A második az éles melléksorozat. A melléksoro-
zatok vonalai nehezebben jelennek meg a szín
képben. Amennyiben a melléksorozat páros vagy 
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hármas vonalakból áll, az összetevők rezgés
számainak különbsége az összes párokban, ill. 
hármas vonalakban ugyanaz, más szóval a rész
sorozatoknak különböző határaik vannak. Egy 
páros vagy hármas vonalon belül a legerősebb 
"vonal mindig a kis rezgésszámok felé esik. Egy-
egy elem színképében több ilyen sorozatrendszer 
ismeretes. A sorozatokra vonatkozólag a spek
troszkópiai kutatás a következő empirikus sza
bályokra talált, melyeket az ábra illusztrál: 
1. Két ugyanazon sorozatrendszerbe tartozó mel
léksorozatban a páros vagy hármasvonalak ösz-
szetevőinek rezgésszámbeli különbsége ugyanaz. 
2. A két mellóksorozat megfelelő rész-sorozatai
nak közös határai vannak. 3. A melléksorozatok 
páros vagy hármas vonalaiban az összetevők 
rezgésszámainak különbsége egyenlő a fősorozat 
első páros vagy hármas vonalában a megfelelő 
összetevők rezgésszámainak különbségével. 4. A 
fősorozat rész-sorozatainak közös határuk van. 
5. A fősorozat határának és a két összetartozó 
melléksorozat közös határának rezgésszámbeli 
különbsége egyenlő a fősorozat első vonalának 
rezgésszámával. Ez a Eydberg-Sehuster-féle sza
bály, melyhez hozzátehető még, hogy a fősorozat 
első vonalának rezgésszáma egyenlő a második 
melléksorozat első tagjának rezgésszámával. 
Ismert sorozati formulák állandó vagy változó 
tagjainak megfelelő kombinációja, különbsége 
általában ugyancsak esetleg még felfedezendő 
színképvonalakra vezet. Ez a Ritz-féle kombi
nációelv. Különösen a periodikus rendszer első 
három oszlopában álló elemek színképeinek vo
nalai vannak már sorozatokba, illetőleg sorozat-
rendszerekbe foglalva. A legáttekinthetőbbek az 
•első oszlopban álló alkálifémek páros sorozatai. 
A második és harmadik oszlopba tartozó elemek
nél egyes és hármas vonalakból álló sorozatok 
lépnek fel. Az optikai színképek szerkezeté
ben ugyanaz a periodicitás tapasztalható, 
mint az elemek más tulajdonságaiban. A perio
dikus rendszer ugyanazon oszlopában álló rokon
elemek vonalas színképeinek szerkezete meg
jegyezik. 

*Szinkiang (a. m. új tartománv), kínai állam, 
ter. 1.425,000 km2, (1023) 2.519,600 lak. 

Szinnyeijl.J'erewc, irodalomtörténetíró, újabb 
munkái: Novella és regényirodalmunk a szabad
ságharcig (I. köt. 1925, IÍ. köt. 1926): A regény 
•(1926). 

2. Sz. József, egyetemi tanár, a Magyar Tud. 
Akadémia 1927. a felsőház tagjának választotta. 

*3. Sz. József, orvos, szül. Budapesten 1881. 
Orvosi oklevelet nyert a budapesti tudomány
egyetemen 1904. Orvoskari ösztöndíjjal tanul
mányúton volt 1906—7., főleg Münchenben, Ber
linben és Bernben. 1914-ben a Zita-hadikórház 
Tendelőorvosává, majd 1919. a Zita-közkórház 
belgyógyász főorvosává nevezték ki. 1922-ben 
ugyanezen közkórház igazgató-főorvosi teendői-
•vel bízták meg, végül 1925. az Új Szent János 
közkórház és flókkórházainak igazgató-főorvosi 
állására hívták meg. Ugyancsak 1925. m. kir. 
egészségügyi főtanácsosi címmel tüntették ki. 
Több, a belső betegségek körébe vágó tanulmánya 
jelent meg magyar és német nyelven. 

* Színszórás. A prizmák színszó. dsa (diszper
ziója) annak a következménye, hogy a prizma 
által létesített eltérítése a fénynek függ a prizma 
anyagának (üvegének) törésmutatójától, a törés
mutató viszont a szín, a hullámhosszúság függ-

vénye. Ha az n törésmutató a X hullámhosszú
ság növekedésével csökken (1 ábra, kihúzott 
görbe), a diszperzió normális, ha növekedik (pon
tozott görbe), a diszperzió anomális. Ugyanazon 
anyag, melynek diszperziója a színkép egyik 
részében normális, a színkép más részében ano
mális diszperziója lehet. Az anomális diszperzió 
összefügg a fényeluyeléssel (abszorpcióval) úgy, 

ahogy azt a 2. ábra mutatja. A kihúzott görbe 
az n törésmutatót, a pontozott görbe a k ab
szorpciómutatót ábrázolja, mint a szín, vagyis a 
hullámhosszúság függvényét. A diszperzió tehát 
mindig a színkép azon részében anomális, hol 
abszorpció van. Amely színekre nézve valamely 
anyag átlátszó, azokat a színeket normálisan 
szórja. A gőzök és gázok diszperziója pl. az egyes 
színképvonalakon belül anomális. Szilárd és 
folyékony anyagok a színkép kiterjedtebb részei
ben anomális diszperziójúak, megfelelően széle
sebb abszorpciós sávjaiknak. 

Szinyei-Merse Pál Társaság 1926. nagysikerű 
kiállítást rendezett tagjainak festményeiből és 
szobormüveiből Londonban és Brüsszelben. A Tár
saság újabb munkásságáról megjelent: JSrnst E., 
A Sz. és művésztagjai (Budapest 1926). 

*Szirbik Antal, író, szül. Makón 1888 aug. 15. 
Teljesen önképzéssel művelte magát s irodalmi si
kereiért a székesfőváros az 1918—21-iki irodalmi 
díjjal jutalmazta. Önállóan megjelent művei: 
Fehér alakok, Rózsaszínű álmok (1909); Egy 
költő vallomásai (1910); latár kölykök (191Í); 
Tatár versek (1913); A háború metafizikája 
(1915); A legmodernebb esztétika (1916); írások 
(I. köt. 1920, II. és III. köt. 1925). Több vallás
bölcseleti tárgyú munkája megjelent angol nyel
ven is. 
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Szíria (Syrie, Syria), a Népszövetség meg
bízatása folytán Franciaország ellenőrzése alatt 
álló négy állam közös elnevezése. Ter. 148,821 
km2, (1924) 2.422,724 lak. Fővárosa Beirict kikötő, 
150,000 lak. Az 1924-iki újjárandezés szerint Sz. 
a következő államokra oszlik: Nagy Libanon 
(État du Grand Libán), ter. 9321 km*, 598,062 
lak., fővárosa Beirut; Syria (État de Syrie), 
ter. 127,000 km2, 1.503,500 lak., fővárosa Da
maszkusz; Allivitia (État des Alauites), ter. 
6500 km2, 261,162 lak., fővárosa Latakieh 
(Ladikije); Dzsebel Drúz (État du Djebel 
Druze), ter. 6000 km2, 60,000 lak., fővárosa 
El Suíceda. Története. 1925 nyarán új lázadás 
fenyegette a franciák uralmát, mely Damasz
kuszra is átcsapott. Ezért Sarrail tábornok,, 
főbiztos okt. 18—20-ig bombáztatta Damasz
kuszt, amivel azonban még mindig nem sike
rült elnyomni a fellázadt nemzetiségi forron
gást. Dec.-ben Sarrailt visszarendelték s utóda, 
Jouvenel, engedékenyebb politikát folytatott és 
választás útján akart átmeneti kormányt létre
hozni, de a lakosság ezt bojkottálta. 1926 márc. 
a Népszövetség mandátombizottsága Kómában 
speciális kongresszuson foglalkozott Sz.-val, mely 
alkalommal elitélték Sarrail tábornok szigorát és 
kilátásba helyezték Sz. önkormányzatát, hogy 
ezáltal szereljék le a lakosság obstrukcióját. V. ö. 
Syria and Palestine (Hist. Section of Foreign 
Office, 1921); Springett, Secret sects of S. (1922); 
Tliaraud, Le chernin de,Damas (1923). 

Szjevero-Dvinszk (É.-Dvinszk), orosz kor
mányzóság, ter. 101,965 km2, (1920) 676,168 lak. 

Szladits Károly (dunaszerdahelyi), jogi Író, 
újabb munkája: Magánjogunk újabb szabályai 
(Budapest 1925). 

Szlávik Mátyás, Eperjesről 35 évi teológiai 
és jogtanári munkássága után a csehszlovákok 
kiutasították, ezután Budapestre költözött. Számos 
nagyobb teológiai és filozófiai tárgyú tanulmá
nya és értekezése jelent meg 4 évtizeden át az 
Athenaeumban, az Erdélyi Múzeumban, a Prot. 
Szemlében és a Ballagi-f éle Prot. Egyházi és Iskolai 
Lap hasábjain. E Lexikonnak is munkatársa. 
*Szlovenszkó. A cseh-szlovák köztársasághoz 

a trianoni béke alapján csatolt Felvidék, 48,936 
km2 területet foglal el. Földrajzilag úgy Ny., 
mint É. felől teljesen zárt terület. Hegyrend
szere és folyamrendszere tekintetében szorosan 
összefügg Magyarországgal. Sz. néprajzi határa 
nem esik össze földrajzi határával. A tót, vagyis 
a szlovák nyelvterület nem terjed egészen a 
Dunáig, illetőleg a Tiszáig. Sz. lakosainak száma 
azl921-iki népszámlálás szerint 3,000.870. A nem
zetiségi viszonyokat a cseh statisztika íay tünteti 
fel: 2.013,784 cseh-szlovák, 85,642 "kisorosz, 
vagyis rutén, 2534 lengyel, 139,907 német, 
637,173 magyar és 70,546 zsidó. A cseh statisz
tika ugyanis a Felvidéken lakó tótokat s az újabb 
időben beözönlő cseheket a cseh-szlovák elneve
zés alá foglalta. Az 1919-iki népszámlálás szerint 
a Felvidéken 1.722,000 szlovákot találtak. Vallás 
tekintetében legtöbb a katolikus, kb. a lakosság 
76%-a. Sz. gazdag természeti kincsekben. Egész 
területéből 1.900,000 ha. az erdőtalaj, a fanemek 
szerint van 850,000 ha. bükkerdő, 650,000 ha. 

fenyves és 450,000 ha. tölgyerdő. Bányászata 
és kohászata régebben sok munkást foglalkozta
tott. Míg a Felvidék Magyarországhoz tartozott, 
gyáripara is nagy arányokban fejlődött. Ma sok 
gyár teljesen beszüntette a munkát. Tranzité 
forgalma nagyon élénk volt, ma ez a forgalom 
nagyon megcsappant, mert Lengyelország felé 
alig van exportja és Magyarország felé is arány
lag keveset szállít. 

Szmirna (Smyma), kisázsiai kikötőváros 
Törökországban. A politikai zavarok következté
ben népességének több mint kétharinadrészét 
elvesztette. 1924-ben csak 98,850 lakosa volt. 
*Szobotka Imre, festő, szül. Zalaegerszegen 

1890. Tanulmányait a budapesti Iparművészeti 
Iskolában kezdte meg üjváry I. vezetésével, 
1910—1914-ig Parisban működött, a franciák a 
világháború kitörésekor internálták és 1918-ig 
fogva tartották. Ekkor Budapestre telepedett, 
ahol 1921 óta állítja ki képeit (tájképek, magános 
alakok, képmások stb). Tömöritett formaadású 
müvei különösen kiélezett színtisztaságukkal sze
reztek neki elismerést. 

*Szokolnikov, Gregory Jakorlevics, orosz kom
munista politikus, szül. 1888. A párisi egyetemen 
tanult s 1917-ig külföldön élt, a bolsevista állam 
megalakulásakor azonban visszament és a turkc-sz-
táni hadsereg főparancsnoka, majd 1921 vége óta 
pénzügyi népbiztos lett. Nevéhez fűződik az adó-
és pénzügyek rendbehozatala. 1925-től kezdve a 
kommunista ellenzéki frakció tagja lett ós Zinov-
jevvel egvütt őt is elbocsátották. 

•Szolgálati díj, az 1875. XXV. t.-c. 1. §-ával 
törvényesített, 1858 jan. 24-iki nyiltparanccsal 
Magyarországra is kiterjesztett, 1840 jan. 27-iki 
osztrák törvény alapelveihez képest minden olyan 
hivatalbeli és szolgálati állomásra történt vég
leges kinevezés után volt fizetendő, amely az ál
lamkincstártól vagy közalapból járó fizetéssel 
volt egybekötve. A Sz. az első kinevezésnél az 
évi fizetés összegének egy harmada, minden to
vábbi kinevezésnél vagy előlépésnél pedig a fize
tési többletnek egy harmada volt, amit 12 havi 
egyenlő részletben a fizetésből vontak le. A mi
niszterektől a Sz. levonását az 1920. XI. t.-c. 8. 
§-a a törvényhozási rendezésig fii sríiőben tartotta, 
az 1920. XXIV. t.-c. 23. §-a pedig a Sz.-at általá
nos érvénnyel eltörölte. 

Szolnok, r. t. város, Jász-Nagykun-Szolnok vm. 
székhelye, lakossága (1326) 37,549-re emelkedett. 
Újabb intézményei az ügyvédi kamara, a felső
ipariskola (fa- és fémipari szak), felső fiú- és női 
kereskedelmi iskola, bábaképző intézet. 1926-baa 
elkészült a Hósök emlékszobra, alkotója Szent
györgyi István. 

Szomaházy István író, újabb művei: A titok
zatos szerző (1920); A csipkeverő leány (reg. 
1921); János mester és a felesége : Baccarat; 
Egy éjszaka Péterpusztán; Milliomosok és 
kalandorok; Murány; A kegyelmes úr halála 
(szimnű); Az angoracica (kabarédaiab;; Januári 
rege (1925). 

Szomáli-íöld, Afrikának K.-felé nyúló vidéke, 
részint angol védnökség alatt, részint olasz és 
francia gyarmat. — 1. Brit Sz. (Somaliland 
Protedorate), ter. 176,000 km2, (1921) 344,000-
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lak. Fővárosa Berbera kikötő, 30,000 lak. — 2. 
Olasz Sz. (Somalia Italiana), ter. 495,000 km2, 
U92i) 620,000 lak. Fővárosa Mogadiscio kikötő, 
20,700 lak. — 3. Francia S-z. (Gőte Francaise 
des Somalis), ter. 22,000 km2, (1921) 64,794 lak. 
Fővárosa Djibuti, kikötő, 8366 lak. 

Szombathely, r. t. város, Vas vm. székhelye, 
lakosainak száma (1925) 35,000. Városházát a 
már nem használt régi színház bevonásával két 
emeletesre építették. Székhelye lett ev. püspök
ségnek. Újabb intézményei: leánygimnázium, női 
felsőkereskedelmi iskola, nyilv. jellegű városi 
zeneiskola, vakokat oktató és foglalkoztató inté
zet, nagy közkórháza; van 9 takarékpénztára, a 
Nemzeti Bank fiókintézete, terménytőzsde. 

*Szombati-Szabö István, ref. lelkész, sztll. 
Debrecenben 1888 jan. 1. Tanulmányait a deb
receni teológián, majd külföldi egyetemeken vé
gezte. A világháborúban tábori lelkész volt, majd 
Resicabányán, 1920 óta Lúgoson pap. Versei, no
vellái, teológiai, nyelvészeti, kritikai, bölcseleti 
dolgozatai a szépirodalmi lapokban és szakfolyó
iratokban jelentek meg. Jeles egyházi szónok, az 
erdélyi lapok munkatársa. Verses kötetei: Pir
kadatkor (Debrecen 1908); Szomorú füzek alján 
(u. o. 1909); A halál parkja (Budapest 1915); 
Eletem (Kolozsvár 1922, 2. kiad., 1923); Régi 
•japán költök (antológia, u. o. 1923); Lavinák 
éneke (Lúgos 1924, 2. kiad., u. o.). Egyéb művei: 
Halál szérűjén (Budapest 1916); Éljen a király 
(Debrece,n 1917); Ne szégyéljük öt (Budapest 
1917); Ó seregeknek Istene (u. o. 1917). 

Sj;omory Dezső, író, újabb művei: A mennyei 
küldönc (reg., 1926); Sába királynője (dráma, 
1926). 

Szontagh Félix (iglói), orvos, a Magyar 
Gyermekorvos Társaság elnöke, főműve: Über 
Disposition (Berlin 1918). 

Szovjet-köztársaságok Uniója, 1. Orosz 
szovjetköztársaság. (XX. köt.) 

*Sződy Szilárd, szobrász, szül. Nagykátán 1878. 
Budapesten tanult és különböző kiállításokon 
sikerrel szerepelt plakettjeivel ós emlékérmeivel 
(Darwin. Női arckép stb.). 

•Szó'nyi István, festő, szül. Újpesten 1894 jan. 
17. Budapesten tanult és egyszerűsített alakos 
képeivel és grafikájával már korán feltűnést kel
tett. Főbb müvei: Újságot olvasó férfi: Önarckép 
stb. Elnyerte a Szinyei-társaság nagydíját, majd 
a társaság tagja lett. 

*Sztalin, Joseph, örmény származású orosz 
államférfiú (valódi neve Dzhugashvili), szül. 1879. 
a tifliszi kormányzóságban. Forradalmi nézetei 
miatt a középiskolából kicsapták. 1898—1917-ig 
állandóan a forradalmi propaganda szolgálatában 
állott, 1917. a hivatalos Pravdának lett a szer
kesztője. Lenin halála után, a kommunista párt 
legbefolyásosabb tagja és a központi végrehajtó 
bizottság főtitkára lett. 1926-ban nagy feltűnést 
keltett szokatlan erélye, amellyel több ellenzéki 
népbiztost eltávolított. Politikájának vezető szem
pontja az orosz parasztság megnyerése, amit 
Lenin reformjának folytatásával kíván elérni. 

Sztálingrád (régebben Caricin), orosz kor
mányzóság, 101,260 km2, (ii)20) 1.253,477 lak. 
Fővárosa Sz. (azelőtt Caricin), (1923) 108.800 lak. 

*Sztaniszlavszky, Konstantin Szergejevics 
Alexev, orosz színművész, szül. Moszkvában 
1863. Megalapította 1918. Dancsenkóval híres 
moszkvai színházát, melybon a régies történelmi 
drámáktól kezdve a legmodernebb naturalista 
drámákig min .lent előadott, de teljesen új beállí
tásban. Társulata, mellyel az egész világot több
ször bejárta, világhírre tett szert és 1925-ben Bu
dapesten is játszott. Művészeti felfogásátSz.maga 
írta meg önéletrajzában. 

*Sztehlo Zoltán, jogi író, szül. Eperjesen 1889 
jan. 15.1912-ben az eperjesi jogakadémián arómai 
jog magántanára, 1919. rendkívüli tanára, 
1925. a szegedi egyetem magántanára lett. Fő
művei: A görög papyrusvégrendelelek alaki 
sajátosságai (Eperjes 1912); Miterwerb der Frau 
ím Entwurf des Ung. bürg. Gesetzbuches (Berlin 
1912); Vezérfonal a római jog mstitutióihoz 
(Miskolc 1920); Az egyiptomi telekkönyvek (Bu
dapest 1921); Papyrológiai dolgozatok (Sáros
patak 1922); A teljesítésről a papyrusok alap
ján (Pécs 1923); Két dolgozat a római kötelmi 
jogból (Pécs 1925). 

Szterényi József báró, volt miniszter (1. XVII. 
köt.), 1927. kinevezték a felsőház tagjának. Újabb 
műve: Régmúlt idők emlékei (1925). 

*Szfcranyavszky Sándor, politikus, szül. Ba
lassii gyarmaton 1882. Jogi tanulmányokat vég
zett, 1912. Balassagyarmaton országgyűlési kép
viselőnek választották; 1922. Nógrád és Hont 
vm. főispánjává nevezték ki. 1926-ban belügyi 
államtitkár lett és Salgótarján országgyűlési 
képviselője. 
*Sztripszky Hiador, biblográfus és etnográfus, 

szül. 1875. Főbb müvei: Az erdélyi halászat: 
Szegedi 6. énekeskönyve; A görög kultúra 
árpádkori nyomai; A magyar vezényszó törté
nete ; A kárpáti rutének tört. forrásai. 

*Sztrókay István (nemescsói), mérnök, a Buda
pest székesfővárosközlokedési r. t. vezérigazgató
helyettese, m. kir. kormányfötanáesos, szül. Tol
mácson (Nógrád vm.) 1869 aug. 4. Középiskoláit 
és a műegyetemet Budapesten végezte. 1893 óta 
a budapesti villamos közúti vasutak szolgálatában 
áll. Irodalmilag főként a közúti villamos közleke
dés kérdéseivel foglalkozott. Füzet alakjában is 
megjelent fontosabb tanulmányai: A budapesti 
földalatti elektromos vasút cement-vizsgáló állo
mása (1894); Kis és közúti vasút az országúton 
(1910); Avárosigyorsvasutakról(1913); Ábuda-
pesti villamos vasutak és a háború (1922); A 
hosszrendszerű felépítmény megfelelő méretezé
séről és a sinek hullámos kopásáról (1914); Die 
Budapester Elektrischen Bahnen und der Krieg 
(1922); Das Verkehrsproblem von Gross-Budapest 
(1922); Bahnhof und Werkstatt in der Franzstadt 
der Budapester elektrischen Bahnen(1924) .Munka
társa e Lexikonnak is. 

Szudán (Belad-esz-Szudan), Afrikában a Sza
harától D.-re az az 5°-ig nyúló terület, amely ma 
Anglia és Franciaország közt oszlikmeg. 1. Angol-
Egyiptomi Sz. (Anglo-Egyptian Sudan), ter. 
2.618,600 km2, (1922) 5.852,729 lak. Fővárosa 
Khartum 30,797 lak. — 2. Francia-Sz. (Souda.v 
Frangais), Francia-Nyugat- Afrikában, ter. 923,500 
km2, (1923) 2.561,695 lak. Fővárosa Kuluha. 
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Szuhomlinov, Vladimír Alexandrovics, orosz 
tábornok, megh. Berlinben 1926 febr. 3. 

Szurdokpüspöki, nagyk. Heves vm. 1925-ben 
alakult Szurdokpüspöki és Zagy vaszentjakab 
községekből. Lakossága 2170. 

•Szügyi Kálmán, operaénekes, szül. Budapesten 
1886 szept. 7. Sík Józseftől és De Sanctis Artúr
tól tanult énekelni, 1916. szerződött a m. kir. 
Operaházhoz. Fontosabb szerepei: Mimé (Siegf ried 
és Rajna kincse); Dávid (Me3terdalnokok) stb. 

•Szüle Péter, festő, szül. Nagyváradon 1886 
jún. 25. Tanulmányait Budapesten végezte, itt és 
a szolnoki müvésztelepen dolgozik. Barnás tónusú 
alakos képeivel (liikör előtt, lemploniban, Ol
vasó nő) és tájképeivel vált ki a kiállításokon. 
Miután egyik művével elnyerte a Szinyei társa
ság nagydíját, 1926. a társaság tagja lett. 
•Szüllő Géza (borsai), politikus, cs. és kir. kama

rás, szül. 1873 febr. 5. Jogot végzett, majd ország
gyűlési képviselővé választótí;ik. 19^1 -ben a kép-

•Tabéry Géza, író, hírlapíró, szül. Nagyváradon 
1890 júl. 17. Eredetileg közigazgatási pályára 
készült, de Nagyvárad megszállásakor elhagyta 
főispáni titkári hivatalát s hírlapíró lett. Szer
kesztette a Magyar Szó, majd a Tavasz című szép
irodalmi lapot, azután a Nagyvárad munkatársa 
lett. Novellái 1909-től kezdve jelentok meg a fő
városi és vidéki lapokban, főleg A Hétnek dolgo
zott. Költeményeket, színmüveket, elbeszéléseket, 
regényeket ír. Nyugtalan hangú, de erős jellemző 
erővel rendelkező író. Müvei: Néma liarc (reg., 
1912); Glematiszos udvar (nov., Budapest 1914) 
Veszta flagelláns (nov., 1917); Út a Golgotán 
(reg., 1917); Forradalmi versek (1917); Szarvas
bika (reg., Budapest 1925. A két Bolyai tragédiája). 
Előadták a következő színdarabjait: Helénvágyai 
(Nagyvárad 1914); Mimikri (Kolozsvár 1921); 
ÁlomMjó (1922); Kolozsvári Ml (1923). 

Tábori lióbertné, Tutsek Anna, írónő, újabb 
müvei: Az élet iskolája (1924); Ciliké bajtársai 
(1924); Ciliké rövid ruhában (1924); Éviké föl-
jegyzései (1925). 

Tacna, 1. Peru délamerikai köztársaság egyik 
departamentója, ter. 9312 km2, (1919) 10,000 lak. 
Ideiglenes fővárosa Locumba. — 2. T., Chile köz
társaságtól megszállt tartomány, vitás terület, 
23,306 km*, 38,912 lak. Fővárosa T., (1920) 14,376 
lakossal. 
•Tádzsik, tanácsköztársaság, az Üzbég-tanács

köztársaságon belüli autonóm állam, a régebbi 
Turkesztán területén, az Oxustól É.-ra. Fővárosa 
Dsusenbe. Lakói tadzsikok. 
•Tajovsky, Jozef Gregor, tót iró, szül. Tájon 

(Zólyom vm.) 1874. Tanítói pályára készült, ké
sőbb kereskedelmi akadémiát végzett Prágában 
és a turócszentmártoni Tátra-bank hivatalnoka 

j viselőház jegyzője lert. A forradalom kitörésekor 
pozsonymegyei birtokára vonult vissza, majd ak-
tivrészt vett a csehszlovákiai magyar ügyek veze
tésében. Csehszlovák nemzetgyűlési képviselővé 
és a csehszlovák keresztény-szociális párt elnö
kévé választották. Diszelnöke a csehszlovákr 
országi népszövetségi ligának és elnöke a genfi 
nemzetközi kisebbségi konferenciának. 1921. a 
Népszövetségben a kisebbséget védelmezte. Uti 
leveleket, irodalmi és gazdasági cikkeket i r t 

Szüts Andor, zoológus (l.XVII. köt.), 1920. 
az állatorvosi főiskola magántanárrá habilitálta; 
1923. orvosdoktorrá avatták s 1926 óta a ba
lassagyarmati megyei közkórház boncnok-föor-
vosa. Több kisebb-nagyobb dolgozata a gyűrűs
férgek rendszer- és szövettana, a mikroszkópi 
technika és az Adria állatvilága köréből a hazai 
és külföldi folyóiratokban jelent meg. 

Szverdlovszk (Katharinenburg, Jekaterin-
burg), oroszországi város, (1920) 51,507 iak. 

lett. A háború alatt orosz fogságba esett és te
vékeny részt vett a csehszlovák mozgalmakban, 
mint a légionárius iroda vezetője. Szerkesztette 
aSloyenskéHlasy című propagandalapot Irkuck-
ban. Irt elbeszéléseket és drámákat. 
•Takács, 1. József, szocialista író, szül. Oros

házán 1884 márc. 17. Földmunkás volt. 1918-ban 
Földmunkások Szövetségének titkára lett. A Föld
munkások Szaklapjának szerkesztője. A proletár
diktatúra bukásautánmegalakultPeidl-kormány-
ban földmívelésügyi miniszteri tárcát vállalt. 
Főbb munkái: Szenvedő emberek (nov., 1910); 
Mezőgazdasági munkáskérdés (1920); A föld-
munkásmozgalom célja és közelebbi feladata 
(1922); A Magyarországi földmunkásmozgalom 
története (1926). 

2. 1. Zoltán (felvinci), művészettörténeti író, 
1926. egyetemi magántanár lett. Újabb müvei: 
Chinesische Kunst bei den Hunnen (Ostasiat. Zeit-
schrift 1917); Hun relics (Oxford. Hung. Rev. 1.); 
Chinesisch-hunnische Kunstformen (Bulletin de 
1'Institut Archéologique Bulgare, 1925); Mittel-
asiatische Spátantike und Keszthelykultur (Jahr-
buch fürasiat. Kunst, 1925); Kelet (Barát— Éber— 
T. A művészettörténete című munkájában, Buda
pest 1926). E lexikonnak is munkatársa. 

Takáts Sándor, történetírót a Magyar Tud. 
Akadémia 1925. rendes tagjául választotta. Újab
ban megjelent müvei: Magyar Nagyasszonyok 
(Budapest 1925) és A magyar muli tarlójáról 
(u. o. 1926j. 

•Tallián J3e7a báró,politikus,szül. 1854., megh. 
Szegeden 1921 nov. 23.1880-ban Torontál vm. al
ispánja lett, 1896. országgyűlési képviselőnek vá
lasztották. Tisza István kormányában 1903-05-ig 
a földmivelésügyi tárcát viselte. 

T. 
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•Tamássy József, politikus, szül. Szombat

helyen 1886. Jogi tanulmányai végeztével a ke
reskedelemügyi minisztérium szolgálatába lépett. 
A világháború alatt az Országos Közélelmezési 
Hivatalban az ipari élelmezési osztályt vezette, 
a Wekerle-kormány budapesti közélelmezési kor
mánybiztosnak nevezte ki. 1922-ben a budapest
környéki kerület nemzetgyűlési, 1926. országyü-
lési képviselőnek választotta. 

Tanay Frigyes, színész, megh. Budapesten 
1925 ápr. 14. 

Tanganyika Territory, a régebbi Német-Kelet-
Afrika, 1920 óta angol kormányzat alatt álló terü
let, ter. 992,000 km2, (i92» 4.121,991 lak., köztük 
2500 európai és 10,000 hindu. Fővárosa Dar-es-
Salam kikötő, 25,000 lak. 

Tangl Károly, fizikus, újabb munkája: Kísér
leti fizika (1924). 
*Tango, Eyisto, olasz karmester, szül. 1874. A 

budapesti opera karnagya volt 1918-ig, ezalatt az 
idő alatt olasz operák és Bartók Béla műveinek 
bemutatásával szerzett érdemeket. 
*Tannu-Tuva szabadállam (UrjancJuii), ré

gebben Mongóliához tartozó terület. 1880—1917-ig 
orosz fennhatóság alatt állott. 1921-ben a szovjet 
nek Mongóliával és Kínával kötött egyezsége 
folytán önálló tanácsköztársaság lett. Népessége 
kb. 50,000. Fővárosa Ghem-Belder vagy Krasni. 

Tanyai iskola. A mai Magyarország területén 
a nyolc milliónyi lakosságnak közel ötödrésze, 
másfélmillió ember a községek külterületén szét
szórva él. A lakosságnak a tanyákra való ki
települése újabb keletű s nagyobb mértékben a 
XIX. század másik felében indult meg; azelőtt a 
külterületi lakosság főleg a nagyobb birtokok 
majorján élő cselédségből állt. A külterületi lakos
ság iskolaszükségletének kielégítéséről már első 
népoktatásügyi törvényünk kivánt gondoskodni, 
a polgári községek kötelességévé tevén a szük
séges külterületi iskolák felállítását (1868. 
XXXVIII. t.-c.); a községek azonban elsősorban 
belterületük iskolaügyét igyekeztek rendezni s 
még a nagyobb városok is (Kecskemét, Szeged, 
Debrecen) későn és hiányosan, a kisebbek gyak
ran egyáltalán nem tettek eleget e kötelezett
ségüknek. Ép ilyen hiányos volt a majorok lakos
ságának iskolákkal való ellátása is : uradalmi 
iskolák főleg a nagyobb egyházi és hitbizományi 
birtokokon létesültek. 1868-ban az ország mai 
területén 246, 1890-ben 453 külterületi iskola 
volt. Az állam a millennium óta kezdett a tanya 
iskolaügyével foglalkozni s nagy számban állí
tott fel állami iskolákat; ennek folytán a kül
területi T.-k száma 1900-ban 677-re, 1918-ban 
1209-re emelkedett. Az összeomlás óta az állam 
nagy gondot fordít a külterületi iskolaügy gyö
keres rendezésére. Az 1921. XXX t.-c. és az ennek 
végrehajtása tárgyában kiadott 130,700/1922 
számú rendelet már nemcsak a községet, hanem a 
hatóságok által megállapítandó körzetekben lakó 
külterületi lakosságot is kötelezi a beiskolázás 
biztosítására. E törvény rendelkezései a végre
hajtás során nem mutatkozván elég hatályosok
nak, a törvényhozás egy új törvénnyel, az 1926. 
VII. t.-c.-kel részletesen szabályozta a megálla
pítandó külterületi iskolakörzetekben (ahol leg

alább 20 család vagy 30 mindennapi tanköte
les lakik) az iskolák szervezését es telepítését; 
egyben azonban az Országos Népiskolai Építési 
Alap felállításával (1. o.) és bőkezű dotálásával 
(az 1925—1926. és 1926—1927-iki költségvetési 
évekre 13.750,000 anykorona) lehetővé tette a 
szegényebb lakosságnak is, hogy az alap segítsé
gével (építési segély vagy olcsó kamatozású köl
csön) az iskolákat felépíthesse. A törvény a kül
terület számára az eddigiek (állami, községi fele
kezeti) mellé egy új érdekeltségi jellegű iskolát is 
teremt (1. o.). 1925-ben már 1393 külterületi elemi 
iskola működött, ezeken kívül a külterületi iskola
hálózat teljes kiépítésére 1926. még hatszáz új 
iskolára s 370 külterületi iskolának fejlesztésére 
vagy meg nem felelő épületének kicserélésére 
van szükség. A most folyó nagyarányú külterü
leti iskolaépitési akció néhány éven belül vala
mennyi iskolakörzetet elfog látni modernül épült 
iskolákkal; a gyéren lakott külterületek tan
kötelesei számára pedig, ahol iskolákat létesíteni 
nem lehet, valamelyik közelebbi belterületi, vagy 
T.-val kapcsolatban tanyai népinternátusok léte
sítése van tervbe véve. 

Tapolczai Dezső, színész, megh. Budapesten 
1925 ápr. 26. 
*Táptalaj (bakt.), anyagok, amelyek a baktériu

mok kitenyésztésére alkalmasak. Ma már egész 
sereg különböző T.-t használnak, amelyek a kü
lönböző baktériumok tenyésztését lehetővé teszik, 
sőt bizonyos baktériumfajtákat éppen a speciális 
T.-jal szemben való viselkedésükről lehet fel
ismerni. 

*TarajosmellüekfCariM«í«e, állat), 1. Madarak 
(XIII. és XX. kötet). 

*Tarkington, Newton Booth, francia szárma
zású amerikai író, szül. Indianapolisban (Indiana) 
1869. A gyermeki léleknek, az amerikai városok 
életének s a négereknek nagyszerű rajzával tűnik 
ki. Leghíresebb müvei: Monsieur Beaucaire; 
Penrod; The Turmoil; Seventeen; Clarence; 
Alice Adams. 

Taskend, város az Özbég autonóm szovjetállam -
ban, Közép-Ázsiában, (1925) 245,097 lak, 

•Tasnády Ilona, színésznő, szül. Budapesten 1894 
szept. 26. A Színművészeti Akadémia elvégzése 
után a Nemzeti Színház szerződtette. Legnagyobb 
sikert aratott a Rang és módban, Candida cím
szerepében, Ellákban, Herczeg Hídjában stb. Fele
sége Náday Bélának. 

Tass Antal, csillagász, a Stella csillagászati 
almanach társszerkesztője, újabb műve; Vál
tozó csillagok fotomerikus megfigyelései (Buda
pest 1925). 

*Tavaszy Sándor, ref. teológus, szül. Maros
sárpatakon (Marostorda vm.) 1888 febr. 25. Tanul
mányait a kolozsvári egyetemen és a ref. teológián 
elvégezvén, 1913. püspöki titkár, 1P20. teológiai 
rendes tanár lett. Fő művei: Schleiermacher 
filozófiája (Kolozsvár 1918); Az emberiség életé
nek filozófiája (Budapest 1918); A históriai meg
ismerés a teológiában (u. o. 1918); A jelenkor 
szellemi válsága (Kolozsvár 1923); Az ismeret
elmélet és a megismerés pszichológiája (u. o. 
1924); A nyugatéuró'pai kultúra Spengler filozó
fiájának tükrében (u. o. 1924); Világnézeti kér-
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dések (1925); Apáczai Csere János személyisége 
és világnézete (1925). 

Távol-Keleti tanácsköztársaság, autonóm te
rület Szovjet-Oroszország kelet-szibíriai részén, a 
régi Kamcsatka, Szachalin, Priamur és Transz-
bajkália kormányzóságok helyén, ter. 2.971,845 
km2, (1920) 1.568,924 lak. Fővárosa Habarovsk, 
(1923) 51,000 lak. 
*Tavy Gusztáv (ferenczfalvi), erdőmérnök, 

szül. Szomolnokon 1885., megh., 1920 jan. 15. 
Mint a kincstári uradalmak erdőrendezője, 1890. 
az újonnan szervezett besztercei erdőigazgatóság
nál erdőmester lett, 1892-ben erdőtanácsos a 
földmivelésügyi minisztériumban. 1897-ben a 
a kincstári erdők élére került, később, miniszteri 
tanácsos lett. 1895-ben nyugalomba vonulván, át
vette az osztrák-magyar államvasúttársaság 
nagy bánáti uradalmainak vezetését, ahol nagy 
szabású szállító berendezéseket (vasutakat, völgy-
zárógátakat) és falepárló telepeket létesített. 

*Tehénmadár (Molothrus, régi néven Age-
laeus, áiiat), helyes magyar neve: gulyamadár (1. 
IX. kötet). 

*Tel-Aviv, újonnan alakult város Palesztinában 
Jaffa mellett, legnagvobb zsidó telepítés, (1925) 
33,000 lak. 

Teleki, 1. József gróf, 1927. az örökösjogú fő
rendek a felsőház tagjának választották. 

2. T. Pál gróf, államférfiú és geográfus, a 
közgazdasági egyetem 1927. felsőházi taggá vá
lasztotta. Újabb művei: Amerika gazdasági föld
rajza (1922); A modern földrajz és oktatása 
(Varga Gyulával, 1923). 

Teleszky János, volt miniszter, 1927. kinevez
ték a felsőház tagjának. 
•Teljes négyszög, teljes négyoldal. A síknak 

négy olyan pontja, amelyek között nincsen három, 
amely ugyanabban az egyenesben fekszik: A, B, 

G, D meghatároz egy teljes négyszöget. Ezek a 
pontok a teljes négvszög csúcspontjai. Az AB, 
CD; AC, BD ; AD, BCegyenespárok a teljes 
négyszög három pár szembenfekvő oldala. A 
szembenfekvő oldalak metszéspontjai : P, Q, R a 

teljes négyszóg mollékcsúosai vaa-y átlópontjai. 
Minden moiiékesíicsban taiiukozó ket oldal és két 
átló négy harmonikus sugár olymódon, hogy az 
egyik konjugált pár a két oldal, a másik a két 
átló. E tétel alapján három egy pontból kiinduló 
sugárhoz vonalzó segítségével megszerkeszthető 
a negyedik harmonikus. Ha azonban adottaknak 
tekintjük az egy síkban fekvő négy egyenest: 
AB, CD, AC, BD, amelyek között nincsen olyan 
három, amely ugyanazon a ponton megy keresztül, 
ezek egy teljes négyoldalt határoznak meg, amely
nek éppen ezek az egyenesek az oldalai. Az A. D: 
B, C; P, Q, pontpárok a teljes négy oldal szem
ben fekvő csúcsai, az AD, BC, PQ egyenesek a 
mellékoldalai vagy átlói és az _R, S, T pontok az 
átlópontjai. Minden átlóban fekvő két csúcs és két 
átlópont négy harmonikus pont oly módon, hogy 
az egyik pár konjugált pont a két csúcs, a másik 
a két átlópont. E tétel alapján három egy egyenes
ben fekvő ponthoz vonalzó segítségével megszer
keszthető a negyedik harmonikus. 

*Temesváry János, erdélyi egyházmegyei ;'il-
dozópap, történetíró, szül. Szamosújvárt 1857 
febr. 8. Középiskolai igazgató volt 1924-ig s 
megteremtette a szamosújvári örmény muzeumot 
is. Legkitűnőbb ismerője és kutatója az erdélyi 
kat. püspökség történetének. Főbb munkái: II. 
Gejza magatartása a pápaság és császárság má
sodik küzdelmében (Szamosújvár 1886); A ma
gyar örmény családok címerlevelei (u. o. 1896); 
Á szamosújvári Bubens-kép (1900); Erdély kö
zépkori püspökei (Gyulafehérvár 1923). 

*Terescsényi György, író, katasztori mérnök, 
szül. Szegeden 1890. Eiső versei a Szegedi Napló
ban láttak napviláeot, verskötetei Dávid hegedűje 
(1921) ós Délibábba Szajnán (1927) címmel jelen
tek meg. 1924-től kezdve a fJvárosi napilapok és 
szépirodalmi revükben jelennek meg versei és 
elbeszélései. 

Térey Sándor, író, Ady Endre válogatott köl
teményeit fordította franciára: André Ady, choix 
de poésies. 

Terézia Sarolta Marianna (Therese Bayer), 
bajor hercegnő, írónő, megh. 1925 szept. 19. 

Térfy, 1. Béla (komáromi), 1. 2. fia, jogi 
író, szül. Budapesten 1901 szept. 21. Jogi tanul
mányait a budapesti egyetemen és ösztöndíjjal 
Berlinben, valamint Parisban végezte, 1923. jogi 

1 doktorrá avatták. 1924-ben mint törvényszéki 
jegyző állami szolgálatba lépett és bírósági szol
gálata után az igazságügyi minisztériumba ren
delték be. 1923-ban és 1925—1926-ig nagyobb ta
nulmányutat tett Ausztriában, Németországban, 
Franciaországban, Angliában, Hollandiában. Olasz
országban, Algírban és Tuniszban, amelyek során 
több cikket írt a Nemzeti Újságba. Jogi tárgyú 
tanulmányai a Magyar Jogi Szemlében és a Jog
államban jelentek meg, főként eljárásjogi tár
gyakról, így a francia békebíróságról, a francia 
ügyvédségről és a szea'énysósi jogról. 

2. T. GyidaOcomáromi)OÍXm.\íöt.).\%2M<m 
akormányzó különleges érdemeire tekintettel, kivé 
telképen az ité'őbírák részére megállapított VI. fize
tési csoport (kúriai elnöki) jellegének adományo
zásával tüntette ki. Újabb művei: Grill-féle új 
döntvénytár évenként megjelenő kötetei; Az új 
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választójogi törvény (Budapest 1925); Az ország
gyűlés felsőháza (u. o. 1926); A polgári perrend
tartás zsebkönyve (5. kiad., 1927). 

*Terkán Lajos, csillagász, szül. Székesfehér
várott 1877 ápr. 26. Az egyetemet Budapesten 
végezte. 1912-ben magántanári képesítést nyert. 
Az állami csillagvizsgálónál mint adjunktus, majd 
mint obszervátor működött. Főbb művei: A tudo
mányos asztrofotometria és jelentősége (Buda
pest 1912); Beitrágezur photographischen Photo-
nietrie (Astr. Nachr., Kiél 1910); A déli csillagos 
ég photometriai megfigyelése. I. rész (Ógyalla 
1916); Változó csillagok photometrikus meg
figyelései (u. o. 1918); De aliquot constitutionibus 
geophisicalibus cum variatione latitudinis con-
iunctis. Bt: De cansis variationis latitudinis 
(Róma 1925); Über die periodischen Temperatur-
veránderungen von B. Lyrae, derén Verlauf 
nahe des Spiegelbildes der Lichtcurve ist (Astr. 
Nachr. Kiél 1926). 

Természetbeni ellátás, 1. Állami alkalma
zottak illetménye. (XIX. köt.). 

*Terray Pál, orvos, szül. Vizesréten (Gömör 
vm.) 1861 aug. 27., megh. Budapesten 1926 nov. 
20. A budapesti egyetemen avatták orvosdok
torrá, majd 1884—1893. Korányi Frigyes kli
nikáján volt tanársegéd. 1894-ben magán-, 1904. 
rendkívüli tanár lett. 1894 óta a gróf Apponyi 
poliklinika belgyógyászati és a mellbajosok am-
bula tóriumának vezetője. Főbb művei: A légzési 
szervek klinikai vizsgáló módszerei (Budapest, 
1893): A levegő oxygéntartálmának befolyása 
az anyagcserére (u. o. 1897); A diábetes mel-
litus diaetetikus gyógyításának irányelveiig, o. 
1898); A diaetetika tankönyve (Hirschler Ágos
ton tanárral együtt, u. o. 1900); A szervetlen 
sók jelentőségéről a szervezet anyagcseréjében 
(Hirschler Ágoston tanárral együtt). A Magyar 
Tud. Akadémia Rózsay-díjávai kitüntetett pálya
munka, (u. o. 1902); Az asíhma bronchialeról 
és atropinnal való kezeléséről (1908); A kez
dődő tüdögümőkór diagnostikájáról (1912); 
A syphilis korai stádiumában fellépő szív
bajokról és a Wassermann-féle reakcióról 
(1925): Arteriosklerosis (A balatonfüredi or
vosi továbbképző tanfolyamon tartott előadása, 
1925). 

T e t r a m o r i u n (áuat), 1. Hangyafélék. (IX. k.). 
*Thalhammer János, zoológos, szül. Meggen-

hofenben (Felső-Ausztria) 1847 dec. 19. Gimná
ziumi tanulmányai végeztével 1865-ben belépett 
a Jézus-Társaságba. 1875—1912-ig (két évi kül
földi tartózkodást leszámítva) a kalocsai érseki 
főgimnáziumban tanított. 1912 óta a Pius-alapit-
ványi gimnázium tanára. Számos cikken kívül 
önálló műve a Magyarországi Dipterák jegy
zéke (A Magyar Birodalom Állatvilága, Budapest 
1900). Két nagyon híres és nagyon értékes légy-
gyűjteményt állított össze 3500 és 4000 légyfaj
ból, melyekből mintegy 15 fajt tiszteletére nevé
ről neveztek el. 

"Thalia-szinpad, irodalmi színház Budapesten 
1904—1908-ig. Alapítói voltak Hevesi Sándor, 
Bánóczi László és mások, akik célul tűzték ki 
olyan modern darabok szinrehozatalát, amelyeket 
újszerűségük miatt a nagyobb színházak nem 

játszottak. A T.-on került először szinre Buda
pesten Ibsen, Strindberg, Hauptmann stb. 

T h a n a t o s i s (háláíszinlelés, woi.), 1. Halál-
színlelés. 

"Thegze Gyula, jogbölcseleti író, szül. 1867. 
A debreceni egyetem tanára. Főbb művei: Szer
ves társadalmi elméletek; Jogbölcselet; Ethika; 
A társadalom; Társadalom-, állam- és jogböl
cselet. 

TheophiloOttoni (régebbi neve Philadelphia), 
brazíliai város Minas Geraes államban, (1920) 
163,199 lak. 

Thienemann Tivadar, egyetemi tanár, 1923. 
a Magyar Tud. Akadémia levelező tagja lett. 

*Thierring Oszkár, gépészmérnök, szül. Sop
ronban 1868 szept. 23. Műegyetemi tanulmányai 
végeztével, Késmárkon, Kolozsvárott és Szege
den működött mint ipariskolai igazgató, 1913-
műegyetemi magán, majd rendkívüli tanár lett. 
Főbb művei: A kézi- és gépszövés szerszámtana 
(Budapest, 1904); Aszövógépelmélete(xs. o.,1911); 
A textilipar (u. o., 1925); Die Getriebe der Textil, 
industrie (Berlin, 1926). 

Thirring Gusztáv, statisztikus és geográfus, 
1923. a Magyar Tud. Akadémia rendes tagja lett. 
1925-ben a nemzetközi statisztikai intézet rá
bízta a nagyvárosok statisztikai évkönyvének 
szerkesztését. 1926-ban nyugalomba vonult. Főbb 
újabb munkái: Budapest székesfőváros félszá
zados fejlődése (1924); Statistik des Haus-
besitzes (Alig. Statist. Arch., 1924); Budapest 
(3. kiad. 1926). 

*Thoma Frigyes, gépészmérnök, szül. Végle
sen (Zólyom vm.) 1883 jan. 17. A műegyetemet 
Budapesten végezte, ezután a kir. József-műegye
tem hídépítési tanszékén tanársegéd volt, majd 
rövid ideig a Steffens und Nölle berlini hídépítő 
vállalatnál működött; 1905. a Máv. szolgálatába 
lépett s főként hidak és vasbetonszerkezetek terve
zésével, valamint hidak és alagutak építésével fog
lalkozott. 1917-ben a kereskedelemügyi minisz
tériumba nevezték ki, ahol 1924-ig működött. 
1919-től 1924-ig a Magyar Mérnök- és Építész 
Egylet főtitkára és Közlönye hivatalos részének 
szerkesztője volt, 1923. a Technika és Közgazda
ság c. mellékletet indította meg. A Mérnöki Ka
mara új intézményének megszervezésében és a 
mérnöki munka jogszabályainak kodifikálásában 
alapvető munkásságot fejtett ki. 

•Thomas, 1. Albert, francia politikus, szül. 
Champigny-sur-Marneban 1878 jún. 16. Egyetemi 
tanulmányai végeztével a l'Humanité alszerkesz-
tője, csakhamar pedig a munkásszövetség vezetője 
lett s mint ilyen a szindikalisták mérsékelt szár
nyához tartozott. 1910 óta képviselő és a vasutas
sztrájkot szervezte. A világháború alatt 1915. 
mint municiós államtitkár, majd miniszter a ka
binet tagja volt s 1917. őt küldték Oroszországba, 
hogy Kerenszkyt a háború folytatására bírja. 
A háború után a Nemzetközi Munkáshivatal igaz
gatója lett s e minőségben a munkásság helyzeté
nek emelését igyekezettelérni úgy Franciaország
ban, mint külföldön. 1927 elején Magyarorszá
gon is tanulmányutat tett. Munkái: Le syndica-
lisme allemand (1902) és Le second empire (1908. 
a Jaurés-féle Hist. socialisteban). 
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*2. 1., James Henry, angol politikus, szül. 
Newportban 1878 okt. 3. Vasúti munkás volt és 
a Trade-Unionnál korán vezető szerepet töltött 
be, mint a vasúti munkások szervezetének főtit
kára. Ellensége volt a szindikalizmusnak és 
kommunizmusnak, de annál inkább híve a mun
kásság politikai aktivitásának. 1910. képviselő
nek választották, 1917. a titkos tanács tagjának 
nevezték ki. 1924. gyarmatügyi államtitkár volt. 
*Thórarensen, Bjarni, Izland legnagyobb köl

tője, szül. 1786., megh. 1841. Mély szubjektivitás, 
forró hazaszeretet jellemzik költészetét. 

*Thomdike (ejtsd:— A&jk),EdwardLee, amerikai 
pszichológus, szül. Williamsburgban 1874 aug. 
81. A Columbia-egyetem tanára. Főbb müvei a 
pszichológiai alapon való nevelésre és az alkal
mazott pszichológiára vonatkoznak. 

*Thót László, jogi író, szül. 1878. Ügyvéd, majd 
bíró volt és az igazságügyminisztérium nem
zetközi jogi osztályában teljesített szolgálatot. 
1924-ben a la-platai egyetem rendes tanárául 
hívta meg. Főbb müvei: A mohammedán jog; 
Magyar büntetőjog; Az egyetemes büntetőjog 
enciklopédiája (a la-platai egyetem kiadása). Mű
veit több európai nyelvre lefordították. 

*Thott Rezső, tanár és író, szül. 1875. Főként 
a magyar ifjúsági irodalommal és bibliográfiá
val foglalkozott. Ezenkívül főbb müvei: Buda
pesti séták; Északafrikai kikötök. 

Thyssen, August, német nagyiparos, megh. 
landsbergi birtokán 1926 ápr. 5. 

Tieghem, 1. Van Tieghem. (XX. köt.). 
Timisoara = Temesvár. 

*Tinámu-alakuak (Tinamiformes, inat), a Ma
darak egyikrendje. L. Tinamiformes. (XVIII. köt.) 

Tinseau, León, francia regényíró, megh. Paris
ban 1921. 

Tipperary, város T. írországi countyban. A 
háborúban nagy népszerűségnek örvendő dal neve, 
melyben egyrészt az írek együgyüsége, másrészt 
T.-nek az angolok által történt korábbi elnyo
mása van kigúnyolva. Ezért az ír katonák nem 
énekelték azt, de mint katona- és népdal az egész 
angol-szász világban rendkívül népszerű. 

Tirol (1. XVIÍI. köt.), Olaszországhoz tartozó 
része, az ú. n. Dél-Tirol, mely Trentinoból és Alto 
Adigeból áll s összesen 16,200 km2, (1921) 669,431 
lak., amelyből Trentinoban 13,450 német és 
360,850 olasz, míg Alto Adigeben 215,800 német 
és 22,500 olasz és latin. 1926-ban fontosabb sze
repet játszott a németség ellen irányuló törek
vések miatt. Az olasz kormányzat, mely addig, a 
német minoritás jogait elismerte, irányt változta
tott. Mussolini 1926. bezáratta a német klubokat, 
vagyonukat elkoboztatta, a német népiskolákat 
bezáratta, sőt a németajkú lakosságot neveik 
olaszositására kényszerítette, emellett politikai 
beszédében a Brenner-hágó elfoglalását helyezte 
kilátásba. A külpolitikai helyzet azonban az 
erőszakos politika abbahagyására késztette Mus
solinit, anélkül azonban, hogy a német kisebbség 
jogait visszaadta volna. 

Tissot, E)~nest, francia író, megh. 1922. 
Tisza Lajos gróf, 1927. az örökösjogú főren

dek a felsőház tagjának választották. 
'Tiszta típus, 1. Bí'oíjfjtws. (XX. k.) 

•Tiszta vonal, 1. Biotypus. (XX. k.) 
*Titkos Ilona, színésznő, szül. Kolozsvárt 190CK 

A sziniiskola elvégzése után kis szerepeke t játszott 
az Andrássy-úti Szinházban, 1920. a Belvárosi 
Színházhoz került, 1925. aMagyar Színház prima
donnája lett. 

*Tittel, BernJiard zeneszerző, szül. Bécsben 
1873 jan. 6. Eleinte orgonista volt, majd kar
mester volt több német operaszínházban. 1915-ban 
a bécsi, 1924 óta a magyar kir. Operaház kar
mestere s mint ilyen, főkép Wagner-operákat 
vezényel. Mint zeneszerző, több szimfóniát és 
ouverturet szerzett, azonkívül Borgia Caesar c. 
operát, melyet több helyt előadtak. 

Titz Antal, kegyesrendi teológus, megh. Buda
pesten 1926 máj. 30. 

Togo, volt német gyarmat Nyugat-Afrikában, 
ma angol és francia birtok. 1. 1. (Togoland), az 
angol főbiztosság alatt álló terület, 32,600 km2, 
(192D 188,260 lak. Fővárosa Ho Jendi 4500 lak. 
— 2. A francia T. ter. 54,600 km2, (1921) 698,340 
lak. Fővárosa Lomé kikötő, 9400 lak. 

Toller, Ernst, német költő, újabb munkái: 
Hinkemann (dráma 1923); Der entfesselte Wotan 
(komédia, 1923); Das Schwalbenbuch (költ. 1923); 
Die Rache d. verhöhnten Liebhabers (gyermek
játék, 1925). 

Tolna vármegye (XVIII. k.), népesséssége (i92o> 
263,112. Foglalkozás szerint a következő: őster
melés 70'4, bányászat 0-8, ipar 13 5,keresk. és hitel 
2-6, közlekedés 3-4, közszolgálat és szabadfoglalko
zások 28, véderő 1 '0, k. m. n. napszámos 1'0, nyug
díjas stb. 2-0, házicseléd 1'4, egyéb és ismeretlen 
foglalkozású l"l0/o- A kereső népesség (129,361) 
között volt őstermelő 95,105, bányászattal fog
lalkozott 695, iparral 14,892, keresk. ós hitellel 
2822, közlekedéssel 2685, aközszolgálatésszabad-
foglalkozások körébe tartozott 3070, a véderőhöz 
2152, k. m. n. napszámos volt 1440, nyugdíjas stb. 
2877, házicseléd 3006, egyéb és ismeretlen foglal
kozású 617. Az eltartottak száma 13 .',751. 

Tolnai Vilmos, egyetemi tanár, irodalomtör
ténész, müvei a XVIII. kötetben felsoroltakon 
kívül: Ungarisches Lesebuch (Göschen 1913): 
üng.-deutsches Gespráchsbuch (u. 0.1914); Szó
mutató Lehr Arany magyarázataihoz (1917); 
Széchenyi és a magyar nyelv, Széchenyi eszme
világa (1924). 

Tolsztoj, Leo Nikolajevics, gróf, orosz író, 
magyarul újabban megjelent müvei: Shakespeare 
(ford. Schöner Dezső, 1923); Az élő holttest (ford. 
Bálint Lajos és Trócsányi Zoltán, 1924). Cente
náriuma alkalmából 1928. összes regényeit és 
elbeszéléseit kiadja a Révai Irodalmi Intézet. 

Tomcsányi, 1. Lajos, kat. áldqzópap és író, 
megh. Budapesten 1926 márc. 2. Újabb müvei; 
A katolikusok némely sérelmeinek orvoslása 
(1920); A fökegyúr szerepe a püspökök kineve
zésénél (1923); Vita a főkegyúri jogról (1923). 

*2.T. Mór (tomcsányi). T.3.ésT. Vilmos Pál 
(XVIII. köt.) atyja, szál. Tomcsányban, 1830 jül. 
18., megh. 1913 máj. 19. Az abszolutizmus után 
Turóc vármegye alispánja, az igazságszolgáltatás 
és a közigazgatás elválasztása után a liptószent-
miklósi, majd a temesvári kir. törvényszék első 
elnöke és szervezője lett. Később budapesti itélő-
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táblai bíró, kúriai bíró, végül a budapesti Ítélő
tábla tanácselnöke volt. A jogi szaklapokban 
több büntetőjogi és magánjogi tárgyú tanulmánya 
jelent meg. 

3. T. Móric (torncsányi), budapesti egyetemi 
tanár (l.XVIIl.köt.), újabb művei: Magyar közjog. 
Alkotmányjog (Budapest 1926). 

4. 1. Vilmos Pál (torncsányi), az Országos 
Takarékossági Bizottság működésében vett tevé
keny részt. 1926 dee.-ben a vásárosnaményi kerü
letben országgyűlési képviselőnek választották. 
•Tompa, 1. Ferenc, archeológus, szül. Buda

pesten, 1893 jan. 6. Az egyetemet Budapesten 
végezte, majd 3 évig a szombathelyi múzeum 
igazgatója volt. 1923. a Nemzeti Múzeum régé
szeti osztályában az őskori gyűjtemény őre lett. 
E minőségben több ásatást végzett az országban. 
Szépirodalmi és tudományos cikkei különböző 
lapokban jelentek meg. 
*2. I. László, iró, a Székelyudvarhelyen meg

jelenő Székely Közélet szerkesztője, Udvarhely
megye fölevéltárosa, szül. Botfalván, (Udvarhely 
vm.) 1883 dec. 14. Kolozsvárott jogot végzett. 
Több erdélyi szépirodalmi lap munkatársa. Köl
teményeket és kritikákat ír. Lantján a székely 
nép fájdalma csendül meg. Verskötetei: Erdély 
hegyei közt (Kolozsvár 1921); Éjszaki szél (Szé
kelyudvarhely 1923). 

Tomszky, Mihail Pavlovics Efremov, orosz 
kommunista politikus, szül. Szentpétervárott 
1880 okt. 19. 1924-ben elnöke lett a szovjet köz
ponti végrehajtóbizottságának. 
*Tonelli Sándor, közgazdász és műfordító, szül. 

Nógrádveröcén 1882 jún. 2. A budapesti egyete
men 1905. avatták jogi doktorrá, 1908. munkás-
ruhában beutazta Amerikát magyar telepek tanul
mányozása végett. 1908. az Orsz. Iparegyesület 
másodtitkára, 1913. a szegedi keresk. és ipar
kamara főtitkára lett. Főbb müvei: Bosznia és 
Hercegovina közgazdasági élete (Budapest 1909) ; 
Angolok és amerikaiak (u. o. 1910); A drágaság 
(u. o. 1912); A magyar közgazdasági érdekkép
viseletek (u. o. 1914); Magyarország avilágpoliii-
kában; Atwánizmus(í922): Emberi miniatűrök 
^zeged 1925). Számos angol munkát, főleg Wells 
műveit fordította magyarra. 

Tordai, \. Adorján, hírlapíró, megh. Budapes
ten 1925 dec. 20. 

*2. T. Ányos, tanár, író, szül. Hejőesabán (Bor
sod vm.) 1879 aug. 3. Középiskolai tanuló korá
ban, 1895. belépett a ciszterci rendbe s egyetemi 
Tanulmányait Bécsben és Budapesten elvégezvén, 
1902. áldozó pappá szentelték. Tanított a rend 
székesfehérvári, pécsi, bajai és egri gimnáziumai
ban s 1924. a bajai reálgimnázium igazgatója lett. 
Irt szépirodalmi dolgozatokat és költeményeket, 
továbbá esztétikai tanulmányokat és kritikákat 
a különféle szépirodalmi és tudományos folyó
iratokba (Magyar Szemle, Magyar Kultúra, Kato
likus Szemle stb.). Ezeken kívül írt szúmos tan
könyvet (magyar nyelvtant és olvasót, stiliszti
kát, retorikát, poétikát) Bartha György társasá
gában, továbbá történeti tárgyú ifjúsági szín
műveket is, melyek a vidéki gimnáziumok mű-
Kedvelő előadásainak darabjai: Tinódi (1910); 
Avén honvédálma{19í6); Mikes Eelemen{l920); 

Margit királyleány (1922). Egyéb munkái: Kó
dexeink Mária himnuszai (Budapest, 1923); Ró-
zsáskert (gyűjtemény vallásos költók műveiből 
(u. o. 1924). 

Torday Árpád, orvos-író, újabb müvei: A Mi-
kidic-féle betegségről (Budapesti Orvosi Újság, 
1918); Kaufmannféle vérpróba (u. o. 1925); 
Diabetes mellitus (u. o. 1926). 

Torontáliw/-meí7í/e(XVUI.k.)ineginaradtrószé~ 
nek népességéből, (1920) 15511 lélek.foglalkozás sze
rint őstermelő 78'5, az iparhoz tartozott 10'7, a ke
resk. és hitelhez 1'3, a közlekedéshez 3-2,aközszol-
gálat és szabadfoglalkozások körébe 1*8, a véderő-
hoz 0 - l , ak . m. n. napszámosok csoportjába t*2, a 
nyugdíjasok stb.-hez 1-6, a házicselédekhez 1"3. 
az egyéb és ismeretlen foglalkozásuakhoz O'öo/o, 
A kereső népesség (7408) a következőképen osz
lott meg: őstermelő 5916, ipar 733, keresk. és 
hitel 83, közlekedés 146, közszolg. és szabad
foglalkozások 106, véderő 1, k. m. n. napszámos 
78, nyugdíjas stb. 153, házicseléd 175, egyéb 
és ismeretlen foglalkozású 17. Az eltartottak 
száma 8403. 
*Tóth, 1. Aladár, zenei író, szül. 1898. Tanulmá

nyai végeztével a Pesti Napló zenekritikusa lett 
Cikkei ós értekezései magyar és külföldi szak
folyóiratokban jelentek meg. G. Adler Handbuch 
der Musikgeschichte c. müvében ő írta a modern 
magyar zenéről szóló fejezetet. Önállóan meg
jelent műve: Adatok Mozart zenedrámáinak 
esztétikájához (1925). 

2. T. Árpád újabb munkája Örök virágok 
(költemények, Budapest 1923). 

3. T. János, földbirtokrendező bírósági elnö
köt 1927. kinevezték a felsőház tagjának. 

4. T. Károly, egyetemi tanár, 1926—27-ig a, 
szegedi egyetem rektora volt. 

5. T. Lajos, egyetemi tanár, újabb müvei: 
Közjog-magánjog (Budapest 1920); Jogképességy 
a magyar ált. polg. törvénykönyv tervezetéhez 
(u. o. 1925). 

6. T. Lajos, államtitkár, megh. Budapesten. 
1926 dec. 14. 
*7. T. László, történész, szül. Tápiószelén 1895 

június 4. Egyetemi tanulmányait Budapesten 
végezte, 1919. a Nemzeti Múzeumban segédőr, 
1922. alkönyvtárnok lett, 1925. a késői középkor 
egyetemes történetének egyetemimagántanárává 
habilitálták. 1925—26-ig a római ínagyar tör
ténelmi intézetben végzett kutatásokat. Számos 
szakfolyóiratban megjelent tanulmányán kívül 
főbb müvei: Élelmiszerárak és élelmiszer
bevásárlás a pápai udvarban XXII. János 
korában (Budapest 1921); A pápai udvar lakás
viszonyai a XIII. század második félétől a 
XIV. század közepéig (u. o. 1924); Fraknói 
Vilmos (u. o. 1925). 

8. T. Miké (Mihály), Jézustársasági tanár, 
halálahíre téves volt, 1918. a szatmári leány
gimnázium igazgatójává hívták meg, majd a 
megszállás után visszaköltözött Kalocsára, ahol 
mint tanár tovább működik. A Szt. István Aka
démia rendes tagja. 33 évig két hitbuzgalmi 
folyóirat szerkesztője volt. 

9. T. Tihamér, kat. teológiai író, 1926 nyarán 
az északamerikai Egyesült-Államok több magyar 
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hitközségében missziót tartott. A Levelek diák
jainkhoz c. könyvsorozaténak 6. és 7. kötete: 
A vallásos ifjú megjelent 1926. A 8. kötet: 
Krisztus és az ifjú kéziratban van. 

*10. T-Zsigmond, anatómusés antropológus, szül. 
Pécsett 1872. Tanulmányait Budapesten elvégez
vén, az egyetem II. sz. anatómiai intézetének 
tanársegéde lett. 1902—3-ban állami ösztöndíjjal 
Preiburgban dolgozott. 1920-ban a pesti egye
temen az antropológia helyettes, 1922-től a pécsi 
egyetemen az anatómia rendes tanára lett. 

Tóthfalussy Imre, orvos, sebész, újabb mun
kája : Sebészműtéttani repettíórium (1922). 

•Továbbképző népiskola elnevezést az 1921. 
évi XXX. t.-e. adott az elemi iskolákkal kapcso
latos ismétlőiskolának. B népoktatási intézmény 
kötelező mindazon 12—15 éve3 tankötelesekre 
nézve, kik az elemi osztályok elvégzése után 
tanulmányaikat valamely középiskolában nem 
folytatják. Szervezetük szerint a tanítás heti 
két félnapon át, télen legalább 7, az őszi és 
tavaszi hónapokban pedig heti 4 órára terjed. 
Fenntartójuk az elemi iskola fenntartója; tan
erőik a néptanítók. Váltakozó számuk mintegy 
3000. A T. kiegészítője minden elemi népiskolá
nak, a kötelező népoktatás jelenben itt nyer be
fejezést. A T. másik csoportja ^gazdasági irányú 
továbbképző iskola, melynek tantervében a súly
pont a gazdasági tárgyak tanítására esik. Minden 
gazdasági T. 1—5 holdas területtel is rendel
kezik, hogy tanítványait gyakorlatilag is oktat
hassa. Fenntartójuk a politikai község. Tanerőik 
külön gazdasági tanfolyamot végeznek. 1925— 
26. tanévben ez iskolák száma 927 volt, több 
százezer tanítvánnyal. 

*Tőkés Anna, színésznő, szül. Marosvásár
helyen 1904 márc. 1. Két évi vidéki (Arad, Temes
vár) játék után, 1923. a Renaissance Színház szer
ződtette, ahol a Csodaszarvas (Crommelynck) 
Stella szerepében mutatkozott be. 

Török Gyula, író. munkája még: Fehér virág 
(reg., Budapest 1919). 

Törökország (Türkia Dzsümbiiieti. Török 
köztársaság, XVIII. köt.), azl925-iki hivatalos 
becslés szerint 13.560,000 lak. Alkotmánya 1924 
ápr. 10. kelt.T. szabadállam, melynek elnökét egy
szerű többséggel a nemzetgyűlés választja 4 évre. 
Az elnök újraválasztható, gyakorolja a végre
hajtó hatalmat, a hadsereg főparancsnoka. A 
nemzetgyűlés tagja lehet minden 30 éven felüli 
állampolgár, kit általános, titkos, egyenlő és 
közvetlen aránylagos választással a legalább 18 
éves férfi szavazók megválasztanak. Alkotmány
változtatáshoz legalább 3/3 szavazattöbbség szük
séges. A nemzetgyűlés határoz valamennyi állam
szerződés, háború és béke fölött s választja az 
államtanács tagjait. A miniszterekot az államfő 
a nemzetgyűlés tagjai közül nevezi ki s a nemzet
gyűlésnek felelősek. A legfőbb bíróság 10 állam
tanácsi és 11 meghívott tagból áll s az Ítélkezik 
miniszterek és államtanácstágok felett politikai 
perekben. 

Tőry Gusztáv, a kir. Kúria elnöke, megh. 
Budapesten 1925 okt. 31. 

Traeger Ernő, szül. Pinkafőn 1887 okt. 27. 
Jogi tanulmányait a budapesti és kolozsvári 

egyetemeken végezte. Dok:ori oklevelének meg
szerzése után Bécsbe került a közös pénzügye 
minisztériumba. Gróf Tisza István hozzájáru
lásával Körber Ernőnek második osztrák minisz
terelnöksége alatt ennek titkáraként működött. 
1920-ban a magyar kormány képviselőjeként a 
magyar-osztrák határmegállapitó bizottságnak 
magyar delegátusi tisztét töltötte be, arnely~mű-
ködésének eredménye volt, hogy fiz községet 
csatoltak vissza Magyarországhoz. A miniszter
tanácsnak 1926 júl. 14. kelt határozatával a 
gyorsírási ügyek kormánybiztosává nevezték ki, 
amely minőségében sikerült létrehoznia a meg
egyezést az öt engedélyezett magyar gyorsli ás: 
rendszer képviselői között s igy lehetővé tette az 
egységes magyar gyorsírás megvalósítását. (Li 
Gyorsírás, XX. köt.) 

Trákia (Tiiracia), Nyugat-T., Ebros és Rho-
dope részből álló görög tartomány, ter. 8292 kms, 
(1920) 199,300 lak. Fővárosa Alexandropel 
(Dedeagacs) kikötő és Komotini. 
•Transvolut io , 1. Gataplasis- (XX. k.) 
*Transzjordánia (Transjordania, Seriat-el-

Kebire), a Népszövetség mandátuma folytán brit 
ellenőrzés alatt álló terület Palesztinától K.-re. 
a palesztinai főbiztos képviselője alá rendelve. 
Uralkodója Abdullah ibn Husszein emir. Ter. 
42,000 km*, (1925) 300,000 lak., nagyobbára arab-
moharnmedánok, 40,000 keresztény. Fővárosa 
Amman (máskép Philadelphia), 15.000 lak. Had
serege brit vezénylet alatt áll. 

Transzkaukázia (ZSFSR, Zakawskaja So-
cialisticeskaja Federationaja Sovétska ja Res
publika), T. Szocialista Szovjetállam, Szovjet-
Oroszország egyik szövetsóses állama a Kauká
zusban, ter. 189,948 kin*, M920) 5.938,100 lak". 
Fővárosa Tifiisz. Közigazgatásilag három ív >::•: 
oszlik: 

Állam 

Örményország: 
(Ármenia, Asiastan) 

Aszerbaidzsan ... ._. .. 
Georgia ._ - -

Terület 
km* Népesség; ' Fővárosa 

34,537 1.839,969 Hrivau 
89,445 2.1'J5,033 ' Baku 
65,966 2.463,098 Tifiisz 

Alkotmánya. T. 1922 dec. 12. csatlakozott mint 
szövetséges szovjetállam Szovjet-Oroszországhoz. 
Ugyanakkorról való alkotmánya is. A legfőbb 
állami szerv a fővégrehajtóbizottság, mely a ke
rületi szovjetek és városi tanácsok 95 tagjából 
áll, élén 5 népbiztossal s azok elnökével. A külügy, 
hadügy, kereskedelem és közlekedés a moszkvai 
népbiztosságok alá van rendelve. 

Trautmann Henrik. 1926. a budapesti köz-
gazdaságtudományogyetcini karon a 2. számú 
magángazdaságtani (üzemtechnikai) tanszéken 
egyetemi nyilvános rendes tanárrá neveztetvén ki, 
kereskedelmi iskolai főigazgatói állását elhagyta, 

Treitz Péter, agrogeológus, Papp Károllyal 
egvütt írt munkája: Geosraphical unity of Hun
gary (1920). 

Trendelenburg, Fr'edrich, német orvos,megh. 
Xikolasseeben, 1924 dec. 15. 
*Trevelyan (ejtsd: triviijen), Georg Macaulay, 

angol történetíró, 'I. Ottó (1. XVIII. köt.) tör
tenész fia és Macaulay unokája, szül. 1876 febr. 
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16. A londoni egyetem tanára. A világháború 
alatt, mint a munkáspárt tagja, a háború és a né
metgyűlölet ellen foglalt állást, amiért félévi 
fogságra vetették és a tanítástól egyideig eltiltot
ták. Majd munkáspárti programmal képviselő, 
1924. pedig MacDonald kormányában közoktatás
ügyi miniszter lett. Számos kiváló munkája közül 
fontosabbak: Garibaldi's defence of the Román 
Republie (1907); England in the age of Wyeliffe 
(1909); History of England under the Stuarts 
(1912); Manin aud the Venetian Revolution of 
1848 (1923); History of England in the 19-th 
eeiitury (1924); Hist. of England (1926). 
*Treves, Claudio, olasz politikus, szül. Torinó

ban 1872. Jogi tanulmányai elvégzése után az 
Avanti szocialista lap munkatársa, majd szerkesz
tője lett. Később ezt elhagyva, Turatinak La Cri-
ticasocialec.szemléjét vezette.1906 óta képviselő. 
A világháborúban a semlegesség híve volt. Jól
lehet 1924. is képviselővé választották, a fascis-
mus tétlenségre kárhoztatta.. Pártjának hivatalos 
lapját, a Giusticiát továbbra is szerkeszti. 

*Tringinae ( Vizén futók, állat), 1. Vizén futók. 
(XX. k.) 

Trnava — Nagyszombat. 
Troekij (Trotzki), Leo, orosz politikus. 1925 

óta ismét vezetőszerepet játszik, jóllehet népbiz
tosi állását nem kapta vissza. 1926 őszén Zinov-
jevvel együtt a szovjeten belüli ellenzék irányí
tását vette át. T. számos művet írt, amelyeket a 
legtöbb európai nyelvre lefordítottak. Művei a 
forradalom történetével, Leninnel, a polgárháború
val, a forradalom és az irodalom viszonyával és 
napi problémákkal foglalkoznak, részben angol 
nyelven. Németül írta: Russland in der Revolu-
tion (1909); Meine Flucht aus Sibirien (1922); 
Terrorismus und Kommunismus (1921). 

Trócsányi Zoltán, a proletárdiktatúra alatt a 
Magyar Tudományos Akadémia adminisztratív 
vezetője volt. 1921-ben nyugalomba vonult s több 
kőnyomatos újság szerkesztője és munkatársa 
lett. 1925-ben megalapította a Magyarság Könyv
terjesztő Vállalatot, melynek vezetője és biblio
gráfusa. Könyvészeti buvárlatainak eredménye
képpen ő terelte rá a figyelmet a magyar variá
ciókra (Régi, Magyar Nyomtatványok Változa
tai, Akad. Ért.). Önállóan megjelent művei: 
Magyar régiségek és furcsaságok (2 köt) ; 
A régi magyar irodalom breviáriuma Gyön
gyösiig (1925). Számos jeles műfordítást végzett. 

*Trumbic (ejtsd: trumMcs), Antal horvát politikus, 
szül. Spalatóban 1864 máj. 17. A jogot Zágráb
ban, Bécsben és Grazban végezte el. Szülővárosá
ban ügyvéd, majd polgármester lett. Ezután dal
mát tartománygyülési, 1895 óta reichsrati kép
viselő volt. 1905-ben Supilóval együtt ő dolgozta 
ki a fiumei rezoluciót. A világháború kitörése
kor előbb Rómában, majd Londonban telepedett 
meg és 1915. megalapította az ú. n. Délszláv 
Választmányt, mely az entente oldalán, mint a 
monarchia délszlávjainak képviselete működött. 
Mint e választmány elnöke, 1917 júl. 20. meg
kötötte a szerb kormány elnökével, Pasiccsal, a 
korfui egyezményt, amely egyezmény a Kara-
gyorgyevicsok uralma alatt keletkezett délszláv 
királyságnak alapokmánya. 1918 dee. 24-től 

1920 dec. 31-ig e királyság első külügyminisztere 
volt s mint ilyen, részt vett a békekonferencián^ 
valamint ő kötötte meg Olaszországgal az adriai 
kérdést szabályozó rapallói szerződést. Bukása 
után Belgrád centralizmusa ellen ellenzékbe 
lépett, majd 1924. Rádióhoz csatlakozott. Radic 
behódolása után 1925 júl. 14. kivált a pártból 
és Lorkoviccsal megalapította a horvát fede-
ralista pártot, melynek 1926. elnöke lett. 

*Tuan-Csi-Jui, kínai politikus, szül. Anhveiben. 
Juansikai egyik hadseregparancsnoka ós főrésze 
volt a császár lemondatásában. 1912-ben az első 
köztársasági kormány hadügyminisztere, 1913. és 
1916. miniszterelnök, 1924. pedig, mint Csao-Kun 
utóda, a kínai köztársaság elnöke lett. 

"Tudományos magyar kutatóintézetek a kül
földön azon célból létesültek, hogy egyrészt 
Magyarországnak az európai kultúrával való 
kapcsolatait kiépítse, másrészt magyar tudósok
nak lehetőséget nyújtson szakképzettségük ki-
mélyítésére, továbbá, hogy a magyar nyelvet, 
irodalmat s általában Magyarország kultúrhely-
zetét ismertesse a külföldön. T. a következők: 
1. Római Magyar Történeti Intézet, alapította 
Fraknói Vilmos 1888., könyvtárral és saját palo
tával. Az intézet igazgatója Gerevich Tibor. 1927 
márc. gróf Klebelsberg Kunó vallás- és közokta
tásügyi miniszter római tartózkodása alatt alap^ 
ját vetette meg az ottani Collegium Hungari-
cumnak, mely saját palotával fog rendelkezni. 
2. Konstantinápolyi Magyar Tudományos Ku
tató Intézet, 1917. alakúit, első vezetője Hekler 
Antal volt. Könyvtára jelenleg a német archeoló
giai intézetben van. Értékes kiadványai (eddig 8 
füzet) a bizánci és török művészettel foglalkoz
nak. 3. Berlini Magyar Tudományos Intézet, 
eredetileg a berlini egyetem magyar nyelvi sze
mináriuma, melyet 1917. alapított a porosz kor
mány. Vezetője 1927-ig Gragger Róbert egye
temi tanár volt. Számos értékes kiadványa van. 
Palotájában elhelyezést nyert a berlini egyetem 
finn-ugor, ural-altáji és török nyelvi szemináriuma 
és 30 ösztöndíjas részére van berendezve. 4. Bécsi 
Magyar lörténeti Intézet a Gárdapalotában ; 
Collegium Hungaricum; Bécsi Temészettudo-
mányi Intézet; Magyar művészeti és művelődés
történeti Intézet. A magyar tudományos kutatás 
támogatása ívdíöláiTészTőlaRockefeller-alapból 
történik. Ebből létesült az Országos Közegész
ségügyi Intézet s ebből megy évenként 6 orvos 
amerikai egyetemekre. Műegyetemi tanulmányok 
célját szolgálja a Smith Jeremiás-alapítvány, 
amely Smith főbiztos átengedett tiszteletdíjából 
létesült. V. ö. Magyary Zoltán, A magyar tudo
mánypolitika alapvetése (1927). 

•Tudományos Társulatok és Intézmények 
Országos Szövetsége, 1923 máj.-ban alakult. 
Tagjai csak tudományos társulatok és tudomá-
nyosintézményeks amennyiben tudományos mun
kásságot fejtenek ki, irodalmi és művészeti tár
sulatok is lehetnek. Célja tagjai közösen jobban 
kielégíthető anyagi érdekeinek gondozása és 
a tudományos munka érvényesítését elősegítő 
anyagi eszközöknek előteremtése. Ez idő szerint 
50 tudományos társaság és intézmény tartozik 
tagjai sorába, tehát az ország tudományos társu-
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latainak túlnyomó nagyrésze. A Szövetség elnöke 
gróf Klébelsberg Kunó,ügy vezető alelnöke Csánki 
Dezső, az Országos Levéltár főigazgatója. A szö
vetségnek döntő szerepe volt a Tudományos Tár
sulatok Sajtóvállalata megalapításában, amely 
később beolvadt a Budapesti Egyetemi Nyomdába 
és a tudományos kiadványok, főleg folyóiratok 
megjelenésében a háború utáni nehéz években 
kiváló szerepet játszott. A szövetség adta ki 
a Magyar Tudománypolitika Alapvetése című 
művet, amelyet Maqyary Zoltán szerkesztett 
(1927). 

•Turkménia (TSSB, Turkmén Szocialista 
Szovjetállam), 1924. alakult, ter. 413,990 km*, 
(1925) 1.100,000 lak. Fővárosa Leninszk (régebbi 
neve Csardzsui), 20,000 lak. 

•Turócszentmártoni deklaráció. DulaMáté, a 
Tót Nemzeti Tanács elnöke 1918 okt. 30-ára 
néhány embert hívott össze Turócszentmártonba 
anélkül, hogy az összehívás célját jelezte volna, 
összejöttek vagy 70-en, de ezek sem a tót nép
től, sem a tót társadalmi köröktől megbízást nem 
kaptak. A gyűlésen, mely zárt ajtók mögött folyt 
le, elfogadtak szótöbbséggel egy deklarációt, 
melyben a csehekkel való állami egyesülés ós a 
cseh-szlovák köztársaság megalkotása mellett 
nyilatkoztak. Ezt a nyilatkozatot Masaryk Paris
ban az intéző köröknek bemutatta azzal, hogy a 
felvidéki tótság az önrendelkezési jog alapján 
sorsa felett határozott. 

Túry Sándor Kornél, jogi író, 1926. igazság
ügyminiszteri osztálytanácsos lett. 

•Tutschek, lovag, bajor százados ós repülőtiszt, 
szül. Ingolstadtbah 1891 máj. 16, lelőtték a repülő
gépén Franciaországban 1918 márc. 15. Több harc
téren működött. 1915 máj.-ban elfoglalta Przemysl 
egyik erődjét, azután repülőtiszt lett, 27 légi győ
zelmet vívott ki. 

Tülkösbogár v. orrszarvúbogár (Oryctes nasi-
4-ornis L., állat), a Galacsinhajtó-félék (Scara-
baeidae) családjába tartozó bogár faj (képét 1. a 
Bogarak I. képmellékleten, III. köt). Színe felül 
fénylő gesztenyebarna, alul rókavörös. A hím 
íején hosszú, hátrafelé hajlott szarvszerü kiemel-

*Ubangi-Sari, az egyenlítővidéki Francia-
Afrika (Afrique Équatoriale Frangaise) egyik 
tartománya, ter. 493,000 km8, (1921) 607,905 lak. 
Fővárosa Bangi. 

Dfa, régebben kormányzóság, ma Baskir-
szovjelállam (Baskirisztan, Basrespublika), 
Szovjet-Oroszországban, ter. 154,276 km2, (1920) 
2.278,778 lak. Fővárosa 77., (1923) 84,000 lak. 

*Uferbach Jenő, életképfestő, szül. Gyulán 1874 
nov. 16., megh. Budapesten 1926 júl. 28. A Képző
művészeti Főiskolán, Münchenben ós Parisban 
végezte tanulmányait s 1905 óta állított ki Buda
pesten. Ismertebb művei: Egy kis kóstoló, Val
latás. Birói ítélet, Ingerkedés. Mint rajztanár a 
budapesti Madách Imre főgimnáziumon működött. 

kedés van, mely a nőstény fején hiányzik. 
Hossza 25—39 mm. Közép- és É.-Európabar 
mindenütt honos. Üvegházak, kertek, cserzők 
rothadó televény talajában, trágyában és a tölgy
fák odvait kitöltő földben él. Éjjel repül. 
*Tyrker. A Heimskringla nevű normann kró

nika, amelyet történelmi kútf orrásnak tekin teuok. 
részletesen leírjaazoknakazutazásoknak történe
tét, amelyeket az Izland szigetén letelepedett nor
mannok a X. és XI. században a mai Grön
landba és onnan az amerikai kontinensre tettek. 
A Heimskringlában leirt történet lényege az, 
hogy Vörös Erik fia, Leif, értesülvén arról, hogy 
honfitársa, Biarne, Izlandtól nyugatra ismeretlen 
földet látott, körülbelül 1000. Kr. u. hajót szerelt 
fel és 35 főnyi legénységgel nekivágott a nagy 
tengernek, eljutott Grönlandba és onnan az 
amerikai szárazulatra, ahol három helyen kötött 
ki. Vele volt egy déli ember (Súthrmathr), akit 
T.-nek, vagyis Töröknek neveztek s aki a ma
gas termetű normannok leírása szerint kicsiny 
és csúnya, de mindenféle műveletben igen tlgyes 
volt. Az utolsó helyen, ahol Leif kikötött, ez a 
T. szőllőt talált, ami az izlandi normannok előtt 
ismeretlen volt. Leif ennek az országnak a 
Vinland, vagyis Szőllőország nevet adta. Már a 
Heimskringla legrégibb kommentátorai felve
tették T. nemzetiségének kérdését s azt tartották, 
hogy T. magyar volt. Az ezt támogató érvek 
összefoglalása a következő: A régi normannok 
gyakori összeköttetésben állottak Bizánccal, 
ahol a magyarokat rendesen törököknek, turkok-
nak nevezték. Pannoniában a szőllő már Probus 
császár idejétől kezdve ismeretes volt. A tizedik 
századbeli magyarok összeköttetésben állottak a 
kievi fejedelemséget megalapító normann Rurik-
dinasztiával és normann-varég csapataival. Rafn 
dán történetíró azonban azt tartotta, hogy T. 
német lehetett s a Heimskringla újabb kommen
tátorai többnyire ő utána indulnak. Pivány Jenő 
szerint a német elmélet gyenge alapokon nyug
szik s T. magyar nemzetisége csaknem bizonyosra 
vehető. V. ö. Pivány Jenő, Magyar volt-e a 
Heimskringla T.-je (Századok, 1909). 

Üj-Buda, 1. Neic-Buda. (XX. köt.) 
Új értékelés, 1. Aranymérleg (1. XIX. k.). 
Újhelyi Nándor, író, újabb müvei: Egy sze

relmes ifjú története (1921); Mire a leányból 
asszony lesz (1923): Akit a férfiak szere, nek 
(1924); Feleségem, feleséged, feleségünk (iy?-í); 
Pénzt és Nőt (1925),: Szenzációs regény (1925). 

Újjáépítés, 1. Államháztartás egyensúlya 
(XIX. k.) és Pénzügy újjáépítés (XX. k.). 

Úikl&sszicizmxxs,lÉxpresszionizmus(XX.]í.) 
Újvári Béla, tanár és író, megh. Budapesten 

1926 nov. 7. 
Ukrajna (TJkraina, USSR, ükrajinszka So-

cialistiécskaja Sovétskaja Bespublika), Ukrán 
szocialista szovjetállam, Szovjet-Oroszország 

U, Ú. 
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•egyik szövetséges állama, (192S) 28.397.000 lak. 
Fővárosa Harkov. 

*Ulain Ferenc, politikus és publicista, szül. 
Nagyszebenben 1881 júl. 8. Egyetemi tanulmá
nyait Kolozsvárott ós Budapesten végezve, Déván 
ügyvédi irodát nyitott; a román megszálláskor 
Budapestre jött, résztvett a proletárdiktatúra 
alatt az ellenforradalmi mozgalmakban s e miatt 
a kommunista statáriális bíróság fogságra is ve
tette. 1919 okt. megalapította a Szózat c. napilapot. 
Tisza István gróf gyilkosai elleni perben Almásy 
Denise grófnőt képviselte. 1922-ben nemzetgyű
lési képviselőnek választották, 1923. kilépett a 
kisgazdapártból s Gömbös Gyulával és elvbará
taival a fajvédők politikai pártját alapította. 
Cikkei nagyrészt a Budapesti Hírlapban és a Szó
zatban jelentek meg. 

*ülbrich Ede, magyar lepkész, szüLIglón 1854 
okt: 9., megh. Pécelen 1917 jún. 13. Értekezései 
a Rovartani Lapokban jelentek meg. 
*üljanov (régebben Szimbirszk), kormányzóság 

az európai Szovjet-Oroszország DK.-i részén, ter. 
38,435 km2, (1920) 1.475,580 lak. Fővárosa 0., (1923) 
68,000 lak. 

Dlster, 1. North-Irlftnd néven autonóm 
angol terület Írország É.-i részén, ter. 13,434 
km2, (1923) 1.278,000 lak. — 2. U., tartomány ír-
országban, ter. 8531 km2, (1923) 331,165 lak. 

Uman, város Ukrajna szovjetállam Kiev kor
mányzóságában, (1920) 44,343 lak. 

Umbrálüveg, fokozottan bír a közönséges üveg 
azon sajátságával, hogy a látható fényt átbo
csátja és a szemre káros ultraibolya fényt vissza
tartja. 

*Unamuno, Miguel de, spanyol tudós és író, 
szül. Bilbaóban 1864 szept. 29. 1892-ben a sala-
mancai egyetemen a görög irodalom tanára lett. 
Misztikus filozófiája, valamint prózai és verses 
szépirodalmi művei igen nagy hatást gyakoroltak. 
Később egyre nagyobb szerepet játszott a poli
tikai mozgalmakban,aminek következtében össze
ütközésbe került a katonai direktóriummal, 1924. 
a Kanári-szigetekre száműzték. Az amnesztiát 
visszautasítván, Parisba költözött, ahol erős agi-
tációt fejt ki Primo de Rivera diktatúrája ellen. 
Számos munkája közül nevezetes a Vida de Don 
Quijote y Sancho. Magyarul újabban megjelen
tek : Ez aztán a férfi (ford. Garády Viktor, 1924); 
Köd (ford. u. a., 1924). 

*Undset, Sigrid, norvég írónő, szül. Kallund-
borgban, (Dánia) 1882 máj. 20. 1907-ben jelent 
meg első munkája: Fru Marté Oulie. Ezt követte 
a Jenny c. krisztiániai regény (1912), amely fel-
"tünést keltett az erotikus problémákat tárgyaló 
bátorságával. Igazi hírnevét nagy XIV. sz.-beli 
regényével, a Kristin Lavransdatterrel (3 köt. 
1920—22) alapította meg. Különös kedvvel és 
szeretettel tanulmányozta a középkor egyháztör
ténelmét, 1925. áttért a katolikus hitre. 

*ünger 1. Emil, építész, szül. Pesten 1839., megh. 
u. 0.1873. A berlini építő-akadémiának volt tanít
ványa, eleinte a Magyar Tud. Akadémia palotá
jának építő-irodájában dolgozott s azután önálló
sítva magát, rövid nyolc évi gyakorlata folyamán 
választékos ízlésű újrenaissance palotákkal ós 
^bérházakkal díszítette Budapestet. 

2. U Emil, zoológus, szül. Budapesten 1883 
jún. 17. Középiskoláit a budapesti kegyesrendi 
főgimnáziumban, egyetemi tanulmányait a bu
dapesti egyetemen végezve, 1919-ben bölcsészet-
doktori oklevelet szerzett. 1908 óta a magyar kir. 
halélettani és szennyvíztisztító kísérleti állomá
son mint halászati biológus működik. Számos 
ismeretterjesztő cikken és több tudományos érte
kezésen kívül, melyek bel- ós külföldi folyóiratok
ban magyar, német és angol nyel venielentek meg, 
önálló nagyobb munkája Magyar Édesvízi Hal
határozó (Budapest 1919). 1924 óta szerkesztője 
a Halászat c. szaklapnak, melyet az Orsz. Halá
szati Egyesület ad ki. 
•Unkelliáusser Károly, horvát politikus, szül. 

Vukováron 1866 jan. 16. Középiskoláit és a jogot 
Pécsett végezte el, azután Szerem vármegye 
szolgálatába lépett. 1892-ben fogalmazó lett a 
kereskedelmi minisztériumban, 1895. Verőce vár
megye dolnji-mihojlaci járásának főszolgabírója, 
1896. titkár a horvát minisztériumban, 1901. 
Szerem vármegye alispánja, 1903. miniszteri 
tanácsos a horvát minisztériumban, 1912. Cuvaj 
horvát királyi biztos kormányának belügyi osz
tályfője. Cuvaj szabadságoltatása idején önállóan 
vezette a horvát országos kormány ügyeit. Sker-
lecz kineveztetése után 1913. mint államtitkár 
tért vissza a horvát minisztériumba. 1915-ben a 
titkos tanácsosi méltóság egyidejű adományozása 
mellett a tartományi főnök helyettese lett a 
bosnyák országos kormányban. 1917-ben a 
Wekerle-kormány horvát miniszterévé nevezték 
ki. Az összeomlás után nyugdíjba ment és Buda
pesten telepedett meg. 

"Unterberg Hugó, orvos, szül. Budapesten 1877 
júl. 3. 1899. nyerte orvosi diplomáját, 1916. egye
temi magántanárrá habilitálták. Főbb művei; 
Praktischer Wert der f unctionellen Nieren-Unter-
suchungen (Zeitschr. f. Urologie, 1908); Ujabb 
adatok a vesék működésének összehasonlítására 
(Budapesti Orvosi Újság, 1909); Die operatíve 
Heilung der rebellischen Cystitichen (Beitráge z. 
klin. Chinirgie, 1913); Adatok a gonococcus bio
lógiájához (Orvosi Hetilap, 1915); A fülmirigy-
túltengések (Magyar Orvos, 1923). 

*Unterfranken, Bajorország egyik közigazga
tási kerülete, ter. 8445 km2, (1920) 762,744 lak. 
Fővárosa Würzburg, 89,910 lak. 

*Ural-vidék, Szovjet-Oroszország egyik DK.-i 
autonóm területe, a régebbi Jekaterinenburg, 
Perm, Tjumon és Cseljabinszk kormányzóságok 
helyén, ter. 1.658,393 km2, (1920) 6.389,316 lak. 
Fővárosa Szverdlovszk (régebben Jékaterin-
burg), 69,591 lakossal. 

*Úray Tivadar, színész, szül. Munkácson 1895 
nov. 9. A Vígszínház szinésziskolájában tanult, 
ahonnan 1915 őszén az Andrássy-úti Színházhoz 
szerződött. 1917 szept,-ben a Nemzeti Színház 
szerződtette, honnan 1918. a Magyar-Szinházhoz 
ment át, ahol öt évet töltött. 1923-ban visszatért a 
Nemzeti Színházhoz. 
*Urda (régebben Ghanszkája-Sztavka), a szov

jetoroszországi autonóm Kalmük-teriilet fővá
rosa, (1920) 46,476 lak. 

Uruguaj (ÍRepublica Orientál dél Uruguay), 
délamerikai köztársaság, ter. 186,926 km2, (1920 
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1.758,334 lak. Fővárosa Jlontemdeo kikötő, 
422,499 lak. Alkotmánya. Utolsó alkotmánymódo
sítása 1917-ből való. Az államhatalom megoszlik 
a törvényhozó (Poder legislativo), a végrehajtó 
(Poder ejecutivo) és a bírói hatalom (Poder judi-
cial) közt. Az elnököt közvetlenül a nép választja 
4 évre és 8 év múlva újra választható. Ő képvi
seli az államot és nevezi ki a külügy-, belügy-, 
hadügyi és tengerészetügyi minisztereket, míg a 
többi minisztereket a Nemzetközi Közigazgatási 
Tanács nevezi ki. Ez utóbbi 9, közvetlenül a nép
től 6 évre választott tagból áll. A törvényhozó 

*Vaggonlakók. így nevezték azokat, akik az 
összeomlást követő megszállás elől az ország 
különböző részeiből menekülve és lakáshoz nem 
jutva, a vasúti kocsikban voltak kénytelenek 
megmentett bútoraik felhasználásával ideiglenes 
szállást tartani. Az egyes nagy állomásokon, 
főleg Budapesten számos vasúti kocsi torlódott 
össze emiatt, a vasút kénytelen volt tűrni ezt az 
állapotot, ami a forgalomra nézve is káros volt. 
Ezt az Ínséges állapotot szükséglakások építé
sével a kormányzat csak fokozatosan bírta meg
szüntetni. 

*Vágó Béla, kommunista vezérférfiú, szül. Kecs
keméten 1891. A szocialista diákmozgalomban 
való szereplése miatt kizárták a budapesti egye
temről. A háború előtt Debrecenben a szocialista 
párt titkára, utóbb a pincérek szakszervezetének 
titkára, majd az Az Est kiadóhivatalának tiszt
viselője volt. A tanácsköztársaság kikiáltásakor 
belügyi népbiztoshelyettes és a lakásügyek inté
zője, végül hadseregparancsnok lett. Az össze
omláskor Kun Bélával együtt Bécsbe menekült 
és innen 1920., amikor az osztrák kormány az 
internált magyar kommunistákat szabadonbo-
csátotta, Oroszországba ment. 

*Vajda Ernő,író, Budapesten és külföldön nagy 
sikert arattak ötletes színdarabjai. Főbb munkái: 
Bobby (komédia, 1914); A váratlan vendég 

testület szenátusból és képviselőházból áll. A sze
nátus 19 közvetlenül és 6 évre választott, legalább 
33 éves oly tagból áll, aki legalább 7 éve állam
polgár. A képviselőház 123, általános, titkos, 
egyenlő, közvetlenül proporcionális úton válasz
tott, 25 évet betöltött oly polgárból áll, aki leg
alább öt éve állampolgár. Választói joga van min
den 20 éven felüli állampolgárnak, ha agglegény 
és minden 18 évet betöltöttnek, ha nös. 1927 febr.-
ban Jüan Campisteguit választották meg elnöknek. 

*Usbekia, 1. Ózbég tanácsköztársaság.(XX. k.j 
Uzhorod = Ungvár. 

(Magyar-Szinház, 1917); A szerelem vására 
(Sidney Garrick álnéven, Vígszínház, 1919); 
Aváloperes hölgy (Magyar-Szinház, 1923); Béli
báb (Vígszinliáz, 1925); Farsangi lakodalom 
(Poldini zenéjével, Operaház 1925). 
*Vajda-Voevod, Alexandre, román államférfiú, 

szül. Alparéten (Szolnok-Doboka vm.) 1871. A 
budapesti ós bécsi egyetemeken tanult s mint or
vos, egy ideig Karlsbadban működött, 1906—18-ig 
az országgyűlés tagja volt nemzetiségi program
mal. Az összeomlás után mint az erdélyi román 
nemzetiség képviselőjét, a párisi békekonferen
ciára küldték. 1919-ben miniszterelnök és kultusz
miniszter lett, 1920. Parisba és Londonba ment, 
hogy Besszarábiának Romániával való egyesíté
sét elismertesse. Miután ezt 1920. a londoni szer
ződés elismerte, lemondott s mint képviselő, az 
erdélyi román nemzeti párt egyik vezetője, 

Valasská Belá = Bélapataka. 
Választott bíróság (nemzetközi), a háború be

fejezése óta rohamos fejlődést vett. Általános tö
rekvéssé vált, hogy a nemzetközi, az államok kö
zötti viták békés úton, pártatlan nemzetközi bíró
ság útján döntessenek el. Elég itt rámutatni a 
Nemzetek Szövetségének egyességokmánya alap
ján felállított nemzetközi állandó bíróságra, vala
mint a locarnoi egyezmények alapján a Német bi
rodalom ós a szomszédos államok között létesí-

Ü, Ű. 
Uchtritz Zsigmond báró, főrendiházi tag, 

megh. 1925 ápr. 18. 
Üchtritz-Amadé grófné, báró Bánliidy Ste

fánia, csillagkeresztes hölgy, szül. Aradon 1894 
szept. 2. Bölcseleti dolgozatai jelentek meg az 
Élet folyóiratban. Első regénye: Anta, egyyptomi 
hercegnő (1919); Isis papnője; Fehér asszony ; 
Semiramis c. regénye kéziratban van. 

Üveggyík (Ophisaurus ventrális L., állat), 
a Kígyóformájú gyík-félék (Anguidae) család

jába tartozó gyíkfaj. Teljesen lábatlan. Szine 
változó. Némely példányai élénk zöldszinüek, fe
kete és sárga foltokkal tarkítva, mások barna 
alapszínűek és sötétbarna oldalsávokkal díszítet
tek, ismét mások barnaszínűek és szép szemfol
tokkal ékesek. Hossza kb. 80 cm., mely méretből 
52 cm. jut a farkára. Észak-Amerika keleti részei
ben és Mexikóban honos. Nevét onnan kapta, hogy 
farka—ha hozzányúlnak—igen könnyei! eltörik. 

Űzbékia, 1. Üzbég tanácsköztársaság. (XX. k.) 

V. 
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tett különböző nemzetközi bíróságokra. Magyar
ország Ausztriával kötött választott bírói meg
állapodást, amely az 1923. XXXI. t.-e.-ben cik-
kelyeztetett be és amely szerint a két állam között 
felmerülő minden vitás kérdést választott bíróság
nak kell eldöntenie. Sokkal f ontosabb azonban Ma
gyarországra nézve az úgynevezett vegyes döntő
bíróságok felállítása, amit a trianoni szerződés 
239. cikke rendelt el. Eszerint Magyarország kü
lön-külön minden volt ellenséges állammal köte-
ies ilyen bíróságot felállítani oly módon, hogy Ma
gyarország és az érdekelt másik állam egy-egy 
bírót jelölnek ki, az elnök kiválasztása pedig a 
két állam közötti egyesség alapján történik. Né
melyik volt ellenséges állam azonban eltekintett 
az ilyen bíróság felállításához való jogától, úgy 
hogy csak a következő államokkal alakítottak 
Vegyes Döntőbíróságokat : Anglia, Belgium, 
Csehszlovákia, Franciaország, Görögország, 
Olaszország, Románia és a Szerb-Horvát-Szlovén 
állam, tehát összesen nyolc ilyen bíróságunk van. 
A bíróságoknak főfeladata kettős, ú. m.: 1. a volt 
ellenséges államok polgárainak a háború alatt 
Magyarország vagy a volt monarchia közegei és 
hadserege által okozott károk megállapítása, 
amely károkat azután Magyarország megtéríteni 
köteles ; 2. a magyar állampolgár vagyonának 
lefoglalása vagy elkobzása miatt az új államok 
részéről fizetendő kártérítés megállapítása. 
(A trianoni szerződés 250. cikke.) Az utóbbi cso
portba tartoznak az utódállamok által erőszako
san végrehajtott földbirtokreformok címén kövé
réit kártérítések is. A Vegyes Döntőbíróságok 
még csak működésük kezdetén vannak és a leg
fontosabb elvi kérdésekben, így pl., hogy a föld
birtokreform alapján történő kisajátításért köve
telhető-e a trianoni szerződés 250. cikke alapján 
kártérítés, még nem foglaltak állást. 

Választott bírósági szerződések, l.Budapesti 
egyezmény. (XX. köt.) 
•Valentin, Veit, német történetíró és politikus, 

szül. Majna-Frankfurtban 1885 márc. 25. A char-
lottenburgi műegyetem tanára. Mint publicista, a 
háború alatt Tirpitz flottapolitikáját támadta. 
Főbb művei: Bismarck u. seine Zeit (1915); Kolo-
nialgeschichte d. Neuzeit (1915); Entente u. Neut-
ralitat (1917); Die erste deutsche Nationalver-
sammlung (1919); Deutschlands Aussenpolitik 
1898—1918 (1920). 

Valera (De V.), fiamon (1. XVIII. k.), az ir 
szabadságmozgalom vezére, 1924. történt elfoga
tása után csakhamar szabadon bocsátották és a 
Sinn-fein elnöke lett, de 1926. lemondott, mert a 
köztársasági párt tagjainak csupán az esetben 
akarta megengedni a parlamentben való részvé
telt, ha esküt nem tesznek. Visszavonulása után 
matematika-tanár lett. 

*Valéry, Paul Ambroise, francia író, szül. Cel-
teben (Hérault) 1871 okt. 30. 1891 óta szerepel 
Mallarmé hatása alatt álló versekkel s néhány 
prózai kísérlettel a Couque, a Centaure s más 
ultramodern folyóiratokban. Majd 15 évi teljes 
hallgatás után 1917. kiadta La jeune parque e. 
«gyakor!atát» s a fiatalok szemében kora legelső 
költőjévé emelkedett. 1926-ban az Akadémia tagja 
lett. Művei: La soirée avec M. Teste (1896); Intro-

Récai ytifjy •utxtktma. XX. köt. 

duction a la méthode de Léonard de Vinci (1920); 
Eupalinos, L'áme et la danse (1923); Prérie (1923). 

*Valleíaclan, Hámon, spanyol költő, szül. 1898. 
Igen sokoldalú író, eleinte a szimbolizmus híve 
volt, később kalandorregényeivel vált ismere
tessé. Erős realizmus jellemzi, amellyel a spanyol 
lélek és élet művészi képeit festi. 

*Valléry-Radot, Róbert, francia költő, szül. 
1886. Misztikus katolikus szellem adja versei 
alaphangját. Legjelesebb kötetei: Les grains de 
myrrhe; L'eau du puits. 

*Valli Luigi, olasz író, szül. Rómában 1878. 
Ritmikus prózája valóságosan versszerűen hat. 
Pascoli tanítványa. Irt filozófiai műveket is, ame
lyek eredeti eszméikkel és felfogásukkal tűnnek ki. 

Valorizáció (XVIII. köt), 1. Átértékelés (XIX. 
kötet). 

*Vancas (ejtsd:—as), József horvát építész és 
politikus, szül. Sopronban 1859. A műegyetemet 
Bécsben végezte. 1885-ben Sarajevoban telepe
dett meg és ő építette a város legtöbb középü
letét, új életre keltve a régi bosnyák stílust. Sok 
építésztörténeti tanulmányt írt. 

Vandervelde, Émile, belga államférfiú, 1924. 
a brüsszeli egyetemen a nemzetgazdaságtan ta
nára, a belga akadémia tagja, majd külügymi
niszter lett s a Népszövetség ülésén ő képviseli 
Belgiumot. Újabb munkái: Le socialisme contre 
l'état (1918); Realisations socialistes (1923); Le 
parti ouvrier belge (1925). 

*Vannutelli, Vincenzo, bíbornok, szül. Genaz-
zanóban 1836. Testvére volt V. Serafino bibornok-
nak (1834—1915), az 1903-iki pápaválasztás egyik 
jelöltjének. Az egyházi diplomácia szolgálatában 
állott. Délamerikában, Lisszabonban és Brüsszel
ben volt nuncius, 1889. bíbornok. V. Serafino 
halála után a bíbornoki kollégium dékánja lett. 

*Van Offel, Horace, flandriai eredetű francia 
író, szül. 1882. Munkáit erős realizmus jellemzi. 
Leghíresebb regénye: Les deux Ingénus. 
*Van Tieghem, Phüippe, holland eredetű tanár, 

botanikus, szül. Bailleulben, Martinique szigetén, 
1839 ápr. 19., megh. Parisban 1914 ápr. 29. 
A botanikusok legnagyobbjai közé tartozott. 
1877-ben az Institut de Franee tagja, 1908. az 
Academie des Sciences örökös titkára lett. 
Kezdetben mykológiai, élettani és erjedéstani 
kérdésekkel foglalkozott, mint Pasteur tanít
ványa, majd a tisztatenyészetek módszertanát 
alapította meg. A magvak lappangó életével, a 
csirák regenerációjával foglalkozott. Az őérdeme, 
hogy új jelleget adott az egész összehasonlító 
szövettannak. Nagy kézikönyve, Traité de Bota-
nique (1880, 2. kiad. 1884-91) foglalja magában 
szövettani rendszerét. Új növényrendszert is 
alkotott. 

*Ványi Ferenc, irodalomtörténész, szül. Nagy
körösön 1887. Kolozsvárott tanári oklevelet szer
zett s egy évig a szentendrei ref. polgári iskolá
ban működött, 1911 óta a budapesti Baár-Madas 
ref. leánygimnázium tanára. Cikkei az egyházi 
és szakfolyóiratokban jelennek meg. Munkái: 
A Hármaskörös vízvidékének oklevéltári adatai 
az Árpádok korában (Kolozsvár 1910); Nagy
várad visszafoglalása a töröktől 1692-ben 
(Hadtört. Közi., 1917). Szerkesztette a Magyar 
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Irodalmi Lexikont (Budapest 1926). Munkatársa, 
e Lexikonnak is. 

Varazdin = Várasd. 
*Várday Aladár magyar levele (1486 körül), 

a legrégibb ismert magyarnyelvű missilis-levél. 
A visegrádi királyi udvarból írja V., korábban 
(1479) Mátyás király apródja, később legmeg
hittebb kamarása (1480) bátyjának Miklósnak, 
ki ez időben (1484-től) Bodrog vm. főispánja volt. 
1490-ben a levél Írójának jutott azon szomorú 
tisztség, hogy királya holt tetemét Bécsből a 
Dunán Budára s onnan gyászszekéren Székes
fehérvárra kisérhette. A becses magyar nyelv
emléket gróf Zichy István, a Magyar Tud. Aka
démia tagja fedezte fel 1924. nemzetségének 
Zsélyen (Nógrád vm., jelenleg Cseh-Szlovákia, 
Zupa XVIII.) őrzött szeniorátusi levéltárában. 
Ismertette Jakúbovich Emil (Magy. Nyelv, 1925). 

*Varga Oszkár, szobrász, szül. Újpesten 1888. 
Előbb az Iparművészeti Iskolának volt növendéke, 
1910—14 a brüsszeli akadémián volt Dubois és 
Rousseau tanítványa. A világháború alatt kato
náskodott, 1918-tól fogva Budapesten működik. 

Vargha, 1. Ferenc, koronailgyósz, a felsőház 
tagja, 1924 dec. 19. az itélöbirák és kir. ügyészek 
részére megállapított VI. (kúriai elnöki) fizetési cso
port jellegét kapta. 1926 jan. 1. az egységes,birói 
ós ügyvédi vizsgálóbizottság elnöke lett. Újabb 
művei: A perorvoslai és az anyagi igazság 
(1925); Tettazonosság, felhatalmazás és exceptio 
veritatis sajtó útján elkövetett bűncselekmények
nél (1926); Önérdek a kerítésnél (1927). 

*2. V. János (görzsönyi), mérnök, szül. Mező
őrsön (Győr vm.) 1797. Á budai főigazgatóságnál 
működött. Gerstner Ferenc Két értekezését ma
gyarázta hasznos jegyzésekkel és egy toldalékkal 
a vasutakról megbővítetto (1828). Ez volt Ma
gyarországon az első értekezés a vasutakról. 

Vári Rezső tanár és író (XIX. köt.), 1926. a 
Magyar Tud. Akadémia rendes tagja lett. 

Várkonyi Bildebrand, szent Benedekrendi ál
dozópap, tanár, művei a XIX. köt.-ben felsorol
takon kivül: Foerster elvei és az ifjúsági pasz-
toráció (Szt. Gellért folyóirat. 1912-13); A pszi
chológia alapvetése (Pécs 1926); Madách-breviá-
rium(Baloghgal együtt, u. o. 1926); Az indukció 
filozófiája (u. o. 1927). 

* Várnai Dániel, szocialista író és hírlapíró, szül. 
Miskolcon 1881 nov. 7. Betűszedő volt. 1907-ben 
a Népszava munkatársa lett. 1922—1924-ig Van-
czák Jánossal együtt szerkesztette a Szocializmus 
c. tudományos folyóiratot. Szociáldemokrata or
szággyűlési képviselő. Nagyobb munkái: Hajnali 
énekek (elb., 1902); Sorsunk, életünk (elb., 1920); 
Háború (reg., tanulmányok, 1921). 

Váry Rezső, tanár és író (XIX. köt.), újabb mun
kai: Rittmeister család(reg., 1925); Az orosz leány 
(olb., 1926); Urak és gazdagok (társad, reg., 1927). 
*Vasadi-Balogh György, ívó és politikus, szül. 

Gyúrón (Fejér vm.) 1882. Egyetemi tanulmányait 
Budapesten végezte, tanári és fii. doktori okle
velet nyert. Tanár volt több helyen. 1922-ben 
nemzetgyűlési, 1926. országgyűlési képviselőnek 
választották a váli kerületben. Számos szépiro
dalmi és tudományos közleményt írt különböző 
lapokba. Önállóan megjelent müvei: A magyar 

hegemónia (1914); Kék vizek mellett (1915); 
Ahol az ágyú szól (1915); Fegyverben (1916). 

*Vásárlóerő, 1. Aranykorona. (XIX. köt.) 
*Vaszary Piroska, színésznő, szíii. 1904. Rákosi 

Sziöi sziuiiskolájának elvégzése után a Belvárosi 
Színház szerződtette 1921. Az Unió összes szín
házaiban nagy sikerrel működött komikai szerep
körben. 1926-han szerződtették a Nemzeti Szín
házhoz. 

*Vautel (ejtsd; vótei), Clément, francia író, szül. 
1876. A társadalom, főleg a párisi élet félszegsé-
gót gúnyolja regényeiben erős realizmussal és 
gazdag komikummal. Magyarul megjelentek: A 
plébános úr meg az új gazdagok (ford. Harsányi 
Zsolt); Őnagysága nem akar gyereket. 

*Vázsonyi, 1. Jenő, gépészmérnök, a Máv.nyug. 
elnökigazgatója, szül. Csabrendeken (Zala vm.) 
1S64 jűl. 24. Középiskoláit és a műegyetemet Buda
pesten végezte. Pályáját, mint mérnök a Máv.-nál 
kezdette meg, majd 1906. a vasúti és hajózási fő
felügyelőséghez ment s ott főfelügyelővé emelke
dett. 1914-ben igazgatói hatáskörrel visszatért a 
Máv.-hoz. 1916-ban udv. tanácsossá, 1918. aMáv. 
elnökévé nevezték ki. 1919 júl.-ban a proletárdik
tatúra felmentette állásától, ez időponttól kezdve 
főként publicisztikai téren működik. A Máv. mü-
helyi munkásai ós az ország hajózási alkalmazot
tai részére az első balesetelhárltó óvó-rendszabá
lyok kidolgozásának kezdeményezése nevéhez 
fűződik. A világháború alatt a szénügyek teljha -
talmú kormánybiztosa volt s e minőségében 
Magyarország szénellátását biztosította, a román 
megszállás idején pedig nemcsak a Máv., hanem 
a hazai ipar vagyonát Í3 mentette. Szerkesztette 
a Mozdonyvezetők Lapját, a Mozdonyvezetők Nap
tárát, a Gépkezelők Lapját ós a Balesetbiztosítás 
és Munkásvédelem című szaklapokat. Fiatalabb 
korában a szépirodalom terén is feltűnést keltett 
Verus: Száz epigranim című kötetével s munka
társa volt több lapnak. Önálló munkái: Óvórend-
szabályok mühelyi munkások számára; Munka
egészségügyi múzeum alapítása; Balesetelhárí
tási baleset veszedelemről; A cséplögépetető 
életbiztossága; A mérnök munkásvédelmi hiva
tása. 

2. V- Vilmos, politikus, megh. Badenban 1926 
máj. 29. Müvei 2 köt.-ben 1927. jelentek meg. 

* Végh Károly (győri), a m. kir. folyam- és ten
gerhajózási r.-t. ügyvezető alalnöke, szül. Bécs
ben 1859 okt. 2. Tanulmányait Budapesten vé
gezte. Mint a Budapesti árú- é3 értéktőzsde 
tanácsosa, évtizedeken át irányító tevékenysé
get fejtett ki a tőzsdei választott bíróság jogszol
gáltatásában. 1918-ban a tőzsde elnökének válasz
tották. A proletárdiktatúra után reáhárult a függő 
tőzsdei ügyletek lebonyolítása bonyodalmas mun
káinak vezetése és felügyelete, a tőzsdei jogszol
gáltatásnak, valamint az árú- és értéküzleti szo
kásoknak a háború alatt s a háború után előállott 
gazdasági helyzettel való összhangba hozatala 
s később az árú- és értéktőzsdei piacok újjászer
vezése. 1927-hen a tőzsde részéről felsőházi tagnak 
választották. A m. kir. folyam- és tengerhajózási 
r.-t. megalapításakor a kereskedelmi szolgálat ve
zetésével bízatván meg, azt a Duna és mellék
folyói mentén megszervezte, számos álloina9 



Vegyes Döntő Határozatok TTára — 835 — Vidovszky 

létesítéséről gondoskodott és előnyös egyezménye
ket kötött bel- ós külföldi hajóstársaságokkal. 
Közlekedési és tőzsdei kérdésekben több érteke-
ízest, valamint lapokba és folyóiratokba cikkeket 
írt. 1927-ben az árú- ós értéktőzsde a felsőház 
tagjának választotta. 

Vegyes Döntő Határozatok Tára, 1. Magyar 
Jogi Szemle. (XX. k.) 

Veigelsberg Hugó, írói nevén Ignotus (1. o.). 
Velencei egyezmény. A trianoni szerződés 

Mosón, Sopron és Vasvármegyék egy részét Ausz
triának Ítélte oda. Amikor a szerződés végrehajtá
sakép a szóbanforgó területek Ausztria'részére 
való átadására került volna a sor, a magyar kor
mány azért sem tudta ezt teljesíteni, mert az ottani 
területek lakossága az ország minden részéről 
odasereglő hazafias elemek támogatásával fegy
veresen állt ellen ennek. Több hónapi sikertelen 
tárgyalás után, végre az olasz kormány közvetíté
sével gróf Bethlen miniszterelnök és Schober 
osztrák szövetségi kancellár 1921 okt. 13. Velen
cében szerződést kötöttek, amelynek értelmében 
a magyar kormány elvállalta a fölkelők lecsillapí
tását annak ellenében, hogy Ausztria beleegyezett 
abba, hogy Sopron és közvetlen környéke tekin
tetében, amelyet a trianoni szerződés szintén fel
tétel nélkül Ausztriának itélt, az ottani lakosság 
titkos szavazása döntsön ezen területek hovatar
tozása tekintetében. A szövetségközi katonai bi
zottság ellenőrzésével végrehajtott népszavazás 
eredménye alapján ezek a területek továbbra is 
Magyarországhoz tartoznak. A törvényhozás az 
ország hálája jeléül Sopronnak — hű magatar
tásáért — civitas fidelissima melléknevet adomá
nyozta (1922. XXIX. t.-c). A V. végrehajtása
ként Magyarország és Ausztria között a függő
ben levő pénzügyi kérdések szabályozására is 
tárgyalások indultak meg, amelyre főleg a volt 
monarchia szerveinek kezelésében levő közös va
gyon tekintetében még mindig nem nyertek be
fejezést. 

Venczell Béla, operaénekes, 1923. a magy. kir. 
Operaház örökös tagja lett. Legjobb szerepei: 
Hunding (Walkür); Hagen (Istenek alkonya); Ker
tész (Szöktetés a szerályból) stb. 
*Vendrey Ferenc, szinész, szül. 1858. A szini 

iskola elvégzése után (1881) Kolozsvárott és más 
városokban szerepelt, 1896-tól kezdve rövid meg
szakítással 1924-ig a Vígszínház tagja volt. 
1924-ben az Unió szerződtette. írt két darabot. 
A Feneanyósok (társszerző Kövesi Albert, a 
Városligeti Színkör 1892). 

Venezia (1. XIX. köt.), 1. Compartimento Te-
neto, Itália egyik országrésze, ter, 24,515 km2, 
(1924) 4.323,130 lak. — 2. V., tartomány Venetó-
ban, ter. 2444 km!, 546,135 lak. Fővárosa V. 

*Venezia Giulia olasz compartimento, ter. 9206 
knr2, (1984) 742,149 lak. Tartományai: Carnaro 
(Fiume), Pola, Trieste, Zára. 

*Venezia Tridentina, olasz tartomány (Dél-
Tirol), ter. 13,903 km., U924) 653,906 lak. Fővárosa 
Trento (Trient). 
*Vérben élő spórás állatkák (Haemosporidia, 

régi néven: Gymnosporidia, áiiat), a Spórás vég
lények (Sporozoa) egyik alrendje. Vérben élős
ködnek, ezért általában kicsinyek. Sporozoitjaik 

mindig szabadok, nincsenek spórába burkolva s 
zygotájuk, melyet ookineta-nak nevezünk, mozgé
kony és újabb sejtekbe tud behatolni. Fajaikat 
két családba osztjuk. 1. család: Plasmodidae. 
Emlősök, madarak és hüllők vérsejtjeiben élős
ködnek. Fontosabb nemeik: Proteosoma, Plas-
modium, Laverania, Achromaticus, Polychro-
mophilus, Haemocystidium. 2. család: Jiaemo-
gregarinidae. Főleg változó hőmérsékletű gerin
ces állatok (halak, kétéltűek, hüllők) vórsejtjei-
ben élősködnek, de madarak és emlősök vérében és 
testsejtjeiben is előfordulnak. Ismertebb nemeik: 
Lankesterella, Karyolysus, Haemogregarina, 
Hepatozoon, Leucocytozoon, Haemoproteus 
(Halteridium), Bábesia (Piroplasma), Leishma-
nia. L. még Spórás véglények. 

•Verebély László, gépészmérnök, a Máv. villa
mosítási irodájának vezetője, az Országos Köz-
építési Tanács tagja, szül. Budapesten 1883 aug. 27. 
Középiskoláit Budapesten, a műegyetemet rész
ben Budapesten, részben Karlsruheben végezte. 
1919 óta a Máv. villamosítási irodájának ve
zetője. Önállóan megjelent munkái: Az olasz 
államvasutak villamosítása (1920); A m. kir. 
államvasutak fahálózatának villamosítása kü
lönös tekintettel a széngazdálkodásra (1920); 
Energiagazdaságunk villamosítása, különös te
kintettel a szénkérdésre (1923); Fővasutak vil
lamosításának fejlődése külföldön (2 köt., 1921— 
1924); General survey of Hungary's power re-
sources and their future development.'withspecial 
reference to electrification (London 1924); A new 
system for main line electrification (u. o. 1924). 

Vergilius Publius Maró, római költő Aeneisét 
újabban magyarra fordította Aczél Dezső (1925). 
*Vershofen Wilhelm, német író, szül. Bonnban 

1878 dec. 25. Blőbb tanár volt Nürnbergben, majd 
1919. demokratapárti programmal nemzetgyűlési 
képviselő lett. Művei: Gedanken zur Teclmik des 
Dramas (1907); Der Feuriswolf (1914); Amerika 
(1917): Das Weltreich und sein Kanzler (1917). 
Ez utóbbi regényeken kívül irt egy drámai költe
ményt is Till Eulenspiegel (1919) címmel. 

*Vértes, 1. Marcell, grafikus, szül. 1895. Már 
korán feltűnt kamkatúráival és plakátjaival. 
Forradalmi szellemű rajzai miatt a proletárdik
tatúra bukásakor Bécsbe, majd Parisba emigrált. 
Említendők ötletes kotta-címlapjai. 
*2. V. Vilmos István, politikus, gépészmér

nök, szül. Tiszaszajolban 1884 szept. 5. A mű
egyetemet Budapesten végezte. 1907-ben a keres
kedelemügyi minisztérium szolgálatába lépett, 
mint kir. iparfelügyelő. 1917-ben, mint tisztet, a 
hadügyminisztériumba rendelték, ahol a háborús 
kvóta szerinti szállításoknál a kereskedelemügyi 
minisztert képviselte. Érdemei elismeréséül a 
miniszteri műszaki tanácsosi címmel tüntették 
ki. 1922-ben Mezőtúron nemzetgyűlési, 1926. or
szággyűlési képviselőnek választották. Több köz
leménye jelent meg a robbanó motorok és auto
mobilok szerkezeti újításairól a Motorban és hazai 
szaklapokban. 
*Vidovszky Béla, festő, szül. Gyomán 1883 júl. 2. 

Tanulmányait a Képzőművészeti Főiskolán vé
gezte Béve'sz Imre és Ferenczy Károly vezetése 
mellett, azután Münchenben és Parisban dolgo-

53* 
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zott, 1911. a szolnoki művésztelepnek lett tagja 
s nagyobbára alföldi tájakat, in térieuröket festett. 
1912-ben Egy szolnoki udvar című képét meg
vette az állam, 1913. Vacsora után című képére 
megkapta a Wahrmann-díjat, 1921. elnyerte a 
Wolfner-díjat. Tájképeken kívül arcképeket is 
festett, ezek közt kiválnak szülei és Gyóni Géza 
képmása. Tagja a Szinyei Merse Pál Társaságnak. 
*Vinnicsenko, Volodimir, ukrán író, szül. 1880. 

Diákkora óta forradalmár volt és 1917. az ukrán 
népköztársaság miniszterelnöke lett. A bolseviz
mus kitörése után külföldre költözött. 1919-ben 
összes müvei 12 kötetben jelentek meg. Újabb 
műve: Az ukrán forradalom története (4 köt., 
Wien 1920—1921). 

Vinogradov, Paul, sir, orosz-angol jogtörté
nész, megh, Oxfordban 1926 jan. Újabb munkái: 
Self-government in Russia (1915); Outlines of 
historical jurisprudence (1920—22). 

* Virág Ferenc, róm. kat. püspök, író, szül. Bony
hádon (Tolna vm.) 1869 aug. 22. Pappá szentelték 
1892. Előbb hitoktató volt Szekszárdon, majd 
Pécsett karkáplán és teológiai tanár. 1912-ben 
Paksra ment plébánosnak, 1922. szekszárdi plé
bános lett s még ugyanaz évben apáti címmel, 
1924. kormányfőtanácsosi címmel tüntették ki. 
1926-banpécsi püspökkénevezte kia pápa.Pécsett, 
szorgalmas irodalmi működés mellett, egyik ve
zetője volt a kat. társadalmi mozgalmaknak, 
iparosok részére szaktanfolyamokat rendezett s 
az egyházmegye kat. legényegyleteinek is el
nökévé tették, 1907. Pécsett inasotthont létesített. 
Irodalmi működését költeményekkel kezdte, 1893. 
jelent meg Hajnal című verses kötete, majd 
számos tárcát, társadalmi, neveléstani, gazdasági 
cikket írt különböző lapokba és, folyóiratokba, le
fordította Haszmann Rudolf Általános nevelés
tanát. 

*Visszaverőképesség, az a Fszám, mely meg
mondja, hogy egy sík határfelületre eső fénynek 
hányad része verődik vissza szabályosan. Ftehát 
egynél kisebb és a beesési szög növekedésével 
növekedik. Ha egyszerűen valamely közeg y.-éről 
beszélünk, akkor a levegővel sík felületen érint
kező közeg V.-ét értjük alatta merőleges beesés
nél. Ha ezt V0-val jelöljük, 

n2 (i 4 - k2) + 1 — 2n 
0 = n2 (1 + k2) + 1 — 2n' 

hol n a közeg törésmutatója és k az abszorpció
mutató. Ha a közeg átlátszó, k = o és 

Az üveg (n = 1-5) V.-e tehát V0 = - ^ = 4 % . 

Fémeknél, melyek erősen abszorbeálnak, k nagy, 
tehát n2 (1 -f- k2) mellett 2n igen kicsiny és így 
a fémek V.-e megközelíti az egységet. Innen szár
mazik a fémes felületek ragyogása. Pl. sárga 
fényben 

v„ v„ 
Arany o-Sl Nikkel .0-65 
Ezfist— 0-95 Platina _ 0-59 
Réz 0-73 
Mivel az üveg V.-e a fémekéhez képest csekély, az 
üvegtükröket fémmel borítják. T0 annál nagyobb. 

mennél nagyobb k. Az a fém tehát, mely erősen 
elnyeli a fényt, nagymértékben vissza is veri. 

Mivel n is, ft is a szín függvénye (1. Szinszórás, 
XX. köt.), V0 is függ a színtől. Az olyan színű 
fényt, melyre vonatkozólag valamely fém ab
szorpciója, k nagy, az illető fém erősebben veri 
vissza, mint a többi színeket. Ha tehát fehér fény, 
nappali világítás esik oly fémre, melynek í:-ja, 
mint pl. a rézé és aranyé a színnel erősen válto
zik, akkor az illető fémek felületét színesnek lát
juk. Ha ily fémből nagyon vékony (0-00002— 
0-00003 mm. vastag), még áttetsző réteget készí
tünk és fehér fénnyel megvilágítjuk, "akkor az 
erősen visszavert színek a rétegben egyszersmind 
elnyeletvén, az átmenő fénybea hiányozni fog
nak. Ily rétegek színe áteső fényben megközelítő
leg komplementer (kiegészítő) az általuk vissza
vert fény színéhez. Pl. aranyrétegek, v. rézréte
gek, melyek visszavert fényben sárgák, ületőleg 
vörösesek, átmenő fényben zöldesek. Ezüst réte
gek áteső fényben kékek. 

Szelektív a visszaverődés akkor (pl. aranynál), 
ha egy bizonyos X0 hullám hosszúságú szint (a 
sárgát) a felületnagyobb mértékben ver vissza, 
mint más színt. Szelektív visszaverő anyag felü
letén létesített ismételt visszaverődések után a 
visszavert fény lényegében a X„ hullámhosszú
ságú, ú. n. tnaradék-sugarakból áll. Ezt a mód
szert Rubens berlini fizikus alkalmazta nagy 
hullámhosszúságú ultravörös sugarak kiválasz
tására. 

Vjatka, hasonnevű kormányzóság fővárosa 
Szovjet-Oroszországban, (1923) 52,000 lak. 

Vlahuta Sándor, román költő, megh. 1919. 
Magyarul kitűnő tanulmányt irt róla Stoica Dénes. 

Voinovich Géza. író és esztétikus, Szivárvány 
c. vígjátékát bemutatta a Kamara-Színház 1926. 
*Vojnovic (ejtsd: — ics), 1. Ivo. horvát 'drámaíró, 

1907—1914 között a zágrábi Nemzeti Színház 
dramaturgja volt, 1914—1917-ig internálták. 
Újabb müvei: Ekvinokcij (Napéjegyenlőség); 
Dubrovacka trilogija (A raguzai trilógia); Smrt 
majke Jugovicá (A Jugovicsek anyjának halála); 
Gospodja sa suucokretom (A napraforgós hölgy, 
Budapesten is adták); Imperatrix Gundulicev-
san. Drámái nagy technikai készségről és iro
dalmi műveltségről tesznek tanúságot, nyelvük 
hangzatos, csiszolt, verselésük művészi, sőt raffi-
nált, de valódi költészet nem sok van bennük. 

*2. V. Lujo, horvát író, V. Ivo öccse, szül. 
1864 A jogot Zágrábban és Grazban végezte és 
ügyvéd lett. 1900-ban Montenegróba ment, itt 
igazságügyminiszter, vatikáni követ, majd Kara-
gyorgyevics Sándor herceg, a jelenlegi szerb ki
rály nevelője volt. 1906—1912 között Dalmáciá
ban tartózkodott. 1912-ben visszatért Montene
gróba. A világháború alatt igen kétes szerepet 
játszott, egyszerre állt Szerbia, Olaszország és 
Ausztria szolgálatában. 1918 után egy ideig Zág
rábban élt, azután Parisban telepedett le. Mint pu b-
licista, sokat irt horvátul, olaszul, franciául. írí 
történeti munkákat is. Köztük a legnevezete
sebb Raguza bukásáról szóló két kötetes műve. 

*Volgai-német szovjetállam (NemrespubliJia, 
ÁSSBNP), autonóm köztársaság Szovjet-Orosz-
orszácban, ter. 24,940 km2, (1920) 556,683 lak. 
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Fővárosa PokrovszJc (régebben Kosakenstadt)-
V. 1924 jan. 9. alakult. Lakosainak 70°/0-a német. 

Volhinia (Volyh), Ukrajna szovjetállam egyik 
kormányzósága, ter. 31,860 kms, (1923) 1.887,000 
lak. Fővárosa Zsitomir. 

Volkens, Georg, német botanikus, megh. Dah-
lemben 1917 jan. 10. 

•Vorosilov, Klementij, orosz politikus, szül. 
1881. Hót éves korában bányamunkás lett s részt 
vett a forradalmi mozgalmakban, emiatt 1907— 
1914 közt szibíriai száműzetésben ólt. Ukrajnában 
a németek ellen a vörös hadsereget szervezte s az 
ottani szovjet elnöke lett. 1921-ben elnyomta a 
kronstadti ellenforradalmat s 1925. Frunze halála 
után a forradalmi katonatanács elnöke, hadügyi 
és tengerészeti népbiztos lett. 

Votják terület, autonóm terület Szovjet-Orosz
országban, ter. 28,939 km*, (1920) 730,326 lak. 
Fővárosa Isevszk., 

*Vorös háború. így nevezték azokat a hadmű
veleteket ós harcokat, amelyeket a proletárdikta
túra alatt szervezett ú. n. vörös Jiadsereg vívott az 
előrenyomuló cseh és román haderőkkel. A bel
grádi fegyverszünet (1. Magyarország története, 
XX. k.) szerint engedélyezett 6 gyalog- és 2 lovas
hadosztály alakulatai megvoltak ugyan a Károlyi
kormány alatt, de katonai célokra teljesen alkal
matlanok voltak, mert a Kun Béla kommunista 
irányával egyetértő Pogány József fegyelmileg 
is szétzüllesztétte s még az entente által meg
szabott demarkációs vonalra sem lehetett e csa
patokat elküldeni, mert egyszerűen megtagadták 
az engedelmességet. Egyedül az erdélyi haderők 
fegyelme állt helyre az októberi felfordulás alatt 
s ezek a kormány parancsa ellenére is megálltak 
a Királyhágónál és sokáig feltartóztatták a ro
mán előny omulást, ellenben a Felvidéken a csehek, 
különösen mikor az önkéntes csapatalakulat f egy -
vereitPogány József visszatartotta, ellenállás nél
kül szállták meg a Duna—Ipoly—Rimaszombat— 
Ung—Uzsok vonalat. 1919 jan. 20. Böhm Vilmos 
vette át a hadügyek vezetését és Stromfeld Aurél 
vezérkari ezredestneveztettekimagamellé állam
titkárnak. Ezzel a hadsereg végleg a szocialisták 
kezére játszódott át, a legénység azonban már 
teljesen demoralizálódott, csak zsoldja felvételére 
járt be a kaszárnyába s a raktárakból mindent 
elvitt, amit lehetett. 

Böhm tisztán szociáldemokratikus elveken 
felépülő zsoldos hadsereg megszervezését hatá
rozta el. Az újonnan felállítandó önkéntes had
sereg 6, egyenként 3—3 dandárcsoportot és 1 
tüzérezredet magába foglaló gyaloghadosztály
ból, az ú. n. Dunaőrségből és a székely csapa
tok maradványaiból alakított és szintén had
osztályszámba menő székely különítményből ál
lott. Az egész hadsereg 54 zászlóaljat, 36 lovas-
századot és 30 üteget számlált és tiszti helyei 
háromnegyedrészben elvüeg önként jelentkező 
volt tényleges tisztekkel voltak betöltendők. A 
legénységi állomány fedezése önkéntes jelentke
zés alapján toborzás útján törtónt. A toborzás 
különösen Budapesten nagy garral folyt, de ke
vés eredménnyel járt. 

Márc. 21. kikiáltották a proletárdiktatúrát. 
Ez alkalommal a hadügyminisztérium átalakult 

hadügyi népbiztossággá s annak élére Pogány 
József került. A proletárdiktatúra kikiáltása 
miatt az entente versaillesi ötös tanácsa az 
azonnali fegyveres beavatkozást határozta el, 
de ez a határozat nem volt egységes ós kivált 
az angolok inkább diplomáciai úton vélték a 
dolgot elintézendönek, miért is ápr. 4. a béke
konferencia megbízásából Smuts angol tábornok 
jelent meg váratlanul Budapesten és a magyar 
ós román megszálló csapatok között egy semleges 
zóna alakítását javasolta, melyet angol, francia 
és olasz katonaság szállott volna meg. A tárgya
lások nem vezettek eredményre s így az entente 
ahelyett, hogy számottevő erőnek latbavetósévei 
egyidejűleg meginduló koncentrikus támadással 
szerzett volna akaratának és határozatának ér
vényt, csupán a románoknak adott megbízást a 
támadás megindítására. 

Közben márc. 25. a forradalmi kormányzó
tanács közzétette a vörös hadsereg alakításáról 
szóló rendeletét, mely szerint ennek a hadsereg
nek elsősorban a szervezett munkásságból tobor
zott proletárkatonákból kellett volna állania. A 
rendfokozatokat és rangjelzést eltörölték, a had
seregnek csak parancsnokai és katonái vannak. 
Minden szakasz bizalmifórflt választott, aki egy
ben a szakasz parancsnoka. 

A hevenyészve megalakult hadsereg márc. 
végéig a mellékelt 1. sz. vázlat szerint helyezke
dett el a frontokon felvonult ellenséggel szem
ben. E vázlat Magyarországnak már ama képét 
mutatja, amely az entente által elrendelt meg
szállással kialakult. 

A cseh-szlovák arcvonalon 21/,, aránylag erős
nek mondható cseh hadosztály állott 3 igen 
gyenge vörös hadosztállyal szemben; előbbiek 
38 zászlóaljat és 36 üteget, utóbbiak 16 zászló
aljat és 12 üteget számláltak. A csehek létszáma 
24,000-re, a magyaroké 10—11,000 emberre te
hető. A román arcvonalon kb. 40 román zászló
alj állt 20 magyar zászlóaljjal szemben; előbbiek 
állományát 25,000, utóbbiakét 12,000 emberre 
tehetjük. A délszláv arcvonalon, a Krajna- és 
Sumadia-hadosztályokat nem számítva, 38,000 
jugoszláv és 32,000 francia állott 9000 magyar
ral szemben. 

Ápr. 4. Pogányt az ellene felvonult 1. nem
zetköziezred egyik zászlóalja megbuktatta. Utána 
a hadügyek élére egyszerre 5 népbiztos került: 
Kun Béla, Böhm Vilmos, Szántó Béla, Fiedler 
Rezső ós Haubrich József, akik a hadsereg tel
jesen megbomlott fegyelmének helyreállítását 
tűzték ki célul. 

Április 11. az ö-tagú hadügyi népbiztosság meg
tiltotta, hogy a direktóriumok hadműveleti, szer
vezési és katonaközigazgatási kérdésekbe beavat
kozzanak, ápr. 18. pedig megszüntette a katona
tanácsokat és a katonai bizalmiférfi-rendszert 
s ehelyett a politikai megbízottak intézményét 
léptette életbe. Május 6. megszüntették a katonák 
parancsnokválasztó jogát, május 8. pedig minden
féle esküdtszék azonnali megszüntetése mellett 
a fegyelmi fenyítő hatalmat íijból visszaadták 
a parancsnokoknak. Ez már nyilt bevallása volt 
annak, hogy Pogány rendszere többé fenn nem 
tartható. 



Vörös háború 838 Vörös háború 



Vörös háború — 839 — Vörös háború 

Közben a román frontról, ahol az ellenség 
ápr. 16. erőteljes támadásba ment át, fenyegető 
hírek érkeztek. Ezeknek hatása alatt ült össze 
ápr. 19. a népbiztosok tanácsa, kimondván, hogy 
mindenkinek, aki Budapesten nélkülözhető, ki 
kell mennie a frontra. 

A románok előnyomulása. 
A románok ápr. 16. az 1. számú vázlaton lát

ható módon az egész fronton általános támadásba 
mentek át. A vörösök sehol sem fejtettek ki emli-
tésreméltó ellenállást és — a székelyeket kivéve — 
legnagyobbrészt szétfutottak. Ápr. 18. a vörös 
front már teljesen darabokra volt tépve. Ápr. 19. 
es 20. a románok a Királyháza—Szatmárnémeti-
Nagykároly—Székelyhíd—Nagyvárad—Tenke— 
Borosjeno—Pankota—Világos által jelölt vonalat 
érték el. Aromán fronton napról-naprarosszabbodó 
helyzet azt az elhatározást érlelte meg a tanács
köztársaság intézököreiben, hogy a hadműveletek 
vezetésére a ((Tiszántúli vörös hadseregparancs-
nokság»-ot szervezze. Ennek élére Böhm Vilmos 
került, aki Stromfeld Aurélt vette maga mellé 
vezérkari főnök gyanánt. Az újonnan megalakult 
hadseregparancsnokságnak egy másik számot
tevő tényezője, az arcvonal mögötti rend fenntar
tója és az esetleges ellenforradalmi mozgalmak
nak már csirájukban való elfojtója, Szamuely Ti
bor lett. Egyúttal a gyári munkásezredek állomá
nyából 16új zászlóaljnakfelállítását határozták el. 

Azonban a legnagyobb erőfeszítések dacára az 
űj hadseregparancsnokság sem tudott eredményt 
elérni. Kivéve a székely csapatokat, ameiyek 
Szatmárnémeti és az Ecsedi-láp körül időről-időre 
elég kemény harcokat vívtak, a többi csapatok 
ellenállás kifejtésére már egyáltalában nem 
voltak rábírhatók. Ápr. 23. hajnalban Debrecent 
is feladták. Ápr. 25. a székely hadosztály Nyír
egyháza tájékán két tűz közé kerülve, a romá
nokkal megegyezésre jutván, lerakta a fegyvert. 
Bőhm hadserege roncsainak a Tisza mögött, 
a Szolnok—Jászladány—Irsa—Cegléd—Kecskemét 
által jelölt területen való gyülekeztetését hatá
rozta el. 

Ilyenformán a románok ápr. végéig egész 
frontjuk mentén elérték a Tiszát, a csehek pedig 
balszárnyukat egészen a Sajóig tolták előre. 
Bőhmnek és Stromfeldnek a Sajó-vonal tartására 
irányuló erőlködései hiábavalóknak bizonyultak, 
mert az 1. hadosztálynak Sátoraljaújhely, illetve 
Tokaj környékén volt és ezzel a feladattal meg
bízott csapatai Tokajban a szigorú szesztilalom 
dacára a ((borospincéket feltörték, lerészegedtek 
ós garázdálkodtaka, a Miskolera beérkezett csa
patok pedig itt ugyanazt cselekedvén, vonakodtak 
Sajószentpéterre állásba menni, minek folytán 
Miskolcot sürgősen fel kellett adni, míg Buda
pesten nagy zajjal ünnepeltették a vörös májust. 
Már másnap a megrémült kormányzótanács meg
hagyta a hadseregparancsnokságnak, hogy paría-
mentairek útján azonnal lépjen érintkezésbe a 
csehekkel, románokkal ós dólszlávokkal, akiknek 
tudtára adandó, hogy a magyar kormány az en-
tent-tól már táviratilag békét kért. A parlamen-
tairek kiküldése megtörténvén, az egyik megbí
zott a románoktól válaszul hallatlan követelése

ket tartalmazó 15 pontot hozott el; a másik ki
küldöttnek a csehek azt felelték, hogy tárgya
lásra nincs szükség, mert a kormányok már 
megállapodtak egy délebbre fekvő, Borsodnyók— 
Bükkhegység gerince— Szarvaskő—Sírok—Mát
ragerinc—Vácig terjedő demarkációs vonalban, 
a szerbek pedig a vörös hadsereg küldöttével 
szóba sem állottak. 

Eközben azonban Kun Béla kitűnően működő 
külföldi kémjei útján máj. 2. megtudta, hogy az 
entent a románokat a Tisza mentén megállította 
és hogy egyelőre sem entent-csapatok beavat
kozásától, sem a szerbek és csehek támadólagos 
előnyomulásának folytatásától tartania nem igen 
kell. Erre a munkás- és katonatanács azonnal 
elrendelte a proletárság általános mozgósítását, 
Böhm pedig Gödöllőre visszatérve, nyomban tá
madást rendelt el az állítólag román kézbe ke
rült Szolnok visszafoglalására. Egyidejűleg a 
kormányzótanács az összes frontok részére a leg-
erélyesebb ellenállás kifejtését rendelte el. Nagy 
szorultságában és zavarában a hadseregparancs
nokság úgy vélte a reá nehezedő kérdést legjobban 
megoldhatónak, hogy a Tisza mentén Alpártól 
a Sajó beömléséig mindenütt csak felette gyenge 
megfigyelő és biztosító osztagokat, kb. 5 zászló
aljat hagyott hátra, a többi csapatokat pedig — 
egyelőre mintegy 12 zászlóaljat és 3—4 üteget — 
Rab Ákos parancsnoksága alatt a központias 
fekvésű Hatvan környékén gyülekeztette had
seregtartalék gyanánt. 

A fegyelemnek és rendnek aránylag gyors 
helyreállításához nagy mértékben hozzájárult az, 
hogy a hadvezetőségnek sok tapasztalt, hadviselt 
tisztet sikerült oly ürügy alatt megnyernie, hogy 
a tanácsköztársaság is egyik legelső kötelességét 
abban látja, hogy az országba betódult ellenséget 
kiverje. Hogy azonban ez csak hitegetés volt, 
legjobban abból tűnik ki, hogy Kun máj. 5. 
az összes szomszéd államokhoz jegyzéket intézett, 
amelyben kérte őket, ne lépjenek fel támadólag, 
mert hiszen a tanácskormány úgy is kész minden 
területi igényüket kielégíteni; neki csak az az 
egy kívánsága van, hogy a megmaradt területen 
a tanácskormány uralma biztosítva maradjon. 

Máj. 6. a kormányzótanács a működő hadsereg 
összes csapatai felett a parancsnokságot Böhm 
Vilmos népbiztosra ruházta, aki ezentúl mint a 
vörös hadsereg teljhatalmú főparancsnoka sze
repelt. A hadsereget az újonnan kinevezett 
főparancsnokság 3 hadtestre és 2 önálló had
osztályra tagozta. Az I. hadtest parancsnoka 
Vágó Béla, a II-iké Hamburger Jenő, a Ill-ikó 
Landler Jenő lett. 

A cseh hadjárat . 
Midőn a románok a Tisza mentén megállottak, 

egyidejűleg a csehek is beszüntették rendszeres 
támadásaikat, de azért kisebb előretöréseiket 
nem hagyták abba. így máj. 6. páncélvonatok és 
páncélautók segítségével megszállották Szé-
csényt, ép így tért" nyertek Salgótarján irá
nyában is, majd Pétervásárát és Szarvaskőt is 
hatalmukba kerítették. Ennek ellensúlyozására 
a vörös hadvezetőség máj. 6. a Hatvannál levő 6. 
hadosztályt Kisterenyére rendelte előre, melyet 
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aztán a 4. hadosztálynak is követnie kellett, máj. 
9. pedig elrendelte, hogy az 5. hadosztály összes 
nélkülözhető csapatait összegyűjtve, Apátfalvát 
vegye ismét birtokába, míg a 6. hadosztály Salgó
tarjánon át támadásba átmenve, északi irányban 
verje vissza az ellenséget. 

Eközben máj. 9-től kezdve mindsürüb ben jöttek 
a jelentések a franciáknak mind Zágráb, mind 
Szeged környékén észlelt készületeiről, minek 
folytán Kun, Böhm és Szántó népbiztosok máj. 
11. a gödöllői főhadiszálláson tartott tanácskozás 
eredményeként Stromfeld javaslatára elhatároz
ták, hogy a többi frontok lehető leggyengébb 
megszállvatartása mellett a főerővel a D u n a -
Tisza között előnyomuló ellenség ellen ellentá
madásba mennek át. Megjegyzendő, hogy az 
en tente ügyes tévhirekkel sokáig megtartotta a vö
rös hadvezetőséget ama tévhitben, hogy dél felöl 
valóban hatalmas támadás veszélye fenyegeti. 

Közben a 6. hadosztály azt jelentette, hogy a 
csehek Salgótarján környékéről Losone tájékára 
vonultak vissza, máj. 12. pedig azt jelentette, 
hogy a csehek mindenütt visszavonulóban vannak 
s a hadosztály csapatai Füleket és Rapot érték 
el. Ép így tért nyert a 6. hadosztálytól balra 
támadó 3. hadosztály is, ellenben a tőle jobbra 
álló 5. hadosztály arról tett jelentést, hogy Egert 
nem tarthatja, de Stromfeld támadást parancsolt, 
ami másnap megtörténvén, a csehek az első 
gyenge nyomásra Apátfalvára húzódtak vissza. 

Közben a csehek jelentékeny erősítések beve
tése mellett támadásba mentek át, amelynek 
folyamán legtovább előrejutott részük 19-én a. 2. 
számú vázlaton látható vonalig jutott előre, ami 
egyrészt Salgótarján helyzetét a lehető leg-
kritikusahbá tette ós másrészt a vörösöknek 
attól keletre húzódó, felette gyér vonalát is teljes 
áttöréssel fenyegette. Ámde a vörösök meglehe
tősengyenge ellentámadása elég volt ahhoz ,hogy a 
csehek ismét eredeti állásukba vonuljanak vissza. 
Erre Stromfeld, hogy az entente által május 20-ra 
hirdetett általános offenzívát megelőzze, 15. az 
1. és 5. hadosztályból alakított III. hadtesttel 
Miskolc környékének visszafoglalására nagyobb-
szabású támadás végrehajtását rendelte el. Egy
idejűleg a 4. és az arcvonalból kivont 6. hadosz
tályt máj. 18. Kecskemétre szállították, ahonnan 
az I. hadtestnek Félegyháza-Szeged irányában 
kellett volna az entente-főerővel szemben láma-
dólag előnyomulnia. A vörös hadsereg most már 
3 hadtestre és 8 hadosztályra tagozva, ismét 113 
zászlóaljat, 84 géppuskás századot, 8 lovas szá
zadot, 39 üteget, 16 műszaki és 8 repülőszázadot 
számlált a következő létszámmal: 51,586 puska, 
€82 géppuska, 870 lovas, 63 ágyú, 5 hegyiágyu, 
81 tarack, 6 nenéz löveg és 37 repülőgép. 

A háromnapi késedelemmel máj. 20. Miskolc 
felé megindított támadás szép sikerrel járt s a 
vörös csapatok máj. 22. Ónod—Zsolca—Sajószent
péter—Nádasd—Pétervására vonalában állottak. 

Máj. 25. tudomására jutott a vörös hadvezető
ségnek, hogy a francia-jugoszláv támadás kérdé
sessé vált. Erre Stromfeld az eredetileg a fran
ciák ellen szánt 4. és 6. hadosztály felhasználá
sával a csehek elleni támadásnak tüzzel-vassal 
való folytatását határozta el, mivégből az utóbb 

említett két hadosztályt nyomban Miskolc alá 
szállíttatta. 

Ez a támadás mindjárt az első napon, máj. 30., 
mint az a 2. számú vázlatból is kivehető, igen 
szép sikerrel járt. 

Máj. 31. a 3. hadosztály Losoncot, az 5-ik Rima
szombatot, a 10. dandár pedig Edelényt foglalta 
el. Jún. 2. a vörös hadsereg élei Érsekújvárt, 
Lévát, Vámosfalvát, Szendrőt és Göncruszkát 
érték el. A 3. dandár Erdőbényéig jutott, a 4. 
hadosztály pedig Tokaj és Bodrogkeresztur elfog
lalása után a románokat a Tisza keleti partjára 
vetette vissza, akik a tokaji hidakat maguk 
mögött felrobbantották. Jún. 4. a 4. hadosztály a 
Tiszán átnemkelhetvén,ismét Sátoraljaújhelynek 
vett irányt. Jún.5. a 3.dandár Sátoraljaújhely kör
nyékét, a 6. hadosztály Abaújvár—Nagyida vona
lát, a 39. dandár Rahót, 3. hadosztály egy különít
ménye Aranyosmarótot érte el. Jún. 6. a 16. gya
logezred Korponára és Selmecbányára, az egész 
hadművelet folyamán kiváló lendülettel előretörő 
6. hadosztály pedig Kassára vonult be. 

Kassa bevételével a hadseregparancsnok a 
csehek elleni hadműveleteket nagyjában befeje
zettnek tekintette. A vörösök vesztesége a csehek 
elleni támadás folyamán 1623 sebesültre és 2674 
betegre rúgott; az elesettek száma ismeretlen.' 
Ezzel szemben a minden harc küszöbén «ellógók» 
száma szinte hihetetlenül nagy arányokat öltött. 

Jún. 8. kapta meg a tanácsköztársaság Cle
menceau jegyzékét, mely parancsolólag követelte 
a csehek elleni további hadműveletek beszünte
tését, mire Kun válaszjegyzékében kiis jelentette, 
hogy «a magyar köztársaság kész a vórontásnak 
egyszer s mindenkorra véget vetni», de azért a 
támadó hadműveletek folytak tovább. Jún. 9. a 
6. hadosztály Eperjest, a 10. dandár Tornát, a 
65. dandár Szilice-Pelsőcz-Csetnek-Jolsva vonalát, 
a 39. dandár Hacsót érte el; a 80. dandár meg
kezdte előnyomulását Besztercebánya felé, az 1. 
dandár pedig a Léva ellen irányult koncentrikus 
cseh támadást visszaverte. Jún. 15. és 16-án a 
csehek gyenge ellentámadásba mentek át, de bár 
egyes helységeket visszafoglaltak, döntő sikert 
sehol sem értek el. Jún. 17. és 18-án az újonnan 
alakított V. hadtest elég kemény harcokat vívott 
a szintén támadásba átment szembenálló csehek
kel. A legerősebb küzdelem Léva birtoka körül 
fejlődött ki, mely város végeredményben a vörösök 
kezében maradt. Böhm jún. 22. Fellé tábornoktól 
felszólítást kapott, hogy az entente jún. 13-iki 
jegyzékében foglalt területeket haladéktalanul 
üríttesse ki. Ebből kifolyólag a hadseregparancs
nokság jún. 24. kiadta az ellenségeskedések be
szüntetésére vonatkozó parancsát. Ezen a napon 
hiúsult meg Budapesten a ludovikások részvételé
vel megkísérelt ellenforradalmi mozgalom. 

Időközben Pozsonyban az entente megbízottja, 
Mittelhauser francia tb. és a magyar tanácskor
mány megbízottja Ágoston Péter népbiztos kö
zött a kiürítés ügyében egyezmény jött létre. 

Júl. 1. Stromfeld otthagyta állását; utóda 
Julier volt vezérkari alezredes lett. Ugyanekkor 
tulajdonképen már Böhm is csak névleg volt a 
hadsereg főparancsnoka. Utóda Landler Jenő, a 
III. hadtest parancsnoka lett 
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A románok elleni t ámadó harc . 
Az új vezérkari főnök júl. 5. adta ki a további 

hadműveletekre vonatkozó intézkedést, mely sze
rint a hadsereg zömének a Tiszán átkelve, 

puskás századból, 1 repülőszázadból és 20J/a üteg
ből álló és 6673 puskát ós 71 löveget számláló 
tokaji, továbbá, a kettő között mintegy összekötő 
csoportot alkotó s é zászlóaljból, ugyanannyi 
géppuskás századból, V« lovas és 1 repülő szá-

«egyelőre a ránk erőszakolt demarkációs vonalig» 
kellett előnyomulnia. Ehhez 3 csoport alakít
tatott: a 44 zászlóaljból, ugyanannyi géppuskás 
századból, 4 lovas és 4 repülőszázadból, vala
mint 59 ütegből álló s 21,183 puskát és 210 löve
get számláló szolnoki, a 22 zászlóaljból, 21 gép-

zadból és 1 ütegből álló s 1712 puskát és 4 löve
get számláló poroszlói csoport. 

A fenti létszámok természetesen nagyobbára 
csak papiroson voltak meg és kivált ha ütközet 
volt kilátásban, hamarosan nagyon is megritkult 
az arcvonal. 
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A Tiszán júl. 20. mindhárom csoport aránylag 
könnyű szerrel kelt át. (Lásd a 3. sz. vázlatot.) 
A románok a békekonferencia intézkedésére való 
tekintettel, úgylátszik már nem számítottak arra, 
hogy a vörösök még tovább fogják a hadművele
teket folytatni s erejük legnagyobb részét aratásra 
és rekvirálási célokra a Tiszamenti demarkációs 
vonalnál jóval hátrább alkalmazták. B körül
ménynek volt köszönhető, hogy a vörös hadsereg 
júl. 24. délig, ahogyan a vázlatból is kitűnik, 
jókora tért nyert. B napon délben beállta nagy 
fordulat. A románok ellentámadásba átmenve, 
csakhamar az egész vonalon visszaszorították a 
vörös csapatokat a Tisza jobbpartjára. A kudarc 
hatása alatt Jidier vezérkari főnök lemondott 
ugyan állásáról, de az figyelembe nem vétetvén, 
mindvégig mégis ő vezette a hadmüveleteket. 
Egyébként a visszavonulás a románok felette 
tétova és tapogatódzó magatartása folytán tel
jesen simán és úgyszólván veszteségek nélkül 
folyt le. Csak júl. 30. keltek át jelentékenyebb 
román osztagok a Tiszán. Ezek visszaverésére 
a hadseregparancsnokság az összes rendelkezésre 
álló erőket ellentámadásra rendelte, de ennek már 
nem volt eredménye. Aug. 1. reggel Budapesten 
már városszerte beszélték, hogy miután a vörös 
arcvonal teljesen összeomlottba tanácskormány 
órái is meg vannak számlálva. És a d. u. 5 órára 
összehívott 500-as munkás- és katonatanács a ta
nácskormány lemondását tudomásul véve, a dikta
túra mellőzésével Peidl Gyula miniszterelnöksége 
alatt új kormányt alakított, melyben a hadügy
miniszteri tárcát s később az egész hadsereg fe
letti parancsnokságot is Haubrich József volt 
népbiztos vette át, de a sereg, parancsra többé 
nem hallgatva, hamarosan teljesen felbomlott. A 
Cegléd tájékán nagyszámban gyülekező vörös 
csapatokat a tisztek sietve lefegyverezték. 

Az üldöző román csapatok közül a 2. lovas had
osztály aug. 3. már Budapest előtt állott, aug. 4. 

d. u. pedig a román 1. vedászhadosztály csapatai 
szállották meg a magyar fővárost, véget vetvén 
a magyar bolsevista uralomnak. 
*Vrabély Armand, író, szül. Újszőnyön 1864 

nov. 11. Középiskoláit Budapesten a kegyesren
dieknél, jogi tanulmányait a budapesti egyete
men végezte, hol 1889. államtudományi dokto
rátust nyert. 1887-ben a honvédelmi minisztérii .i 
fogalmazói karába lépett s onnan 1923. mint 
helyettes államtitkár ment nyugalomba. írói mű
ködését a Fővárosi Lapoknál kezdte. Humoros 
tárcákat irt a budapesti és vidéki lapokba s ezek 
egy része három kötetben Kacagtató történetek: 
Vígabbnál vígabb históriák és Jókedv címmel 
jelent meg. Áz Uránia tudomán5^os színházban 
1912. A mi legdrágább kincsünk c. darabját ad
ták, írt egy humoros ifjúsági könyvöt is: Gsudri-
budri Muki úrfi kópéságai címmel. 

Vrbanic (ejtsd:—ics) Ferenc, horvát statisztikus, 
szül. 1847., megh. 1909. A zágrábi egyetem tanára 
lett. Horvátország statisztikájáról irt tanulmá
nyai alapvetőek. 

•Vulkáni szigetek. 1923 márc. 8. két vulkáni 
sziget keletkezett a Délkínai tengerben 10° 10' 20" 
É.-i szélesség és 109° 0' 10" Gr. K.-i hosszúság, 
illetve 10° 8'"12" E.-i szélesség 109° 0' 30" Gr. K.-i 
hosszúság alatt f eküsznek. 

•Vulpanser (állat), az ásólúd újabban haszná
latos tudományos nemi neve. B nembe tartozik a 
bütykös ásólúd (V. tadorna L- = Tadorna 
tadorna L.) és a vörös ásólúd vagy rozsdás réce 
(V. casarca i. = Tadorna casarca L.) L. 
Tadorna. (XVII. köt.) 
*Vu-Pei-Fu, kínai tábornok, szül. Santnngban 

1873. A Juansikkáj halála utáni forradalmak ide
jén nagy jelentőségre tett szert mint a pekingi köz
társasági kormányfővédelmezője. Csang-Cso-Lint 
1922-ben megverte, de 1924-ben őt űzte el Csang-
Cso-Lin. Később újra nagy szerepet játszott, de 
a kantoni hadsereg 1926. és 1927-ben legyőzte. 

w. 
Waco, város Texas északamerikai államban, 

(1922) 38,500 lak. 
*Walden, Herwerth, német expresszionista író, 

szül. Berlinben 1878 szept. 16. Folyóirata, a ber
lini Sturm, az expresszionista művészet legvég-
letesebb, legexaktabb irányának a szócsöve. 
Ugyancsak e művészetet szolgálják a W. alapí
totta Sturm-kiadóvállalat, Sturm-iskola (utóbb 
főiskola), Sturm-szinpad, elméleti, kritikai, pro
paganda-művei. 

Walko Lajos, államférfiú, 1926 okt. kereske
delmi miniszteri állásától felmentették és külügy
miniszterré nevezték ki. 
*Walleshausen Zsigmond (cselényi és wálles-

hausewi), festő, szül. 1888. Bécsben 1920., Buda
pesten a Belvederében 1922. rendezett gyűjtemé
nyes kiállítást. Linoleummetszeteivel is sikert 
aratott. 

*V/arga Kálmán, ornitológus és író, szül. 
Budapesten 1881 aug. 6. Mint állami tisztvi
selő a Mezőgazdasági Múzeumban és a föld-
mívelésügyi minisztériumban teljesített szol
gálatot. 1922-ben a Magyar Kir. Madártani Inté
zethez nyert meghívást, melynek már 1905 óta 
munkatársa volt. Egyike a legjobb madárismerők
nek. A kísérleti ornitophaenológia terén eredmé
nyes madárgyürűzési munkálataival számottevő 
sikereket ért el és a madárbiológiai megfigyelé
sekben is élesszemü búvárnak bizonyult. Termé
szettudományi folyóiratok, vadászati szaklapok 
és napilapok munkatársa. Értékesebb dolgozatai: 
Magyar madár-nomenclatura (Vadászlap, 1906); 
A magyar ornisz reorganizált nomenclaturája 
(Magyar Erdész, 1906—1907); Adalékok Buda
pest omiszához (Aquila, 1920); Madárvonulási 
adatok Magyarországból (u.o. 1922,1923-1924. 
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1925—1926); A pásztormadár Magyarországon 
(Növényvédelem 1925); Gazdasági madártan és 
gyakorlati madárvédelem (1926). 
*Webster, 1. Daniét, amerikai államférfiú, 

szül. Salisburyben, 1782 jan. 18., megh. marsh-
fieldi birtokán 1852 okt. 24. Ügyvéd volt s 
1812. a kongresszus, 1827-től a szenátus tagja. 
Kétszer volt külügyminiszter (1841—1843-ig és 
1850-től haláláig). Amerika legnagyobb politikai 
szónokának tekintik. Főképen W.-nek köszön
hető, hogy az Egyesült-Államok kormánya ki
szabadíthatta Kossuth Lajost és társait kis
ázsiai internáltságukból s amerikai hadihajón 
New Yorkba szállíthatta őket. Valamivel előbb 
nyilvánosságra jutott, hogy az amerikai kor
mány 1849. Mann Dudley Ambroset mint titkos 
megbízottat küldötte Magyarországba, aminek 
folytán Hülsemann lovag, az osztrák diplomá
ciai ügyvivő Washingtonban arrogáns és fenye
gető hangú jegyzékben utólagosan óvást emelt 
Mann küldetése ellen. W. válasza a jegyzékre 
Hülsemann-letter néven ismeretes a diplomácia 
történetében és klasszikus kifejtése az amerikai 
kormányzati elveknek. W. igen erélyesen utasí
totta vissza Ausztria tiltakozását, védelmébe 
vette Kossuthot és hozzátette, hogyha az osztrák 
kormány tényleg úgy bánt volna az amerikai 
kormány megbízottjával, mint kémmel, az Egye
sült-Államok népe megkövetelte volna kormá-
nyától,hogyAusztriánaköztársaság egész száraz
földi és tengeri hatalmával a sértést megtorolja. 
A Hülsemann-letterben és W.-nek a görög szabad
ságharcról 1821. mondott képviselőházi híres 
beszédében kifejtett elvek szolgáltak Kossuth 
amerikai programmjának alapjául. (A levél teljes 
szövege magyarul Kossuth L. Irataim, III. köt.) 
V. ö. Gurtis, Life of W. (1870); Van Tyne, Tho 
letters of W. (1903); Eugene Pivány, W. and 
Kossuth (1909); Pivány Jenő, Amerika és Ma
gyarország követei 1849. és a Hülsemann-levél 
története. (Budapesti Szemle, 1907). 

2. W-, Pichard Everard Alverstone, lord, 
megh. Cranleighben 1915 dee. 15. 

•Wedgewood (ejtsd.-vedzsvúd), Josiáli Clement, 
angol politikus, szül. 1872. a világháborúban 
mint ezredes Mezopotámiában harcolt. A leszere
lés után munkáspárti programmal képviselő, 1924. 
a MacDonald-kormány tagja lett. Több jelenté
keny politikai irata van, melyek főkép a földadó
val foglalkoznak. Magyarországon is meg
fordult 1920., mint a munkáspárt bizottságának 
tagja. Küldetéséről részletes jelentést tett közzé. 
Mint képviselő, az alsóházban több izben felszólalt 
Magyarország érdekében. 

Weiskirchner, Richárd, báró, osztrák politi
kus, megh. 1926 ápr. 30. 

•Weissmahr József, mérnök, a műszaki tudo
mányok doktora, műegyetemi tanár, szül. Bécs
ben 1875., megh. Budapesten 1922 dec. 17. A mű
egyetemet Budapesten végezte. 1904—1905-ben 
Kovács-Sebestyén Aladár műegyetemi tanár vál
lalati irodájában működött. 1908-ban a kir. József 
műegyetem megbízásából a berlini és drezdai 
vízépítéstani laboratóriumokat tanulmányozta. 
1913—1920-ig a kir. József műegyetemen a 
geodézia elemei című tantárgy meghívott elő

adója volt, 1921. pedig a vízépítéstani tanszék 
nyilvános rendes tanárává nevezték ki. Főként 
vízmennyiségmérésekkel, valamint elméleti és 
kísérleti vízmérési tanulmányokkal foglalkozott. 
E tárgykörből tanulmánya: Vízsebességméré-
seink hibái és a csökkentésiikre, vagy kiküszö
bölésükre szolgáló módszerek és eszközök. 

*Weisz,í. Fülöp, közgazdász, felsőházi tag,szül. 
Budapesten 1859 dee. 31. A kereskedelmi akadé
miát Drezdában végezte; 1882. a Pesti Magyar 
Kereskedelmi Bank szolgálatába lépett, 1887. 
aligazgató, 1889. Igazgató, 1911. a bank vezér
igazgatója lett. Lánczy Leó elhunyta után 1921. 
a bank elnökének választották, a Magyar Nem
zeti Bank megalakulásakor 1924. annak főtaná
csosa lett. Több pénzintézet ós iparvállalat elnöke. 
1927. a felsőház tagjának nevezték ki. 
*2. W. Miksa, zsidó teológus, pesti rabbi és az 

OrszágosRabbiképzőIntézettanára, szül. 1872okt. 
22. A Machsor Viiry szerkesztése és szerzője 
(1895) e. mű ve pályadíjat nyert A Ma gyár Tud. Aka
démia megbízásából szerkesztette a Kaufmami-
könyvtár katalógusát (1906). Irodalmi munkássá
gátösszeállította Zsoldos Jenő: Harminc év Isten 
szolgálatában címmel. Tankönyvein és érteke
zésein kívül önálló művei: Etika a talmudban 
(2 köt., Hevesi Simon és Blau Lajos társaságá
ban, 1920); Zsidó etika (1923); Geniza-Frag-
mente I. (1924.) 

* Weizmann, Ghaim, angol kémikus, szül. Motel
ban (grodnói kormányzóság) 1874 nov. 27. Berlin
ben tanult és előbb Genfben, majd Manchester
ben lett a biokémia tanára s az ottani laborató
rium igazgatója. Tudományos művei szakfolyó
iratokban jelentek meg. 1914-ben elnöke lett a 
cionista szervezetnek s ő kezdeményezte, hogy 
Palesztina angol védelem alatt zsidó nemzeti 
állammá alakuljon. 

Werner Gyula, regényíró és publicista, volt 
országgyűlési képviselő, megh. Budapesten 1926 
okt. 29. Utolsó regényében, a Pipavsszinii dol
mányban Ferenc császár uralkodásának idejéből 
azt a kort eleveníti meg, amikor Metternich ha
talma leáldozóban volt. A kitűnő korrajzba egy 
romantikus és kedves szerelmi történetet illeszt. 
Utolsó munkája egy nagyobb verses elbeszóló 
regény, amelyen az utolsó órákig dolgozott. Egy-
egy részét a halála utáni napon mutatták be a 
Kisfaludy-Társaságban. V. ö. Szász Károly, tjj 
regény régi írója (Budapesti Hirlap, 1924). 
*Wesermünde, város Hannoverban, 1925. ala

kult Geestemünde és Lehe egyesüléséből. 
•Weygand, Max, francia tábornok, szül. Brüsz-

szelben 1867 jan. 21. A st. cyri tisztiiskola elvég
zése után a vezérkarhoz került s a világháború
ban Foch tábornagy hadsegéde volt. 1918-ban 
vezérkari főnök lett Foch alatt. Ő irányította ké
sőbb a lengyelországi hadműveleteket s megáhí
totta Varsónál az orosz vörös sereget 1920 dec. 
Missziója teljesítése után a legfelsőbb haditanács 
tagja s a rajnai megszálló csapatok parancsnoka, 
majd 1923—24. Sziria főbiztosa volt. 

Wieser, Friedrich, báró, osztrák nemzetgaz-
dász, megh. St.-Gilgenben 1926 júl. 23. 

Wilson, Henry Hughes, sir, angol tábornok, 
megh. Londonban 1922 máj. 31. Ír merénylők 
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lőtték le. A háború után báró, tábornagy, vezér
kari főnök, majd képviselő lett. 

Wolkenberg Alajos, egyet, tanár, a Pázmány 
Péter tud. egyetem a felsőház tagjának választotta. 

*Wonascek, A. Antal, asztronómus, szül. Lib-
linben (Csehország) 1871., megh. 1902. Eperjesen 
végezte középiskoláit, majd a budapesti egyete
men tanult. Bölcsész-doktor és gimnáziumi tanár 
lett. Tanári állása mellett a kiskartali Pod-
maniczky-féle csillagvizsgáló állomás obszer-
vátora volt. Több értékes szakmunkát hagyott 
hátra: A világegyetem mechanikája; Az utolsó 
15 év az üstökösök történetéből (1880—1895); 
Szélsebességmérések Kiskartálon 1894 június 
havában; Az emberi értelem evolutioja; A 
Jupiter felületi képződményeinek periodicitása; 
A Saturnus gyűrűrendszerén mutatkozó concav 
árnyék periodicitása ; Astronomia. 

*Wood (ejtsd: vúd), Leonard, amerikai tábornok, 
szül. Winchesterben 1860 okt. 9. Előbb orvos 
volt, de a spanyol-amerikai háborúban Roosevelt 

Yeats (ejtsd: Jétsz), William Butler, ír-angol 
költő. Az új-kelta iskola és az ir színház meg
alapítója volt. 1924-ben a Nobel-díjjal tüntették 
ki. Több költeménykötete jelent meg, írt továbbá 

Zadravecz István, felszentelt püspök, szül. 
Csáktornyán 1884 jún. 20. Miután belépett a 
Szent-Ferene-rendbe, a teológiát Rómában vé
gezte. Visszatérve, a rendben teológiai tanár lett, 
majd Szegeden házfőnök. Mint kiváló egyházi szó
nok nagy népszerűségre tett szert. 1919-ben a sze
gedi ellenforradalmi kormányt támogatta, a nem
zeti hadsereggel a Dunántúlra vonult. 1920-ban 
a honvédség róm. kat. tábori püspökének nevez
ték ki, ugyanaz évben Budapesten fölszentelték. 
Szervezte a honvédlelkészséget, a helyőrségi 
templom mellett felállíttatta a magyar történe
lemben oly nevezetes szerepet vitt Kapisztrán 
Szent-János szobrát, akiről Kapisztrán címmel 
történelmi színmüvet is írt, amely 1921. került 
színre a Fővárosi Nyáriszinházban. Belekeverték 
a frankhamisítási perbe (1. XX. köt.), de a bíró
ság fölmentette. Ezután visszavonult. 
*Zaghlul, Szaad, pasa, egyiptomi államférfiú, 

szül. Ibianban 1860. A kairói egyetemen tanult, 
ügyvéd lett és korán résztvett a nemzeti moz
galmakban. 1906-ban közoktatásügyi miniszter, 
majd a törvényhozó testület alelnöke lett. A háború 
után a függetlenségi mozgalom élére állott s 
Egyiptom függetlenségének elismertetése céljá
ból Londonba utazott, azonban az angolok Máltába 
deportálták. 1921-ben visszatért Egyiptomba, ahol 
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tábornokká nevezte ki. 1899-ben Cuba kormány
zója, majd a Filippi-szigetek parancsnoka, 1910. 
az Egyesült-Államok vezérkari főnöke volt. 1921. 
a Fillippi-szigotek kormányzója lett. Mint ka
tonai szakíró is jelentékeny. 

Wooldridge, H. Mlis, angol zenei író, megh. 
Londonban 1917 febr. 13. 

*Worms, Benée, francia szociológus, szül. 
Rennesben 1869 dec. 8. Jog- és természettudomá
nyokat tanult. 1893-ban megalapította az Institut 
Internationale de Sociologiet, 1895. pedig a Société 
de Sociologiet. Az Institute és számos akadémia 
tagja, a Sorbonne-egyetem tanára. Szerkesztője 
a Revue internationale de Sociologie-nek és a 
L'année sociologiquenek. Fontosabb munkái: 
Organisme et société (1896); La science et l'art 
en économie politique (1896); Philosophie des 
sciences sociales (1903—1907); Socioloeie (német 
ford., 1926). 

Württemberg, német állam (1. XIX. k.), (1925) 
2.579,453 lakossal. 

színműveket, prózai munkákat, valamint értékes 
tanulmányokat. 

Ypres, John Denton Pinkstone French, earl. 
1. French. (XX. köt.) 

a szélső nemzetiségiek élére állott, amiért ismét 
deportálták, de a mozgalmak miatt kénytelenek 
voltak 1924. kiengedni s Z. pártja az 1924-iki vá
lasztásokon többségben került be a parlamentbe, 
mire miniszterelnökké nevezték ki. Sir Lee Stack 
szirdár meggyilkolása után az angolok lemon
dásra kényszerítették. 

Zagreb = Zágráb. 
*Zajcev, Borisz Konstantinovics, orosz író, 

szül. 1881. Regényeiben a mélységes orosz sze
retet és megbocsátás melege és romantikus 
melankóliája nyilatkozik meg. Legszebb kötetei: 
Hidegvér; Álmok; Agraféna története. 

ZSlau = Zilah. 
Zangwill, Israel, angol író, megh. Londonban 

1926 aug. 1. 
Zechmeister László, kémikus, újabb munkái: 

Bevezetés a iitrimetriába (Pécs 1925); Niels 
Bohr (A gondolat úttörőiben, Budapest 1925). 

•Zeeman-jelenség. 1896-ban fedezte fel Pieter 
Zeeman amsterdami egyetemi tanár a róla elne
vezett jelenséget, mely abban áll, hogy ha a 
fényforrás, mely egy színképvonalat kibocsájt, 
egy erős elektromágnes pólusai közötti mág
neses erőtérbe kerül, akkor a színképvonal több 
különböző hullámhosszúságú összetevőre bomlik. 
Normális a Z. akkor, ha egy színképvonalból 

Y. 

Z. 

Í5 
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mágneses térben az erővonalakra merőlegesen 
nézve (tranzverzális jelenség), három színkép
vonal keletkezik (triplet), az erővonalakkal pár
huzamosan nézve (longitudinális jelenség) kettő 
(dublet). A tranzverzális triplet középső szín
képvonala a mágneses tér nélküli vonal helyén 
van, a másik kettő tőle jobbra és balra egyenlő 
távolságban. Ezek a színképvonalak egyenesben 
vannak polározva. A longitudinális dublet két 
•összetevője ugyanott van, ahol a tranzverzális 
triplet két szélső összetevője. A dublet-összetevők 
távolságának fele a mágneses fel borítás. A mág
neses felbontás nagysága a Lorentz-féle elektron
elmélet szerint arezgések v frekvenciájában mérve 

H e 
<rv=- , hol H a máaneses tér erőssége, c a 

2c m 
fénysebesség és — a színképvonalat kisugárzó 
rezgő elektron fajlagos töltése (1. Katódcsövek^X. 
k.). A dv felbontást optikai rács segítségével, vala-

Q 

mint a H mágneses térerősséget megmérve, — 
kiszámítható. Azt az igen nevezetes dolgot tapasz
talták, hogy a normális ZeáWiaK-felbontásoktól 
levezetett — értékek egyeztek azokkal az érté

in 
kekkel, melyeket Kaufmann lassú katódelektro
nokon meghatározott. Az elektron tehát a legkü-
lönbözőbb^'elenségokben jól definiált individuum
nak mutatkozott és ez az eredmény egyszersmind 
nagy mértékben fokozta az elasztikus fényf orrás-
mod'ell (l.Élekronelmélet, XX. k.) iránti bizalmat. 
A további kutatás azonban azt mutatta, hogy a 
színképvonalak zöme mágneses térben anomáli-
san viselkedik, vagyis úgy a longitudinális, mint 
a tranzverzális jelenségben kettőnél, illetőleg 
háromnál több összetevőre bomlik. Ilyenek külö
nösen a sorozatokban összefoglalt színképvona
lak (1. Színképvonalsorozatok, XX. k.). Az ano
mális felbontások a mágneses összetevők száma 
szerint kvartettek, kvintettek stb. Vannak 17, 
19 összetevőre bomló színképvonalak is. Az 
.anomális Z.-ről a Lorentz-féle elektronelmélet 
nem tudott keresetlenül beszámolni. Az anomális 
felbontásokat jellemzi egyrészt a Runge-féle sza
bály, mely szerint az anomális mágneses össze
tevők távolsága a térnélküli vonal helyétől a 
normális felbontás kicsiny (h) tört részének, ki
csiny (k) egész számú többszörösei, tehát az ano-
malis felbontás -r du, másrészt a Preston-féle töt-

h 
vény, mely szerint egy színképvonalsorozat vala
mennyi vonala ugyanazon típusú mágneses fel
bontással bír és ugyanez érvényes a rokon, vagyis 
a periodikus rendszerben ugyanazon oszlopban 
egymás alatt álló elemek színképvonalaira nézve 
is. Az anomális .Zeman-f elbontás igen nagy mág
neses terekben átmegy a normális típusba; ez a 
Faschen-Back-jeileriség. V. ö. Pogány, Az elektro
mágneses tér (Budapest, 1926). 

*Zeiss-planetárium, optikai planetárium. Egy 
kb. 25 m. átmérőjű, i'élgömbalakú vetítő ernyő 
középpontjában van elhelyezve az ábrában lát
ható vetítőkészülék, mely a csillagos eget e ve
títőernyő kupolájára vetíti. A súlyzóalakú ké-

Zeiss-planetárlum 

szülék (1. az ábrát) két gömbje az álló csilla
gok vetítésére szolgál, a két gömböt összekötő 
hengeralakú részben vannak a Nap, a Hold 
és a bolygók vetítésére szolgáló készülékek. Az 
egyes égi testek mozgásának létesítése úgy tör
ténik, hogy megfelelően változtatják e vetítőké
szülékek optikai tengelyeinek irányítását. A 
készülék arra szolgál, hogy az égi testeket és 
azok látszólagos mozgását úgy állítsa szemünk 
elé, ahogy azt a valóságban is látjuk, avval az 
egyetlen különbséggel, hogy a mozgások meg
felelő berendezésseFa valóságosnál gyorsabban is 
lefolytathatók, hogy áttekinthetőbbek legyenek, 
így pl. úgy az egész égbolt napi mozgása, mint a 
bolygók évi mozgása néhány perc, illetőleg néhány 
másodpere alatt lepergethető. Az álló csillagok 

közül 5400 van felvéve, nevezetesen mindazok, 
melyek kedvező atmoszférikus viszonyok mellett 
szabad szemmel megpillanthatok. Ezek kb. 40 
diapozitiv-lemezen vannak ábrázolva. E lemezek 
a vetítő felső és alsó gömbjón elhelyezve, egy-egy 
Tessar-objektivvel vetítődnek a kupolára. Vau
nak azután külön vetítőkészülékek a tejút, a köd
csillagok, a fontosabb csillagképek nevei, az égi 
koordinátarendszernek stb. vetítésére. A készülék, 
mely W. Baersfeldnek, a jénai Zeiss-cég egyik 
igazgatójának szabadalma, bármilyen szélességi 
fokon használható, kocsira van szerelve és a leg
különbözőbb asztronómiai demonstrációkra hasz
nálható. Eddig már 11 német városban állítottak 
fel Z.-t. Az említett vetítők tengelyeit irányító 
mechanizmusok f ogaskerókáttótellel vannak kap
csolva úgy, hogy ha egy dátumra a vetítőten
gelyek be lettek állítva, minden más dátumra 
nézve az irányítás automatikusan megy. A ké
szülék által mutatott égbolt-konstelláció dátumát 
egy számlálószerkezet szintén az égre vetíti. A 
készülék előre-hátra 5000 esztendőt jár és a 
Kr. e. 3000-től Kr. u. 7000-ig terjedő időt öleli fel. 
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Zell, Theodor, zoológus, megh. 1924 aug. 24. 
Zempléni Árpádné, Révész Anikó, zongora

művésznő és zeneszerző, megh. Budapesten 1926 
okt. 23. 

Zemun = Zimony. 
Z e r d a , 1. Sivatagi róka (XVI. k.). 

•Zilahi György, felsőkereskedelmi iskolai igaz
gató, szül. 1863 ápr. 24. Hosszú ideig működött 
mint kereskedelmi iskolai tanár Pancsován és 
Brassóban, 1917. Budapestre helyezték át, egy
szersmind, mint főtitkár, szekesztette a Kereske
delmi Szakiskolai Tanárok Egyesületének folyó
iratát, a Kereskedelmi Szakoktatást, valamint 
egy ideig a Turisták Lapját. írt kereskedelmi 
iskolai tankönyveket. 

Zilahy Lajos, Író, újabb drámái: A házasság-
szédelgö (Nemzeti Szinház, 1926); Fehér Szarvas 
(u. o., 1927). 

Zilina = Zsolna. 
•Zimmermann, Wilhelm, német költő és tör

ténetíró, szül. Stuttgartban 1807 jan. 2., megh. 
Owenben 1878 szept. 22. Tübingenben tanult 
teológiát és 1847. Stuttgartban lett tanár. Az 
18484ki frankfurti nemzetgyűlésen a baloldali 
szabadelvűek egyik legkiválóbb tagja volt. Ké
sőbb ismét visszatért a papi pályára. Költemé
nyeken kívül sok történelmi munkát írt, melyek 
közül legismertebbé tette magát Gesch. des gros-
sen Bauernkrieges (1856) c. munkájával, mely 
számos kiadást ért. 

•Zimmern, Heinrich, német assziriológus, szül. 
Grabenban 1862 júl. 14. Előbb Halléban, majd 
1894 óta Lipcsében egyetemi tanár. Művei: Ba-
bylonisehe Busspsalmen (1885); Beitrage zur 
Kenntnis der babylonisehen Religion (1896— 
1901); Keilinschriftsn und Bibel naeh ihrem re-
ligionsgesehichtlichen Zusammenhang (1903) ; 
Zum Streit um die Christusmythe (1910). 

Zolnai Gyula, nyelvész, 1898—1906. az Aka
démia Szótári Bizottságának előadója s az új Nagy 
Szótár szerkesztője volt. E föladatkörböl való 
levelező tagsági székfoglalója, Az új Nagy Szó
tár föladatáról (1899). 1908-ban a Finnugor Tár
saságnak (Suomalais-ugrilainen Seura), 1918. 
pedig a Finn Irodalmi Társaságnak levelezőtagja 
ett. 1923—1925-ig a pécsi Országos Középisko

lai Tanárvizsgáló Bizottság elnöke volt. 1923-ban 
Finnországban a Suomalaisuuden Lutto nevű 
társaságban előadást tartott (megjelent a társaság 
Suomalainen Suomi nevű kiadványában). Neve
zetesebb nyelvészeti munkái még: Szómagyará
zatok (Budapest 1890); Mátyásföld nyelvjárása 
(u. o. 1891); A -si képző eredete (1920, Akadémia) 
és Mondatátszövődés (1926, akadémiai rendes 
tagsági székfoglaló). Számos finnből való műfor
dítása jelent meg (Somkuthi néven) a Kisf aludy-
Társaság Évlapjaiban, a Budapesti Szemlében ós 
más folyóiratokban meg hírlapokban. 

*Zombory Andor, tanár, író, szül. Megyaszón 
1877., Z. Gedő (XIX. köt.) teológiai író fia. Egye
temi tanulmányait Budapesten és Parisban vé
gezte, azután Aradon, majd Budapesten lett tanár. 
Szerkesztette az Aradi Közlöny c. napilapot és a 
Kölcsey Egyesület Évkönyvét (1916—1918). Ön
álló művei: A művész egyénisége (1899);ifjú
ságom (költ., 1903); Szegedy Bóza (1905); Dj élet 
(versek, 1916); Leányverseny (pályadíjnyertes 
szinmű, 1917). 

Zumbusch, Ludwig von, német festő, megh. 
Münchenben 1927 márc. 1. 

•Zűrjén autonóm terület, v. Komi, Szovjet-
Oroszország É.-i részén, a Pecsora-folyó mellett, 
1921 óta autonómiával, de erős függőségben a 
moszkvai szovjettől. Fővárosa Vstsyszolszk. 

Zvolen = Zólyom. 
*Zweig, Arnold, német író, szül. Glogauban 

1887 nov. 10. Elbeszélő prózáját virtuóz, de min
den hatást tudatosan, hidegen mérlegelő stílus
művészet jellemzi (Novellen um Claudia, 1912), 
csak lassankint szabadul fel az érzés és szenve-
dólyfesztelenebbközvetítésére(Geschichtenbuch, 
1916; Gerufene Schatten, 1923; Frühe Fáhrten, 
1925; Der Regenbogen, 1926). Sokat foglalkoz
tatja a zsidóság problémája. Dramatizálja a zsidó 
történet egyik heroikus korszakát (Abigail und 
Nabal, 1912) s a tiszaeszlári vérvád pőrét (Ritual-
mord in Ungarn, 1915; a 18. kiadás óta ilyen 
címen: Die Sendung Semaels, 1920). Legújabb 
drámája: Die Umkehr des Abtrünnigen (1925). 
Essayi: Das ostjüdische Antlitz (1920); Lossing, 
Kleist, Büchner (1926); Das neue Kanaan (1925); 
Brennendes Bilderbuch (1926). 

Zs. 
•Zsák Hugó, mérnök, nyugalmazott miniszteri 

tanácsos, szül. Temesvárt 1844 febr. 11., megh. 
Budapesten 1915 nov. 12. A műegyetemet Budán 
végezte. Tanulmányai befejeztével 1867. a köz
lekedésügyi (mostani kereskedelemügyi) minisz
térium szolgálatában kezdte meg működését. 
1871-ben a budapesti Dunaszabályozó Felügyelő
ségnél tevékeny részt vett a budapesti és buda
pestalatti Dunaszakasz szabályozási és rendezési 
munkálatainál. Vezetése alatt épült a soroksári 
Dunaágat elzáró gubacsi gát a háromnyilású 
hatalmas táplálózsilippel és a Nagy-Duna felőli 

párhuzamos művel. 1875-ben a budapesti magyar 
kir. folyammérnöki hivatal vezetője lett. 1879-ben 
főmérnökké, 1886. középitészeti felügyelóvé és 
a műszaki tanács tagjává nevezték ki. 1887-ben 
műszaki tanácsos, 1890 óta a földmívelésügyi 
minisztériumban a budapesti Dunaszakasz kerü
leti felügyelője lett. Az ő nevéhez fűződik a 
Margit-híd feletti baloldali és az Erzsébet-híd 
alatti jobboldali rakodópartok kiépítése. 1894-ben 
osztálytanácsos lett, 1908.40 évi állami szolgálat 
után, mint miniszteri tanácsos vonult nyuga
lomba. 
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*Zsámboki fSchambaeh) Gyula, klasszikus 
filológus, szül Kassán 1860 jan. 23., rnegh. Rá
baszentmártonban 1919 szept. 4. A budapesti 
egyetem bölcsészeti fakultásának elvégzése után 
Selmecbányán, Kaposváron, majd a budapesti I., 
később a II. kerületi katolikus gimnáziumban 
tanárkodott. Számos tanulmányán kívül neveze
tesebb művei: Magyarázatok a Franklin—See-
mann-féle művészettörténeti faliképekhez(STész, 
1903, 1906 és 1912); A görög művészet kiválóbb 
alkotásainak ismertetése (1904); A római mű
vészet (a Beöthy-f éle Művészettörténetben, 1905); 
.•1 gót építészet története (1906); Az izlam mű

vészete (1909) stb. Iskolai használatra kiadta 
Cicero több beszédét. 
*Zsigmondy Richárd, kémikus, szül. Bécsben 

1865 ápr. 1., magyar családból. Bécsben és Mfln-
chenban tanult, 1908. a göttingeni egyetem tanára 
lett. Tudományos dolgozatai a kolloidkémia kö
rébe vágnak. Munkásságáért 1925. elnyerte a 
kémiai Nobel-díjat. 

Zsitvay Tibor, 1926 okt.-ben a nemzetgyűlés 
elnöke lett, ugyancsak elnöke 19^7. az ország
gyűlés képviselőházának. 

Zsoit Béla, író, újabb müve: Házassággal 
végződik (reg., 1926). 
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Agner Lajos dr. (keleti nyelvek). 
Aigner Dezső (telefon). 
Áldásy Antal dr. (genealógia ós heraldika). 
Alexander Bernát dr. (filozófia). 
Alexics György dr. (román nyelv és irodalom). 
Alkér Kálmán dr. (békeszerződés, nemzetközi jog). 
Angyal Dezső (kertészet, gyümölcsészet). 
Angyal Pál dr. (büntetőjog, bűnvádi eljárás). 
Antal Géza dr. (hollandi nyelv ós irodalom). 
Asztalos Jenő dr. (békeszerződés, nemzetközi jog). 
Bajza József dr. (horvát ügyek). 
Bakó Gábor (rovartan). 
Bálás P. Elemér dr. (büntetőjog). 
Balassa József (szabadkőművesség). 
Ballagi Aladár dr. (magyar történelem). 
Balog Emil (hegyi vasutak). 
Balogh Annin (vasúti műhelyek). 
Balogh Bálint (vadászat). 
Balogh Lóránd (építészet). 
Bán Aladár dr. (folklóré). 
Bányász Béla (vasút). 
Bányász László dr. (dohányjövedék). 
Bartha Richárd dr. (magánjog). 
Bartucz Lajos dr. (antropológia). 
Bénárd Emil dr. (közjog, magánjog). 
Benisch Arthur dr. (pedagógia). 
Bónyi Károly dr. (postaügy). 
Berinkey Dénes dr. (nemzetközi jog). 
Bodnár Gyula dr. (térképek). 
Bodroghy József dr. (pénzügy). 
Bonkáló Sándor dr. (északi szláv nyelvek és 

irodalmak). 
Börcsök Andor dr. (birtokrendezés, földbirtok

reform). 
Breit József (hadtudomány). 
Breuer Szilárd (tűzoltás). 
Bud János dr. (statisztika). 
Bund Károly (erdészet). 
Oholnoky Jenő dr. (ált. és leíró földrajz). 
Csamprág István (gör.-kel. teológia ós egyházi 

ügyek). 
Császár Elemér dr. (magyar irodalomtörténet). 
Császár Károly dr. (magánjog, jogi életrajzok). 
Csekey István dr. (pragmatiea sanetio). 
Csengeri János dr. (klasszika filológia). 
Csiba Vince (telegráf). 
Csűrös István (ref. egyházi ügyek). 
Dalmady Ödön (vasúti berendezések). 
Dalmady Zoltán dr. (fizikai gyógyítás). 
Dán Leó (szücsipar). 

Demóny Károly (posta- és távirda-ügy). 
Divald Kornél (iparművészet.) 
Éber László dr. (művészettörténet). 
Bdvi Illés Aladár (vas- ós fémipar). 
Edvi Illés Károly (büntetőjog, bűnvádi eljárás) f. 
Egyed István dr. (közjog). 
Bkkert László dr. (kémia). 
Entz Béla dr. (kórboncolástan, bakteriológia). 
Ernyey József (etnográfia). 
Fehér Zoltán (mezőgazdaság) f. 
Felmer Frigyes dr. (közgazdaság). 
Ferenczi Zoltán dr. (könyvtárügy). 
Feyér Gyula (fűtés, gáz- ós vízvezeték). 
Fodor Ármin dr. (polgári perrendtartás, birói szer

vezet,, magánjog). 
Frisch Ármin dr. (héber teológia és irodalom). 
Gábor Gyula dr. (magyar jogtörténet). 
Gálóesy Árpád (bányászat és kohászat). 
Gálos Rezső dr. (német irodalom). 
Gáti Béla (elektrotechnika). 
Gatman Erzsébet dr. (belmunkatárs). 
Gaul Károly id. (faipar). 
Gaul Károly if j. (munkásvédelem). 
Geréb József dr. (ókori történet). 
Gerevich Tibor dr. (művészettörténet). 
Gopcsa László dr. (örmény nyelv és irodalom, 

gyorsírás). 
Gorka Sándor dr. (állattan;. 
Gönczy Béla (helyi érdekű vasutak). 
Görög Samu dr. (keresk. számtani. 
Görög Sándor (vasútépítés). 
Gróh Gyula dr. (kémia). 
Gulyás Pál dr. (francia nyelv és irodalomj. 
Győry István dr. (kertészet). 
Halász Albert (iparügy). 
Hámos Nándor (sport). 
Harsányi Pál dr. (éremtan). 
Hegedűs Aladár dr. (mezőgazd. intézmények). 
Heim Pál dr. (gyermekorvostan). 
Hekler Antal dr. (ókori szobrászat). 
Hollendonner Ferenc dr. (növény-anatómia). 
Hoór-Tempis István (kémia). 
Horánszky Lajos (politikai életrajzok). 
Hornyánszky Gyula dr. (ókori vallástörténet). 
Hortobágyi Béla dr. (orvostudomány). 
Horváth Jenő dr. (világtörténet). 
Horváth Mihály dr. (testegyenószet). 
Hutyra Ferenc dr. (állatorv. járványtan: 
Illés József dr. (jogtörténet). 
Imre Sándor dr. (pedagógia). 

Ttévai Nagy Aexikona. -3TX köt. óé 
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Isaák Gyula dr. (büntetőjog). 
Jablonowski József (rovartan). 
Jakubovieh Emil (paleográfia). 
Jalsoviczky Géza (gépészet). 
Jalsoviczky Lajos (gépészet). 
Javornitzky Jenő dr. (államszámvitel). 
Jeszenszky Sándor dr. (egyetemek). 
Jónás Géza dr. (vasúti kereskedelem). 
Jordán Dezső (belvízi hajózás). 
Józan Miklós (unit. egyházi ügyek). 
Juhász Andor dr. (belmunkatárs). 
Kadocsa Gyula (rovartan). 
Kallós Ede dr. (görög és latin mitológia). 
Kelen Béla dr. (Röntgen-sugarak és fényképészet). 
Kemény Ferenc (békemozgalom). 
Kemény György dr. (leíró földrajz). 
Kerékgyártó György (szerszámok és szerszám

gépek). 
Kérészy Zoltán dr. (egyházjog). 
Klemp Gusztáv (bőr- és festőipar). 
Klug Péter (gyógypedagógia). 
Kneppó Sándor dr. (pénzügyi jog). 
Kollarits Béla dr. (bőrgyógyászát). 
Kormos Tivadar dr. (paleontológia: gerincesek). 
Kovách Imre (vasúti pályafenntartás). 
Kovács Alajos (statisztika). 
Kovács Antal (méhészet). 
Kovács Zoltán (szerkesztő). 
König Tivadar dr. (vámjog). 
Körösi Albin dr. (spanyol ós portugál nyelv és 

irodalom). 
Körösi Henrik (tanügy és iskolai közigazgatás). 
Körösi Sándor (olasz nyelv ós irodalom). 
Kumlik Emil dr. (Magyarország földrajza). 
Kuncz Ödön dr. (kereskedelmi jog). 
Kunos Ignác dr. (török nyelv ós irodalom). 
Kuntner Róbert dr. (kereskedelem és bankügy). 
Landgraf János (halászat). 
Láng Nándor dr. (archeológia). 
Latzkó Hugó dr. (angol nyelv és irodalom). 
Lévay Ede dr. .(matematika). 
Lindenmeyer Antónia (leányeserkészet). 
Lipták Pál dr. (gyógyszerészet). 
Lósy-Schmidt Ede dr. (életrajzok). 
Lovrich József dr. (nőgyógyászat). 
Lukinich Imre dr. (vármegyék története és törté

nelmi életrajzok). 
Lyka Károly (magyar művészettörténet). 
Madarász László (légügy). 
Mágocsy-Dietz Sándor dr. (növényélettan). 
Magyary Zoltán dr. (kulturális intézmények). 
Mahler Sándor dr. (pénzügyi jog). 
Marczali Henrik dr. (világtörténet). 
Marczevicz Lajos (életrajzok). 
Marék József dr. (állatorv. bélorvostan). 
Markó Viktor dr. (belgyógyászat). 
Maróczy Géza (sakkjáték). 
Marschalkó János dr. (magánjog, birós. ügyvitel). 
Marton Gyula (vasúti ismeretek). 
Mártonffy Marcell (szövetkezetek). 
Maslowski Károly (statisztika). 
Masznyik Endre dr. (ág. ev. teol. és egyh. ügyek). 
Mauritz Béla dr. (ásványtan, petrográfla). 
Melles Emil (gör.-kat. teológia és egyházi ügyek). 
Mihaüich Győző dr. (hidépitészet). 
Miké Gyula dr. (Magyarország földrajza). 

Moesz Gusztáv dr. (alsóbbrendű növények). 
Mohácsy Béla (vasúti ismeretek). 
Molnár Géza dr. (zeneelmélet). 
Nagy József dr. (filozófia). 
Nagy László (pedagógia). 
Négyesy László dr. (magyar irodalomtörténet). 
Nékám Lajos dr. (bőrbetegségek). 
Nizsalovszky Endre dr. (magánjog, közigazga

tási jog). 
Palóczi Antal (városépítés). 
Pálos Ödön (szegényügy). 
Papp Károly dr. (geol. életrajzok). 
Pásztó Jenő (kereskedelmi tengerészet). 
Páter Béla dr. (gazd. növénytan). 
Paunz Márk dr. (orr-, torok-, gége- ós fttlbajok). 
Pechány Adolf dr. (etnográfia). 
Perjéssy Mihály (büntetőjog). 
Petrik Lajos (agyagipar). 
Pettenkoffer Sándor (borászat). 
Picker Rezső dr. (urológia). 
Pilch Jenő (világháború). 
Plósz Béla dr. (állatorv. sebészet). 
Pogány Béla (fizika). 
Popovits Iván (szerb nyelv és irodalom). 
Preisich Kornél dr. (fertőzőbajok ós gyermek

betegségek). 
Sadnai Béla (gyorsírászat). 
Radnai Mihály (nyomdászat). 
Rédey Miklós (közrendészet). 
Rejtő Sándor (szövő- ós papíripar). 
Reményi Ferenc (haditengerészet). 
Réthly Antal dr. (leíró földrajz). 
Reuter Caiaillo dr. (ideg- ós elmebetegségek). 
Ring Izsó (vasúti forgalom). 
Róbert Ödön dr. (vasúti földrajz és történelem). 
Rojtsek Sándor (telekkönyv). 
Róna Zsigmond dr. (meteorológia). 
Rosenthal Jenő dr. (belső betegségek). 
Rózsa Dezső dr. (angol nyelv és irodalom). 
Rubinyi Mózes dr. (magyar és ált. nyelvészet). 
Ruffy Pál (gyermekvédelem). 
Ruzitska György (vámjog). 
Sajó Elemér (vízépltészet és kultúrmórnökség). 
Sándor Mihály (lósport). 
Sándori! Kamill dr. (hiteljog, vasúti jog). 
Sármezey Endre (mótorüzem). 
Sávoly Mihály (vasúti vontatás). 
Schafarzik Ferenc dr. (ált. geológia). 
Schilberszky Károly dr. (kerti növények). 
Schimanek Emil (motorok, motorkocsik). 
Schmidt Henrik dr. (germán nyelvészet és mito

lógia). 
Scholtz Kornél dr. (szemészet). 
Schréter Zoltán dr. (geológia, paleontológia). 
Seltmann Rezső dr. (belmunkatárs). 
Sigmond Elek dr. (gazdasági kémia). 
Sík Sándor (cserkészet). 
Sikabonyi Antal (könyvészet). 
Siklós Albert (zenetudomány). 
Siklóssy László dr. (gyűjtés). 
Siklóssy Pál dr. (színművészet). 
Stolpa József dr. (kánonjog). 
Streer Emil (vasúti fék és mótorüzem). 
Sulyok Imre (vasúti tarifa-ügyek). 
Supka Géza dr. (ősrégészet). 
Szabó József dr. (fogászat). 
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Szabó Lajos (vasúti ismeretek). 
Szabó Zoltán dr. (növény-morfológia; életrajzok). 
Szabolcsy Antal dr. (vasúti ismeretek). 
Szádeczky Lajos dr. (magyar történelem). 
Szálai Emil dr. (szerzői jog). 
Szana Sándor dr. (gyermekhigióne). 
Szegő Ernő dr. (tőzsdeügyek). 
Székely Izsó (vasúti biztosító berendezések). 
Széman István dr. (gör. kat. egyházi ügyek). 
Szent-Istvány Béla dr. (morálstatisztika). 
Szerbák Elek dr. (vasúti jóléti intézmények). 
Sziklai Ferenc dr. (kereskedelemügy). 
Sziklay János dr. (segédszerkesztő). 
Szinnyei József dr. (belső betegségek). 
Szladits Károly dr. (magánjog). 
Szlávik Mátyás (ág. ev. egyházi ügyek). 
Szterényi József báró (iparügy). 
Sztrókay István (kis- és elektromos vasutak). 
Sziindy Károly dr. (közművelődési egyesületek). 
Takács Zoltán dr. (kmai és japáni művészet). 
Térfy Gyula dr. (jogi szakszerkesztő; polgári per

rendtartás, birói szervezet, magánjog). 
Thirring Gusztáv dr. (magyar földrajz és statisz

tika). 
Tordai Vilmos (spiritizmus és teozófla). 
Turóczi-Trostler József dr. (német irodalom). 

Tuzson János dr. (növénytani rendszertan). 
Vágó József (tőzsdeügyek). 
Vámossy Zoltán dr. (gyógyszerisme, méregtan). 
Vancsó Gyula (életrajzok). 
Ványi Ferenc dr. (magyar irod. tört.). 
Varró István dr. (szociológia). 
Váry Albert dr. (büntetőjog). 
Verebély Tibor dr. (sebészet). 
Veress Endre dr. (magyar történelem). 
Vész Béla (vasúti felépítmény). 
Viczián István (közigazgatási jog). 
Vig Albert (iparoktatás). 
Vikár Béla dr. (finn nyelv ós irodalom). 
Vladár Endre (gazdasági gépészet). 
Vörös László (vasút). 
Vörös Zoltán (vasúti szállítás). 
Weber Arthur dr. (német irodalom). 
Wellmann Oszkár dr. (állattenyésztés). 
Weszelszky Gyula dr. (rádium). 
Wildner Ödön dr. (szociológia és életrajzok). 
Wodetzky József dr. (csillagászat). 
Zelliger Vilmos dr. (róm. kat. teológia és egyházi 

ügyek). 
Zelovich Kornél (vasút). 
Zimmermann Ágoston dr. (állatorv. anatómia). 
Zuber Ferenc (leventeegyesület). 



A XX. kötet illusztrációi-

Szövegképek. 
Oldal 

Csavarmenet-vágás, 2 ábra._. ... ... ... 103 
Detektor, 5 ábra 144, 145, 146 
Elektromos áramátalakítók, 5 ábra 185, 186, 187 
Elektromos túlfeszültség-biztosítás 188 
Gyorstávíró, 4 ábra ... ... .330, 331 
Katódcső, 2 ábra.. _ ... ... 453, 454 
Kémia, 2 ábra. . . ... ... ... ... ...462, 463 
Michelson-féle interferométer ... 659 
Mikromanipulátor... ._ 662 
Optikai pirométer ... ... ... 726 
Punktál-üveg.. _ ... „ 760 
Rádió, 24 ábra ... ... 762—770 

Oldal 
Röntgenspektroszkópia, 8 ábra ._ ... 792, 793 
Röntgentechnika, 2 ábra 794 
Rutherford—Bohr-féle atómmodell, 2 ábra 796 
Sávos szinkép _ ... ... ... 799 
Spektroszkópia modern eszközei, 5 ábra 808, 809 
Stark-jelenség 810 
Színképvonal sorozatok rendszere _ ... 818 
Színszórás, 2 ábra ._ ... 819 
Teljes négyszög, teljes nécyoldal 824 
Vörös háború, 3 vázlat ._ ... 838, 841, 842 
Zeiss-planetárium ... 846 

Rövidítéseink: 

Tr. A.) = A trianoni békeszerződés Ausztriának Ítélte oda. 
Tr. Cs.-Szl.) = « « « Cseh-Szlovákországnak Ítélte oda. 
(Tr. L.) = « « « Lengyelországnak Ítélte oda. 
iTr. R.) = « K « Romániának ítélte oda. 
(Tr. SzHSz.) = K a c- a Szerb-Horvát-Szlovón államnak Ítélte oda 
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