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FIGYELMEZTETÉS. 

A pótkötetek szorosan kapcsolódnak az I—XVI. kötethez. Az ott elő
fordult személyneveket a pótkötetekben rendszerint utalás nélkül vettük fel, 
vagyis tudni kell, hogy a XVII., XVIII. kötetekben található pótlékok csak 
kiegészítései a főmunkában levő ily cikkeknek. Nagy számban előforduló 
azonos személyneveknél azonban.könnyebb tájékozás végett, kitettük zárójelben, 
közvetetten a név után, nemcsak a főmunka ama kötetének számát, amelyben 
az alapcikk keresendő, hanem a folyó számot is, amely alatt az illető név 
föllelhető. A dologi neveknél, ahol szükségesnek mutatkozott, szintén föl van 
véve az utalás, hogy az alapcikk melyik kötetben fordul elő. Az egyszerű 
utalásoknál, ha a főmunkára vonatkoznak, mindig kitettük, hogy az utalt cikk 
melyik kötetben található meg. Ahol ilyen kötetre való utalás kitéve nincs, 
nz azt jelenti, hogy az utalt cikk a pótkötetben van. 

* 
A II. pótkötet utolsó ivét 1900 február 28-án zártuk le. 





K. 

Kabaszilva (nSv.), 1. Szilvafa (XV. k.). 
Kabayama Sukenori gróf, japáni államférfiú, 

szül. Kagozsimában (Szatszuma tartomány). A 
császári hatalom visszaállítása érdekében 1868. 
vívott harcokban, mint altiszt, több izben kitün
tette magát. 1874. Formozában részt vett a rabló 
Isotang-türzsek elleni hadjáratban. 1.890. a tenge
részeti minisztérium élére került, melynek a khi-
nai háború kitöréséig vezetője volt. A Yalu-folyó 
torkolatánál való tengeri csatában nagy vitézsé
géről tett tanúságot. 1896 őszétől 1897 dec.-ig 
belügyminiszter volt, 1898 nov. óta pedig közok
tatásügyi miniszter. 

Kabete, Muata Jamvo, Közép-Afrika nyugati 
államainak hajdani fővárosa, a D. sz. 8°53' és a 
K. h. 23° 7' alatt. Midőn 1850. Magyar László itt 
járt, még szép város volt széles utcákkal, nagy 
vásárokkal és 50,000 lak., kik szines gyapotszö
veteket, gyékényt, csinos elefántcsont- és rézáru
kat készítettek. Midőn a székhelyet Musszumbába 
helyezték át, K. annyira hanyatlott, hogy Pogge 
1875. már csak néhány kunyhót talált 150— 
200 lak. 

Kábelrakó hajó, 1..Gőzhajó. 
Kábelvasút, közúti vasút, amelyet egy az utca 

felszíne alá helyezett, folytonosan szaladó vég-
nélküli drótkötél hajt. A kötél a pálya két vég
pontján kötélcsigákra van vetve, egyébként apró 
hengerek támogatják és vezetik s valamely erő
gép hozza mozgásba. A kocsik együtthaladá-
sát a mozgó kötéllel fogókészülékek eszközlik, 
amelyek a kocsiról az utcának vassal szegélye
zett keskeny nyilasába egész a mozgó kötélig le
nyúlnak s a kocsivezető által a kötélhez szorít
hatók vagy attól ismét távolitl atók. K.-t először 
É.-Amerikában (San Francisco) létesítettek s ott 
nagyon elterjedt, különösen az elektromos közúti 
vasutak elterjedése előtt. Angliában és Skóciában 
(Bdinburg) is használták egyes helyeken, külö
nösen ahol erős emelkedéseket kellett legyőzni. 

Kabenau, folyó Vilmos császár földjén Űj-
Guineában. Valószínűleg a Gladstone-hegyekben 
ered; sok vízesést alkotva nyugati irányban 
észak felé nyitott ívben, a tőle északra fekvő Fi-
nisterre-liegység és a délre fekvő Krátke- ós 
Bismarck-hegység közt, a Konstantin-kikötőtől 
keletre az Astrolahe-öbölbe folyik. A folyót 1887. 
Schneider, 1888. pedig Zeller kutatta ki majdnem 
a forrásáig. 

Kabinetszekrény, Lottóiéi (IV. k.) és Szekrény-
Kabos, 1. Ede, 1897. kilépett a Pesti Napló 

szerkesztőségéből és az Országos Hírlap munka

társa lett. 1898 óta a Budapesti Naplónál az or
szággyűlési rovat vezetője. Újabban megjelent 
tőle : Por (tárcák, Budapest 1895); A holló (víg
játék 1 felvonásban, előadták a nemzeti színház
ban 1896 jan., megjelent E. HirschNelli rajzaival, 
Budapest 1896); Vándorok (elbeszélések, u. o. 
1897); A csengeri kalapok és egyéb történetek 
(u. o. 1898); Á verebek (regény, u. o. 1900); Meg
figyelés alatt című 4 felvonásos színmüvét 1896. 
adták elő a budai színkörben. 

2. K Károly megh. Székely-Udvarhelyen 1876 
máj. 18. 

Kabra, 1. Kaimra (IX. k.). 
Kabri (állat), 1. Antilocapra. 
Kabriolet, 1. Gab (IV. k). 
Kachovka, 1. Kahovka-
Kacsafa, 1. Lepadddae-
Kacskovies Kálmán, filológus, szül. Tót-Gyu-

gyon (Somogy) 1852 dee. 21-. Jogi tanulmányait 
Grazban, Münchenben és Budapesten végezte. 
1875. jogi és államtudományi doktori oklevelet 
nyert. 1878. Somogy vármegye tiszteletbeli fő
szolgabírója lett. 1879. lemondott hivataláról és 
azóta birtokain gazdálkodik. 5000 kötetből álló 
becses könyvtára, van, mely főképen XVI. ós 
XVII. sz.-beli németalföldi s nagyszombati nyom
tatványokban bővelkedik. K. a filologúji társaság 
választmányi és az akadémia klasszika-filológiai 
bizottságának segódtagja. Munkája: Plutarchos 
párhuzamos életrajsai (görögből fordította és 
jegyzetekkel ellátta', í—III. köt., Budapest 1893— 
1898). 

Kaczér Margit, drámai énekművésznő, szül. 
Budapesten 1874. Kora ifjúságában feltűnt tiszta 
csengő, erős mezzoszoprán hangjával, melynek 
kiművelésére atyja kiváló gondot fordított. Az 
országos magyar királyi zeneakadémia tanít
ványa volt, hol Pauli Rikárd, Ábrányi és Kiko-
lics voltak gyakorlati s elméleti tanárai. Az aka
démiai kurzus sikeres bevégzése után mindjárt 
az opera kötelékébe került, hol rohamosan fejlő
dött és azóta folyton emelkedőben van. Szerep
köre épp oly gazdag, mint változatos, ugy alirai, 
mint a drámai téren. A. K. 

Kacziány, 1. Géza, 1895. megvált a budapesti 
ref. főgimnáziumtól s azóta a fővárosi IX. ker. 
felső kereskedelmi iskolában mint a magyar és 
német irodalom és történelem tanára működik. 
Régi hírlapírói tevékenysége új ciklusát ugyan
csak 1895 nov. kezdó meg a Hazánkban oly éles 
cikkel, melyért Berzeyiczy Alberttel nov. 21. pisz
tolypárbajt is vívott. Ujabb művei: Der verliebto 
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Diogenps (verses vígjáték); Divat és sport (víg
játék ifelv., névtelenül 1894); Király és paraszt 
(Jugurtha, történeti szomorújáték versekben, a 
nemzeti színház 1900-iki műsorára kitűzve); 
Két vígjáték gyermekek számára (189S); Petőfi 
(irodalmi tanulmány, ünnepi beszédül felolvasva 
az 1899 jul. 30-iki budapesti Petőíl-ünnepélyen); 
Swifi Jonathan (Athenaenm, első közlemény 
1S99. \. ím.). Két kötetre terjedő tanulmányt tett 
közzé tárcacikkek alakjában a Hazánkban az 
1848—49-iki szabadságharcokról, megkezdve 
1898 máro. 13. a bécsi forradalom leírásával. 
Külön ciklust adott u. o. egyes világtörténeti tra
gikus alakok jellemzéséről (Caligula, Messalina, 
Cronrwell, Beatrice Cenci, Berry hercegnő, Miksa 
mexikói császár). Terjedelmes irodalmi tanul
mányt tett közzé a Petőfi-albumban (1898) He-
gésippe Moreauról Petőfi francia előfutára cí
men, ez elfeledett költő 10—12 versének fordítá
sát is adva. A Kisfaludy-társaság francia anto
lógiájában Augier Emil, Béranger, Morcán, Mur-
ger. Daudet, Chenier André és mások Urai költe
ményeinek fordításával vett reszt, újabban pedig 
román lírikusok (Alexaudri, Kminescu, Komán, 
Cosbuc stb.) átültetésével foglalkozik; ebből az 
Aratás c. albumban jelent meg Cosbuc agrár
szocialista ódája (Főidet nekünk). A népszínház 
számára. A kis szökevény c. angol operetté szöve
gét fordította (1899, előadták nov. 11.). Ugyan
csak angolból Sutton Vane és Shirley Artúr Lé
lekharang c. drámáját. — Neje: Oroszi Vilma, 
szül. Szentesen 1860 ápr. 11., megh. Nógrád-Ve
rőcén 1892 ápr. 17. Férje bátorítására kezdett 
alföldi rajzokat írni, melyek közül Az én kis vad 
naalaraui. A szegény portásné karácsonya, A 
mi kis szegényünk, A persa kendők, Mindentudó 
János és 'mások a Pesti Naplóban. Magyar Ba
zárban és vidéki lapokban jelentek meg. Élénk 
megfigyelés, friss leírás, kedves humor és jóté
kony derű jellemzi e rajzokat, melyekben kiváló-
lag a szentesvidéki tanyai élet domborodik ki. 

2. K. Ödön újabb müvei: Mária és Erzsébet 
(oltárkép a gróf Csáky-család szepesgörgői tem
ploma számára, kiállítva Kómában); A Qolgotha 
(a szegedi múzeum tulajdona); Krisztus sirba-
tétele (megvette a kormány az új szépművészeti 
múzeum számára). A millennium évének nagy ré
szét Rómában tölte, hol az ottani Gesellschaft f. 
historischo Kunst dísztagjává választotta. Rómá
ban festette Sphinx e. szimbolisztikus tájképét. 
Nagypénteki, vízid (1897,Wahrmann-díj); Zárda-
romok (1898 a téli kiállításon megvették a szép
művészeti múzeum számára). Az antwerpeni ki
állításon 1898 nyarán Szélmalom holdvilággal 
s több más képével szeropelt. Liissin-Piceolo éj
félkor (1899. Andrássy Gyula gr.). Illusztrálta : a 
Franz Josef I. u. seine Zeit, Emblemen n. Allego-
rien és Petőfi-kiadványokat. A Vasárnapi Újság
ban művészeti szakcikkeket irt tárlatokról (Ben
czúr, Munkácsy, Lotz), a Magyar Szemlében (Szel
lemi proletariátus a művészetben). Irt gyermek
meséket, illusztrálva.Munkatársaalondoni Studio 
o. művészeti szakközlönynek. 

Kada Eleket Kecskemét 1897 jan. 9. polgár
mesterévé választotta. 

Kaffer-cirkusz, I. Arany-részvény. 

Kafurro, I. Karagve (X. k.). 
Kaga-porcellán, Kaga japáni tartományban 

készült, többnyire piros színnel és aranynyal dí
szített porcellán. 

Kagyló, vizkagyló. az épületek belső fölszere
lésében a mocsokviz kiöntésére szolgáló kagyló-
alaku edény, legtöbbnyireöntötvasból, belül email-
lo/.va.Alul rendszerint búzelzáróval van ellátva. 

Kagylós rokokó stílus, a rokokó stílusnak az 
a neme, mely díszítő elemeit a botanikából és geo
lógiaijai meríti és pálmáival, páfrányaival, de 
különösen a legváltozatosabb alakú kagylóival és 
csigáival a szerkezeti alkatrészeket s falfelü
leteket túlterheli, olasz- és Franciaországban 
már a XVII. sz.-ban látjuk a kezdetét, de teljes 
virágzását XV. Lajos uralkodása, alatt érte el. 

Kagylóvirág, 1. Pistia (XIV. k.). 
Kahl Vilmos, német jogtudós, szül. Kleinheu-

bachban 181-9 jan 17. Frlangenben és München
ben hallgatta, a jogot, i876. Münchenben magán
tanár, 1879. Rostockban rendes tanár lett, 1883. 
Erlangenben, l888.Bonnba és 1896. Berlinbe hív
tak meg, hol egyúttal a porosz közoktatásügyi 
minisztériumban előadó tanácsos. Müvei: Die 
BelbstandlgkeitBStellung der prot. Kirche in Ba-
yern (Erlangen 1874); Cber die Tomporalien-
sperre (u. o. 1876); Die deutschen Amortisations-
geset/.e (Tübinga 1879); Das obere Kirohenge-
i'icht fiii' die Grossherzogthümer Mecklenburg 
(u. o. 1880); Lehrsystem des Kirchenrechts und 
der Kirchenpolitik'(Freiberg 1891,1. r.); DieKon-
fession der Kinder aus gemischten Éhen (1891); 
Ebenbürtigkeit und Thronfolgerecht der Grafen 
zuLippe-Biesterfeld(1896); Bismarck lebt (1898). 

Kahle Rikárd, felesége Keszler Mária, nemet 
színésznő, megh. Berchtesgadenben 1896 aug. 10. 

Kahovka, helység Tanria orosz kormányzóság 
Dnyeprovszk kerületében. Nevezetes évenkint 
máj. és okt. hóban tartott vásárairól, melyben 
több mint 2V> millió rubel értékű árut (gabona, 
gyapjú, szarvasmarha) hoznak forgalomba. 

Kahua, 1. Elaisz. 
Kaibel György, német filológus, szül. Lübeck

ben 181-9 okt. 30. Bleinte gimnáziumi tanár volt 
Berlinben, 1879 óta egyetemi tanár Boroszlóban, 
majd Rostockban, Greifswaldban, Strassbnrgban 
és 1897 óta Göttingában. Két esztendőt Olaszor
szágban és Görögországban töltött és később is 
többször beutazta Olaszországot meg Szicíliát. 
Fő müvei: Epigrammata graeca ex iapidibus 
colleeta (Berlin 1878); Inscriptiones Graecae, Si-
ciliae et Italiae (u. o. 1880); Athonaeus munkái
nak (Lipcse 1887—90, 3 köt.), Galenos Protre-
pticus-ának (Berlin 1881), Sophokles Elektrájának 
(Lipe.-e 1896) kiadásai ; Text und Styl d. 'Aftr|vaíojv 
jroXir«ía des Aristotelos (Berlin 1893); Comicorum 
graecorum fragmenta (u. o. 1899). 

Kai-föng, 1. Kai-fung-fu(X.k.). 
Kaik, 1. Kajik (X. k.)'. 
Kailcedra-fa, 1. Mahagoni-fa (XII. k.). 
Kaimé, a törökországi függő államadósság cím

leteinek egy részét nevezik így; kényszorforgalmu 
államjegyekben volt kibocsátva, ma már nagyobb 
része vissza van váltva. 

Kaindl Raimund osztrák történetíró folytatta 
hazánk Árpád-kori forrásairól szóló értekezéseit: 

Amely szók a K betíiben nincsenek meg, a C-ben keresendők! 
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Studien zu den ungar. Geschichts-Quellen (Bécs, 
akadémia, mostanig 8 dolgozat). 

Kainka-gyökér (nsv.), 1. Hószem (IX. k.). 
Kainzenbad, 1. Partenkirchen (XIII. k.). 
Kaisberg, 1. Herd-ecke-
Kaiserslautern, hajor város, (1895) 10,828 lak. 

Újabban egy Bismarck-emléket lepleztek le benne. 
Kaizl József, cseh politikus és osztrák minisz

ter, szül. VYolinlmn 1854 • jun. 10. Jogot végzett 
Prágában és azután Schmoller és Knapp veze
tése alatt Strassburgban végzett közgazdasági 
kurzust. U. o. irta első pálya nyertes munkáját: 
Der Kainpf uni Gewerberoform u. Gewerbefr'ei-
heit in Bayern 1799—1868 (Schmoller Staats-
wissenschaftliche Porschungen). 1879. a prágai 
egyetemen a közgazdaság magántanárául habi
litáltatta magát; 1883. a prágai cseh egyetemhez 
és egyúttal a műegyetemhez került mint rendes 
tanár. 1885. Csaszlauban, 1890. pedig Prágában 
<i birodalmi gyűlésbe választották, hol az ifjú 
csehekhez csatlakozott és különösen pénzügyi és 
kereskedelmi kérdésekben mutatta be szakisme
reteit, lí kérdésekkel újabb munkáiban is foglal
kozott, mint: Die Lenre von der Überwálzung 
der Steuern (Lipcse 1882); Die Verstaatlichung 
der Bisenbahnen in Österreich (1885) ós több köz
gazdasági munka cseh nyelven. 1898 mart'. 7. 
mint pénzügyminiszter lépett a Thun-féle kabi
netbe. Ebbe az állásban meghosszabbította Széli 
Kálmánnal az osztrák-magyar vám- és kereske
delmi kiegyezést (189!) jun.) és életbe léptette a 
birodalmi gyűlés által (K. ellenmondása dacára) 
visszaható erővel felruházott törvényt az állami 
szolgák nyugdíjazásáról. Nemcsak a csehek, még 
a németek is sok reményt fűztek hivatalba lépé
séhez; képviselő-korában mondott beszédeiben 
ugyanis sok üdvös és életre való reformot pendí
tett meg. 1899 okt. 2. a Thun-kabinettel együtt 
fölmentették állásától s megkapta az I. oszt. vas-
korona-rendet. Nyomban visszalépése után újra 
az ifjú csehek élére állott és hevesen támadta 
meg a Clary-kormányt, egyúttal pedig a 14. § 
eltörlését sürgette. M. L. 

Kajetán(Cajetan, Gaetano da Thíene), szent, a 
theateiek (XVI. k.) alapitója, szül. Vicenzában 
1480., megh. Nápolyban 1547. dogot tanult és 
II. Gyula pápa protonotáriusa volt. X. Kelemen 
pápa avatta szentté. Ünnepe aug. 7. 

Kajuch Mártontól megjelent: A római jog 
institidiói (Budapest 1896). 

Kákaóbab, különböző, a Sterculiaceák család
jába tartozó Theobroma fáknak a magva. L. Cso-
koládéfa (IV. k.). A kereskedésbe majdnem kizáró
lag csak a tenyésztett gyümölcs jut, mert a vadon 
termő kákaófának gyümölcse kisebb és magvai 
igen keserűek. A legjobb fajta kakaót Mexikó leg
délibb részein termelik és pedig Tabascóban ós 
Soconuscóban. Ezen aranysárga, apró K.-ok azon
ban csak igen gyéren jutnak el hozzánk. Nagyon 
becsülik még a venezuelai eredetű caracast, de 
ezenkívül, különösen Peru északi része (Maynas), 
Nikaragua ós Bolívia (Moxas és Yungas) is igen 
jó K.-ot produkál, melynek legnagyobb piaca 
Bordeauxban van. A gyümölcs körülbelül 15 cm. 
hosszú, bőrszerü tok, melynek öt rekeszében egy
más felett több sorban vannak a magvak elhe-

Amely szók a K betűben nincs 

lyezve. Az utóbbiak tojásalakuak, 2'V2 cm.-nyi 
hosszúak, l*/2 em.-nyi vastagok, barnás vörhe
nyes szintiek; vastagabb végükön kerek köldök-
folt van, melytől mindkét oldal felé elágazó var
rás indul a mag felső végéhez ; a külső maghéj 
törékeny, vastag, barna; a belső ellenben fehéres; 
a magbél sötét szinti, csupán ébrényböl áll, két 
nagy sziklevéllel ós az ezek által körülzárt gyö-
kérkével. A sziklevelek külső, domború felületén 
hálószerűén elágazó mélyedések vannak, a belső, 
lapos felületükön pedig három barázda, melyek 
aláfelé összefolynak. Braziliában és az Antillákon 
a magvakat napon v. mesterséges hőnél szárít
ják ; ezeknek magva ibolyás v. sötétkékes szinti; 
ellenben a magvak másik fajtáját erjesztik azál
tal, hogy szárítása előtt 4—5 napon át a földbe 
ásott hordókba helyezik; az így kezelt magvak 
abban különböznek a másik fajtától, hogy külső 
héjuk a magbéltöl könnyebben leválik, mely 
utóbbi (épp ugy mint a külső héj) vörhenyes barna 
ós nem annyira fanyar-keserű mint az egyszerűen 
szárított magvaké. A K.-ok alkatrészei: 35—54% 
zsír, továbbá egy a koffeinhez közelálló alkaloid, 
a teobromin (XVI. k.). A K.-ot élvezeti és táp
szerül is nagy mennyiségben fogyasztják, neve 
zetesen Amerikában, a mi földrészünkön pedig 
Olasz- és Spanyolországban, Klső használata a 
XVI. sz.-ban merült tel Spanyolországban, a cso
koládé (IV. k.) formájában. 

Magát a kákaómasszát különböző keményítő- és 
lisztfajokkal (burgonya, rizs, marautakeményítő, 
manibot stb.) keverve, u. n. táplisztek (p. raca-
hout des Arabes,palamoud stb.) készítésére is hasz
nálják. Újabban ezeket ós a zsírjától megfosztott 
kakaót elgyöngült, sorvadásos v. gyomorbajok 
ban szenvedőknek, renyhe fejlődést] gyermekek
nek adják táplálékul. Ilyen használata azonban 
elenyésző az élvezeti szerül való fogyasztása 
mellett s e részben a kávé és a tea fölött az az 
előnye van, hogy tápláló anyagok is foglaltatnak 
benne; azon hátrányát pedig, hogy aromája nincs 
(mint amazoknak), vanília hozzáadásával kellő
képen pótolják (e célból már a régi mexikóiak is 
a vaníliát használták). Kétségtelen, hogy a kákaó
nak, épp ugy mint a kávé és teának, túlságos él
vezete az idegrendszer túlizgatása által álmatlan
ságot és ideggyönge állapotokat idézhet elő, de 
az is bizonyos, hogy hármuk közt a kakaó a leg-
kevésbbé kártékony e részben a benne foglaltató 
teobromin rossz oldhatósága miatt. K. GY. 

Kákasereglet (QSV.), a vizek mellékét, különösen 
a szikes tavakat jellemző növényformáció. Főké
pen a tavi meg a parti káka alkotja, de más viz-
melléki növény (gyékény) is hozzájok csatlakoz-
hatik. A tómelléki vegetációnak nevezetes alak
zata, kiváltképen Alföldünkön. BOHB. 

Kakasjóslás, 1. Alektriomantia. 
Kakcsikél (cakchiquel), néptörzs Guatemala 

közép-amerikai köztársaságban. A spanyolok hó
dítása előtt nagy szerepet játszottak; nyelvök 
máig él, ezen van szerkesztve a Memóriái de 
Tecpan Atitlan (kiadta Brenton, The Annals of 
the Cakchiquels, Philadelphia 1885). 

Kakuang (állat), a Galeopithecus volans Pali. 
neve a Molukki szigeteken. L. Repülő maki 
(XIV. k.). D. s. 

tnek meg, a C-ben keresendők! i* 



Kakujay Kalgan 

Kakujay Károly L899 szept. 7. megkapta a 
kir. tanácsosi címet. 

Kalabáka (Stagus),Trikkala görögországi (tesz-
száliai) nomosz K. i eparkiájának főhelye, fontos 
sztrategiai hely, béke idején egy vadász-zászlóalj 
őrséggel, vasúttal, görög püspökkel és (1889) 1939 
lakossal. Itt győzték le 1854 a görög felkelők a 
törököket. K.-tól északra 3 km.-nyire vannak a 
meteorai kolostorok. K. az ókori Aiginion. 

Kalain, 126 rész ólom, 11É5 ón, 1 25 réz s némi 
cinkhői álló vékony lemezötvözet, melyet Khiná-
ban a tea-ládák kibóllelésére használnak. 

Kalamasz, folyó. 1. Kalama (X. k.). 
Kalang, Mayer I!. szerint a negritókhoz tartozó, 

mások szerint a jávaiaktól külsőleg alig megkü
lönböztethető jávai néptörzs, melyet a maláji 
jávaiakkal szemben páriáknak tekintenek és ku
tyától származtatna k. 

Kalantan(Kelnntan), maláji állam Maiakká (él-
szigetén az B. sz. 5 ós G'/a0 közt, Perak, Patani, 
Tringano államok és a Khinai-tenger közt. Fő fo
lyója a K., É-nak folyik. Az angolok és franciák 
közt 1896. kötött szerződós értelmében brit fen-
hatóság alá került. 

Kalapsziget, t. Sombrero. 
Kalau Ábrahám, 1. (Jalovius (IV. k.). 
Kalauz (X. k.), a közúti vasutak K.-a gondos

kodni tartozik arról, hogy kocsija a menetrendben 
megállapított indulási és érkezési időt pontosan 
megtartsa, hogy kocsija, mihelyt az utcai lámpák 
meggyújtatnak, ugy kívülről, mint belülről meg
világítva legyen, hogy kocsija menetközben állan
dóan tiszta legyen és hogy a megállóhelyeken ren
desen megálljon. Ha a vonat több kocsiból áll, 
az első kocsi K.-a felelős a menetrend pontos 
megtartásáért. Több személyt nem vehet fel a ko
csira, mint ahánynak felvétele meg van engedve 
és a kocsiban kif (iggesztett hirdetményben ki van 
tüntetve. Ha a maximális szám megtelt, tartozik 
azt a «Megtelt» tábla kiakasztásával jelezni. Hely-
utalványok kiszolgáltatása esetében köteles a be
szállást az utalványok számainak sorrendje sze
rint ellenőrizni. A menetdíj lefizetésének elisme
réséül menetjegyeket ad ki, melyeken a viteldíj
nak kitüntetve kell lennie. A kocsi tovább indu
lására a K. csak akkor adhatja meg a jelt, ha 
leszállás alkalmával a vendég mindkét lábával 
már a föld re éit, vagy fölszállás alkalmával a lép
csőre hágott. A K. a fel- és leszállóknak, különö
sen aggoknak, betegeknek, testi hibákban szen
vedőknek, nőknek és gyermekeknek segiteni kö
teles. Ha valamely vendég akarva, vagy illet
len magaviseletével a többinek kellemetlenséget 
okozna, tartozik azt a K. a kocsi elhagyására fel
szólítani és ha ezt az illető tenni vonakodnék, an
nak eltávolítására rendőri segélyt is igénybe 
venni. SCHEFF. 

Kalbe, porosz város, 1. Calbe (IV. k.). 
Kalciumkarbid, CaCa, szürke, kemény, kris

tályos test, mely a friss törési felületen csillog, 
szinte fémes. Fajsúlya 2"2. Még vörösizzáson is 
változatlan marad; benzolban, petróleumban, tö
mény kénsavban nem oldódik, de ha vizzel leön-
Tik, akkor erősen pezsegve acetilént fejleszt, mi
közben oltott mész marad hátra : 

Ca C, + 2H., 0 = CH., -f- Ca(OH).,. 

A K. olyan higroszkopikus, hogy a levegő viz-
páráit is magához vonzza és vele acetilént fej
leszt ; a K. a levegőn azért szürkül meg tüstént, 
mert azonnal acetilén fejlődik s vékony mészró-
teget kap. Azért a K.-ot légmentes bádogdobozok
ban kell szállítani. A K.-ot Wohler már 1862. is-
merteselőállítótta.Travers 1893. is előállított K.-ot 
azáltal, hogy klórkalciumot, szenet és nátriumot 
izzított. Ipari jelentősége azonban csakis 189! óta 
vau. Ekkor találta fel szinte egyszerre Moissan 
Parisban és Willson Sprayban (lí.-Amerika). Az
óta Amerikában,Svájcban. Franciaországban, Né
metországban és Svédországban, valamint Ang
liában óriási mennyiségekben gyártják, de a szük
ségletet még sem bírják fedezni.Az előállítás eddig 
kizárólag villamos kemencékben történik. Ha 900 
kilogramm égetett meszet és 54-0 kg. szenet 12 
órán a villamos kemencében 3000°-on olvasztanak, 
akkor 900 kg. K.-t nyernek. Egy 1700 ampéres 
és 10 volt feszültségű áram óránként 10 kg. K.-ot 
képes előállítani. Elektromos lóerőnként, 21- órai 
üzemben, í kg. K.-ot tudnak gyártani. A vegyi 
képlet szerint 56 sr. meszet és 36 sr. szenet kel
lene összeolvasztani s ekkor 61 sr. K.-nak s 
28 sr. szénoxidnak kellene keletkeznie, de a gya
korlatban mindig kevesebb K. keletkezik. Nyers 
anyagnak az oltott mész jobb, mint az égetett 
mész; a szén koksz alakjában kerül a kemencébe, 
s minél tisztább a két nyersanyag, annál jobb a 
K.-ból fejlődő acetilén. Csakhogy a nyers anyagok 
foszfort, ként, szerves anyagokat s hamut tartal
maznak, s ezért a fejlesztett acetilén nem tiszta. 
A karbid értéke attól függ, mennyi acetilént ké
pes fejleszteni. Elméletben 3511. acetilén fejlődik 
1 kg. K.-ból, de a gyakorlatban 1 kg. K. ritkán ad 
többet, mint 300 1.-t. Az acetilén ára a K. árától 
függ, s ez, noha már sok gyár állítja elő, nem lett 
olcsóbb, mert a szükséglet nagy. .ló K. Németor
szágban még ma is 100 márka tonnánként, nálunk 
tehát szállítással és vámmal kereken 80 fill. ke
rül egy kg. Egy m8 acetilén tehát (ha a karbid 
300 1.-t fejleszt) 2 kor. 66 lill.-be kerül. Csakhogy 
amig világító gázból egy szabvány-gyertyafény
hez óránkénti) I. fogy el. addig az acetilénből csak 
0'7ö 1., tehát igy is olcsóbb világítás, mint a vi
lágító gáZ. VÉRTESS. 

K a l c i u m o x o l á t , I. Oxálsav (XIII. k.). 
Káldy Gyula újabb müvei: AZ 1821 1861. 

években keletkezett magyar történeti énekekről 
és indulókról (Budapest 1S95); A régibb és újabb 
magyar táncokról (n. o. 1896); XVL, XVII, 
XVlTI. századi magyar történeti énekek (u. o. 
1897). 

Kalf Vilmos, hollandi festő, szül. Amsterdam 
ban 1620 25 körül, megh. u. o. 1693. A haar-
lemi iskola nyomdokaiban haladt. Többnyire 
csöndéleteket, reggelivel megrakott asztalokat, 
gyümölcsöt, osztrigát, poharakat festett. Legki
tűnőbb képei az amsterdami, berlini, schwerini, 
szt.-pétervári, drezdai, kopenhágai, weimari gyűj
teményekben vannak. 

Kalía (török) a. m. segéd. Különösen iskola-
segéd, aki tanítóját a tanításnál kisegíti. Újabban 
építőmestert jelent. 

Kalgan (XII. k.), fontos kereskedelmi gócpont 
Pekingtől északnyugatra. Itt jönnek össze az 

Amely szók aK betűben ninosi ;enek meg, a C-ben keresendők! 



Kalgoor l ie — 5 — Kállay 

Urga-Kiachta, az Uliassutai és Khailar (felső 
Amur-v. Argun-vidók) nagy karavánútjai. A vá
ros a külső khinai nagy fal egy fontos kapujánál 
fekszik, a kapun kivtil meredek szerpentiii-űt 
megy fel a mongol pusztákra, s miután ezen az 
úton egyszerre csak egy szekér haladhat, egyik 
karavánnak meg kell várni a másikat. Tavaszszal 
a szekerek vagy kordék ezrei tolonganak a fel
járatnál s ilyenkor a felmenetel életveszélyes. 
Csak egy orosz kereskedelmi konzul lakik itt meg 
néhány amerikai protestáns és orosz misszioná
rius. A városban Ázsia minden népfaját megtalál
juk s tavaszszal egészen különös és rendkivíil ér
dekes képet nyújt. CHOLNOK?. 

Kalgoorlie, Ny.-ausztráliai bányaváros Perth-
tól K-re 600 km., Coolgardictől ÉK-re 38 km. 
távolságra, mely utóbbival vasút köti össze. Itt 
1893. igen gazdag aranyérre bukkantak, melyet 
200 munkás zsákmányol ki. Magában a város
ban, melynek helyi hírlapja is van, körülbelül 
1000 ember lakik. 

Káli, istennő, 1. Durgá (V. k.). 
Kálialbumináttej v. liieth-féle albumose-tej, 

oly készítmény, mely tojásfejérjéből előállított 
fehérjeszármazékot, tejszínt és tejcukrot, még pe
dig a női tejjel állítólag ugyanazon arányban, 
tartalmaz. Hamburg ezen készítményben a szén
savas káliumot szénsavas nátriummal helyette
síti ; csecsemőknél és felnőtteknél elért igen ked
vező eredményekről számol be. 

Kalian v. kaliun, persa vizpipa, a nárgilétól 
(XII. k.) annyiban különbözik, hogy a csövet '/s ni. 
hosszú faszár és a palackot valódi kókuszdió v. 
utánzott csésze helyettesíti. A gyakran művé
sziesen zománcozott és drágakövekkel kirakott 
K.-t legszebben Iszpahánban készítik. L. még 
Huka (IX. k.). 

Kalifornia (X. k.), az amerikai Egyesült-Állá-
mokközt újabban a bor-, cukorrépa-, olajfa-, man
dula- és méztermelésre meg a juhtenyésztésre 
nézve az első helyet foglalja el. Az összes mester
ségesen öntözött és megművelt föld 3'8 mill. acre-
nyi felületet foglal el. Az évi termelés az újabbi 
időben volt: 35 mill. bushel búza (18 mill. dollár), 
17 mill. bushel árpa (7 mill. dollár), 1/6 mill. 
bushel zab, 2'3 mill. bushel kukorica, 3'5 mill. 
bushel burgonya, 6'5 mill. font komló. 1895-ben 
7700 vaggonra való narancsot küldtek szét. Az 
állatállomány 1894-ben (V6 mill. ló, 0-3 mill. fejős 
tehén, 0"9 mill. egyéb szarvasmarha, 3'9 mill. juh 
és 0-i mill. sertés. A bányászat termékei: 12 mill. 
dollár értékű arany, 0"6 mill. dollár értékű ezüst, 
30,000 palack (á 7672 font) kéneső. 

Kaliforniai manna, 1. Mannafenyő (XII. k.). 
Kaliforniai szöllőbetegség, 1. Szöllótö (XV. k. 

817. old.). 
Kalis, orosz kormányzóság, (ISIIT) 846.719 lak. 

K.. város, (isii?) 21,680 lak. 
Káliumoxolát, 1. Oxálsav (XII. k.). 
Kaljondsu, 1. Aszáp. 
Kaik, porosz város, (ISÍÖ 15,576 lak. 
Kalkar Jan Joest, németalföldi festő, szül. 

1463 körül, valószínűleg Haarlemben, megh. u. o. 
1519-ben. 1508. megvásárolta Kalkar városának 
a polgárjogát, honnan azonban kevéssel azután 
Haarlembe költözött. Nevét csak a legújabb kuta

tásuk derítették ki. Előbb csak Jan van Calcar 
néven ismerték, legnagyobb műve, a kalkari Szt-
Miklós-templomban levő nagy szárnyas oltárfest
ményei révén. Húsz képen nagyrészt Krisztus éle
téből vett jeleneteket ábrázol, melyeken különös 
ellentétet képez az ábrázolás ódon jellege a mű
vész idealizáló törekvésével. 

Kalkográfia (gör.), valamely rajz pontos má
solatának készítése. Ez többféleképen történhetik. 
A rajzra áttetsző papirost, vásznat v. gelatint te
szünk és arra rajzoljuk a másolatot. Vagy pedig 
a papirosra, melyem a másolatot előállítani akar
juk, másolópapirost teszünk azzal az oldalával le
felé fordítva, mely könnyen elváló festékanyag
gal van bevonva, a másolópapírra pedig a lemá
solandó rajzot fektetjük és hegyes szerszámmal 
gyöngén megnyomjuk a rajz vonalait. E nyomás
tól a közben levő papírról a festékanyag leválik 
és az alatta levő papírra tapad, úgy hogy a rajzot 
tünteti föl. Ennek az eljárásnak az a hibája, hogy 
a nyomás kárt ejt a lemásolandó rajzon. 

Kalkomenii (Asv.), rézszelenit vagyis szelénsa-
vas réz (CúSeOa-|-2H20); egyliajlásu.. kétszínű. 

Kalkomoríit (ásv.j, víztartalmú mész-alumi-
nium-szilikát; hatszöges. Eifel (Niedermendig) és 
a Laachi-tó láváiban mint ritka zárvány. 

Kalkosziderifc (ásv.), vasoxidfoszfát timföld- és 
réztartalommal; háromhajlásu világos-zöld kris
tályos limoniton Cornvvallból. 

Kalkosztibit. (ásv.), 1. Wolfsbergü (XVI. k.). 
Kalksburg, faluHietzing alsó-ausztriai kerület

ben a Liesing folyó mellett, (ISÍIO) 794 lak., vas
úttal, hires jezsuita kollégiummal. 

Kállay-c.wMít XIII. Jánosnak (kit Mária Te
rézia grófi rangra emelt s ki maradék nélkül halt 
el) ágát József tartotta fenn, kinek nem egy, de 
négy fia volt, t. i. Antal, Gábor, id, Péter cs. és 
kir. kamarás és Zsigmond (ki korán elhunyt). An
talnak fia volt István, a mostani közös pénzügy
miniszternek', Béninek atyja. Gábornak egyik fia 
volt Mihály: ennek fia id. Ubul ma a család 
nesztora (82 éves), Nagy-Kálióban lakik. A 40-es 
években közszolgálatban állt, 1842---46-ig mint 
szolgabíró, 1846—49-ig mint főszolgabíró. Kiváló 
tehetsége, általában ismert s ma is meglévő szi
gorú pontossága és rendszeretetóért 1862. Pálffy 
gróf kormányzó megkínálta Szabolcs várme
gye adminisztrátori tisztségével, felajánlva neki 
a kamarási méltóságot is, de ő egyiket sem fo
gadta el. Három fia közül a legifjabb Jenő (szül. 
1853., megh. 1892.),kizárólag a megyei ügyeknek 
szentelte életét; buzgó és tevékeny tagja volt 
Szabolcs vármegye közigazgatási bizottságának, 
nagy része volt a megyei tisztviselők nyugdíj
alapja megteremtésében. 1877. kamarási méltó
sággal tüntették ki. Egy fia maradt: if j. Ubul, az 
egyedüli, ki a Mihály ágát tovább fentartja. Gá
bornak egy másik" fiától Károlytól származott 
Enoch, kinek 11a Béla, budapesti törvényszéki 
bíró. Id. Péter egyik fia volt Ágoston, kitöi szár
mazott Gusztáv, Kornis Jozefln grófnő férje; má
sik fia volt if j. Péter, szintén kir. .kamarás; ennek 
fia Alajos, s ettől származott Ákos volt ország
gyűlési képviselő, ki az utóbbi években halt meg. 
- K. Albert főispán (X. k.) 1898 jun. 12. meg
kapta a Lipót-rend lovagkeresztjét. 

Amely szók a K betűben nincsenek meg, a V-ben keresendők! 



Kállay — (i — Káinoki 

K. Benjámin szakadatlanul dolgozik az okku-
pált tartományok anyagi és szellemi felvirágoz
tatásán, melynek egyik nevezetes bizonysága volt 
az ezredévi kiállításon Bosznia ós Hercegovina 
külön kiállítása. 1898 nov. 30. megkapta a Szent-
István-rend nagykeresztjét, felesége Bel Ii le a 
Vilma grófnő pedig 189!) febr. 1. az I. oszt. Er
zsébet-rendet. K. újabb dolgozata : Az Árpádok 
és a magyar állam fakad, beszéd. Akad. Ért., 
1896, 6. fűz.). 

Kállay Mihály (1639—62), kassai ötvösmes
ter. A céhbe 1639 jnl. 19. lépett be, polgárjogot 
ugyanez év okt. 13. nyert. 161(5. városi szenior 
ós plébánia-tiszt, 1647. szénior-fürmender, 1648. 
s 1619. szenátor, városi adószedőtiszt, porkoláb, 
fertályos kapitány, bortiszt és a gyalogosuk ka
pitánya. Mint első céhmester 1648., 1649., 1660. s 
1854. működött. 1646. politikai tekintetben tanú
sított inkorrekt magaviselete miatta tanács ítélő 
széke elé kerül, mert K. engedelmet kért a ta
nácstól, hogy Tokajba és Szántóra, mehessen, 
azonban kitudódott, hogy nem oda, hanem Wes
selényi Ferenchez Rozsnyóra ment. Rozsnyó ek
kor a császár részéről való felsőmagyarországi 
státusok gyűlési helye volt, Kassa pedig I. Rá
kóczy György pártján állott K.-r e miatt a ta
nács fogsággal sújtja s fíirmenderségótől meg
fosztja. Egyik fenmaradt munkáját a miskolci eV. 
ref. egyház őrzi. Ez egy köralaku aranyozott 
eziistpatena, mely peremén címerrel s Miskolczi 
Gergely donátorra utaló felirattal van ellátva. K. 
mesterjegyét száraikkal összekapcsolt Més A* 
betíik tették. V. ö. MihálikS., Kassa város ötvös
ségének története (Budapest 1899, a in. Tud. aka
démia kiadása). MIHALIK. 

Kallmorgen Frigyes, német festő, szül. Alto-
nában 1856 nov. 15. Eleinte a düsseldorfi művé
szeti akadémián, majd Karlsruhéban Gllde, ké
sőbb Kaiscli és Schönleber vezetése alatt kitűnő 
tájképfestővé képezte ki magát. Még megerősí
tette tehetségét Hollandiába tett tanulmányútja. 
Tájképeit rendesen drámai jellegi! népjelenetek 
teszik hatásosakká. A legkitűnőbbek: Nyári nap 
a rónán; Szántóföld és gyümölcsfák; Á tanuló-
tér; Húsvét hétfőjén; Csatornaépítés az Északi-
tenger mellett; Munka után; Levél Amerikából; 
Tüzet hirdető lovas; A vak muzsikus; Halász
falu a schleswigi tengerparton; Kötőiskola; 
Edényvásár; Árviz. — Felesége Hormuth Margit 
(szül. Heidelbergában 1858 aug. 22.) Karlsruhéban 
Kellertől tanult s mint virág-, csendélet-és díszít-
ményfestő jó nevet vívott ki. 1882. ment férjhez 
K.-hez. 

Kallós JEde, szobrász, szül. Hódmezővásárhe
lyen 1866. Gimnáziumi tanulmányait szülőváro
sában végezte, majd Budapestre jött s az orsz. 
iparművészeti iskolába iratkozott be, hogy ma
gát a dekoratív szobrászati szakban kiképezze. 
A tanfolyamot jeles eredménynyel he is végezte, 
di' ambíciója ekkor már a monumentális szobra 
szat leié terelte s államdíjjal Parisba ment, hol 
a Julién akadémiájában, Chapu hírneves mester 
vezetése alatt kétes fél évet töltött. Parisból visz-
szajövet a képzőművészeti társulat téli tárlatán 
állította ki Dávid c. csoportját, melyért a Nadá-
nyi-féle ösztöndíjat nyerte el. Ezután több nyil

vános pályázatban vett részt: Baross Gábor 
szobrának mintáját a bizottság megvásárolta, az 
Ybl-szoborpályázaton második dijat nyert, Bes
senyei György szobrának kivitelével pedig, mint 
az első díj nyertesét, öt bizta meg Szabolcs vár
megye. A szobrot Nyíregyházán 1899 máj. 9. 
leplezték le. Szobrai: Erkel Ferenc (Békés-Gyu
lán leleplezték 1896 jun. 21.); Kölesei/ Ferenc 
(Nagy-Károlyban leleplezték 1897. ápr. í.); Szent 
István szobra Palánkán (leleplezték 1897 aug. 
20.). A hét ezredévi emlék közül a pusztaszeri 
és zoborhegyi emlékek- szobrász-munkáit készí
tette, a millenáris nagy emlékhez pedig Zala 
György megbízásából Hunyadi János és Könyves 
Kálmán szobrait most mintázza. () készíti Irányi 
Daniid síremlékét is. mint egy szűkebb pályázat 
nyertese. Budapest székes főváros K.-t a monu
mentális szobrászat terén kifejtett tevékenysé
geért közelebb a Ferenc József jubileumi díjjal 
tüntette ki. 

Kálmán, név, l. Magyar személynevek. 
Kálmán, 1. Dezső, tró, ref. lelkész, szül. Köles-

den (Tolna) 1846 jul. 15. Iskoláit (ivünkön, Kecs
keméten, a teológiai tanfolyamot Pesten végezte. 
Gyönkön gimnáziumi tanár volt 1871—73., mi
kor Kölesdre papnak választották. A tolnai ev. 
ref. egyházmegyében többféle tisztséget visel; 
iskolafelügyelő, egyházmegyei jegyző, Tanács-
biró, a gyönki gimnázium igazgató tanácsosa. 
1870-től a vidéki és fővárosi lapokban sok liuino-
risztikus és egyéb közleménye jelent meg jobbára 
álnéven, önálló műve; < 'salánlevélek (Kecskemét 
1882); Tarka világ (u. o. 1886.); Füstkarikák 
(•>. kiad., u. o. 1898). 1879. alapította Lágler Sán
dorral a Protestáns Pap c. szakközlönyt, mely
nek máig egyik szerkesztője. 

2. A'. Károlyi 1886. néppárti programmal a 
zala-szent-gróti kerületben képviselőnek válasz
tották. 

Kalmár Sándor lovag, osztrák-magyar ellen
tengernagy, szül. Sopronban 1839. Mint ideiglenes 
tengerész-liadapród 1856. lépett a hadi tengeré
szel szolgálatába és ilyen minőségben 1857 59. 
részt vett a Novaira fregatténak földkörüli utazá
sában. Az 1861. vívott helgolandi ütközetben mint 
sorhajózászlós a Schwarzenberg fregattén harcolt 
és példás magatartásáért a III. oszt. vaskorona 
rendet kapta. Ugyancsak részt vett mint sorhajó
hadnagy a lissai tengeri csatában is, bol szinten 
kitüntetésben részesült. K.hathatósan közreműkö
dött a Novarra földkörüli utazása c. műnek meg
írásában is és munkájával a király elismerését is 
kiérdemelte. 1880. korvetta-kapitány lett s beosz
tatott a katonai földrajzi intézethez, hol mint a há
romszögelési osztály igazgatója ésintézeti osztály
vezető 1895-ig teljesített szolgálatot. Ez időköz
ben fokonkint előlépvén, 1895. a polai vízrajzi hi
vatal igazgatójának és egyúttal ellentengernagy-
nak neveztetett ki. 1899. mint címzetes altenger
nagy nyugállományba vonult. P—Y. 

Kalmármérleg, 1. Mérleg és Mértékhitelesí-
tés (Xii. k.). 

Kalniboloto, I. Jekaterinopol. 
Káinoki Henrikl899 jan. 1. megvált az Egyet

értéstől. Szerkeszti és kiadja A Hitel o. közgaz
dasági hetilapot. 

Amely szók a K betűben nincsenek meg, :i C-ben keresendőkI 
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Kálnoky Gusztáv gróf, osztrák-magyar volt 
külügyminiszter, megh. prödlitzi kastélyában 
(Brünn mellett) 1898 felír. 13. 

Kalocsay Alán, országgyűlési képviselő, cisz-
tercitarendi áldozópap, egyházi iró és költő, szili. 
Léván (Bars) 1862 í'ebr. (>. Középiskoláit Léván 
és Egerben végezte. A rendbe lépett 1877 ang. 27. 
A teológiát a budapesti egyetemen hallgatta. 
1883 jul. 3. ünnepies fogadalmat tett. Pappászen-
telték 1884 aug. 10-én. 1883 87. a zirci hittudo
mányi intézetben a szentirástudománynak és a 
zsidó nyelvnek tanára, 1887. hittanár a székes
fehérvári főgimnáziumban, 1890. országgyűlési 
képviselő. Számos egyenkint önállóan és külön
féle lapokban megjelent költeményén, értekezé
sén, könyvismertetésén, egyházi beszédén kívül, 
munkái: Mária-lant, (költemények, kiadja, szűz 
Mária virágos kertje, 1886. horvát nyelvre is le
fordították) ; Mária-lant (Székesfehérvár 1889); 
Szent beszédek (exhortációk, u.o. 1889) stb.1888 — 
1889. ós 1889—90. Kálmán Károlylyal szerkesz
tette a Magyal- Ifjúság Bózsafüzére ifjúsági havi 
közlönyt. V.ö.Emlékkönyv (317 — 319. old.), z H. 

Kalotai főesperesség, a nagyváradi püspök
ségnek a Sebes-Körös felső völgyében elterülő 
része. Nagy-Váradtól Bánft-Hunyadig ill. Gyerő-
Monostorig terjed. 1566. megszűnt. Emlékét Ka-
lota falu es Kalotaszeg vidék őrzi. V. ö. Bunyi-
l(U/. A váradi püsp. tört. (111. k.). KAB. 

Kalpi, város a brit-indiai ENy-i tartományok 
Dsalaon (ettől 40 km.-nyire) fekvő disztriktusá-
ban, a Dsumma jobb partján, (i89i) 12,713 lak., cu
kor- és papírgyártással, pamutkereskedéssel. Ak-
ber uralma alatt tartományi főváros volt. Egy
kori nagyságáról a várostól ÉNy-ra számos rom 
tesz bizonyságot. 

Kalpisz, 1. Hidria (XI. k.). 
Kaltenborn-Stacb.au János Károly György, 

volt porosz hadügyminiszter, meghalt Bráun-
schweigban 1898 febr. 16. 

Kaluga, orosz kormányzóság, (ISOT) 1.185,726 
lak. — K. város, (ISIIT) 19,728 lak. 

Kamalin, kamelot. teveszőrből készült posztó, 
melyet a XIII. sz.-tól kezdve többször említenek 
okleveleink. L. Csemetét (IV. k.) és Kamelott-szö-
vet (X. k.). 

Kamarcai főesperesség, a zágrábi püspökség
hez tartozott. A Urává jobb partján kb. a mai 
Ludbregtől Gyurgyevácig terjedt. Délen lenyúlt 
egész Belovár környékére s a Csázma patakig. 
A belovár-körösmegyei Kamarca pataktól vette 
nevét. V. ö. Csánki, Kőrösm. (65—70.). KAB. 

Kamat (X. k. 80. old.). Az 1895 jul. 1. hatályba 
lépett és a törvényes K.-láb meghatározásáról 
szóló törvény szerint a magyar korona országai
nak" területén a törvényes K. ez időtől fogva 5%. 
Az 1895. XXXVI. t.-c. ez intézkedést Horvát-
Szlavonországokra is kiterjeszti. A törvényes K.-
nak e leszállítása azonban nem vonatkozik a 
váltótörvény (1876. XXVII. t.-c.) szerint járó, va
lamint a késedelmes gyám vagy gondnok által 
fizetendő (1877. XX. 103. §) K.-ok nagyságára. 

Kamaun, 1. Kumaon (XI. k.). 
Kambodsa, folyó, 1. Mekong (XII. k.). 
Kameke Ottó, német festő, megh. Berlinben 

1899 jun. 8. 
Amely szók nK betűben niüosi 

Kamen, porosz város, 1. Cainen (IV. k.). 
Kamenec-Podolszkij, orosz város, (1897) 31,483 

lakossal. 
Kamengrad,falu, Bihács boszniai kerületben, a 

Dubrava mellett, (1885) 316 mohammedán lak., 
vas- és ezüstbányászattal. 

Kamenz, szászországi város, (t89f>) 7729 lak. 
Kamermayer Károly, megh. Abbáziában J897 

jun. 5. Budapesten temették el jun. 9. Síremlékére 
Budapest közgyűlése 12,000 frtot szavazott meg. 
Az emléket Donáth Gyula készíti. 

Kamerun (X. k.) afrikai német gyarmatban 
(1897) 253 fehérbőrű lakott, akik közt 181 német. 
1895. összesen 361,820 kókuszfa és 31,596 kávé
cserje volt elültetve; azonkívül megkezdték ter
meszteni a szegfűszeget, kaucsukfát, vaníliát, 
gyömbért és a borsot. 1896 - 97. a kivitt áruk ér
téke 3.705,955 márkára rúgott (829,559 márka 
értékben gummi, 819,071 pálmaolaj, 991,993 olaj
pálma-mag, 829,559 elefántcsont), a behozottaké 
(pamutáruk, szesz, só, dohány, rizs és vasáruk) 
pedig mintegy 1 millióra. Ugyanazon évben ösz-
szesen 60 hajó (81,148 t. érkezett. Úgy a hajó-, 
mint az áruforgalom az előbbi évhez képest (sok
ként. Az 1898-iki budget szerint a bevétel és ki
adás 1.394,100 márkára van előirányozva; a ki
adások fedezetéül a német birodalom 814,000 
márkát fizet. — 2. K., az ugyanily nevű gyarmat 
székhelye a K. mindkét partján, a D. sz. 4° 1' és a 
K. h. 9° 42' alatt, (ísse) 94 európai és néhány ezer 
benszülött lak., 10 kereskedelmi ügynökséggel, a 
baseli hittérítő társaságnak tanítóképzőjével, kö
zépiskolával és két népiskolával. A kormányzó 
palotája négy parkban áll, amelyet Nachtigall, 
Gravenreuth és mások emlékszobrai díszítenek. 

Története. Az anyagi lendület tagadhatlau, de 
ez idő szerint még folyton akadályokba ütközik. 
A benszülöttek tolvajhajlamaiktól még nem szok
tak el, s egyes néger-főnökök eltűrik területükön 
a rablásokat. Ilyen főnök volt a déli Adainaua 
vidékén tanyázó Ngila is, akit azonban 1899 jan. 
11-én sikerült legyőzni. .Maga a német közigaz
gatás sem működik kifogástalanul. Wehlan fő
tisztviselő p. iszonyú kegyetlenül bánt el néger 
nőkkel és gyermekekkel és kínzásai a német bi
rodalmi gyűlésen heves támadásokra szolgáltat
tak okot az ellenzéknek. Kayser (a külügyi biro
dalmi hivatalban a gyarmatügyi osztály igazga
tója) kénytelen volt őt visszahívni és bírái elé 
állítani. 1897. sikerűit déli Adamaua határáig 
biztos karáván-utat nyitni, Garuában pedig ka
tonai állomást és vámot létesített a kormányzó. 

Irodalom. Zintgraff. Nonl-Kamerun, Berlin L8SB : Hübler, 
Zur Klimatographie v. K.. München L896; Wohltmann. 
Der PJantagenbau in K., Berlin 1896 : Morgen, Durch K.. 
Lipcse 189:1: Karte der Kamerunmündungen, 1.100,000. 
kiadta a bir. teng. hivatal, Berlin 1895: Plehn, Die K.-Küste, 
11. o. 1898. 

Kammerer Ernő országgyűlési képviselőt a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter 1896 máj. 
10-én a minisztertanács hozzájárulásával az orsz. 
képtár és a vele kapcsolatos történeti képcsarnok 
kormánybiztosává kinevezte s e minőségében 
egyszersmind a létesítendő szépművészeti mú
zeum ügyeinek vezetésével megbízta. 1896. meg
kapta a III. oszt. vaskorona-rendet. 

Kampania, 1. Campania. 
nek meg. a C-ben keresendők: 
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Kampevák, I. Omagua (XIII. k.). 
Kampós láb, 1. Lábelferdülések (XI. k.). 
Kámvás rokolya, 1. Krinolin (XI. k.). 
Kan. , Kansas rövidítése. 
Kanada (X. k.). Az 1895 okt. 2-iki törvény ér

telmében Dominion nf Canada új területi be
osztást nyert; e szerint 7 tartományra és 9 kerü
letre oszlik. És pedig: 

A tartományok Területük Lakosság 1 km-re 
km-ben | 1891. lakos 

l-:d\van! herceg-sziget ... 
Uj-Skócia .. ... ... 
Új-Braunschweig — ... 
Québec .. .. .. 
untai-io ... 
Manitoba „ ... _ 
Brit-Kolumbia — .. 

Kerületek: 
Keewatiu ._ 
Mackenzie 
Ungava ... ... ... ... ... 
Franklin 
Athabaszka ... ... .. 
Jnkon — .. 
Szaszkacsevan ._ ... .. 
Alberta ... .. _ 
Asszíniboia ... ... — 

5,180 
53,223 
72,776 

575,057 
571,957 
191,538 
990,117 

109,078 
150,896 
321.263 

1.488,535 
2.111.321 

152,506 
98,173 

20 
8 

1.672. 
1.393, 
1.070. 

776. 
686, 
582, 
277, 
274. 
231. 

000 
363 
900 
968 

687 
886 

11,150 
25,277 
30,372 

001 
0-09 
0 13 

1897 végével, a lakosság számát 5.185,990-re 
(1 km'-'-re ()-6) becsülték ; ezek közül esett Edward 
herceg szigetére 109,158, Uj-Skóciára 154,642, 
Új-Brannsciliweigra, 321,276, Quebecre 1.547,200, 
Ontarióra 2.199,402, Manitobára 208,519, Brit-
Kolumbiára 131,438 és a kerületekre 116,699. Az 
1896-iki megállapodások szerint Ungava területe, 
amely a Labrador-félsziget nagyobb részét fog
lalja magában, Québec javára kisebbíttetni fog. 
A halászat eredménye 1896-ben 20'4 millió dollár 
értéket képviselt. A bányászat termékei 1897-ban 
28'7 millió dollár értékűek; és pedig a. legtöbb 
volt a széné, azután az aranyé, nikolé, petróleumé, 
rézé és ezüsté. 1897. az áruforgalom jelentéke
nyen emelkedett; az összes kivitel értéke 137.9 
a behozatalé pedig 119'2 dollár volt. A kivitel még 
mindig a,legnagyobb Nagy-Britanniába és az 
Egyesült-Államokba, ellenben a behozatal legna
gyobb az utóbbibél és azután Angliából. A kivi
tel fő cikkei: sajt (14-6 millió dollár), szarvas
marha (7-1), különböző állati termékek (13-7), fa 
ós fatermékek (32i), búza és búzaliszt (7), halak 
és haltermékek (10"3 millió dollár). A beviteli 
főbb áruk: vas-és acéláruk (KV6 millió dollár), 
gyapju-áruk (7'1), cukor (8'5), szén és koksz (9-2 
millió dollár). Az állam bevételei (isus) 40-5, ki
adásai 38'8 millió dollárra rúgtak, adósságai pe
dig 338'3 millióra. 

Iroilnlom. Tyrell J. W., Across the Suh-Arctics of Canada, 
London 1898 : Roberts C. G., A history of Canada. u. o, 
1898: Conant T., Dpper Canadian sketohes, 11. 0. 1899: 
Bdgar .1. T., Canada and its capital, u. 0. 1898. — ztK. 

Kanadai fenyő, 1. Tmga (XVI. k.). 
Kanala (azelőtt Napoléonvillé), kikötőváros, 

Új-Kaledonia északkeleti tengerpartján, kitűnő 
öböl mellett, mely a 13 km.-nyi távolságra ha
józható K. folyót és a Xegrepát fogadja magába, 
dó út köti össze Numeával, klímája egészséges; 
fogháza van a leggonoszabb deportáltak számára, 
környékén termékeny szántóföldekés jövedelmezi) 

nikolbányák vannak, uxso) 433 lak., köztük 124sza-
badon bocsátott bűntettes, 90 pedig elzárt fogoly. 

Kananga-olaj, I. Gananga (IV. k.)és Orchidea-
olaj (Xlll. k.). 

Kanapisz, Kelet-Indiából hozott, fehér pettyes, 
világossárga foulard. 

Kanári-szigetek (X. k.). A bortermelés, amely 
a fllloxera pusztításai következtében nagyon alá -
hanyatlott, újabb időben ismét kezd fölvirágozni 
és 1895. a borkivitel 966,480 koronára emelke
dett; ehelyett azonban a cocheuille-kivitel jelen
tékenyen csökkent és 1895. csak 545,506 kg.-ot 
tett ki. Ujabban e szigetek látogatott klimatikus 
gyógy belyekiil szolgálnak, amelyeket főképen an
golok (1895-ben 2000) látogatnak. Nagy szanató
riumot építettek Puerto de la Orotovában. 

Kanca-díj (ang. oaks stakes). Minden verseny
pályán szokásban van egy-egy versenyszámot 
tisztán a kancák szamára kiírni, mely azután hi
vatva van eldönteni, melyik az évjárat legjobb 
kancája.. A budapesti és bécsi versenypályán több 
K. van, u. m. tavaszi és őszi. Legjelentékenyebb 
a tavaszi, melynek díja 20,000 korona, távja 2000, 
illetve 2K)0 m. 

Kancatej, 1. Kumisz és Ló(XI. k.). 
Kancsuka, I. Kancsu (X. k.l. 
Kande, dán folyadékmérték 1982 lit. 
Kandia, város Kréta szigetén (] Kréta, XI. k.). 

19.262 lakosa közül 14,597 volt mohammedániis 
(az egész sziget mohammedánusainak 1l6-e), 
akik most mind kivándoroltak. 

Kandiltigh, hegylánca/, orosz Turkesztanban. 
A Tiensanhoz tartozik, az Alatautól északnyugati 
irányban terül el, vízválasztót alkot Ili és Csn 
között, a Szuoktubében eléri a 3050, a Bismainak-
ban a 2960 m-t, de a liúhatárt meg nem haladja. 
Könnyen járható hágói közül leginkább a Kaszte
bet és a Kurdait használják. 

Kandióták, Kréta szigetének lakosai. 
Kandirozás (a franc, candir szóból), gyü

mölcsnek, gyUmölcshéjaknak v. zamatos virág
szirmoknak üveges cukorba, való burkolása. A 
gyümölcsöt és a gyümölcshéjat természete szerint 
előbb vízben, gyakran ecetes vízben megfőzik és 
aszalják' vagy gerezdekben, szeletekben közvet
lenül megaszalják vagy pedig csak külsőleg meg
szárítják. A szirmokat csakis levegőn szárítják 
meg. Azután finom süvegcukorra annyi vizet ön
tenek, hogy az éppen teleszíja magát vele és a 
cukrot tűzhelyen addig forralják sűrűre, míg a 
hirtelen hűtött próba többé nem nyúlós, hanem 
merev. Ekkor mártogassuk a kandirozni valókat 
a cukorba és tegyük kőre, hol a cukor rajtuk át
látszóan megkeményszik. K. mezőgazdasági 
értelemben I. Magtrágyázás (XI. k.), OKUS. 

Kandra Kabostől újabban megjelent: Magyar 
mythologia (Eger 1897); .1 váradi regestrum 
(Budapest L898). 

Kanéikéreg (növ.), 1. Kanélfa (X. k.). 
Kaneon, hosszúkás vagy tojásdad kosár a regi 

görögöknél, melyet az athéni szüzek (kaneforák) 
gyümölcscsel vagy kenyérrel megrakva, a pan-
atbenaei körmenetben fejőkön viseltek, (lásd az 
ábrát). i.. M. 

Kangcang (Kangiang), szigetcsoport németal
földi Indiában, Madurától keletre és Bálitól észa kra, 

Amely szók a K betűben nincsenek meg, a <Vben keresendők! 



Kangra — 9 — Kaolin 

683 km- területen 8000 lak. A csoport K főszi-
getböl, Faliat és Pandsang kisebb szigetekből és 
sok apró szigetecskéből áll. 

KaiM 'un . 

Kangra. Pendsab brit-indiai tartomány egyik 
járása az É. SZ. 31° 20'—33° és a K. b. 75 > 39'— 
78° 35' között, 23,488km2 területtel, (mi) 763,030 
lak., akik közt 715,607 hindu és 39,709 moham-
ínedánus. Keleti részében a Himalája által ta
kart járás gazdag kitűnő vasércekben, palát is 
exportál, a meleg kén- és sós források nagy szám
ban vannak. A földmívelés csak a Doab-mellóki 
[apályokon intenzivebb. Búza, rizs ós kukorieaa 
fő termékek, újabban tea-Ultotvények (óvenkint 
átlag 1 millió fontnyi terméssel) is keletkeztek. 
A nagy terjedelmű erdőkben mindenféle fát ta
lálni. A főváros Dharmszala (i8íii) 6184 lak., ahová 
az angolok nyáron a hőség elől menekülnek. K. 
város (5234 lak.) ékszerei és email-munkái Indiá
ban jó hírnek örvendenek. Mellette egy erőd áll 
angol örséggel. 

Kanina, város Janiira törökországi vilajet be-
rati szandsákjában, Avlonától délkeletre 4 km.-nyi 
távolságban, 379 m.-nyi magasságban a tenger 
szine fölött,,a X. sz.-ban épült, 4—5000 lak. 

Kanitz Ágost megh. Kolozsvárt 1896 jul. 12. 
Kanka Károly 1897. megkapta a III. oszt. vas-

korona-rendet. 
Kannstatt, város, 1. Gannstatt (IV. k.). 
Kanobus, város, 1. Kanopus (X. k.). 
Kanonoki cím díja, 1. Díj. 
Kánonszerü választás, 1. Választan (XVI. k.). 
Kansas, É.-amerikai egyesült állam, (1895) a 

lakosok száma 1.334,668. A szénbányászat legin
kább Crawford, Cherokee, Leavenworth és Osage 
countykban, 113 bányában 1894-ben 3-4 mill. t. 
szenet szolgáltatott 4'2 mill. doll. értékben. Ugyan
azon évben kaptak 40,000 hordó petróleumot, 
25,000 t. cinket és 433,000 hordó kősót. A termés 
eredménye volt: 139 mill. bushel kukorica (43 
mill. dollár), 23 mill. bushel búza (9 mill. dollár), 
29 mill. bushel zab (7'9 mill. dollár), 4'7 mill. 
bushel burgonya (37 mill. dollár) és 1 mill. font 
szorgum. Az állatállomány 1894-ben 950,000 ló, 
670,000 fejős tehén, 2 mill. egyéb szarvasmarha, 
0*3 mill. juh és 2'2 mill. sertés. Az állam képvi
selőinek száma jelenleg 100, a szenátoroké pedig 
50; elnökválasztáskor K.-nak 10 szavazata van. 

Kansas-Nebraska-bill, 1. Északamerikai Egye
sült-Államok (VI. k. 483. old.). 

Kantabri-tenger, az Atlanti-óceán része, Spa
nyolország északi partvidékén,keleten a Biscayai-
öblöt alkotja. 

Kantakuzenos-csafód (X. köt.). K. György, 
román államférfi, megh.Bukarestben 1898 dec. 21. 

Kántálok, 1. Megölés (XIV. k.). 
Kánter Károly, kir. palotai apát-plébános, 

egyházi iró, szül. Tatán 1853 jun. 7. Középisko
láit Tatán és Esztergomban, a teológiát Eszter

gomban és Bécsben végezte. Pappá szentelték 
1876 jan. 2. Segédlelkész volt 1882-ig a vidéken, 
azután Bndapest-Ó-Budán, majd Budapest-Lipót
városban, 1890-től Budapest-Belvárosban. Egy
idejűleg az oltáregyesület igazgatója és több éven 
át föreáliskolai, főgimnáziumi, polgári tanító-
képzö-iutézeti hittanár. 1889 óta a budapesti al-
esperesi kerület jegyzője. 1898 aug. plébános a 
budavári királyi palotai szt. Zsigmondról neve
zett plébánián, 1899 jul. 11. a boldogságos szűz 
Máriáról nevezett beheli címzetes apát. Számos, 
a Magyar Államban, Religióban, Kath. Társada
lomban stb. megjelent cikkein kivül önálló mun
kái : A budapesti kat. kör célja és társadalmi 
jelentősége (Budapest 1889); Van-e -szükség és 
miért a kereskedelmi akadémiákban is liitokta-
tásra ?(u.o. 1891);,1 munkáskérdés és az iparos
inasokról való gondoskodás (u. o. 1892). Z^R. 

Kantonit (Asv.), 1. Rézindigó (XIV. k.). 
Kanyaró Ferenctől megjelent: Unitárius tör

ténetírás és kálvinorthodoxia (Servet és Kálvin, 
Kolozsvár 1895). . 

K a n z e l p a r a g r a p f r t X . k.). Magyarországon 
az országgyűlési képviselőválasztások felett való 
bíráskodásról szóló 1899. XV. t.-c. 170. és 17!. 
§-aiban találunk a K.-fal rokon értelmű intézke
dést, mely szerint az a lelkész, vagy vallási 
szertartás teljesítésére jogosított, vagy egyházi 
tisztséget viselő más személy, ki a vallás szer
tartásainak végzésére rendelt helyiségben vagy 
vallásos jellegű gyülekezeten a választás eredmé
nyének befolyásolását célzó nyilatkozatot tesz; 
vagy aki abból a célból, hogy egy vagy több vá
lasztó bizonyos jelöltre szavazzon, vagy ne sza
vazzon, vagy a szavazástól tartózkodjék, az egy-
bázi kegyszerekben való részesítésre tesz ígére
tet, vagy egyházi fenyíték alkalmazásával, vagy 
a kegyszerek elvonásával vagy túlvilági bünte
téssel fenyeget; vagy aki a vallási tisztelet tár
gyait vagy olyan tárgyakat, amelyek egyházi 
szertartások végzésére rendelvék, a választók 
gyülekezetén, vagy választási menetben használ; 
vagy aki ily tárgyaknak, ha azok felett ő ren
delkezik, ezen célra való használását megengedi: 
egy évig terjedheti) államfogházzal és ezer koro
náig terjedhető pénzbüntetéssel, valamint politi
kai jogai gyakorlatának felfüggesztésével bün
tetendő, v. 

Kaolin, mint borderítő szert főleg Francia
országban es Spanyolországban használják. B 
célból egy hektoliter borra legfeljebb 1 kg. K.-t 
számítanak, azt egy sajtárban 6 8 lit. borral 
összekeverik s kavarás közben a derítendő borhoz 
öntik, melyet azután még a keverőostorral is jól 
átdolgoznak. A bor 14 —30 nap alatt derül s más 
hordóba vagy palackokra fejthető. Ezen anyag 
derítő hatása főleg azon alapszik, hogy a bor za
varosságát okozó anyagok a K.-szemcsékre ra
kodnak s azzal egyetemben a fenékre ülepszenek. 
A tiszta vizben a K. csak nagyon lassan ülepedik 
le, ha ez azonban csak némi szabad savat tartal
maz — mint a bor — a leülepedés sokkal gyor
sabb. Vigyázzunk, hogy a derítésre használandó 
K. krétát ne tartalmazzon, mert különben a bort 
savtalanítaná. A kréta tartalmú K.-t arról ismerjük 
meg, hogy ecettel leöntve pezsegni kezd. KTY. 

Amely .szók a K betűben nincsenek meg, a C-Den keresendők! 



Kapás erdő 

Kapás erdő, az olyan sarjerdő, melynek vá
gásaiban — rendesen két éven át — a .tuskók kö
zött a talajt megmunkálják a az első évben tátin
kat, azután pedig rozsot, búzát, tönkölyt v. tava
szi kalászos növényt, burgonyát, kukoricát stb. 
termelnek. A sarjak túlságos beárnyékolásának 
azok összekötése által veszik elejét, mit az aratás 
befejeztével azután feloldanak. CSY. 

Kap Haiti, város, 1. Le Cap Haiti (XI. k.). 
Kapi Gyiüa, tanügyi iró, szül. Lajos-Komá

romban (Veszprém) 1850 jan. 27. Tanult a soproni 
ág. ev. líceumban, 1869. a soproni tanítóképző 
tanárává választották meg. 1873—74. iskolai 
évet a lipcsei és zürichi egyetemen töltötte. 1889. 
megválasztották igazgatónak. 1895. megalakí
totta a dunántúli ág. ev. egyházkerületi ének- és 
zenepártoló egyesületet. 1896 óta az ev. egye
temes tanügyi bizottság sazorsz. közokt. tanács 
tagja. A nevelés és zene köréből való cikkei la
pokban és folyóiratokban jelentek meg. Ugyanily 
tárgynak önállóan megjelent tankönyvei is. V. ö. 
Szinnyei József, Magyar írók (X. k. 7. füzet, 
Budapest 1897). 

Kapilavasztu, Buddha születéshelye, l.Führer. 
Kapilláris elektrométer,]. Elektrométer (V. k). 
Kapitális (a latin caput a. m. fő, fej szóból), 

1. főbenjáró; 2. (eapitellnm a. m. fejecske szóból) 
egy oszlop legfelső része, 1. Oszlopfő (XIII. k.); 
3. (capitalis pars debiti) a. m. tőke (I. o., XVI. k.). 
Kapitalista, tőkebirtokos. 

Káplány Géza, kir. ítélőtáblai bíró, szül. Péter-
vásáron (Heves) 1843 dec. 5. Jogi tanulmányait 
Pesten végezte, hol 1868. ügyvédi vizsgát tett. 
1871—76. a gyöngyösi kir. törvényszék bírája 
volt. 1876—78. Abádszalókon, 1878—87. pedig 
Erzsébetvároson mint kir. járásbiró működött. 
1887 dec. a budapesti, 1891 jun. pedig az Ítélő
táblák decentralizációja után a szegedi királyi 
ítélőtáblához nevezték ki bírónak. A szegedi te
lekkönyvi vizsgáló bizottság tagja. Főbb müvei: 
Hiteltelekkönyveinkről (Budapest 1883): Telek
könyvi reformkérdések (u. o. 1883); .1 : erdélyi 
birtokrendezési eljárásról (u. o. 1883): Milyen 
legyen a telekkönyvi reform (u. o. 1884); Birói 
függetlenségin, o 1881): Telekkönyvi reformok 
(ii. o. 1885); A telekkönyvi törvényjavaslatokról 
(u. o. 1885); A telekkönyvi betétek szerkesztésé
ről szóló törvény és az orra vonatkozó rendele
tek és magyarázatok fi. köt., u. o. 1887); Telek
könyv, birtokrendezés, telekkönyvi ót alakítás, 
betétszerkesztés (I. köt. u. o. 1890, 2. kiad. 1894, 
II. köt. n. o. 1.893). 1896 máj. 1. óta Szegeden 
kiadja a Telekkönyv c. szakfolyóiratot. 

Kápolnai pálos kolostor. N.-Várad mellett, tőle 
északnyugatra állott. 1821 —1566. években virág
zott. 1394. a moldvaiak, 1474. a törökök kirabol
ták. Az 1474-iki megrohanáskor a törökök 20 
szerzetest rabságra hurcoltak, egyet megöltek. 
A kolostor feje a tiszántúli pálosrendü házak 
igazgatója volt. V. ö. Bunyitay, A váradi püs
pökség tört. (II.). KAR. 

Kápolnai Pauer István megh. Budapesten 
1896 fóbr. 18. 

Kapornaki apátság, a.Megváltóról címzett Be 
nedek-rendü apátság Zala vármegyében; alapí
totta bizonyos Wolfer nevíi főár a XII. sz.-ban. Az 

Káposztás-Megyer 

apátság jogait a veszprémi püspök ellenében IX. 
Gergely pápa védelmezte. A XVI. sz.-ban világi 
főurak ragadták magukhoz, ugy hogy az 1567. és 
1575-iki országgyűlések törvénycikkekben ren
delték el azok visszaadását. Az apátság napjain
kig valóságos egyházi javadalom, amely előbb 
egyes egyházi férfiaknak, 1853 óta pedig a Jézus
társaságnak adományoztntott. Az apátság hiteles 
hely volt. V. ö. Fuxhoffer Czinár, Monastorolo-
gia (I.); Jerney, Hiteles helyid;; Rupp. Magyar
ország helyrajzi tört. (I.). A vasvármegyei K.-ot 
I. Kapornak (X. k.). p. v. 

Kaposi Józsefet a Szt.-István-társulat 1898 
ápr. I. igazgatójává választotta. 

Kapossy Lucián Ignác (kapusi), iró és tanár, 
szül. Lovasberényben (Fejér) 1849. Székesfejér
váron végezte a gimnáziumot, 1867. a Szt.-Bene-
dek-rendbe lepett. Pannonhalmán a teológiát sta-
nárképzőt végezte. 1874—76-ig Sopronban volt 
tanár, 1875 ápr. a budapesti tud.-egyetem tanár
vizsgáló bizottsága előtt tanárvizsgálatot tett a 
bölcseletből, magyar nyelv s irodalomból s rész
ben a latinbúi. 1876 79-ig Esztergomban, azután 
Győrött tanárkodott, 1878. bölcseletdoktori ok
levelet nyert a budapesti egyetemtől, 1879. mint 
győri tanára budapesti egyetemen magántanári 
képesítést nyert a bölcseletből S mint ilyen 1880. 
a győri kir. jogakadémián a művelődéstörténe
lemből előadásokat tartott. 1881. megvált szerze 
tétöl s ezóta a dunántúli ev ref. egyházkerület 
pápai főiskolájában tanár, hol társadalmit !renis 
nagy munkásságot fejt ki. A vidéki és fővárosi la
pokban s folyóiratokban megjelent cikkein kívül 
irta Hartmann pessimismusa (a pesszimizmus 
fejlődésének vázlatával. Esztergom 1878); Nelopj 
(elbeszélés az ifjúság számára, Hoffmann Ferenc 
után németből, 1880,Magyar ifjúsági könyvtár 9.); 
Emlékbeszéd Kisfallal// Károly fölötte ryőrl 880); 
.1 bányarém (vígjáték egy felvonásban, Aurelie 
utánnémetből.Györ 1881, Magyar ifjúsági könyvt. 
II. 3.); Költészettan s olvasókönyv (Sárospatak 
1887, a sárospataki irodalmi kőitől jutalmazott 
pályamű, 2. kiad. 1896); P. Ovidius Naso müvei
ből szemelvények (lord Pozsony 1887, Tanulók 
könyvtára 14., 19., 53. füzet); Sallustius (u. o. 
1887. Tanulok könyvt. i-S., 51. füzet); Sallustius, 
Belliim Jugurthinum (Budapest 1891 és 1896); 
Sallustius, De Catili'.aeeonjuratione(\i.o. 1896); 
Cicero pro Archia poéta (u. o. 1899). 

Kapós vizét levezető társulat, lílsö megala
kulása 1820. történt, 1878. újra alakult, jelenlegi 
szervezetét pedig 1886. nyerte. A társulat első 
célja volt a Kapós völgyében levő mocsaras terü
letek lecsapolasa a Kapós medrének a Sió-torko
latig való csatornázása által; később még e terü
letet a Kapós árvizeitől védőtöltések segítségével 
mentesítették. A lecsapolás munkálata már 1807. 
indult meg, de a nagyobb terjedelmű építkezést 
Beszédes József tervei alapján 1828—35-ig haj
tották végre. Árterülete 26,500 magyar hoki. 
1895-ig befektetett tőkéje be nem tudva ide a 
régi közmunkával végzett építkezések értskét — 
600,000 frtra rúg. Székhelye Dombóvár. non. 

Káposztás-Megyer (X. k.). A székes fővárost 
vizzel ellátó K.-i nngy vízmű 1896-ban kiépült. 
L. Budapest (XVII. k. 248. old.). 

Amely szók .1 K betűben nincsenek meír, ;i C-ben keresendők! 



Kappel - 11 - Karai 

Kappel (Szászországban), falu Zwickau kerü
leti kapitányságban, Chemnitz szomszédságában, 
(1895) 5893 lak., vasöntővel, kammgarnszövéssel, 
papírgyártássá] és gőzfürószszel. 

Kappeyne van de Copello János, németal
földi államférfi, megh. Amsterdamban 1895 jul.28. 

Kaproncai vár (másként Kö-Kapronca), 1272. 
ide vitték a lázadók V. Istvánnak második fiát s 
ezt ostromolták a királyi seregek. 1326. Micsk bán 
ostrommal vette el a s/.ekesövi Herceg és Tamásy 
családok eleitől. A XV. sz.-ban a Cilleyek kezére 
kerUlt.CilleyUlriktő] 1446.Hunyady János ostrom
mal foglalta el. Azután a Csáktornyai Brnuszt 
családé lett. V. ö. Csonki, Kőrösm. (13—14). KAK. 

Kapunda, város Dél-Ausztráliában, az északi 
vasút mellett, Adelaidetól északra 80 km.-nyi 
távolságban. Hiressé lett 1843. fölfedezett, rend
kívül dús, de már 1879. kimerített rézbányá
járól. Termékeny földek közt fekszik, kiváló kő
bányákkal, szép kórházzal és (i89o) 1942 lak. 

Kapurthala, 1.brit-indiai hűbér állam Pendsab 
tartományban, 1549 km2 területtel, (i89i) 299,670 
lakossal, akik közt 170,557 mobammedánus, 
89,463 hindu, 39,493 szikii és 8 keresztény. Főter-
mékei a cukornád, pamut, búza, kukorica, és do
hány. 18Mi óta áll brit fenhatóság alatt. — 2. K. 
az ugyanily nevű állam fővárosa, 13 km.-nyire a 
Biasz balpartjától, (isin) 16,747 lak. 

Karabacek József osztrák orientalistát 1899 
aug. 10. kinevezték valóságos udvari tanácsossá 
és a és. és kir. udvari könyvtár igazgatójává. 

Karabély (X. k.). Mióta szükségesnek tartották, 
hogy a lovasságnak is legyen lövőfegyvere, min
den hadseregben a K.-t használják e célra, azon
kívül különleges csapatok, sebesültvivők stb. 
számára, kiknek a rendesnél valamivel könnyebb 
lövöfegyver elégséges. A K. rövidített lövőfegy
ver (XI. k.), tehát könnyebi) emennél, de cseké
lyebb horderövel. Föltétel mindig, hogy számára 
is a rendes fegyvertöltés használható legyen, te
hát berendezése a fegyveréhez hasonló legyén. A 
lövőfegyverek megállapításánál a hadsereg ré
szére nemsokára a K.-t is bevezették, s így olykor 
az a haszna volt, hogy a fegyvernél észlelt né
mely szerkezeti hibát nála kikerülték'. Így nálunk 
a 90. mintájú (M/90) K.-nál jobb ballisztikai ered
ményt értek el, mint a M/88-iki K.-nál. A fegyver 
súlya 3-15 kg., hossza 1005 mm., a cső 500 em. 
hosszú csavarzattal. Az induló sebesség 580 m. 
A/, irányzék" legmélyebb beosztása 300 lépésre 
{225 m.) van készítve, az alapállás 500 lépésre 
(375 ni.), azután következnek az irányzékok 600 --
2100 lépésre (450- 1800 m.), 200—200 lépésnyi 
közbeeső beosztással. A francia M/90-es K. 3 kg. 
súlyú, 930 mm. hosszú, 600 m. induló sebességgel 
és 2000 m. horderövel (kihatással). Németország 
ugyanazon időben készítette a M/88 fegyvert és 
K.-t. Utóbbinál tehát csak a cső rövidítéséből és 
a fegyvernek lóháton való használatából kelet
kező eltérések mutatkoznak. A cső rövidítése a 
tüzelés alkalmával érvényésül, mert a huzagok 
csak kétszer (hárommal szemben) csavarodnak 
jobbra a furattengely körül, mert a fegyver hossza 
csak 0'95 (1'245 m.-rel szemben). G. T. 

Karácsonyi János, 1896 máj. 15. óta a m. tud. 
akadémia levelező tagja ; 1898 óta biharpüspöki 

plébános. Újabban megjelent tőle: Békés vár
megye története (Gyula 1896); A honfoglalás és 
Erdély (Budapest 1896); A pusztaszert monos-
tor kegyurai (u. o. 1897). Bethlen Gábor erdélyi 
fejedelem ősei (Turul 1897;; Péter király és az 
óbudai prépostság (Századok 1897); A szentmik
lósi és óvári gróf Pongrácz-család nedecei levél
tára (Történelmi Tár 1897); Egy adat Makráy 
Benedek volt óbudai egyetemi tanár életéhez 
(Századok 1898); Az aránybulla (akad. érteke
zés, 1899); Toídy Miklós származása (Katholi-
kus Szemle, 1899); Szent Imre herceg (Budapest 
1899). 

Karadsics Vnk Stefanovics, az új szerb iroda
lom megalapítójának hamvait 1897 okt. 10. Bécs
ben exhumálták és Belgrádba vitték, hol a székes
egyház kriptájában temették el. 

Karadsova, 1. Moglena. 
Karády Ignác, író, megh. 1858 aug. 29-én. 

1848-tól fogva Kossuth Lajos fiainak nevelője 
volt. Mikor az osztrák kormány megengedte, 
hogy Kossuth fiai atyjukhoz mehessenek Kiuta-
hiába, K. kisérte el őket oda, később pedig Lon
donba, majd 1853. Parisba. 1857. növendékeivel 
visszatért Londonba. Szívbaja miatt haza akart 
térni atyjához Magyarországba, de az osztrák 
kormány megtagadta az engedélyt. Enyhülést 
remélve 1858 aug. 5. Londonból a Fulton novii 
gőzhajón Amerikába utazott, útközben azonban 
elhunyt. Cikkeket és elbeszéléseket irt a pesti 
lapokba. Kiadott több francia nyelvtant, társal
gási kézikönyvet és szótárt, regéket ós meséket 
s átdolgozta az ifjúság számára Cervantes Don 
Quichotte-ját. Új magyar-német levelezője 10 ki
adást ért. 

Karai László, budai prépost, a könyvnyomtatás 
meghonosítója Magyarországon, a Somogy vár
megyében ólt K. család sarja. Bécsben nyerte tudo
mányos kiképzését s azután az egyházi pályára 
lépett. Majd a kir. kancelláriába került, ahol föl
dije, Vetési püspök az alkancellári tisztet viselte. 
Mátyás királyt, mint annak titkára, 1467 óta több 
útjában elkísérte, igy még ez évben Erdélybe, 
miközben őt Mátyás (1468 elején) budai préposttá 
tette. K. ekkor már tekintélyes állást foglalt el 
az udvarnál s a medgyesi polgármester jónak 
látta őt egy ezüst serleggel lekötelezni. Az ezen 
időből származó királyi levelek jó részét K. fo
galmazta. A cseh háború kezdetén Budán ma
radt, hogy prépostságát átvegye, 1470 elején 
pedig alkancellárrá lett. Ez év nyarán a király 
rendkívüli követül Rómába küldte, ahol azután 
Mohorai Miklós és Veronai Gáltor követtársai
val a pápát arra birta, hogy Mátyást a cseh há
borúban szóval és tettel segítse, Kázmér lengyel 
királyt megrójja, Varadi Pál érseknek bíbornoki 
kalapot küldjön. Vitéz János érsekprimást pedig 
a biborosi testületbe vegye fel. K. azonfelül 
saját egyháza és barátai javára különböző egy
házi kedvezményekért folyamodott II. Pál pápá
hoz, maga számára pedig az apostoli protonota-
rius rangját kérte. 1471 elején Velencén át haza
tért s újra átvette alkancellári hivatalát. Római 
utazása más téren is érlelt gyümölcsöt. Rómá
ban K. ugyanis az első könyvnyomdát látta és ott 
ébredt benne az az óhajtás, hogy hazánkban is 
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létesítsen ily vállalatot. A római nyomda egyik 
német munkásával, Hess Andrással (IX. k.) te
hát egyességre lépett a végett, hogy Budára jöj
jön és nyomdát állítson föl. A költségek fedezé
sét K. magára vette. Hess ínég 1471. útra kelvén, 
Budán, valószínűleg a prépostság házában ren
dezte be műhelyét és 1473 jun. 5. elkészült a 
Budid krónika szedésével, melyet azután K. pré
postnak ajánlott fel, mint ezt a könyv elején ol
vasható ajánló levél bizonyítja. Azt mondhatni, 
hogy K. volt az egyetlen befolyásos egyéniség, 
aki a könyvnyomdászat fontosságát akkoriban 
felismerte és nem rajta múlt, hogy a nyomda 
pártolás hiánya folytán nemsokára megszűnt. 

K. utóbb meggazdagodott és több ízben na
gyobb összegeket kölcsönzött a kir. kincstárnak, 
mely a kölcsönt nem mindig fizette vissza. 1473. 
kinevezték kir. személynöknek és ebben az ál
lásban 1483-ig működött. Időközben (1 £75) Sabác 
vára alá kisérte Mátyást, 1480. pedig külföldön 
diplomáciai küldetésben járt és mindvégig él
vezte urának lázalmát. Halála valószínűen 1485 
nyarán következett be. V. ö. Fraknói Vilmos 
akadémiai értekezését K.-ról, Tört. Értekezések, 
17. köt., 1807. O mutatta ki először, hogy nem 
iieréb László (aki nem is volt budai prépost), ha
nem K. Lászlót illeti meg tulajdonképen a könyv
nyomdászat hazánkban való meghonosításának 
dicsősége. M. i.. 

Karaibi káposzta (növ.), 1. Kolokázia (X. k.). 
Karámurú (áiiat), 1. Lepidosiren (XI. k.). 
Karánsebes (X. k.) lakosságát (1897) 6052-re 

becsülik, közte 416 magyar, 3653 román, 1983 
német, J092 házzal. Említendők gör.-kel. román 
tanítónőképző intézete, téglagyára. A város járdái 
aszfalttal vannak ellátva. 

Karantel, hegy, 1. Quarantana. 
Karap Ferenc kir. táblai nyűg. tanácselnöknek 

A budapesti tud.-egyetem 1896 máj. ti. az állam
tudományi tiszteletbeli doktori elmet adta. 

Karapanos Konstantin, görög régész, szül. 
Artában (Bpirusz) 1840 maré. 13. Tanulmányait 
Faminában, Korfuban és Athénben végezte, mely 
utóbbi városban a jogi doktori címet is megsze
rezte (1861). Ezentúl életpályája, meglehetősen 
változatos; volt török követségi titkár Parisban, 
azután a Sociétó générale de 1'Bmpire Ottomán 
főtitkára, majd bankot alapított, amelytől azon
ban 1876. azért vált meg, hogy egészen és kizá
rólag régészeti tanulmányainak szentelhesse ide
jét. Így kezdte el azután nagykiterjedésű birto
kain azokat az ásatásokat, melyeknek eredménye 
Dodona emlékeinek feltárása volt. Kutatásait 
maga irta le egy nagyszabású szakmunkában, 
amelynek címe: Dodone et res ruines (2 köt., 
Paris 1878). i.. u. 

Karasowsky Móric, lengyel zenei író, szül. 
Varsóban 1823 szept. 22., megh. Drezdában 1892 
ápr. 20. Gordonkás lett 1851. a varsói operánál, 
európai körútjai után 1864. pedig kir. kamarai 
zenész Drezdában. Lengyelül irt érdemes köny
vei : A lengyel opera története (1859); Mozart élete 
(1868); Chopin ifjúsága (1862 és 1869); elterjed
tebb a németül irt: Fr. Chopin, sein Lében, seine 
Werkeu.Briefe(2 köt. 1877; 1 kötetté átdolgozva 
1878. és 1881.). K-T. 

Karatheodory Sándor a krétai zavarok kiüté
sekor (1896 febr.) lemondott Kréta kormányzósá
gáról. 

Karatova, város Kosszovo törökországi vilajet
ben, Oszkttbtöl keletre fii km.-nyi távolságban, 
683 m. magas sziklakatlanban, több kisebb me
csettel, keresztény templommal, ezüsttartalmu 
ólombányával, fómáru-iparral és 1500 lak. 

Karátsonyi grófi csaliul (X. k.). K. Jenő grófot 
1S96. a zichyfalvai kerület (Torontál) szabadelvű 
párti programmal orsz. képviselővé választotta. 
1898 jun. 3. megkapta a v. b. t. tanácsosi méltó
ságot. K. Camillo gróf 1895 okt. 21. óta a fő
rendiház örökös jogú tagja és 18í)fi. a es. és kir. 
kamárási méltóságot kapta. 

Karbidszén, 1. Edzés (XVII. k.)és Vas (XVI.k.). 
Karbonit, 1. Robbanó szerek (XIV. k. 597. old.). 
Karbonsavak. Így nevezik a savaknak azt a 

rendkívül nagy csoportját, amelyekben az egy 
vegyértékű karboxilgyö'k — COOH — előfordul 
és utóbbiaknak a számától függően lehetnek egy-
vagy több-bázisuak. P. 

Crí3.0OOH 02Ht(COOH)2 C8H60(COOH)3 
ecetsav borostyárikösav citromsav 

egybázisú K. kétbázisú K. bárombázisu K. 
A K. karboxilgyökóben a hidrogénatom fémek 
által helyettesíthető s ekkor a megfelelő sok 
származnak. A szénhez kapcsolt hidrogénato
mok azonban csak negatív gyökökkel (leginkább 
halogénekkel) helyettesíthetők, amikor az illető 
K.-nak megfelelő származékok keletkeznek, ame
lyek (minthogy bennök a negatív gyökök száma 
szaporodott) jóval erősebb savak az illető K.-
nál. P. 

CHjCl.COOH CHCi8.COOH CCL.COOH 
monoklórecetsav diklórecetsav triklórecetsav 

C2H3Br(COOH)2 Ü2H2P.r2.(COÜH), 
monobromborostyánkösav dibromborosty&nkösav 

A különféle K., úgyszintén a sóik is igen sok 
nagyon fontos szerepet játszanak az iparban, 
háztartásban, az orvosi gyakorlatban stb. HU. 

Karchezion, a görögök 
legrégibb ivóedénye (1. az 
ábrát), amelyet csak leírás
ból ismerünk, s a szerint 
hosszúkás alakú lett volna, 
teste a közepe táján enyhén 
behúzódott, a talpáig érő merőleges két füle volt. 

Karchi (Kerki), az ugyanily nevű kerület fő
városa Bokharában, az Amu-darja balpartján, 
20,000 lak., gőzhajóállomással, körfalakkal, orosz 
helyőrséggel. A várossal szemben, az Amu jobb 
partján áll a Karikdji vagy Lerkicsa nevű erős
ség orosz őrséggel. Bokhara fővárosából DK. felé 
vezető karavámit itt ágazik szét az afgán Tur
kesztán, a transzkaspiai vidék, az Amu völgye 
stb. felé. 

Karczag Vilmos iró, feleségével Kopács// Ju
liskával (X. k.) az utóbbi évek alatt bejárta 
Európa és Észak-Amerika nagyobb városait, hol 
felesége sok diadalt aratott. Megjelent tőle Le
mondás (regény, Budapest 1897). 

Kardnyujtvány (processus xypboideus), a mell
esont alsó csúcsos végrésze, 1. ('sönt (IV.k.767. old.). 

Kardos Kálmánt tíz évi főispáni működése után 
1896. Pécsváradon képviselőnek választották. 
1898. rövid ideig a képviselőház alelnöke volt. 
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Kardtánc , 1. Emméleia. 
Karf, falu Oppeln porosz kormánykerület beu-

theni járásában, kőszén- és gálmabányával, (i895) 
2876 lak., vasúttal. 

Karf ióldaganat , a Condyloma acuminatum 
népies neve, 1. Condyloma (IV. k.). 

Karger Károly, osztrák festő, szül. Bécsben 
1848 jan. 30. A bécsi művészeti akadémián tanult, 
majd Bngeithnek volt tanítványa, azután Mün
chenben és Olaszországban folytatta tanulmá
nyait. Legkitűnőbb müvei : Jelenet egy vasúti 
állomáson (bécsi müv. múzeum); A Graben Bécs
ben (a városi múzeumban) ; Adóvégrehajtás; 
Postaállomás; Utcai jelenet Velencében; a Rudolf 
trónörökös-album számára festett három aquarell, 
u. m . : a belga királyné és Stefánia hercegnő a 
brüsszeli Bois de la Cambreban, Megérkezés 
Laekenba és A bécsi férfldalegylet fogadtatása a 
belga udvarnál; a dalosoknak hódoló albuma az 
osztrák-magyar császári és királyi pár ezüst me
nyegzője alkalmából stb. 

Kar in t i a (X. k.). Foglalkozás szerint a lakos
ság (i8«o) a következőképen oszlik meg : mező- és 
erdőgazdasággal foglalkozott 230,522 (63-8»/„), 
iparral és bányászattal 68,465 (181)°/0), a keres
kedelem és forgalom szolgálatában állott 18,872 
(5'2°/0), értelmiséghez tartozott vagy foglalkozás 
nélküli volt 43,149 (ll'9°/0). A népmozgalom ada
tai 1895-rö): született 12,132, elhunyt 9051, házas
ságot kötött 2001. Az aratás eredménye 1896-ban: 
154,732 hl. búza, 397,662 hl. rozs, 159,965 hl. árpa, 
527,917 hl. zab, 28,217 hl. köles, 182,101 hl. ku
korica, 41,363 Id. hüvelyes, 32,261 t. burgonya, 
72,832 t. takarmányrépa, 12,850 t. gyümölcs. A 
bányászat és kohászat termékei 1895-ben: 80,994 
t. barnaszén, 78,442 t. vasérc, 7793 t. ólomérc és 
12,893 t. cinkérc, összesen 1.472,787 frt értékben, 
továbbá 37,949 t. friss és 1459 t. nyers vas és 
4724 t. ólom, összesen 2.454,392 frt értékben. 
68 sörfőző termelt 182,180 hl. sört, 1155 szesz-
egető 9223 hl. alkoholt és egy dohánygyár 9841. 
dohánygyártmányt.A forgalom szolgálatában állt 
1895-ben 448 km. vasút és 394 km. vizi út. A köz
oktatási intézetek 1895-ben 1 teológiai intézet, 
3 gimnázium, 1 reáliskola, 1 tanítóképző, 4 ke
reskedelmi, 7 iparos-továbbképző, 5 iparos-szak
iskola, 3 mező- és erdőgazdasági, egy bányász-, 
továbbá 362 nyilvános ós 12 magán népiskola. 
Az 1896-iki választási reform óta K. 10 tagot 
küld a bécsi birodalmi gyűlésbe és pedig egyet a 
nagybirtokosok, 3-at a városok, 1-et a klagenfurti 
kereskedelmi kamara, 4-et a községek és 1-et az 
általános választói joggal birok. V. ö. Monumenta 
historica dacatus Carinthiae. Kiadja Jaksch (Kla
genfurt 1895). 

Karlin, 1. Karolin (X. k.). 
Karlovszky Gusztáváé, írónő (családi néven 

Miticzky Ida), K. Bertalan (X. k.) festő édes
anyja, szül. Munkácson 1833 ápr. 16., megh. 
Budapesten 1898 aug. 1852. férjhez ment K.Gusz
táv munkácsi ügyvédhez, aki 1862. kecskeméti 
főügyész lett. Itt ismerkedett meg Ferenczy Ida 
nsszonynyal és megtanította a fölolvasasra, mi
kor Erzsébet királyné öt szemelte ki felolvasónő
nek. Férjével, kit ítélőtáblai bírónak neveztek ki, 
Budapestre költözött. 1868. Veresné Beniczky 

Károly 

Herminnel együtt tevékeny részt vett az orszá
gos nőképző egyesület megalapításában. Versei, 
elbeszélései és cikkei a fővárosi napi- és hetila
pokban jelentek meg. Önálló müvei : Egy mun
kácsi rab története (regényes korrajz, 2 köt.. Pest 
1868—69); Rege a drágakövekről (Budapest 
1889). 

Kar l sbad (X. k.). 1898. leleplezték Mickiewicz 
Ádám lengyel költő mellszobrát; 1899. a bécsi 
Jookey-Klub lóversenypályát létesített, melyen 
jun.-ban futottak először. Az utolsó évben (1898) 
46,900 beteg keresett K.-ban üdülést, ezek között 
volt 4632 magyar. M. L. 

Kar l s ruhe , Baden fővárosa, (1895) 84,030 lak. 
1895. leplezték le LUbke, későbben Lauter pol
gármesternek és I. Vilmos császárnak (mintázta 
Heer) szobrát. Újabban a Rajnához csatornát ter
veznek. K. kerület já rása i : Bretten (23,941 lak.), 
Bruchsal (60,701), Durlach (35,288), Bttlingen 
(23,709), K. (117,427) és Pforzheim (68,701 lak.). 

K á r m á n 1. József emlékoszlopát és szülőhá
zán az emléktáblát Losoncon 1896 máj. 25. lep
lezték le. 

2. K. József, ref. lelkész, szül. Uj-Verbászon 
(Bács) 1825 jan. 21. A kecskeméti ref. kollégium
ban megismerkedett Petőfivel és Jókaival. Ez 
utóbbinak 1.843-44. mint jogász tanulótársa is 
volt. 1848. í'ehérvármegyei bizottsági tag és a lo-
vasberónyi nemzetőrök kapitánya volt. 1849. 
előbb Berezel Mór, majd Guyon táborában műkö
dött mint élelmezési biztos. 1850. atyja, K. Pál 
alesperes lelkész mellett káplán volt, de rövid idő 
múlva elhagyta a papi pályát és 1854-ig külön
böző bíróságoknál volt alkalmazva. Atyja halála 
után visszatért a papi pályára és 1854. újver-
bászi lelkész lett. Cikkeket irt a Vasárnapi Új
ságba s a Protestáns Egyházi ós Iskolai Lapba. 
Munkája : A babonáról Kardos tanító és Mihály 
gazda (Zombor 1877). 

3. K. Mór 1897. kir. tanácsosi címet kapott. 
4. K. Pál, volt ref. lelkész ós esperes, szül. Új-

Verbászon 1820 aug. 7. Teológiai tanulmányai
nak befejezése után több helyen segédlelkész; 
majd rendes pap volt. 1869. az alsóbaranyai egy
házmegye alesperessó, utóbb tanácsbiróvá, 1872. 
pedig í'Őesperessó választotta. 1887. lemondott 
esperesi hivataláról. 1899 jul. megkapta a Ferenc 
József-rend lovagkeresztjét. Cikkei és tárcái a 
Protestáns Egyházi és Iskolai Lapban, 1867 után 
pedig a Pesti Naplóban jelentek meg. Munkája • 
Anyag és szellem (bölcselet-csillagászati tanul
mány, Budapest 1895). 

Karo l inák (X. k.), ausztráliai szigetcsoportot 
a spanyol kormány a Marianákkal s a Palau-
szigotekkel együtt az 1899 febr. 12. kötött szer
ződós értelmében 25 millió pesetáért eladta Né
metországnak. A német birodalmi gyűlés a szer
ződést Bülow külügyi államtitkár beszéde után 
(jun.) nagy többséggel helybenhagyta. L. Spa
nyolország. M. I,. 

Károly [Nagy-, X. k.) r. t. városban 1897 ápr. 4. 
Kölcsey Ferencnek emlékszobrot állítottak (Kal
lós Ede műve). 

Károly, 1. badeni herceg. Frigyes badeni nagy
herceg testvére, szül. Karlsruhéban 1832 márc. 
9-ón, porosz lovassági tábornok és a 3. badeni 
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dragonyos-ezred főnöke, 1871 máj. 17. morgana-
tikus házasságra lépett Beust- Rozália bárónővel 
(szül. 1815 jun. 10.), aki 1871 máj. 8. a badeni 
nagyhercegtől a Éhem grófnő címet kapta. 
Egyetlen ütik Frigyen (szíil. 1877 jan. 29.) szin
tén a Rhena gróf címet viseli. 

2. K, spanyol trónkövetelő, 1. Carlos(<o., IV. k.). 
Károly. 1. György Hugó, író és tanár, 1898 

febr. 18. igazgatói címet kapott. 
2. K János, székesfehérvári kanonok, 1898 

máj. 12. előlépett a nagyprépostságra. 
Károly A m b r u s (estei ),osztergomi primás, m. 

kir. herceg és ausztriai főherceg. 1808 jan. 25-én 
23 éves korában lett prímássá, de a következő 
1809 szept. 2. meghalt. Gyönyörű carrarai már
ványemlék (Canovától) jelzi nyugvóhelyét az esz
tergomi bazilikában. V. ö. Török, Magyarország 
prímásai (177. old.). z—B. 

Károlyi grófi család (X. k.). 1. K. Alajos gróf, 
volt nagykövet (1., X. k.) fia, Lajos gróf (szül. 
1872 aug. 10.) 1897 máj. 21. óta örökös jogú tagja 
a főrendiháznak. 

2. A". Gábor gróf megh. Budapesten 1895 aug. 
31-én. Emlékiratait !. Eötvös. 

3. A". Gyulagrót(7., X. k.) fia. Mihály gróf 
(szül. 1875 márc. k) 1899 márc. 11. óta örökös 
jogú tagja a főrendiháznak. 

4. E. István (9.,X. k.) gróf, 1896. pártonkívüli 
programmal képviselőnek választották, 1897 
szept. 12. Szakolcán, mint a felső-magyarországi 
közművelődési egyesitlet elnöke, az egyesület köz
gyűlésén tartott elnöki beszédében erős kritikát 
gyakorolt a Bánffy-kormány nemzeti politikája 
fölött. Az egyesület 1898 szept. tartott közgyűlé
sén nem választották meg újra az Emke elnökének 

5. K. Sándor grófot 1896. nemzeti párti pro-1 febr. 10.). 

ról, amelyben védelmére kelt a magyaroknak a 
románok ellenében. — 2. Gyula gróf, szül. Nyir-
Baktán 1871 máj 7., nőül vette l894okt. 20. 
K. Melinda grófnőt, K. István gróf leányát. 
3. Imre gróf, szül. Mácsán 1873 jan. 10., nőül 
vette 1896 ápr. 14. K. Zsófia grófnőt, néhai K. 
Alajos gróf, volt nagykövet leányát. 1897 máj. 
21. óta örökös jogú tagja a főrendiháznak. — 
í. Ferenc gróf, szül. Mácsán 1875 aug. 23., megh. 
1899 jan. 6. Londonban, ahol es. és kir. attaché 
voltazosztrák-magyarnagykövetségnél. 5. An
tal gróf, sziiL Mácsán 1877 jul. 15. 

Károlyi Árpád, történetíró, 1898. megkapta a 
III. oszt. vaskorona-rendet. Újabban megjelent 
tőle: .1 kor^onai országgyűlés 1605. (Budapest 
1896); A kiegyezés ügye a kassai .országgyűlé
sen 1606 tavaszán, (ü. 0.1899). Ünnepi, beszéd 
(Szilágyi Sándor tiszteletére. Századok XXXI. 
köt., 642. 1.1; Bocskay szerepe a történetben 
(Akadémiai Értekezések 1898); Magyar ország
gyűlési emlékek (XI. köt., 1899). 

Károly István osztrák főherceg és ni. kir. 
herceg 1894. ellentengernagy lett. 1895. Albrecht 
főherceg vagyonának egy részét örökölte. 1896. 
egészségi okokból megvált állásától. Ntje: Má
ria Terézia főhercegnő, Károly Salvator főher
ceg leánya, (szül. Althunzlaubnn 1862 szept. 18., 
férjhez ment (886 febr. 28.) 1898 nov. 30-án 
megkapta az Erzsébet-rend nagykeresztjét. Gyer
mekeik : Eleonóra Mária Tmmákulata (szül. 
Polában 1886 nov. 28.), Renáta Mária (szül. u. o. 
1888 január 2.). Károly Albrecht (szül. u. 0. 
1888 dec. 18.), Mechtildis Mária Krisztina (szül. 
u. o. 1891 október 11.), Leo Károly (szül. u. o. 
1893 július 5-én), Vilmos (született u. o. 1895 

grammal a garbóc-bogdányi kerületben képviselő 
nek választották. Nagy érdemei vannak a szö
vetkezeti ügy föllendítése körül. A hitelszövet
kezetek fölvirágzása s ez alapon a központi hi
telszövetkezet létrejötte főleg neki köszönhető. 
1896-ban alapította a magyar gazdaszövetséget, 
majd Hangya névvel 1898. egy központi fogyasz
tási szövetkezetet. Mind a kettőnek elnöke. A 
Magyar Gazdák Szemléjében több agrár és szo
ciálpolitikai irányú dolgozatot tett közzé. Önál
lóan jelent meg tőle Néhány szó a magyar mun
káskérdésről (1895), továbbá Szervezkedés és 
szövetkezés (.899). Az 1896-iki nemzetközi agrár-
kongresszus szervezésében tevékeny részt vett. 
SZÍVÓS agitáció t fejt ki az agrár eszmék terjesz
tése körül társadalmi téren is, híve a nemzeties 
szociálpolitikának. A Szt.-István-társaság, vala
mint a Tiszavölgyi társaság elnökségéről le
mondván, tevékenységét az agrár eszmék és a 
szociálpolitikai alkotásokra fordítja. — Felesége 
Komis Klarissza grófnő 1899-ben megkapta az 
I. oszt. Erzsébet-rendet. 

6. K. Tibor gróf, 1891 óta valóságos belső tit
kos tanácsos; 1898 szept. 6-án kinevezték a 
főrendiház elnökévé. Neje Degenfeld-Schomburg 
Emma grófnő, cs. és kir. palotaliölgy. Gyerme
keik : 1. Ella (Gabriella) grófnő, szül. Budapes
ten 1869 márc. 15., nőül ment 1888 ápr. 28. Al-
másy Dénes grófhoz. 1894. a Revue de Paris-ban 
egy cikke jelent meg a magyarokról és románok 

Amely szók a K betűben nincsenek meg, a C-ben keresendők 

Károly Lajos, osztrák főherceg, m. kir. herceg, 
megh. Bécsben 1896 máj. 19. V. ö. IAndheim 
Alfréd, Erzherzog Kar] Ludwig 1833-96. (Bécs 
1898, az özvegy főhercegnő megbízásából). 

Károly Salvator, osztrák főherceg, m. kir. 
herceg özvegye Mária Tmmaculata főhercegnő 
megh. Bécsben 1899 febr. 18. 

Károly Sándor (X. k., 213. old.) szász-weimar-
eisenachi nag.\'liercegl'elesegeFitota2Á'o'/f«megh. 
Weimarban 1N97 márc. 23. Ő alapította a Goethe-
levéltárt. — Legidösb g.vermekölc Károly Ágost 
trónörökös, megh. Cap St.-Martinban (Riviéra) 
189i nov. 20. Pia Vilmos Ernő (szül. 1876 jun. 
10.) a valószínű trónörökös. 

Károly Tivadar bajor herceget a budapesti 
kir. m. tud.-egyetem az ezredévi ünnepek alkal
mából díszdoktorrá választotta. — Egyik leánya 
Zsófia 1898 jul. 26. férjhez ment Törring-Jet-
ieniach Hans Veit grófhoz. 

Karomlábuak (átlát), 1. Onychophora (XIII. k.). 
Kárpátmuzeum, 1. Magyarországi Kárpát

egyesület (XII. k.). 
Karpf Alajos 'Tiradar, osztrák bibliográfus s 

a császári és királyi családi hitbizományi könyv
tár igazgatója, szül. Bécsben 1844., u. o. végezte 
tanulmányait. Előbb a bécsi földrajzi társulatnál 
volt alkalmaz vas ennek megbízásából állította ösz-
sze a sarkvidékekre vonatkozó bibliográfiát. 1872. 
acsász. hitbizományi könyvtárhoz került, ahol ma 
is működik. Munkái: A csász. családi könyvtár-
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ban őrzött gyűjteményes munkák s térképek ka
talógusa; továbbá 3000 rézmetszet és kép a föld
rajzi szemléleti oktatáshoz; Kalauz a családi 
könyvtárban őrzött areképgyüjteményhez stb. Az 
1886. Budapesten rendezett történeti kiállítás, a 
Schubert- és a bécsi színház és mütörténeti kiál
lítás létrejötte körül is fáradozott. 1898. a Fe-
renc-József-rend lovagkeresztjét kapta, 1899. pe
digkinevezték a nevezett könyvtár elnökévé, M. L. 

Karré-szántás, a szántásnak az a módja, mely
nél az ekét a föld egyik sarkán állítják be s a föld 
kerületét követve s a barázdát kifelé fordítva, a 
földet széléről folytonosan befelé haladva szántják 
meg, míg annak közepére nem érnek. A K. nagy 
hátránya, hogy a föld az átlók irányában nagyon 
összetipródik, minélfogva a K. csak kivételesen, 
nevezetesen rendetlen alakú földek megszántá-
sánál nyer alkalmazást. H—H. 

Kársa, 1. Endre (szentkirály-szabadjai), fő
ügyész es zeneszerző, szül. Zsujtán (Abaúj) 1819 
máj. 4., megh. Sátoraija-Újhelyen 1870 márc. 25. 
Jogi tanulmányait Sárospatakon végezte.A negy
venes évek elején szabadelvű beszédei miatt kény
telen volt az aulikus Abaúj vármegyét elhagyni 
es Zemplén vármegyébe költözni, hol 1848-ig 
mint tiszti alügyész működött. Eleinte a zem
pléni önkéntesek táborában, majd a honvédségnél 
végigküzdötte a szabadságharcot. Az alkotmány 
visszaállításakor Zemplén vármegye tiszti fő
ügyésznek választotta. Mint zeneszerző nagyon 
népszerű volt. Művei közül legelterjedtebbek vol
tak a Jegenyefa tetejében s az Ablakom rosté
lyon c. népdalai. A Talpra magyar szövegére 
indulót irt. • 

2. K. Ferenc, árvaszéki elnök, az előbbinek 
öcscse, szül. Zsujtán (Abaúj) 1827 dec. 24. Miután 
résztvett az 18+8— 49-iki szabadságharcban, ügy
védsegéd volt, majd 1860-ig anyja birtokán gaz
dálkodott. 1860. a Sennyei-hitbizomány pénztár
noka lett. 1873. Zemplén vármegye szolgálatába 
lépett s 1881 óta az árvaszék helyettes elnöke. 
Gazdasági cikkei a szaklapokban jelentek meg. 

Karsay Sándor 1895. lemondott püspöki hiva
taláról, s főrendiházi tagsága megszűnt. 

Karsz, orosz transzkaukáziai terület, 0897) 
292,498 lak. — K város, ugyanakkor 20,891 lak. 

Karszék v. karosszék, 1. Szék (XV. k.). 
Kartel (X. k.).1897. az osztrák képviselőházban 

javaslatot nyújtottak be a K. szabályozása tár
gyában, de a javaslatból törvény nem lett. Az 
osztrák javaslat a magyar kereskedelmi minisz
tériumot is.arra birta, hogy a K.-ek törvényes 
szabályozásával foglalkozzék. A miniszter a buda
pesti kereskedelmi és iparkamarát szólította fel 
véleményadásra; ez ellene volt a szabályozás
nak, mire a miniszter a tervet egyelőre elejtette. 
A kamara jelentésében hangsúlyozta, hogy ki
vált iparunk kezdetlegességénél fogva szükség 
van a gazdasági erőink szabadabb érvényesülheté-
aére. Hazafiúi szempontból azért védik nálunk a 
K.-ekot, mert az egyedüli módnak tartják, me
lyen a magyar ipar a vámközösség mellett is 
szabadulhat osztrák versenytársától, ha t. i. az 
osztrák termelőkkel együtt alkot K.-t és ez által 
a piac egy részét magának biztosltja. 

Kártiieja, 1. Kuniam (XI. k.). 

Karvaly Mór, festőmiivész, megh. Meranban 
1899 márc. 9., 

Karvasy Ágoston megh. Bécsben 1896 jan. 21. 
Karwinski Vilmos, 1. Karw. (X. k.). 
Karyas (Kariesz), falu, 1. Athosz (II. k.). 
Karystos, 1. Karisztosz (X. k.). 
Kashely (halászat), a lábó könyökében v. öblé

ben levő köz, melyen a viz átfolyhat s amelybe 
a csíkkast belefektetik, hogy az úszó csík bele
tévedjen. 

Kasics Péter, volt miniszteri tanácsos, szül. 
Lúgoson 1849 jul. 31. Középiskoláit a lugosi, te
mesvári és aradi gimnáziumban, jogi tanulmá
nyait a budapesti és bécsi egyetemen végezte. 
Andrássy Gyula gróf ideiglenes honvédelmi mi
nisztersége alatt 1871. lépett be a honvédelmi 
minisztériumba. 1878. miniszteri titkár, 18S3. 
miniszteri osztálytanácsos és 1893. miniszteri ta
nácsos lett. 1883. megkapta a Ferenc-József-rend 
lovagkeresztjét, 1889. a III. oszt. vaskorona-ren-
det. Már mint fiatal tisztviselő is a legfontosabb 
tárgyalásokon Bécsben K. képviselte a honvé
delmi minisztériumot, nem ritkán a király elnök
lete alatti tárgyalásokon is. Ilyen volt az 1879-iki 
újonc-kontingens megállapítása, az 1884-iki véd-
orőtörvény-reviziós az 1889-iki új véderő-törvény 
átdolgozása iránti tárgyalások, melyekben K.-
nak nagy szerep jutott.Társadalmi téren is nagy 
tevékenységet fejtett ki. különösen a főváros 
budai részének emelése s mint városatya a fő
város zilált pénzügyi viszonyainak rendezése ér
dekében. 1895. ideiglenesen nyugdíjazták, mire 
néhány röpívbeu a honvédelmi minisztert és ál
lamtitkárt támadta meg. 1896 aug. 1. reaktivál
ták, másnap azonban hivatalától fölfüggesztet
ték és ellene fegyelmi eljárást indítottak. Végre 
Bánfí'y báró miniszterelnök 1897-ben egyszerűen 
megfosztá hivatalától. Azóta kiválókig agrár 
irányú társadalmi mozgalmak vezetésével foglal
kozik. Mint közigazgatási szakíró két művet tett 
közzé a katonai tan- és nevelő intézetek szerveze
téről : Az osztrák-magyar hadsereg katonai ne
velő- és képző intézetei, különös tekintettel a ma
gyar állami alapítványi helyekre (1894); A m. 
kir. honvédségi Ludovika-akadémia, különösen 
annak tisztképző tanfolyama (1894). K. G. 

Kasjapa, szent ember, azaz risi az ó-ind mito
lógiában. Nevét, mely a. m. a kasja-ivó, kedvelt 
italától nyerte. Nagy szerepet játszik a Maháb-
hárata szerint az ind teremtés legendájában, mint 
az emberek, istenek, démonok, kigyók és madarak, 
egy szóval az összes élő lények ősapja. Félig isteni 
lénynek tartották az indek, mivel Maricsi-ivak 
Brahma isten fiának volt a gyermeke. Gyakran 
ősapaságáért pradsapati-ntüí (XIV. k.). az utódok 
urának is hívják. KÉGL. 

Kaska (halászat) a. m. fentő (7., VII. k.). 
Kaspi-tenger (X. k.). 1894 nyarán a D-i részé

ben (E. sz. 38° 10', K. h. 52° 37') egy viz alatti vul
kán képződött 6 m. átmérőjű kráterrel. A forgalom 
szolgálatában állott 123 gőzös (73,590 t.) és 350 
vitorlás (103,950 t.). 

Kassa (X. k.), a megújított ősi székesegyházat 
1896 szept. 6. szentelte föl ünnepélyesen Bubics 
Zsigmond püspök. Új színházának ünnepélyes 
megnyitása 1899 szept. 28. volt. A város közön-
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sége Amhás-si/ Gyula gróf szülőházát emlék
táblával láttael, amelyet 1899 okt. 1. lepleztek le 
Ünnepélyesen. 1899 nov. 12. avatták föl a fehér-

kereszt-egyesttlet lelenc
házát. V.ö. Recseg Viktor, 
A kassai dóm síremlékei 
(Budapest 1S97); Szabó 
Cyrill, A K.-i állami 
főreáliskola története 
(1896); Nyáry Sándor, 
A K.-i egyház (Arch. Ért. 
1896); Kemény Lajos 
kisebb cikkei a Törté-
nelmiTár évfolyamaiban 
ésaz Arch. Ert.-bon( 1897, 
A K.-i dómról).— Gazda

sági tanintézete 1875. nyilt meg s Kassa város 
tetemes áldozatával, amely ingyenes használatra 
földbirtokot és erdőterületet ajánlott fel, azon 
célból állíttatott fel, hogy egyrészt főleg a felső
vidéki leendő gazdáknak elméleti és gyakorlati 
kiképzésére szolgáltasson alkalmat, másrészt 
pedig ugyan e vidék gazdáinak a gazdálkodás 
terén példát mutasson. Az intézet gazdasága 562 
kat. hold terjedelmű. Kötelékében vetőmagvizs
gáló állomás és gazdasági szeszgyár is műkö
dik. A tanfolyam három éves, a tanév okt. 1. kez
dődik és jul. 25-ig tart,félé ven kint 20 írt fizetendő. 
Van konviktusa, melyben 49 ballgató elhelyez-
hetö.bavonkinti ellátási díj 22 f rt,van 6 állami ösz
töndíja. A tanulóktól (i gimnáziumi, 6 reáliskolai 
v. 6 polgári iskolai osztály kívántatik mint előkép
zettség. A tanulók száma utóbbi években 80 egész 
100 között mozgott. L. még Mezőgazdasági szak
oktatás (XII. k.). 

Kassai Vidor, színész, szül. üyalán (Torontál) 
1840 febr. 16. Középiskolai tanulmányait Makón 
végezte. Miután egy időig kereskedő, majd szoba-
és templomfestő volt, 1861. a színészi pályára 
lépett. Először Molnár György budai népszínhá
zában lépett föl, 1864—68. vidéki színpadokon, 
1868. a budai népszínházban, 1869—80. pedig a 
kolozsvári nemzeti színházban játszott. 1880— 
1898. a budapesti népszínház tagja volt. 1899 
jan. l. nyugalomba vonult. Mmikái: A bankban 
(névtelenül, Budapest 1889): Hullámok (u. o. 
1890). 

Kassai gazdasági tanintézet, 1. Kassa. 
Kassai vizmester-iskola, 1. Vizmester-iskóla 

(XVI. k.). 
Kassay Adolf, jogi iró, szül. Vácon 1828 ápr. 

18-án. Középiskoláit szülővárosában, jogi tanul
mányait a pesti egyetemen végezte. 1846. ügy
védi vizsgát tett. A szabadságharcban mint bon
véd hadnagy vett részt Azóta a jogi iroda
lom terén roppant nagy munkásságot fejtett ki. 
Főbb művei: Büntető magyar jogtan, (Pest 
1848); Úrbéri kézikönyv (u. o. 1848); Tárnok
szék és tárnoki törvénycikkelyek (u. o. 1848); 
Az árva- és gyámügyekbeni eljárás s az árva-
vagyon kezdése (u. o. 1864, 2. kiad. 1869, 3. kiad. 
1871, 4. kiad. 1877); Legújabb magyar házi ügy
véd (u. o. 1868); A protestánsok házasságál sza
bályozótörvények stb. (u. o. 1886); Legújabb le
velező, önügyvéd és házi titkár (u. o. 1 887, 2. át
dolgozott és bővített kiad. u. o. 1893): Legújabb 
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házi tanácsadó (u. o. 1888); Regálék (u. o. 1888. 
2. kiad. 1889, 3. bővített kiad. Í890): Az 1893i 
XVI11. t.-c a sommás eljárásról és az 1893. 
XJX. t.-c. a fizetési meghagyásról (u. o. 1894); 
.1 magyar váltótörvény és eljárás (Máté Sán
dorral együtt újonnan átdolgozott 3. kiad., Buda
pest 1899). 

Kassel, 1. Cassel (IV. k.). 
Kasszandreia, 1. Potidaia (XIV. k.). 
Kast Mihály Mária Llewellyn (ebelsbergi) 

báró, osztrák főtisztviselő, volt miniszter, szül. 
Nedelistben 1859 okt. 15-én. A jogot végezte s 
azután a közigazgatási pályán emelkedett, míg
nem 1891. a kereskedelmi minisztériumba került, 
hol különösen forgalmi munkálatokat végzett. 
1896. a Ielső-ausztriai klerikális nagybirtokosok 
klubija a tartománygylilésbe küldötte, 1897. pe
dig tartományi főnök lett. 1898 márc. 7., még 
csak 39 éves korában a Tlum-kabinetben földmi-
velésügyi miniszter lett. 1899 okt. a Thun-kabi-
nettel állásától fölmentetett és az I. oszt. vaskor 
rona-rendet kapta. M.L. 

Kasteloryzo, község Meisz szigetén, Kis-Azsia 
déli partvidéke mellett, 5 —6000 lak., kik hajó
zással, spongyahalászattal s kereskedelemmel 
foglalkoznak, kitűnő kikötővel és johannita kas-
télylyal. 

Kastrop, porosz község, (1895) 6656 lak. 
Kaszang (Cassaugues), a bantu négerekhez 

tartozó népe Ny .-Afrikának; Portugál Alsó-Gui
nea keleti részeit lakja. Területüket Magyar 
László kutatta át. 

Kasz Dagh, Ida (IX. k.) mai neve. 
Kasztner Janka, 1. Lázár Gyuláné. 
Kata (Nagy-) nagyközségben 1897 ápr. 4. a 

Nagy-Káta és Tápió-Bicske közt 1849 ápr. í. ví
vott csatában elesett honvédek emlékére emléket 
állítottak (készítette Gerenday Béla). 

Katagum, Szokoto szudáni birodalom K. nevű 
ÉK-i határtartományának fővárosa, a Vaube 
folyó mellett, kettős sáncokkal és 8000 lak. 

Katakolon, 1875. épült kikötőhely Aehaja és 
Elisz görögországi kerületek K. nevű hegyíoká-
nál, melyet Athénnel vasút köt össze, (1889) 612 
lak. Patrasz és Kalamata után az apró szöllő ki
viteli főhelye. 

Katalinic (ejtsd: —ics) Iván, horvát történetire, 
szül. Noviban 1779 márc. 25., megh. 1847 febr. 27. 
Teológiát tanult Spalatóban, Rómában, jogot 
Zágrábban és 1805. Zengg város tanácsának tit
kára, utóbb békebiró. Napóleon 1809. a zenggi 
nemzetőrség parancsnokává nevezte ki. Hadi fo
goly volt Magyarországban, innét kiszabadulva 
1812. Napóleon illir légiójában lovassági őrnagy. 
1813. a törökök ellen harcolt, kik a horvát vége
ken gyújtogattak és raboltak, utóbb Franciaor
szágban szolgált, 1815—18. a kolera elleni határ
zár parancsnoka Albánia és Hercegovina hatá
rán. Spalatóban 1835. kiadta olasz nyelven nagy 
müvét: Dalmácia története a legrégibb időktől a 
velencei uralom végéig Dalmáciában (III. köt.): 
Tamás spalatói fődiakon (1200—1268) munka 
jában : História Salonitarum pontifloum atque 
Spalatonsiuni, hazája egyházi történetét adja; 
Lucius : De regno Dalmatiaeet Croatiae libri sex, 
a délszlávok politikai történetét Írja meg egészen 
uek meg. a C-ben keresendők! 

» 
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a velencei hódításokig. Ezek munkaját kiegészíti 
és folytatja a velenceiek kivonulásáig Dalmáciá
ból. B három kötethez utóbb egy negyediket 
csatolt, melyben Dalmácia történetét egész 1840-ig 
leirja; ezen kötet emlékiratként is fontos. 1847. 
olasz és horvát nyelven egy gazdászati munkát irt; 
vannak horvát, olasz, latin költeményei is. V. ö. 
Századok 1898. 758. old. MAEG. 

Katalin-kolostor, 1. Szíriai (XV. k.). 
Katalin-szigetek, 1. Aleuták (I. k.). 
Kataszteri összehasonlító jegyzék, 1. Azono

sítás. 
Katavothra, hegytömeg, 1. Óta (XIII. k.). 
Kate Hermán ten, hollandiai festő, szül. Hágá

ban 1822 febr. 16.,megh. Scheveningenben 1891 
márc. Eleinte Amsterdamban tanult Kruseman 
Cornelisnál, később Parisban tökéletesítette szine-
zési technikáját. 1849. rövid időre visszatért Am
sterdamba, ahonnan Hágába költözött. Tárgyait 
részben a XVII. sz.-ból vette és ebben különösen a 
kosztümök visszaadásában remekelt, részben pe
dig a hollandiai népéletből. Legjobb képei: A mezei 
ünnep; A markeni halászok (bordeauxi múzeum); 
Játékosok a kocsmában; Kálvinista foglyok XIV. 
Lajos alatt; A toborzó; A győző és a legyőzött; 
Az őrség; A polgárőrség. K., aki különösen van 
der Helst hatása alatt volt, több kitűnő arcképet 
is festett, így III. Vilmos hollandiai királyét is. 

Katechin, 1. Katechu (X. k.). 
Katechumenek liturgiája, agör. egyházban a 

szent liturgiának az a része, mely az Úr Jézus 
eletének keresztelésétől szenvedéséig terjedő és 
nyilvános tanításban eltöltött három évét ábrá
zolja és mely alatt nemcsak a hívek, hanem a 
hitbeli ismeretek tanulásával foglalkozó hitjelöl
tek, a nyilvános bűnbánatra itólt nagyobb bűnö
sök, sőt még a békés szándékú és tisztességes 
magaviseletű hitetlenek jelen lehetnek. E rész 
ugyanis, néhány imát leszámítva, nem egyéb, mint 
hithirdetés, tanítás, mely szentírási szakaszok 
felolvasásával és ezt követő szentbeszódek által 
megy végbe. V. ö. Melles E., Qör. szert. kat. 
liturgika (Ungvár 1891). z—u. 

Katernberg, falu Düsseldorf porosz kerület
ben, Essen közelében, (1895) 10,261 lak., kőszénbá
nyával és téglagyárral. 

Kathiavar v. Hattiavar félsziget, 1. Gudse-
rat (VIII. k.). 

Kathlamba-hegység, 1. Drakenberge (V. k.). 
Kathmanclu, 1. Katmandu (X. k.). 
Kathrein Tivadar osztrák klerikális politikust 

1897. a birodalmi gyűlés elnökévé választották, 
azonban állásáról még ezen óv őszén (okt. 26.) a 
német párt obstrukciója következtében lemondott. 

Katinszky Gyula, tiszteletbeli kanonok, szül. 
Rimaszombaton 1841 febr. 19. Teológiai tanul
mányait Egerben végezte, hol 1863. pappá föl
szentelték. Miután pár óvig segédlelkész, majd 
nevelő volt, 1869. Bartakovics érsek az egri fí-
és nőtanltó-kópző intézetbe pedagógiai tanárnak, 
1889. Samassa egri érsek a Foglár-féle linevelő 
internátus igazgatójává, 1892. pedig egyházme
gyei főtanfelügyelővé nevezte ki. 1899 jun. 20. 
megkapta a tiszteletbeli kanonoki címet. Főbb 
müvei: Szabadság, tekintély és egyház (Ketteler 
Vilmos után, Eger 1864); A munkások kérdése 

A JPalltis nagy Lexikona. XVIII. kőt. 

és a kereszténység (Ketteler után, u. o. 1864); 
Nagyböjti és májusi szent beszédek (u. o. 1871); 
Részletes tanterv az egri főegyházmegyei osztat
lan római katolikus népiskolák számára (u. o. 
1898). Az Egerben megjelenő Népiskolai Tanügy 
kiadótulajdonosa. 

Katjang-olaj, 1. Mandubi bab (XII. k.). 
Katódsugarak. Ha a Geissler-féle csövekben 

(VII. k.) a ritkítást mindinkább fokozzuk, a csövön 
át történő elektromos kisülést kisérő fényjelen
ségek teljesen megváltoznak. A rétegezett fény 
mindjobban visszavonul az anód felé, a katódot 
környező fény nagyobb térre terül el, a katóddal 
közvetlenül határos sötét rész is nagyobbodik, az 
egész csövet pedig a katódból kiinduló fénysuga
rak töltik, ezek a K. A K. magok gyengén vi
lágítanak, ahol azonban az üvegfalat érik, ott az 
üveg szép zöldes-sárga színben foszforeszkál. A 
K.-at először Hittorf észlelte 1869., sokat foglaL 
koztak velők Crookes, Goldstein stb. A K. főbb 
sajátságai a következők: A katódból indulnak ki 
a katód felületére merőlegesen, azután egyenes 
vonalban terjednek tovább egészen függetlenül az 
anód fekvésétől. Ha a katód homorú, akkor a K. 
egy pontban találkoznak, mint ahogy a fény a 
homorú tükör gyújtó pontjába összegyüjthető.Ahol 
a K. igy összegyűlnek, nagy meleget fejlesztenek, 
úgy hogy p. fémek ott izzóvá lesznek. Az egyenes 
vonalú terjedést szépen meg lehet mutatni, ha a 
K. útjába elég vastag fémkeresztet teszünk; ez a 
K.-at át nem bocsátván, a szemben lévő üveg
falon a kereszt éles árnyéka jelenik meg. A K. 
fényérzékeny lemezre úgy hatnak, mint a közön
séges fény. Hogyha a K.-hoz erős mágnest köze
lítünk, akkor az a K.-at eltéríti. Mekanikai moz
gató hatást is fejtenek ki a K. Crookes az üveg
csőbe kis lapátos kereket tett; a K. hatása alatt 
a kerék forgásnak indul. A különböző testek a 
K.-at különböző mértékben nyelik el. Nevezetes, 
hogy az alumínium nagy mértékben átereszti a 
K.-at. Ezáltal sikerült Lenard Fülöp hazánkfiának 
a K.-at szabad levegőbe is kivinnie. Az üvegcső 
egyik végét ugyanis alumíniumlappal zárta el. 
A csőben a katódot ugy helyezte, hogy a K. éppen 
az alumíniumlapra estek, azon áthatoltak és a 
szabad levegőbe léptek. Itt tanulmányozva a K. 
tulajdonságait, Lenard azt találta, hogy a külön
böző testek azokat közel a sűrűségük arányában 
nyelik el. Teljesen légritkított csőben K. nem ke
letkeznek, azonban, amint Lenard kimutatta, tel
jesen légüres térben is tovább terjednek. Ahol a 
K. az üvegfalat érik, ott keletkeznek a Röntgen
sugarak. TANGL. 

Katolikométer, 1. Pantométer (XIII. k.). 
Katolikus autonómia, az isteni egyházszerve

zet mellett a világi vonatkozású egyházi, vagyon
kezelési, iskolai ügyek intézésére szolgáló testület 
s egyúttal az alsó papságnak és világi hiveknek 
tömörülése a kat. egyház védelmére. Első nyo
mait föltaláljuk a szt. Pál és szt. Péter leveleiben 
leirt első keresztény hitközségekben. Az aposto
lok segítségére rendelt diakónusok később az egy
házi rendbe vétettek fel, majd a világi hivek 
közremunkálásának joga a keresztény uralko
dókra ment át, ez az alapja a patronátusságok-
nak. Miután az államok felekezetlen jelleget vet-
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tek fel, az egyház támogatásúnak kötelessége a 
népre szállott vissza. Ily értelemben alakulnak át 
újabb időkben az amerikai, franciaországi és 
svájci hitközségek, melyekben — sok helyütt szt. 
Péte)~ müvei vagy Fabrica Ecclesiae címen — a 
hitközség intézi a világi vonatkozású, vagyoni, 
iskolai ügyekot. Magyarországon az erdélyi rom, 
katolikus püspöki egyházmegye autonómiájában 
(VI. k.) nyert ez elv törvényes elismerést. É tör
téneti fejlemények s a protestánsok autonóm szer
vezete már a század elején felköltötte a magyar
országi katolikusok kívánságait hasonló szervez
kedésre s a vallási viszonosságot elrendelő 1848. 
XX. t.-c. előkészítése alkalmából a püspöki kar 
maga fordult o tárgyban a törvényhozáshoz. 1848 
ápr. 7. Rónay János csanádi követ nynjtotta be a 
kérvényt, melyben a katolikusok törvényesen 
bírt szabadságaiknak megerősítését és a protes
táns autonómiának megfelelő jogkört kértek a 
vallási viszonossúg alapján. E kérvényt, mint el
késettet elutasították ugyan (noha a gör. kele
tieknek hasonló és később előterjesztett kórelmét 
teljesítették), de a szabadságharc későbbi fordu
lataiban Horváth Mihály kultuszminiszter 1849 
jul. 15. mégis egybehívta a katolikusok alkotmá-
nyozó gyűlését 1849 aug. 20-ra Pestre. A világosi 
katasztrófa hiúsította meg e kongresszust. 

A K. szervezésére az újabb mozgalmat Eötvös 
József báró indította meg 1867 jul. Simor J. her
cegprímáshoz intézett levelével, melyben az er
délyi kat. státus újabb szervezésére hivatkozva, 
felszólította a püspöki kart, hogy a világi katoli
kusoknak az egyházi hatóságot nem veszélyez
tető szervezetet adjanak. Simor ez év szept. 8-án 
válaszolt. A vallási viszonosságra s a prot. auto
nómiára hivatkozással hasonló jogot kér a ma
gyarországi katolikusoknak, reklamálja szá
mukra azon jogokat, melyeket a királyi patroná-
tusból kifolyólag a kormányszékek ragadtak ma
gukhoz. A püspöki kar maga dolgozott ki egy 
autonómiai szervezetet, annak megvitatására 
1868 szept. l-re 60 kat. férfiút hívott tanácsko
zásra. Ez értekezleten Deák Ferenc az alkotmá-
nyozó kat. kongresszus összehívását ajánlotta. A 
választási rend megállapítására összehívott elő
készítő kongresszus munkálatát a korona 1869 
szept. 26. hagyta jóvá akként, hogy választassék 
68 egyházi és 136 világi képviselő (132 általános 
szavazati jog alapján, 4 a patronusok által). A 
kongresszus 1870 okt. 26. ült össze Simor J. ve
zetése alatt s az autonóm szervezet kodifikálá
sára 27 tagú bizottságot választott. Ez 1871 febr. 
terjesztette be munkálatát. Bartal György ós 
társai ellenmunkálatot adtak be. A kongresszus 
(96 : 54 ellen) a bizottság munkálatát fogadta el, 
melynek alapelvei: 2/3 világi, 1/s egyházi tagok
ból álló egyházközségi, espereskerüíeti. egyház
megyei autonóm testületek, fölöttük az országos 
kat. gyűlés ós 9 vegyestagu igazgatóság 3 oszt. 
fővel; az igazgatótanács kandidál a nagyobb ja
vadalmakra, vezeti az iskolákat, kezeli a kat. val
lás- és tanulmányalap, összes alapítványok, java
dalmasok vagyonát; az összes vagyon a kat. egy
ház közös tulajdonaként tolekkönyveztetik. A 
kisebbségi javaslat az autonómia körébe akarta 
vonni a püspökségek szabályozását, szerzetesren

dek behozatalát, eltörlését, az ünnepek számának 
korlátozását, elismerte a jus placetit, korlátlan 
kérvényezési jogot statuált a világi híveknek 
vallási és szertartási dolgokban s részben a pap
ságot is az autonómia fegyelme alá vonta. Több
ségi vezetők voltak: Bartakovics, Haynald érse
kek, Perger kassai, Szabó szombathelyi püspö
kök, Schopper Gy. káptalani, Schlauch, Samassa 
egyházi képviselők, Apponyi György gr., Cziráky 
János gr., Mailáth György, Jósika Lajos báró, 
Sennyei Pál báró, Szilágyi Virgil világi képvise
lők. A kisebbséget Hatala Péter, a világi papság 
képviselője, Bartal György, Perczel Miklós vezet
ték. A gör. kat. román egyházmegyék nem vettek 
részt, csak két képviselőt küldtek, Paply Jusztin 
torjesztetto elő tiltakozásukat, melylyel a gyula-
fehér vár-fogarasi érsekségnek külön autonómiát 
követeltek. A rutének egy része a püspökválasz
tási jogot az egyházmegyéknek reklamálta. A 
kongresszus munkálatát 1871 jun. 12-én 12-tagu 
küldöttség ólén Simor J. nyújtotta át a király
nak, de a munkálat nem nyert királyi jóváha
gyást. 

A 90-es évek egyházpolitikai mozgalmai közt 
újra napirendre jött az 1890-iki költségvetési vita 
alatt az autonómia Ugye. Csáky Albin gróf érte
kezletet hivott össze, mely kimondta, hogy az új 
kongresszus az 1870—71-iki alapon íüvassék 
össze. 1895 nov. 24. királyi elhatározás bocsátta
tott ki, elrendelvén az első kongresszus munká
latának visszaadását, hogy az «a változott viszo
nyokra, a királyi patronátusra és kat. egyház
szervezetre való tekintettel újabb megfontolás 
alá vetessék». 1897 máj. 14. kir. rozolució a 
kongresszus egybehivását rendelte el, a válasz
tásokat 1897 jun. az első kongresszus szabályai 
szerint ejtették meg. Ez év őszén Vaszary Kolozs 
vezetése alatt összeült kongresszus 27 tagu bi
zottságot küldött ki, élén Szapáry Gyula gróffal, 
a kongresszus világi elnökével. A 27 tagu bizott
ság 1899. terjesztette be munkálatát. Ugrón G. 
ós társai ellenmunkálatot készítettek. A többség 
a püspökségekre való jelölést az érseki tartomány 
püspökeire bizza. a kat. vallás- és tanulmány-alapot 
a kormány kezelése alatt hagyja, csak ellenőrzést 
követel, az egyházmegyei autonómiai szervezetet 
elejti, a kongresszusi képviselőkot közvetett vá
lasztással választatja. A kisebbség a kandidációt 
az igazgató tanácsra bizza, az autonómia gerin
cévé az egyházmegyei szervezetet teszi, közvet
len választást rendel községenként való szava
zással, a kat. vallás- ós tanulmány-alapoknak az 
autonómia kezelése alá bocsátását kívánja. A 
kongresszus 1900-ra hivatott egybe a tervezetek 
tárgyalására. sz. K. 

Katolikus néppárt, osztrák politikai párt, 
mely Ebenhoch és Dipauli képviselők kezdemé
nyezése folytán 1895. a volt Hohenwart-klub tag
jaiból alakult meg s jelenleg 30 képviselőt szám
lál az ausztriai birodalmi gyűlésben. A párt leg
inkább Tirol, Salzburg, Felső-Ausztria, Karintia 
és Stiria vidéki kerületeiből kerül ki és a biro
dalmi gyűlésen rendesen a csehekkel ós lengye
lekkel szavaz. L. még Néppárt (XIII. k.). K. J.. 

Katolikus szociális egyesületek, oly társula
tok, melyeknek célja a vallásos érzelmet ápolni és 

ének meg, a C-ben keresendők! Amely szók a K betűben nincs 
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az egyházhoz szoros kapcsolatot teremteni, limol-
lett több egyesület még a tagok anyagi érdekeinek 
előmozdítását is feladatni tűzte ki, ilyenek a bajor 
kat. nevelő egyesületek, a Marianna-kongregációk, 
különféle tanonc-, segéd- ós mester-egyesületek, 
valamint a ker. szociális társulatok, paraszt- és 
vincellér-egyesületek. V. ö. Bongartz, Das kath. 
soziale Vereinswesen in Deutschland (Wtlrzburg 
1880); Katii. Vereinskalender ftir 1888—89 (Sta-
tistik, Frankfurt 1888) és a Handwörterbuch der 
Staatwissenschaften (Jena 1892) gyűjteményes 
műben Soziale Reformbestrebungen cikket. 

Katona 1. Klementintől újabban megjelent: 
Földön és föld felett (tárcák, Budapest 1896); 
Sok mindenről (u. o. 1898). 

2. K. Lajost 1896. a Budapesti filológiai társa
ság másodtitkárává,1899. pedig első titkárává vá
lasztotta. Újabban önállóan is megjelent művei: 
Mythologiai irányok és módszerek (1896); A ma
gyar mythologia irodalma (1898); A Gesta Ro-
manorüm Sztárai-codexe (1898); A'Gesta Ro-
manorum történeti codexeinkben (1899, Váezi Re
zsővel együtt); Latin nyelvtan és olvasókönyv 
(I. rósz 1898); kiadta a Régi magyar könyvtárban 
Haller JánosHármas Istoriájának második részét, 
a Gesta Romanorum magyar fordítását az erede
tivel egybevetve,összehasonlító irodalomtörténeti 
jegyzetekkel ós terjedelmes bevezetéssel (1899). 

3. K. Lajosné (Thuránszky Irón), pedagógus, 
szül. Esztergomban. A tanítónőképző tanfolya
mot a budapesti II. ker. állami elemi ós a 
VI. ker. áll. polg. iskola tanítónőképző intézeté
ben végezte, az utóbbiban a mennyiségtan-termé
szettudományi szakot; az 1878—79. s 1879—80-iki 
tanévekben a kőszegi államilag segélyezett pol
gári iskolánál, az 1880—81. tanévtől az 1889— 
1890-ik tanév végóig pedig a budapesti VI. ker. 
áll. tanítónőkópzővel kapcsolatos gyakorló fel
sőbb leányiskolánál működött, 1890. kinevezték 
a II. ker. tanítónőképző intézet igazgatójává. A 
Mária-Dorothea-egyesíilet választmányi tagja, a 
tanítónői szakosztály alelnöke, az orsz. tanszer
múzeumnak, a magyar pedagógiai társaságnak, 
azonkívül több tudományos társulatnak és tanító
egyesületnek rendes tagja. Irt egy Gazdaságtant 
a felsőbb leányiskolák, egy Háztartástan és gaz
daságtant a polgári, felsőbb leányiskolák és 
képző intézetek használatára, több cikket a Nem
zeti Nőnevelés c. folyóiratba s egy önálló füzet
ben megjelent tanulmányt: Mikép lehet a nem-
.zetaazdászati ismereteket a számtan, kézi munka 
és háztartástan tanításával kapcsolatba hozni ? 

4. K. Miklós meghalt Nagy-Károlyban 1886 
aug. 14. 

5. K. Mór, jogtudós, szül. Szt.-Mihályfán 
<Pozsony) 1845. A középiskolát Pozsonyban és 
Sopronban, a jogi stúdiumot Budapesten ós Bécs
ben végezte. Mint negyedéves jogász Pasquits-
f éle pályadíjat nyert A tévedés beszámítása a bün
tetőjogban (1870). Aztán beállott táblai joggyakor
noknak. A szigorlatok végeztével A törvényes 
•öröklés a magyar magánjogban című értekezés
sel magántanárrá habilitáltatott (megj. a Jogt. 
Közlöny 1872). 1872 elején a nagyszebeni jog
akadémián a magyar magánjog tanárává nevez
ték ki. Ott irta A köteles rész (Jogt. Közlöny 1874) 

c." művét. 1874. a győri, 1892. a kassai, 1899. a 
pozsonyi kir. jogakadémiára helyezték át. 1894. 
a Pénztartozások c. munkát a Tud. Akadémia a 
Sztrokay-dijjal (100 arany) jutalmazta (megjelent 
1885.). Aztán jött A magyar családi hitbizomány 
(Budapest 1894). A magyar magánjog 5 kötetes 
gyűjteményes munkában irta A birtoktant és a 
Kötelmi jog általános részét (1895—96). 1899. 
jelenik meg: Magyar magánjog vezérfonala (Po
zsony). Ezenkívül irt számos bírálatot és ismer
tetést, jogi véleményeket a jogászgyülés szá
mára (azok évkönyveiben), a jogászegyesületben 
'a Rangelsőbbség átengedéséről 1899. és a Jogt. 
Közlöny, Jog c. szaklapokban számos kisebb érte
kezést, bírálatot kúriai Ítéletekről. Munkatársa a 
Magyar Jogi Lexikonnak. 

6. K. Zsigmond 1899 jul. 4. megkapta a Fe
renc József-rend lovagkeresztjót. 

Katonai akadémia, 1. Katonai nevelő és képző 
intézetek. 

Katonai alreáliskola, 1. Katonai nevelő és 
képző intézetek. 

Katonai bünperrendtartás. A cs. és kir. közös 
hadsereg — hadi tengerészet — valamint a cs. 
kir. és a m. kir. honvédség ós csendőrség részére 
érvényben levő katonai büntető eljárás lényegi
leg az 1786 dec. 31. megjelent Mária Terézia-féle 
büntető eljáráson (Maria-Tlieresianische peinliche 
Gerichtsordnung), valamint oly későbbi rendelete
ken és szabályzatokon alapszik, melyek a Mária 
Terézia-féle eljárást részint kiegészítik, részint 
megváltoztatják. A most érvényben levő összes 
rendelkezések az 1884. megjelent s 1885. magyar 
és horvát fordításban a m. kir. honvédség és a m. 
kir. horvát-szlavón) csendőrség számára kiadott 
K.-ban vannak összefoglalva. Az eljárás inqui-
zitorius, melynek elvei szerint a katonai bűnvádi 
eljárás alá tartozó büntetendő cselekmények egy
ugyanazon biróságiszemóly(7íacfóiV()) által,irásbe-
lileg. a nyilvánosság kizárásával, csupán bírósági 
tanuk közreműködésével vizsgáltatnak meg; a 
vizsgálóbíró, a közvádló, a védő, az előadó biró tény
kedései egy személyben egyesitvék; a bűnösségre 
és büntetésre vonatkozó határozat — ítélet, végzés 
— a nyilvánosság, szóbeliség, közvetlenség kizárá
sával csupán a vádlottnak a végtárgyaláson (had i 
törvényszéken) felolvasott vallomása, a vizsgáló 
hadbíró előadása és indítványa (votum informa-
tivum) alapján, a bizonyítéknak formaszerü sza
bályok szerint való helyreállítása mellett hozatik 
s a vizsgáló hadbíró is szavazati joggal bír. A 
hadi törvényszék a hadbírón kívül még hét katona
állományú tagból áll ós pedig legénységi vádlot
taknál egy-egy rendfokozat nélküli katonából, őr-
vezetőből, tizedesből, őrmesterből, alantos tiszt
ből, századosból és egy törzstisztből, ki egyúttal 
elnök. Ha a vádlott tiszt, hivatalnok, akkor a hadi 
törvényszék csupa tisztekből alakul. 

A büntető bíráskodás a m. kir. honvédségnél és 
csendőrségnél két, háborúban (a közös hadsereg
nél békében is) három folyamodásban gyakorol
tatik. Első folyamodásu bíróságok a közös had
seregnél a helyőrségi, tengerészeti, testőrségi, 
akadémiai — a cs. kir. honvédségnél és csendőr
ségnél a Landwebr — a m. kir. honvédségnél a 
honvéd kerületi, a m. kir. csendőrségnéla m, kir. 

Amely szók a K betűben nincsenek meg, a C-^eu keresendők! 2' 
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honvódkerületi mint csendőrbiróságok; háború 
esetén a szükséghez képest u, n. mozgó bíróságok 
állíttatnak fel. Másod- és harmadfokú bíróságok a 
m. kir. honvéd (cs. és kir. katouai) főtörvény-
szék és a legfelsőbb bonvéd (katonai) törvényszék 
Budapesten (Bécsben); — ezen utóbbiak határo
zataikat egy katonaállományú tábornok elnök
lése alatt nyolc, illetőleg hat tagú törzshadbirák-
ból álló tanácsban hozzák s a jog útján kimondott 
ítéleteket egyszersmind kegyelem útján, bizonyos 
korlátok között, enyhítik. 

A vizsgálat elő- és rendes vizsgálatra oszlik; 
az előbbi általában az iránti nyomozásból áll, vaj--
jon a bíróság tudomására juttatott valamely bün
tetendő cselekmény el lett-e, mily körülmények 
között s ki által követve; utóbbinak helye van 
akkor, ha a vád meghatározott személy ellen emel
hető. Tisztek, hivatalnokok ellen mindig elővizs
gálat teljesítendő s a most nevezettek", valamint 
hadapródok ellen s ha «bűntett» forog fenn, le
génységi vádlottak ellen is mindig hadi törvény-
székileg kell eljárni; legénységi vádlottak vétsé
geinél azonban birói végzés hozható, mely a hadi 
törvényszéktől abban különbözik, hogy kevesebb 
alakiságok mellett hozatik s ennek csak akkor 
van helye, ha a törvényben kitett büntetés a hat 
havi fogságot túl nem haladja s ha sem a lefoko
zás, sem az elbocsátás büntetése ki nem mon
dandó. A vizsgálat vádlott szabadlábon hagyása 
vagy vizsgálati fogságba helyezése mellett tör
ténik s utóbbinak rendszerint akkor van helye, ha 
valamely súlyos bűntettre nézve, melynek tény-
álladéka meg van állapítva, közeli gyanuokforog 
fenn; vádlott vétségeknél vagy kisebb bűntettek
nél bizonyos esetekben, halált vagy súlyos bör
tönt (fegyház) maguk után vonó bűntetteknél csak 
a király engedélyével óvadék mellett szabadlábon 
hagyható. 

A büntetendő cselekmények bírósági üldözése 
rendszerint hivatalból történik, de az abban köz
reműködő hatóságok ugy a vádlott bűnösségének 
bizonyítására, mint a védelemre szolgáló körül
ményekre egyenlő gondot fordítani tartoznak s 
aki a vizsgálat alatt valamely intézkedés vagy 
késedelem által magát jogaiban sértve érzi, a fő-
törvényszéknél panaszt emelhet; vádlott továbbá 
fontos okokból a rendes bírák előtti igazolást 
megtagadhatja és rendkiviili hadi tör vény szelíd 
kérhet, melynek tagjai a bírói felsőbbségi jogot 
gyakorló parancsnokkal szolgálati alárendeltség 
viszonyában nem állhatnak. Vádhaiározatot,ioi-
maszerü védelmet, u. n. közbevetett jogorvoslatot 
a K. nem ismer; a hozott Ítélet elleni felebbezés is 
agyszólván teljesenki van zárva; a már elitéltazon-
ban, ha a büntető határozatot sérelmesnek találja, 
a bűnper felülvizsgáláséit a főtörvényszéktől kér
heti, de e kérelem a büntetés végrehajtását nem 
gátolja; ezenkívül az elitélt új bizonyítékok alap
ján a vizsgálatnak újra felvételét (perújítást) kér
heti s ezt a főtörvényszék hivatalból is elren
delheti. 

Az u. n. birói felsőbbségi jogot (jus gladii et 
agratíandi) azon katonai parancsnokok gyako
rolják, akiket a büntetés és megkegyelmező* juiín 
n-törvény értelmében (a közös hadseregnél a ka
tonai területi, tengerészeti; hadsereg, hajóraj, 

hajóhad stb., a honvédségnél a m. kir. honvéd főpa
rancsnok) vagy átruházott hatáskörben (a közös 
hadseregnél az ezred stb., a honvédségnél és 
csendőrségnél a kerületi parancsnokok) megillet. 
Ezen jogot a hadseregnél a legfelsőbb katonai 
törvényszék, a honvédségnél a főtörvényszék is, 
és pedig ezredesektől fölfelé való személyek fö
lött mindig gyakorolja s magában foglalja azt. 
hogy az illető parancsnokok elrendelhetik a tör
vények áthágóinak üldözését, befogatását, kihall
gatását, a fölöttük való Ítélethozatalt, a hozott 
Íteleteket, határozatokat, bizonyos korlátok kö
zött megerősíthetik, végrehajthatják, enyhíthe
tik (de nem súlyosbíthatják), az elitéltnek részben 
vagy teljesen megkegyelmezhetnek. Az utólagos 
megkegyelmezés joga azonban rendszerint, poli
tikai elitéltek megkegyelmezése pedig kizárólag 
a királyt illeti. 

A K. ismer rendkívüli eljárási módokat is; ilye
nek az idézési és a rögtönitélő eljárás. Előbbi ak
kor indítandó meg, midőn a bűntett igen gonosz, 
általános botránynyal van összekötve, igen elha
rapózik és a megszökött tettes nem egészen jelen
téktelen személy s reá nézve az Ítélethozatal ér
zékeny hatású lehet; megszökött tisztek ellen az 
idézési eljárás mindenkor és már a puszta eltá
vozás miatt megindítandó; ha azonban az el
itélt később megjelenik, akkor vele a rendes eljá
rás felveendő s fölötte új határozat hozandó. Bi
zonyos esetekben s feltételek mellett vádlottnak 
menedék-levél (salvus conductus) adható. A rögtön-
biráskodásnak csak oly esetekben van helye, me
lyekben gyors és intő példa válik szükségessé s 
amelyek vagy a törvények vagy háború idején a 
parancsnokló tábornok parancsai által határoz
hatnak meg; elrendelésére minden, a büntetés és 
megkegyelmezés jogával saját vagy átruházott 
hatáskörben ellátott parancsnok jogosítva van és 
pedig egyes esetekben csak előzetes kihirdetés 
után, egyesekben pedig enélkül is. A rögtönitélő 
eljárás a rendes vizsgalati eljárás alakiságaihoz 
kötve nincs s azon határozott feltétellel jár, hogy 
az egész eljárás a büntetés végrehajtásával együtt 
lehetőleg 2 í óra, de legfelébb 3 nap alatt befejezve 
legyen, ha ez meg nem történhetik, akkor a ren
des eljárás indítandó meg. Modern, a szóbeliség, 
nyilvánosság és közvetlenség elvein alapuló K. 
szerkesztése folyamatban van. _ NÉBEY ERNŐ. 

Katonai érdemkereszt, 1. Érdemkereszt. 
Katonai főfelügyelők, oly magas rangú tá

bornokok, akik békében a hadsereg vagy vala
melyik fegyvernem egyöntetű kiképzését és a 
hadjáratra való folytonos készenlétre való ren
delkezések szigorú végrehajtását ellenőrzik.Ausz-
tria-Magyarországon a következő K. vannak. A 
hadsereg főfelügyelője (üeneral-Inspector des 
Heeres), amely állást azonban Albrecht főherceg: 
halála után nem töltötték be, hanem 1896-ig két 
i;s azután három csapat-főfelügyelőre (General-
Truppen-Inspector) bízták a: hadsereg főfelügye
lői teendőit. A csapat-főfelügyelők táborszernagy, 
illetve lovassági tábornoki rendfokozatban van
nak és hadjárat esetén a felállítandó három had
sereg parancsnokságát veszik át. Az egyes fegy
vernemek, úgymint a gyalogsági, lovassági, tü
zérségi és műszaki főfelügyelői, továbbá az utász-. 

Amely szók a K betűben nincsenek meg:, a C-ben keresendők! 
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vonatcsapatok, a katonai nevelő- és képző-intéze
tek főfelügyelője és a pótlovazási felügyelője 
segédközegei a közös hadügyminiszternek, M. I. 

Katonai nevelő és képző intézetek. Célja : a 
hadsereg tiszti szükségletének pótlására szolgáló 
tiszti sarjadék nevelése és kiképzése. A K. Ausz
tria-Magyarországon két csoportba vannak be
osztva. Az I. csoportba tartoznak : 1. A bécsúj
helyi katonai Terézia-akadémia (Thoresianische 
Militar-Akademie in Wiener-Neustadt), alapította 
Mária Terézia királynő 1752. (Adeliges Cadetten-
Corps), 1756. az akadémia nevet kapta. 1769. a 
bécsi előkészítő iskolával egyesítették és katonai 
Terézia-akadémiának nevezték el. 1786—1806. 
katonai hadapr ód-intézet (Militár;Cadettenhaus), 
azután katonai akadémia Bécs- Újhelyien nevet 
viselte. Mostani nevét 1894. kapta. Az akadémia 
három évfolyamból áll. Az intézet legalább is jó 
eredményűvel végzettnö vendekéit évenkintszept. 
1-én lovassághoz v. a gyalogcsapatokhoz had-
nagygyá, mig az elégséges eredménynyel bírókat 
hadapród-tisztholyettesekké nevezik ki. Az aka
démia első évfolyamába a katonai főreál iskolát 
végzett növendékeket és a magánnevelésből ama 
pályázókat veszik fel, akik valamelyik teljes kö
zépiskola legfelsőbb osztályát legalább is kielé
gítő eredménynyel elvégezték, 17. életóvöket be
töltötték, de a 20-ikat túl nem haladták. A felvé
tel az utóbbiaknál azonkívül még a felvételi 
vizsga eredményétől van függővé téve. Az aka
démiában az évi ellátási díj 800 frt, tandíj 14 frt, 
vannak azonban állami ingyenes, fólfizetóses ós 
alapítványi helyek is. Az egészen ingyenes vagy 
félílzetéses helyekre csakis a tényleges katonai 
szolgálatban álló v. a rokkantak állományához 
tartozó tiszteknek, katonai hivatalnokok s altisz
teknek, azután udvari és polgári állami hivatal
ban lévőknek fiai birnak igénynyel. — 2. A bécsi 
katonai műszaki akadémiát (Technische Militar-
Akademie in Wien) mint mérnök-iskolát (Inge-
nienr-Schule) 1717. alapították. 1756. a mérnöki 
akadémia (Ingenieur-Akademio) nevet kapta. 
1851. műszaki akadémia (Genie-Akademie) név 
alatt Klosterbruckba helyezték át. 1869. az 1852. 
Olmützben alapított, 1858. pedig Morva-Fehér
templomba áthelyezett tüzér-akadémiával egye
sítve Bécsbe tétetett át s ez alkalommal a kato
nai műszaki akadémia elnevezést nyerte. Az 
akadémia két osztályba, u. m. a tüzérségi és a 
hadmérnöki osztályba van beosztva, a harmadik 
évfolyam végeztével a növendékek a tüzérség
hez, utászcsapatokhoz v. a vasút-és táviró-ezred-
hez tisztekké lesznok kinevezve. A pályázati fol
tételek, tan- és ellátási díj, iskolaképzettség és 
életkor és a felvételi vizsga azonosak a bécsúj
helyi katonai Terézia-akadémia felvételi feltéte
leinek megfelelő pontjaival. — 3. Katonai fő
reáliskola Morva-Fehértemplomban, alapították 
1875. Az intézet három évfolyamból áll, amely
nek végeztével a növendékek a katonai akadé
miák valamelyikének első évfolyamába lépnek 
fel. A katonai főreáliskola első évfolyamába nem 
vesznek fel magánnevelésből növendékeket, ugy 
hogy az intézet első osztálya csak a katonai al-
reáliskolákhól fellépő növendékek által lesz ki
kiegészítve. A II. és III. évfolyamokban pedig 

Amely szók a K betűben nincs 

csak azon helyek töltetnek be, melyek termé
szetes fogyaték következtében jutnak üresedésbe. 
A növondékek évenkint 400 frt ellátási díjat ós 
14 frt tandíjat fizetnek. — 4. Katonai alreál-
iskolák •• Kőszegen (alapítási év 1874), St.-Pöl en-
&ew(1875), Kismartonban (1879), Kassán (1881) 
és Fischauban Bécsújhely mellett (1898). Az in
tézetek négy évfolyamból állnak, melyet leg
alább is jó erodménynyel végzett növendékeik a 
főreáliskola első évfolyamába, az elégséges ered
ménynyel végzett növendékek pedig valamelyik 
hadapródiskola első évfolyamába lépnek fel. A 
katonai alreáliskolák I. évfolyamába való felvé
telhez szükséges 10—12 éves életkor, a népiskola 
4. v. 5. évfolyamának sikeres elvégzése, a II. év
folyamba 11—13 éves életkor és a középiskola 
1. osztálya, a III. évfolyamba a 12—14 éves élet
kor és a középiskola 2. osztálya, a IV. évfolyamba 
a 13—15 éves életkor és a középiskola 3. osz
tálya. A felvétel azonkívül még a testi alkalmas
ságtól és a felvételi vizsga eredményétől van 
függővé téve. A növendékek évenkint 400 forint 
ellátási díjat és 14 frt tandíjat fizetnek. — 5. A 
katonatiszti árvafiuk nevelő intézete Hirtenberg-
ben. Alapították mint katona-árvaházat 1877-ben. 
1891. újra szervezték. 1898. Pischauból Hirten-
bergbe helyezték át s egészen xíjjá szervezték. 
Ugyanekkor tanárok helyett tanítónőkre bizták 
a növendékek nevelését s az intézet vezetésével 
egy főnöknőt bíztak meg. A katonatiszti árvafiuk 
nevelő intézeteibe 6—10 éves fiúgyermekeket 
vesznek fel. A katonaállományú tisztek fiai a fel
vételnél előnybon részesülnek. A K. II. csoport
jába tartoznak a gyalogsági hadapródiskolák: 
Bécsben (a növendékek létszáma 1898-ban 360), 
Budapesten (320), Prágában (380), Károlyvá-
rosban(lóO),Königsfelden Morvaországban (180), 
Lobzowban Krakó mellott (160), Nagy-Szebenben 
(175), Triesztben (145), Idebenauban Graz mel
lett (130), Pozsonyban (130), Innsbruckban (125), 
Temesváron (112), Marburgban (200), Kamenitz-
ban Pótervárad mellett (135). Strassban ós Lem-
bergben: lovassági hadapródiskola Morva-Fe
hértemplomban (1898-ban 160 növendék), tüzér
ségi hadapródiskola Bécsben (375), utász-had-
apródiskola Hamburgban (175). A hadapródisko
lák négy évfolyamból állnak, amelynek végezté
vel a növendékeket saját fegyvernemüknél had-
apród-tiszthelyettesekké, illetve hadapródokká 
nevezik ki. A hadapródiskolák első évfolyamába 
a felvételi feltételek a következők : az osztrák
magyar állampolgárság, testi alkalmatosság, ki
fogástalan előélet, 14—17 éves életkor, a gyalog
sági, lovassági és tüzérségi hadapródiskolában a 
közópiskolanógy alsó osztálva, az utász-hadapród
iskolában pedig a középiskola öt osztálya. Ellátási 
díjat a növendékek nem fizetnek. A tandíj a ka
tonatisztek, katonahivatalíiokok, altisztek fiai ré
szére évenkint 12 frt, a tartalékos ós szolgálaton 
kívüli tisztek, udvari ós államhivatalnokok ós 
alkalmazottak részére évi 80, illetve 40 forint, a 
többi osztrák és magyar állampolgárok részére 
150, illetvo 80 frt. A méneskar számára a buda
pesti, az egészségügyi csapatok számára a po
zsonyi, s a vonatcsapatok számára a prágai 
hadapródiskolában képezik ki a hadapródokat. 

nek meg, a <J-ben keresendők! 
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V. ü. Aufnahme von Aspiranten in die Militár-
Erziohungs- und Bildungs-Anstalten (Bécs 1898); 
Aufnahme von Aspiranten in d. Cadettenscliulen 
(u. o. 1896). M. i. 

Katonai őrtestület a bécsi cs. kir. polgári 
bíróságoknál (Militar-Wachcorps fiir die k. k. 
Civil-Geriehte in Wien), a bécsi es. kir. igazság
ügyi hatóságoknál biztonsági szolgálatot végző 
katonailag szervezett őrtestület. A K. a cs. és kir. 
közös hadsereg kötelékébe tartozik. Katonai 
szempontból a 2. hadtestparancsnokság útján a 
közös hadügyininiszternek,rendeltetóséből kifolyó 
szolgálati tekintetben és gazdászati ügyekben a 
cs. kir. igazságügyminiszternek van alárendelve. 
A K. parancsnoka egy százados, aki mellé három 
alantos tiszt van rendelve; az egész állomány 
(1898) 200 emberből áll. M. I. 

Katonai rendőrtestület (Militar-Polizeiwach-
corps) Krakóban, Przemyslben és Lembergben 
a helyi rendőri ügyek kezelésére szolgáló testület. 
A testület főtisztek parancsnoksága alatt áll. 
Katonai tekintetben a közös hadügyi miniszter, 
gazdászati tekintetben pedig a cs. kir. igazság-
ügyminiszter alatt áll. M- t 

Katonai tornázás. Célja az, hogy a katona 
testét hajlékonynyá tegye, hogy erejét, ügyessé
gét és kitartását növelje, akaraterejét és önbizal
mát emelje és csekély testi fogyatkozásokat vagy 
rossz szokásokat megszüntesse. A K. alapját a 
csuklógyakorlatok teszik; ezeken kivül gyako
roltatják a futást, ugrást, magasabb tárgyak át
mászását, a sorompón, a korlátokon és a volti-
zsálóbakon való gyakorlatokat és végre a fegy-
yorforgatásokat. A katonai tornatanárokat Bécs
újhelyben képezik ki, az évenként 11 hónapig tartó 
katonai vívó- és tornázó-tanfolyamon. 

Katonák házassága (X. k.). A véderőről szóló 
1899. VI. t.-e. kétféle nősülési engedélyt ismer: 
az elsőt a honvédelmi miniszter, a másikat a ka
tonai hatóság adja. a) Csakis a honvédelmi mi
niszter engedélyével nősülhetnek mindazok a fér
fiak, kik a hadköteles kort még el nem érték, va
lamint azok a hadkötelesek, akik a harmadik 
korosztályból még nem léptek ki (azon év dec. 31-ig, 
amelyben 23. évüket betöltik ; 1889. VI. t.-c. 50. § 
Ez utóbbiak közül azonban azok, akik állítási kö
telezettségüknek teljesen eleget tettek, az illető f ő-
szolgabirótólbizonyltványt nyerhetnek arróljhogy 
nősülhetésük a védtörvény szempontjából akadá
lyokba nem ütközik, amely bizonyítvány azután a 
miniszteri engedélyt teljesen pótolja. (Védorő-uta-
sitás 87. § 6. pont, 1. Rendeletek Tára 1889, 504. 
old.) A kivételes nősülési engedély iránt a járási 
főszolgabíró útján beadott kérvény fölött első fok
ban a törvényhatóság közigazgatási bizottsága ha
tároz, melynek megtagadó határozata ellen 14 nap 
alatt a honvédelmi miniszterhez lehet felebbezni; 
ha pedig a közig, bizottság az engedélyt megad-, 
hatónak jelenti ki, az iratokat végleges intézke
dés végett a honvédelmi miniszterhez terjeszti 
fel (1876. VI. t.-c. 35. §). Az a védköteles, aki a 
fennebbi tilalom áthágásával nősült meg, kihá
gást követ el és 30 írttól 300 frtig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntettetik; az engedély nélküli 
nősülésben bűnrészes hivatalos közeget ugyanaz 
a pénzbüntetés éri, fenmaradván ellene még a hi

vatali szabályok szerinti eljárás (1889. VI. t.-c. 
50. §, 1894. XXXI t.-c. 125. §). b) Csakis katonai 
hatósági engedélylyel nősülhetnek a közös had
sereg (hadi tengerészet) ós a honvédség kötelékébe 
tartozó következő egyének : a tényleges szolgá
latban állók; az állományba nem vett újoncok; 
a tartósan szabadságolt sorhadkötelesek és hon-
védlegénység (kivéve azokat, kik sorhadi kötele
zettségük három utolsó hónapjában állnak vagy 
akik mint tanitóképezdei növendékek (tv. 32. § 
második bekezdése, vagy családi tekintetekből 
vannak szabadságolva), a helyi alkalmazásra elő
jegyzett nyugdíjas tisztek és valamely katonai 
rokkantliáz helybeli ellátásában elhelyezett egyé
nek (1889. VI. t.-e. 61. §). Ezek közül az állo
mányba nem vett újoncoknak nősülési engedély
ért az illetékes járási főszolgabíró útján a had
kiegészítési kerületi, illetőleg honvéd ezred-pa
rancsnoksághoz kell fordulniuk, elutasítás esetén 
a hadtest-, illetőleg honvéd kerületi parancsnok
sághoz lehet felfolyamodni. (Védtörvónyi utasítás 
I. rész 138. §, Rendeletek Tára 1889, 585. old.) A 
tényleges szolgálatban álló, valamint a b) csoport
ban felsorolt többi egyénekre a katonai nősülési 
szabályok irányadók (a közös hadseregre nézve : 
Vorschrift fttr die Heirathen im k. u. k. Heere, a 
közös hadügyminiszter 3685/1887. eln. sz. kör
rendelete ; a honvédség tekintetében: a honvé
delmi miniszter 6169/88. eln. sz. rendelete a magy. 
kii', honvédség és csendőrség részére kiadott nő
sülési szabályzat tárgyában (1887. évi Rendele
tek Tára 1771. old.. [A b) csoportban felsorolt 
egyének tilalomellenes nösülése esetén : a tény
leges szolgálatban álló katonai egyénekre a ka
tonai büntető ós fegyelmi szabályok; a tényleges 
szolgálatban nem álló katonai egyénekre pedig 
a fent a) alatt elsorolt büntető jogkövetkezmények 
alkalmazandók; a bűnrészesek ugyanazon bünte
tés alá esnek. Az a) és b) csoportban felsorolt ti
lalmak ellenére kötött házasságok azonban — ha 
egyéb érvénytelenségi ok nem forog fenn — ér
vényesek s a, büntetésen kivül e házasságkötésből 
joghátrány nem származik. A közös hadsereg 
(haditengerészet) és a, honvédségi kötelékébe tar
tozó minden más, a b) csoportban elő nem sorolt 
egyéneknek, az állományba nem vett és a nem 
tényleges póttartalékosokat is ideértve, nösülhe-
tés végett katonai hatósági engedélyre nincsen 
szükségük. Ha a katonai hatósági nősülési enge
dély házassági óvadék letételét vagy biztosítását 
követeli, a házasság kihirdetése csak akkor ren
delhető el, ha a házasuló az utóbbiakra vonatkozó 
okiratokat is bemutatja. A véderőtörvény értel
mében szükséges nősülési engedély és a házassági 
óvadék letételéről, biztosításáról vagy elengedé
séről szóló okirat felmutatása alól a felek tör
vénynél fogva semmi esetben sem menthetők fel 
(1894. XXXIII. t.-c. 50. §). Hasonlóan szolgálati 
szempontból tilos a katonai fegyelem alatt álló 
más egyéneknek, u. m. a csendőröknek ós pénz
ügyőröknek felettes hatóságuk engedélye nélkül 
való nösülése; ezen tilalom megszegése azonban 
büntető jogkövetkezményekkel nem jár, hanem 
csak az illetőnek fegyelmi büntetését, esetleg a 
szolgálatból való elbocsáttatását vonhatja maga 
után. Ezért a polgári tisztviselő az ilyen egyének-
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nek engedély nélküli házasságainál való közre
működését törvény szerint meg nem tagadhatja, 
de az esetről az illetők felettes hatóságát ér
tesíti. SZLADITS KÁliOLY. 

Katonaság igénybevétele. A főkapitány vagy 
helyettese jogaihoz tartozik, szükség esetében a 
sorkatonaság vagy honvédség közreműködését 
igénybe venni. Ezek igénybevétele csak végső 
esetben történhetik, midőn a rendőrség a rend és 
béke í'entartására merő elégtelen. Ha a rendet és 
békét komolyan veszélyeztető nagyobb mérvű 
nópesoportosulás vagy tényleges lázadás esetében 
a sorkatonaság vagy honvédség segélye igénybe 
vétetik, ennek tényleges fellépése előtt a fővárosi 
rendőrség egyik megbízott s külső jel — nemzeti 
szinti vállszalag, most egyenruha — által felismer
hető tisztje, a veszélyes összecsoportosulás vagy 
lázadás helyén a zavargókat dobszó vagy harsona 
általi figyelmeztetés után a törvény nevében bé
kés szétoszlásra hangosan ós azon hozzáadással 
hívja fel, hogy engedetlenség esetében a fegyve
res erőnek rögtöni alkalmazása fog bekövetkezni. 
A felhívás, amennyiben a körülmények megen
gedik, még kétszer és utoljára ismételtetik. B 
figyelmeztetések siker nélkül maradván, a rendőr
tiszt a vezénylő katona- vagy honvédtisztet fel
hívja, hogy a törvénynek erővel szerezzen foga
natot. A vezénylő tiszt e felhívásra a katonai sza
bályzatok szerint saját felelősségére intézkedik 
s érvényt szerezvén a törvénynek, s helyreállít
ván a rendet, a további teendők iránti intézkedést 
ismét a polgári hatóságnak adja át. SCHEFF. 

Katonaszökés, 1. Szökevény(XV'. k.) ós Csá
bítás. 

Katonatiszt, 1. Tiszt (XVI. k.). 
Katonatiszti árvafiuk nevelő intézete, lásd 

Katonai nevető és képző intézetek. 
Katoptromantia (gör.), szentelt olajjal bekent 

íémmedenee csillogásából vagy titkos jelekkel 
ellátott fém-, üveg- vagy obszidian-tükörből, ku
pából, viz felületéből, kristályból, sőt a holdból 
való jóslás, hogy azokból távoli vagy titkos ese
ményeket, mélyen fekvő ércereket vagy kincseket 
és a jövőt kikutassák. Hajdan ilyen tükörlátók 
(specularii) bejárták az országokat, hogy elrejtett 
kincseket jósoljanak. A görög és római templo
mokban gyakorolt K. a keleten még most is fenn
áll, nevezetesen Egyiptomban nagy tekintélynek 
örvend, hol egy csepp tinta szolgál tükörül. L. 
Varázstükör (XVI. k.). 

Kattowitz, porosz város, (1895) 22,757 lak. 1896 
márc. 5. az itteni Kleofás-tárnában tűz ütött ki, 
mely sok bányász vesztét okozta. 

Kattun v. molinó, 1. Pamutszövetek (XII. k.). 
Kaució (lat.), házassági biztosítók, amelyet a 

katonatisztek nősülésük előtt kimutatni tartoz
nak. Törzstisztek a vezérkarnál 800 írt, a csa
patnál 600 forint, főtisztek a vezérkarnál 1200 
forint, a csapatnál 1000 forint biztos mellékjöve
delmet tartoznak évenkint kimutatni. Ha a nő
sülésért folyamodó tiszt még a harmincadik élet
évét nem érte el, ugy 50 százalékkal több évi jö
vedelmet kell kimutatnia. Az évi jövedelmet hajtó 
tőke értékpapirosokban teendő le vagy pedig há
romszoros értékű ingatlanra betáblázandó. Szám
vivő tisztek évi 600 forint mellékjövedelemnek 

megfelelő összeget tartoznak értékpapírokban le
tenni, a kntonatisztviselök pedig egyenes fize
tésük és 1200 forint közötti különbözetet tartoz
nak mint mellékjövedelmet kimutatni. A mellék
jövedelem egy harmadik személy által is bizto
sitható és ez esetben az utóbbi vagyonára betáb
lázandó. M. I. 

Kaucsuk-szellentyü, olyan kör- vagy négy
szögletes alakú kaucsuklap, mely szivattyúknál 
a szívó és nyomó kamrát egymástól elválasztja; 
leginkább hidegvíz-szivattyúkhoz és a kondenzá
tornak légszivattyúihoz alkalmazzák. 

Kaucsuk-szij. Nagyobb cső forgatására bőr
szíjat helyettesít. A bőrszíjnak ugyanis szélessége 
a bőr méretei által szűk határok közé van szabva, 
300 mm.-nél szélesebb bőrszíjat már nem készí
tenek s oda, hova 5—600 mm. v. még szélesebb 
szij kell, a szijat nem bőrből, hanem kaucsukból 
készítik. 

Kaufbeuren, bajor város, 08»s) 7676 lak. 
Kauffmann Frigyes, német nyelvész, szül. 

Stuttgartban 1863 szept. 14. Tübingában és Br.-
Freiburgban végezte tanulmányait,1886.a Sprach-
atlas des Deutschen Reichs Marburgban megje
lenő folyóirathoz munkatársul hivatott meg, 1887. 
Hallében magán-, 1892. rendkívüli és 1893. Je
nában, 1895. Kiéiben rendes egyetemi tanár lett. 
Megjelentek tőle : Die Rhythmik des Heliand (a 
Beitráge zur Geschichte der deutschen Sprache 
und Litteratur, 12. köt.); Deutsche Grammatik. 
Lant- und Formlehre des Gothischen, Alt-, Mittel-
und Neuhochdeutschen (Marburg 1882, 2 kiad. 
1895); Geschichte der schwab. Mundart (Strass-
burg 1890); Deutsche Mythologie (Stuttgart 1890, 
2. kiad. 1893); Über althochdeutsche Orthogra-
phie (a Germania 37. köt.); Mytholog. Zeugnisse 
aus röm. Inschriften (Beitráge 15., 16., 18. köt.); 
Deutsche Metrik (Marburg 1897); Beitráge zur 
Q.uellenkritik der goth. Bibelübersetzung, Zeit-
schrift der deutschen Philologie (29. köt.), mely
nek 1896 óta társkiadója. 

Kaufmann Dávid megh. Karlsbadban 1899 
jul. 6. Budapesten temették el jul. 11. 

Kaukázia (X. k.). A főkormányzóság lakói
nak száma 1897. a kormányzóságok szerint: 

A kormányzóság neve Lakóinak 
száma 

Esik 
1 km!-re 

Baku . 
Dagesztán 
Erivan ... __ 
Jelisszavetpol .. .. 
Karsz... .. _ 
Kubám-terület... 
Kutaisz ... ... ... ... 
Sztavropol _ 
Terek-vidék ._ 
Titusz Szakatala-kerülettel... . 
Fekete-tengeri kormányzóság. 

829,054 
666,959 

1.028,003 
888,95 í 
307,810 

1.919,627 
1.144,449 
873,863 
935,700 

1,071,414 
57.710 

21 
32 
39 
20 
17 
21 
31 
14 
13 
24 

Összesen... .1 9.723,553 
Ciszkaukáziára esik 221,781 km. területen 

3.729,190 lakos, Transzkaukáziárayeáig 216,329 
km. területen 5.994,363 lakos. 

Irodalom. Mummery, My chimbs in the Alps and Cauea 
sus, London 1895; Freshíield, The exploration of the Cau-" 
casus, u. o. 1896; Abich, Aus kaukasischen Lándern, Bécs 
1896; Fournier, Descr. géol. du Caucase central, Paris 
1896; Hahn, Kaukasische Reisen-u. Stndien, Lipcse 1896; 
Zichy Jenő gróf, Voyages au Caucase et en Asie centrale, 
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Budapest 1897; Wilson (Murray), Handbook for travellers 
in Asia Minor, Transcaucasia stb., Ijondon 1895; Mourier, 
Guide au Caucase, Tifiisz 1891; n. a., L'art au Caucase, 
Paris 1896. 

Kaulbarsz Sándor orosz katonatisztet 1897. 
végén kinevezték a nyugati Oroszországban újon
nan alakított második lovassági hadtest parancs
nokává. 

Kaunitz Albrecht gróf, a bécsi urakházának 
tagja, megh. Prágában 1897 jan. 24. 

Kausztikus (gör.) a m. maró; K. káli, maró 
káli, 1. Káliumhidroxid (X. k.); K. lúg, a kálium-
hidroxid-oldata,; K. szóda, maró szóda, 1. Ná
triumhidroxid (XII. k.); K. szerek. 1. Etető sze
rek (VI. k.). 

Kautsky Károly János, német szocialisztikus 
iró, szül. Prágában 1854 okt. 16-án. 1874—78. a 
bécsi egyetemre járt, hol a történelmet és bölcse
letet hallgatta és már 1874. a szociáldemokrata 
párthoz csatlakozott és azóta ezen párt érdekében 
működik; Marx ós Engels elveinek népszerűsítésén 
és fejlesztésén fáradozik. 1880—82. Zürichben hír
lapirodalommal foglalkozott, 1883. Dietz könyv ke
reskedővel megalapította Stuttgartban Die neue 
Zeit o. szocialisztikus szemlét, mit 1885—88. Lon
donból szerkesztett. Művei: Der Einfluss der Volks-
vermehrung auf den Portschritt der Gesellschaft 
(Bécs 1880); Kari Marx' ökonomische Lehren 
(Stuttgart 1887, 5. kiad. 1894); Thomas More und 
seine Ütopie(u. o. 1887); DasBrfurter Programra, 
in seinem grundsátzliclien Teil orláutert (u. o. 
1892); Der Parlameutarismus, die Volksgesetz-
gebung und die Socialdomokratie (u. o. 1893) és 
közreműködött a Geschichte des Socialismus in 
Einzelndarstellungen mű megírásában(u. o. 1894). 

Kautz, 1. Gusztáv, nyugalmazott jogakadé
miai igazgató, K. Gyula (X. k.) testvéröcscse, 
szül. Győrött 1836 jan. 7. Jogi tanulmányainak 
befejezése után a pesti egyetemen 1859. jogi dok
torrá avatták. 1861. Győr város aljegyzője, 1862. 
főjegyzője lett. 1864. ügyvédi vizsgát tett. 1867. 
Győr város főjegyzőjének választották, ugyan
azon évben pedig a győri kir. jogakadémián he
lyettes tanárnak nevezték ki. 1870. rendkívüli, 
1871. rendes tanár lett, 1872—92. a jogakadémia 
igazgatója volt. Azóta nyugalomba vonult. 1880 
óta az országos vöröskereszt-egyesület győri fiók
jának társelnöke. 1896 jun. 6. megkapta a III. 
oszt. vaskorona-rendet. 1898 nov. 30. a «győri» 
előnévvel magyar nemességet kapott. Művei: Az 
államigazgatás és igazgatási jog alapelvei (Stein 
Lőrinc után, Pest 187Í); A magyar büntetőjog 
és eljárás tankönyve (u. o. 1872); A magyar 
büntetőjog rendszeres tankönyve (u. o. 1883). 

2. K. Gyula 1898 nov. 30. megkapta a Fe
renc József-rend nagykeresztjét. Megjelent tőle 
Emlékbeszéd Boscher Yilmos akadémiai külső 
tagról (Budapest 1896). 

Kauzalitás (új lat.) a. m. okság, okiság, 1. Ok 
(XIII. k.). Kauzális nexus, két dolog, jelenség, 
esemény oki összefüggése. 

Kávé. Újabban a kávé festését egészen nyíltan 
űzik, így p. a magyar kereskedelmi társulatnak 
fiumei kávékikészítő telepén is festik. A festő
anyagok ezek: ultramarin, kurkuma, berlini kék, 
indigó, vassók. Ezeknek felismerő szerei a kö
vetkezők : ultramarin sósavval kónhidrogént fej

leszt s ez záptojás-szagu. Berlini kék oxálsavban 
oldódik. Indigó kálilúggal barna oldatot ad. Kur-
kumát borsav által lehet felismerni. Ha a ayers 
magot vízben áztatjuk, a viz piszkoszöld szint 
nyer, minden más szín hamisításra mutat. De 
hamisítják a nyers kávébabot is főleg kenyérba
bokkal. Ha a kávét vizbe dobjuk, néhány nap 
múlva a hamisítvány szétmállik, a valódi babok 
közül minden negyedik-ötödik kicsírázik. Na
gyobb hamisítást űznek a pörkölt kávészemekkel. 
Nemcsak hogy kenyérbabokat adnak hozzá, de 
pörköléskor cukrot dobnak a pörkölőbe, ez min
den kávészemet cukorzománccal vesz körül s 
igy a kávé súlya néha 10%-kal emelkedik. A leg
nagyobb mérvet öltött az őrölt kávé hamisítása. 
Bécsben egy üzlet van, mely a kifőzött kávéaljat 
(Satz) összevásárolja s belőle 25%-ot ad a va
lódi kávéhoz s igy hozza forgalomba. Ezt a ha
misítást nehéz kimutatni; a kávékivonat tartalma 
(azaz a vízben oldható anyag) 25—35°/0, tehát ha 
10—15% elhasznált kávét (amely alig ad már ki
vonatot) adnak a jó kávéhoz, nem lehet a kivonat 
által megállapítani, mert ez 10—12°/o-ig úgyis 
ingadozik a valódi kávéban. De hamisítják az őrölt 
kávét kávépótlékokkal is. Ezek abban különböznek 
összetételükben a kávétól, hogy míg a kávé 12— 
15°/o zsirts l°/o-nál kevesebb cukrot tartalmaz, ad
dig a pótkávéban 1— 3% zsír és 25—35% cukor 
van. Ilyen pótkávék a cikória-, füge-, árpa-ésmakk-
kávé. A kivonatanyag s a hamutartalom is lé
nyegesen különbözik. A kávé 25—35% kivonat-
anyagot ad, árpakávó 30%-ot, cikória 65°/o-ot és 
fügekávé 75%-ot. A hamutartalom a következő : 
árpakávénál 2'5 — 37q ; kifőtt kávénál 1\5%; füge
kávénál 3'5°/o; cikóriánál 5% és kávénál 2'5 
3"5°/o. Ha tehát 100 g. kávét kétszer 3 órán át 
főzünk egy jó kávéfőzőn, azután a leszűrt kávét 
szárítjuk, illetve melegítjük, akkor súlya marad
jon legalább 65 g. (a többi 35 g. vizben feloldó
dott). Ha több a súly veszteség, akkor pótkávéval 
van hamisítva. Ha pedig 5 g. kávét platinaté
gelyben fujtatott láng felett elhamvasztunk, ak
kor a hamu súlya legfeljebb 3'5°/o legyen. 

A legbiztosabban lehet a kávé valódiságát a kof
fein által kimutatni. Az eljárás a következő: 50 g. 
kávét (finomra őrölve) 2 g. mészszel és 8 g. mag-
néziával össze kell keverni és ebből a keverékből 
vízzel pépet készítünk. A pépet 24 óra után víz
fürdőn szárítjuk. Most belőle kloroformmal kivon
juk a zsirt s a koffeint. A kloroformot elpárolog
tatjuk s a maradékot forró vízzel kezeljük 's szű
rés után az oldatot kikristályosítjuk. A kristályok 
koffeinből állanak, ez a kávénak 1%-a legyen, te
hát a fenti példánál 0'5 g. Pontos próba a zsir-
próba is, a kávéból ugyanis a zsirt éterrel extra
hálják. 

A kávékikészítés, melynek feladata a kávét 
külső héjaitól megfosztani, kétféle. A kávénak há
rom héját kell eltávolítani: a külső burkot, az ez 
alatt fekvő szarunemü hártyát és a közvetlenül a 
babon fekvő vékony ezüsthártyát.^1 régi, száraz el
járás a következő: a kávémagokat szárítják, hogy 
a hozzá tapadó húsos anyagoktól könnyen lehessen 
megfosztani. A magokat vagy napon, vagy szá
rító helyiségekben langyos tűzön szárítják. A 
magok azután egy gépbe jutnak, ahol a külső héj 
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szótrepedezik s ezt a gép a szarunemü s az ezüst-
hártyával együtt azután mintegy lehámozza. Tel
jes hámozás végett a magokat többször átbocsát-
juk a gépen, azután fajtázzák, esetleg festik. A 
nedves vagy nyugatindiai eljárás a következő: 
a magokat vizáramlat által a hámozó gép tölcsé
rébe viszik; a gépben a magok fémlapok között 
összeszorulnak, miáltal a külső héj és a hús
tömeg letépetik. A magok azután egy medencébe 
kerülnek, ahol a még rajtuk maradt írásos alkotó
rész rothad, erjed, s ezáltal lemálik. Azután egy 
másik medencében még keverik s igy kapják az 
u. n. pergamentkávét. Ezeket a magokat most 
megszárítják. A magok most az u. n. hullerbe 
vagy tulajdonkópeni héjazóba és a csiszolóba jön
nek. B gépben a magok egymáshoz s a fémlapok
hoz dörzsőlődnek s ezáltal a vékony héj megre
pedezik, meglazul s lehull. A gépben egy ventilá
tor olyan erős léghuzamot idéz elő, hogy a lehul
lott héjrészeket elröpíti. Innen a fajtarendező 
gépbe jutnak a magok, ahol a magok nagyság ós 
alak szerint szótosztatnak. A magyar kávékeres
kedelmet nagyban emeli a magyar kereskedelmi 
társulat, mely maga dolgozza ki a kávét Fiúmé
ban. Évenként 30—40,000 q. kávét hoz forga
lomba. VÉBIESS. 

Kávéíogyasztási adó. Nálunk az 1881. IV. t.-c. 
hozta be; a kávé métermázsájára 8 irtot, a kávé
pótlékére 4 irtot vetvén ki. Az 1883. V. t.-c. ezt 
az adót hatályon kivtil helyezte. Azóta a kávé
adó a közös vámbevételek sorozatában fordul elő, 
mint kávévám. A vámtarifa következőleg rója 
meg a kávét : nyers kávé 40 frt ; tengeri bevitel
nél 37 frt; kávépótlék (ideértve a cikóriát is) 15 
forint; pörkölt kávé 50 frt métermázsánkint. Az 
utóbbi hat évben Ausztria-Magyarország terüle
tén befolyt: 

millió forint 
1891 .. ... ... 13-35 
1892 — — 13-70 
1893. 13-50 
1894. ... 14-00 
1895 - 14-20 
1896 14-70 

A bevételek tehát kevés kivétellel állandóan 
emelkednek és a kávévámbevétel nagysága sze
rint az összes vámbevételek közt az első helyet 
foglalja el. 

Kavicsos lőpor, 1. Lőpor (XI. k.). 
Kavironda, földterület Angol-Keletafrikában a 

Viktoria-Nyanza ÉK-i partján, mely itt a nagy 
Ugove-öblöt alkotja; lakói nyelvben és szoká
sokban a felső Nílusnál tartózkodó silluk törzs-
zsel rokonok, de jelenleg nagyon öszevegyültok a 
masszái néptörzszsel. 

Kayser, 1. Károly Qangolf, műépítész, szül. 
Bécsben 1837 febr. 12., megh. lnzersdorfban 1895 
szept. 2. Bécsben ós Münchenben végezte tanul
mányait, azután beutazta Európa és Amerika 
főbb országait s 1864—67. mint I. Miksa mexikói 
császár udvari építésze működött, kinek meg
bízásából Mexikóban több palotát, többi között a 
cortes palotáját is építette. 1867. visszatért Ausz
triába és ezentúl első sorban az osztrák főnemes
ség régi várainak stílszerű megújításával fog
lalkozott. Wilczek János gróf Kreuzenstein vára, 
a régi Liechtenstein-vár, több magyarországi, 
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morva- ós csehországi vár renoválása az ö műve. 
Bécsben az Auersperg- s a Liechtenstein-palotát 
alakította újjá. Utolsó éveiben a Khevenhüller 
herceg riegelsburgi kastélyának renoválásával 
foglalkozott, miközben szélütés érte. Wilczek Já
nos gróf, kivel bizalmas baráti lábon állott, a 
saját családjának sirboltjába temettette (Kreu
zenstein várában). M. L. 

2. K. Pál, német államférfi., megh. Lipcsében 
1898 febr. 13., 

Kazacsay Árpád, kat. áldozópap, egyházi iró, 
szül. Pozsonyban 1865 nov. 13-án. Középiskoláit 
Pozsonyban ós lísztergomban, a teológiát Eszter
gomban végezte. Pappá szentelték 1888 jul. 8. 
Hitoktató volt Budapesten, segédlelkész Dorogon 
ós Pozsonyban, ahol jelenleg is működik. Munka
társa e lexikon katolikus részének és szerkesz
tője az Országos Néplap-VLnk. y.—n. 

Kazaliczky Antal, színész, drámaíró, szül. 
Mozsgón (Somogy) 1852 máj. 10. Gimnáziumi ta-
gulmányait Pécsett és Budapesten végezte. Majd 
a szini konzervatóriumba lépett s ennek végez
tével 1876. tagja lett a nemzeti színháznak. In
nen ambíciója vidékre vitte s a vidék nagyobb 
városainak több éven át kedvelt drámai színésze 
volt. Mint Írónak első kísérlete: A gulyás című 
népszínmű volt (színre került a kolozsvári nem
zeti színházban 1882.); Ibolyás lány népszínműve 
színre került Budán 1883., de komoly tendenciája 
miatt nem soká tarthatta fenn magát a színpa
don, miért K. mások biztatására megcsonkította 
a drámai részeket s ezt a címet adta neki: Ne 
hagyd magad Schlesinger. Az e cím alatt (Lo-
rényi álnévvel) színre került darab azután kasz-
szadarabja lett a városligeti színkörnek. 1892. 
irta Délibábok c. népszínművét. Színre került a 
népszínházban 1893. Garasos alispán vígjátéka 
szinre került a nemzeti színházban 1896. A ha
rang, szinmű, szinre került a vigszinházban 1898. 
Irt ezeken kivül népdalokat, szinpadi tanulmá
nyokat szaklapok, tárcákat a fővárosi és vidéki 
lapok számára. Jelenleg a vígszínház tagja. 

Kazán, orosz kormányzóság, (1897) 2.191,058 
lak. — K. város, (1897) 131,508 lak. 

Kazánfűtő, a géperejű közúti vaspálya sze
mélyzetéhez tartozik, ki a mozdonyvezetőn kivül 
a gőzkazán működéseért felelős. A fűtő a moz
donyvezetőnek van alárendelve, ugyanazért szol
gálatát az attól vett utasítások szerint köteles 
teljesíteni (526/1893. sz. főv. szabályr.). 

Kazánkő, a kazánok belső falán képződő, ás
ványos anyagokból álló kéreg, mely a forró ka-
zánviz lerakódásából származik. Legtöbb benne 
a kénsavas mész (gipsz) ós a szénsavas mész, de 
vannak benne kis minőségben alkáliák, vas, kova
sav ós mangán is. A gipszkéreg kemény, a szénsa
vas mész lágyabb. A szénsavas vegyületek vizben 
oldódnak, de ha a szénoxid a meleg által elillan, 
akkor a hátramaradó anyag oldhatatlan lóvén, le
rakódik. Sok vizben oldható test akkor rakódik le, 
amikor a viz elpárologván, a hátramaradt kevés 
vizben nem képes f eloldódni.De maga a kazán fala 
is hozzájárul a K. képzéséhez, mert a viz a vassal 
vasoxidot alkot, s ez leválik és a K.-ben foglal 
helyet. A K. veszedelmes, mert kazánrobbanást 
is okozhat, de legveszedelmesebb a gipszkóreg; 
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ez hozzá tapad a falhoz s rossz hővezető lévén, 
a viz nehezehhen jön forrásba. Ha a kazán fala 
izzóvá válik s kiterjedése által a K. egy darabon 
lepattan, akkor az izzó fém a még' nem forró 
vizet oly hirtelen párologtatja el, amely robbanást 
okozhat. Hogy a robbanást kikerüljék, a vizet 
elébb tisztítani szokták, azaz a benne levő szén
savas és kénsavas meszet és magnéziát, vala
mint a homokot s moszatokat is elvonják. A leg
gyakrabban kalcinált szódát és oltott meszet ad
nak hozzá s a keletkezett csapadék lassanként 
lerakódik: a vizet még szűrni is szokás. Ily célra 
igen elterjedt a Dervaux-féle víztisztító készülék. 
Mindenesetre célszerűbb a vizet előre tisztítani, 
mint a tisztító szereket a kazánba beadni. De 
vannak más tisztító módok is. Ha a vízhez szal-
miákot adnak, akkor ez a szénsavas mészszel szén
savas ammoniumot és klórkalciumot ad s az 
előbbi megbontja a gipszet is. Ennek az eljárás
nak az a hátránya, hogy a keletkezett ammo-
nium-sókból ammónia illan el s ez a sárgaréz-ré
szeket megtámadja. A kereskedelemben számta
lan szer fordul elő a K. ellen, de egyike sem bizo
nyult jónak. 1892 óta Amerikában a petróleumot 
is használják K. ellen való szerül, de csak ha a 
tüzelés nem kívülről történik, s ha a K. szénsa
vas mészből áll. 

Igen lényeges kérdés a K. lerakódásánál a fel
használt viz. Ha 10,000 g. vízben a lepárolás 
után maradó szilárd alkatrósz nem több, mint 
5 g. (10 keménységi fok mellett), akkor tisztítás 
egyáltalában nem kell, ha azonban 10,000 g. 
5—20 g. szilárd alkotórészt tartalmaz s a ke
ménység 10 és 30° között áll, akkor a szódával 
való tisztítás igen alkalmas, de ha a szilárd tar
talom ennél is magasabb, akkor a vizet a kazánba 
való bevitel előtt kell már tisztítani. A szóda azon
ban csak a szénsavas sóval alkot vízben oldható 
sót, a szónsavas mészhez ellenben oltott meszet 
kell adni, miután azonban az oltott mész nehezen 
oldódik vizben, rendesen a Schierholz-féle készü
léket használják, mely a meszet kis adagokban, 
de automatikusan adja a vizhez. Hogy mennyi 
gipszet tartalmaz a kazánviz, illetve mennyi szó
dát kell hozzáadni, ezt egyszerű módon lehet 
megmérni; a legegyszerűbb eljárás abból áll, hogy 
a vizhez annyi szódát adunk, hogy benne a vö
rös lakmuszpapiros kék színezést kap (mert az 
aljak a lakmuszt kékre festik). De lehet mérni is. 
21 g. szóda 10 kg. gipszet tud szétbontani. Egy 
liter desztillált vizben feloldunk tehát 21 g. szó
dát és ez oldatból 5 cm3-t hozzáadunk 1 1. kazán-
vizhez, jól felkeverjük s veszünk e keverékből 
5 cm3-t s főzünk ; ekkor a keletkezett szénsavas 
mész, mint csapadók kiválik. A csapadékot le
szűrjük, és a lefolyó folyadékhoz oxálsavas am-
moniakot adunk. Ez a mészszel csapadékot ad. 
Ha tehát az összes gipsz szétbontatott szóda által, 
akkor az mind a szűrő papíron marad, mint csa
padék, és ez esetben az oxálsavas ammónium 
nem okoz zavarodást, mert a lefolyó folyadékban 
nincs mész, de ha a szóda nem bontotta szét az 
összes gipszet, akkor ennek egy része lefolyt és 
itt az oxálsavas mészszel zavarodást idéz elő. 
Ekkor még hozzá kell adni a vizhez szódát, még 
pedig mindaddig, amíg az oxálsavas ammóniák 
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nem idéz elő zavarodást. Ekkor megállapítható 
a gipsztartalom, ahány cm3 szódaoldatot kellett 
hozzáönteni, annyi gramm gipsz van egy hekto
liter vizben. Ha pedig a gipsztartalom számát 
(amennyi g. egy hektoliter vizben van) megszo
rozzuk f^-del,akkor megkapjuk a hektoliterenként 
hozzáadandó szódának mennyiségét g.-ban. Ez 
az eljárás is csak akkor helyes, ha a vizben nincs 
sok magnéziasó. A kazán által eliiasznált viz 
mennyiségét ugy szokták megállapítani, hogy a 
barnaszén mennyiségének ötszörösét, a jó kőszén
nek hétszeresét, a középminőségünek hatszorosát 
veszik. A szóda hozzátétele által keletkezett csapa
dékot vagy leülepedni engedik, vagy pedig a vizet 
szürőnemezeken átszűrik szürősajtókkal. VÍETESS. 

Kazár Emiltől újabban megjelent: Össze
vissza (elbeszélések, Budapest 1897). 

Kazeinnátrium, 1. Nutróz. 
Kazinc (Sajó-K.). Határában tekintélyes kő-

szónbányát nyitottak meg, melyet az államvas
utak barcikai állomásával iparvágány köt össze. 

Kazinczy Ferenc emlékére Késmárkon 1899 
okt. emléktáblával jelölték meg az evang. liceu-
mot, melyben K. 1768—69. tanult. K. levelezésé
nek közzétételét Váczi/ János folytatja, megje
lent a 6—9. kötet, 18Ö8 jul. 1-töl 1812 jun. 30-ig 
(Budapest 1895—99). V. ö. Komárom!/ András, 
K. Ferenc mint genealogus (Turul 1897). 

K. é., a koronaérték hivatalos rövidítése. 
Kecskehere (DÖV.), 1. Kecskére (X. k.). 
Kecske—kecskeméti ármentesítő társulat, 

alakult 1863. Új-Kécske székhelylyel oly célból, 
hogy az Ó-Kécske és A Ipar között levő mély te
rületet ármentesitse s róla a belső vizeket leve
zesse. 1879. a Szikra-csárdán alul levő kecskeméti 
és alpári öblözet a társulat kötelékéből kivált. Ár
területe 69-i2 magyar hold. Védőtöltéseinek hossza 
16,700 m. A fensiki vizeket 12,300 m. hosszú 
csatorna vezeti le. A védőtöltésbe 1 betoncső- és 
2 vascső-zsilipet építettek be. 1895-ig befektetett 
épltéstőkóje 501,402 frt. BGD. 

Kecskelábfü (iiöv.), 1. Keesketalpfű (X. k.)." 
Kecskemét (X. k.) lakosságának U890) 48,493-

ban megállapított száma 1897 végóig csupán a ter
mészetes szaporodás számbavételével 52,451-re 
emelkedett (Magyar statisztikai évkönyv 1897, 
32. old.). A lakosság száma azonban ennél való
színűleg jóval magasabb, mert a lefolyt 7 óv alatt 
több ezer hold új szőllő és több nagyobb ipartelep 
létesült, ami jelentékeny bevándorlást eredmé
nyezett. Szöüömívelés. K.-en már századok óta 
nagy terjedelmű szöllöskertek és gyümölcsö
sök vannak, s gyümölcse (különösen almája és 
barackja) európai hirü. A filloxera pusztítása óta 
azonban az addig alig használt homokterületek
nek szőllövó ós gyümölcsössé való átalakítása 
igen nagy arányokban folyik, s az ültetett nemes 
fajok termése kezdi már K. borát is ismertté tenni, 
a csemegeszőllő pedig jelentékeny kiviteli cikké 
vált. Szőllőbetolepitései közül a 200 kataszt. hold 
állami Miklós-telepen kivül nevezetesebbek: a vá
ros 350 holdas szikrai szöllötelepe, melynek be
ültetése még folyamatban van. A 2000 holdas 
Helvétia-tclep, az e célra alakult szövetkezet 300 
holdas ballószegi szöllöje, Kláber Mór soproni bor
kereskedő 100Ó holdas telepítése, mely két utób-
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biban az ültetési munkálatok folyamatban van
nak. Ezen szőllőültetések igen sok munkás kezet 
kötvén le, munkások betelepítése vált szüksé
gessé. A Helvétia-telepre behozott 100 zalavár
megyei munkás-család mindegyike 80 év múlva 
4 hold szőllőnek s 6 hold földnek lesz tulajdonosa. 
De több száz család betelepítése van a közel jö
vőre tervbe véve, s ezeknek mindenike házat s ki
sebb területű szőllőnek való földet fog kapni na
gyon előnyös feltételek mellett, majdnem ingyen. 
Ipar. Újabban létesült a városi villamtelep, mely 
a város utcáinak nagyobb részét, sok magánla
kást, középületet lát el a villamvilágitáshoz szük
séges árammal. Működésben van továbbá 4 gőz
malom, 3 gőztéglagyár, egy cognac-gyár, egy 
ecet-gyár és egy műjég-gyár. Kereskedés. Igen 
nagy mérvű baromfi- és tojáskereskedéso. K.-i 
kereskedők gyűjtik az egész alföldön ezen cik
keket, s K.-röl szállítják Ausztriába, más kül
földi államokba, s különösen a tojást közvetlenül 
Londonba is. A kereskedelem élénkítésére szolgál 
továbbá a fővárossal való közvetlen távbeszólő-
összeköttetése,kiterjedt helyi távbeszélő-hálózata, 
mely több távoli pusztára is kivezet. Közlekedés. 
A városhoz nagy vidéket csatol hozzá a magyar 
államvasutak budapest—zimonyi vonalának Fü
löpszállás állomásába beágazó K.—fülöpszállási, 
valamint a Tiszáig vezető K. — tisza-ughi helyi 
érdekű vasút. Mindkettő létesülése érdekében 
nagy anyagi áldozatokat hozott K. város tör
vényhatósága azon reményben, hogy ezek fel
használásával, a Tiszán és Dunán létesítendő 
hid segélyével majdan egy új összekötő vonal 
létesül az Alföld és a dunántúli részek között. 
Ezen remény fejében ajánlott a város újabban a 
tisza-ugli — kún-szent-mártoni helyi érdekű vasút 
építéséhez is nagyobb hozzájárulást, mert bár 
ezen tervezett vasút a város területét nem érinti: 
a fentebb említett két vasútnak folytatása lesz s 
az új tiszai hid eszméjének érleléséhez minden
esetre jelentékenyen hozzá fog járulni. Újabban 
létesült továbbá a szolnok—kis-kún-félegyházi 
helyi érdekű vasút, mely a város határának Tisza
menti részét több km. hosszúságban metszi, s a 
K.—tisza-ughi vasúttal is összeköttetésben van. 
Ezenkívül szerződést kötött már a város Török és 
Gerster vállalkozókkal a villamos közúti vasút, 
továbbá a szintén villamos erőre berendezendő 
K.—lajosmizsei és K— jász-kerekegyházi helyi 
érdekű vasutak létesítése iránt; ezen vasutak elő
munkálatai folyamatban vannak. Közművelődés. 
A népiskolák száma folyton szaporodik. A pusz
tákon már most 22 elemi iskola van, melyeknek 
számal899—1900-ban 28-ra egészíttetik ki.A gaz
dasági felső népiskola megszűnvén, helyette ál
lami földmives-iskola létesült. 1900-ra rendelteté
sének átadatik a most épülő országos tanítói árva
ház, melyben 2-40 tanító-árva fog elhelyezést és 
nevelést nyerni. (V. ö. Pásthy Károly, K. köz
oktatásügye a múltban ós jelenben, Kecskemét 
1899.) 1896 okt. 14. nyilt meg a 300,000 forint 
költséggel épített, légfűtéssel és villamvilágítás-
sal ellátott városi színház, mely a budapesti 
vígszínházéval egyező tervek szerint épült. Be
rendezés alatt áll a városi nyilvános könyvtár és a 
múzeum. A (X. k.) felsorolt hivatalokon kivül 
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K.-en királyi adóhivatal és állami távbeszélő-állo
más és hálózat is van. Itt állomásozik még a cs. 
és kir. 13. jász-kún huszárezred egy osztálya, a. 
cs. és kir. 38. (br. Mollináry) gyalogezred egy 
zászlóalja s a -4. m. kir. honvéd huszárezred egy 
osztálya. Az osztrák-magyar banknak itt mellék
helyisége nincs. 

Kecskeméthy István 1895szept.l. aKolozsvárt 
megnyílt ref. teológiai akadémiához tétetett át 
Enyedről rendes tanárul. Újabb műve: Jézus-
útja (Kolozsvár 1898). Szerkeszti a Kis Tükör 
c. népies vallásos hetilapot, továbbá az ugyanily 
irányú Koszoru-t, mely időnkint egy-két íves fü
zetekbon jelenik meg. 

Kecskeméti Péter (1634—80), váradi, majd 
kassai ötvösmester, szül. Nagyváradon, hol az 
ötvösséget Komor István mesternél 1637. kezdte 
el tanulni s 1641. befejezte. Vándorlásában meg
fordult Nagy-Szebenben, hol Slisszer Jakab mes
ternél 1642. mint legény állott munkában. 1644. 
Brassóba vándorolt, hol Zorner Mihálynál talált 
alkalmazást; innét Gyula-Fehérvárra, 1654 kö
rül pedig Kolozsvárra vándorolt, ahonnét végre 
az ötvenes évek vége felé szülőföldjére, Nagy
váradra tért vissza, hol műhelyt nyitott s meg
nősült, Kenderesi Annát ve vén feleségül. Innét 
a városnak 1660. törtónt ostroma elől Kassára 
menekült, hol mint legény Váradi Györgynél s 
Debreczeni Mihálynál dolgozott 1663 márc. ele
jéig, amidőn a polgárjogot megszerezte s ápr. 2. 
a céhbe mesterid befogadtatván, önálló műhelyét 
megnyitja. K. hazánk XVII. sz.-beli ötvöseinek 
kétségtelenül egyik legérdekesebb alakja. Hogy 
ilyenné lett s hogy neve a magyar ötvösmüipar 
terón közismeretüvó vált, azt ama feljegyzései
nek köszönheti, melyeket az ötvösség technikai 
eljárásairól s a kövekről készített. Idáig két mű
vét tudjuk kimutatni. Az egyik ama ananászfor
mára készített «szőlyőfő-pohár», melyet K. 1664. 
készített Latrán János és felesége Csanády Judit 
megrendelésére a kassai ev. ref. templom szá
mára, ahol az mai napig is őriztetik. Másik műve-
egy 1668 táján készült u. n. úrvacsora-tál, a mis
kolci ev. ref. templom tulajdonában. Amannak 
gazdagon tagozott talpa fölött emelkedő kupáját 
tróbelt hólyagok, födelét pedig természetes mo
dorban alakított virágbokréta díszíti. Emennek 
lapján fesztonok s kagylót emelő nőalakok dom
ború képei vannak kiverve. Mind a két munka, a 
bevésett feliratokkal egyetemben, K. jeles tehet
ségéről tanúskodik s méltó emléke a XVII. sz.-beli 
magyar ötvösmüvességnek. K. a század nyolc
vanas éveinek elején hunyhatott el Kassán. Mes
terjegyet négyszögben elhelyezett P K betűk 
tették. 

Irodalom. Mihalik J., Kassa város ötvösségének története,, 
Budapest 1899, a mágy. tud. akad. kiad.; K. Ötvös Péter, 
Arch. Ért. 1881; Ballagi Aladár, K. W. Péter ötvöskönyve, 
Arch. Ért. 1884. MIHALIK. 

Kedveskedő, a Magyar Kurir melléklapja, 1. 
Magyar Kurir (XII. k.). 

Kees György lovag, cs. ós kir. táborszernagy, 
szül. Budán 1822 nov. 24. Miután a bócs-ujhelyi 
katonai akadémiát elvégezte, 1839 szept. 2. had-
nagygyá nevezték ki a 35. gyalogezredben. 1844 
máj. 1. magasabb illetményü hadnagygyá lépett 
elő. 1843. a vezérkarhoz osztották be, e minősé

jnek meg, a C-ben keresendők! 
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gében Magyarországon és Csehországban a terep
felvételnél működött. 1848 ápr. 22. főhadnagygyá, 
1849. századossá nevezték ki. Áz 1848. ós 1849-iki 
olaszországi hadjáratokban mint vezérkari tiszt 
működött. Résztvett a santa-giustinai ós voltai 
ütközetekben, a eustozzai csatában, a Milano ellen 
intézett támadásban, a mortarai ós a novarai csa
tákban. Olaszországban szerzett érdemeiért a ka
tonai érdemkereszttel tüntették ki. 1856. az oláh
országi terepfelvétel igazgatójává és még ugyan
azon év nov. 1. őrnagy gyá nevezték ki. 1857. a 
vezérkar igazgatósági irodájának (Directions-
Bureau) főnökévé, 1859 máj. 5. pedig alezredessé 
lépett elő. 1859. résztvett az olaszországi hadjá
ratban. 1860. a III. hadtest vezérkari főnökévé, 
1861. a vezérkar nyilvántartási irodájának főnö
kévé, 1864 jun. 24. pedig ezredessé nevezték ki. 
Az 1866-iki hadjárat alatt az északi hadsereg fő
hadiszállásán tartózkodott. 1867. a 28. gyalog
ezred parancsnokává lett. 1868. a bécs-ujhelyi ka
tonai akadémia élére állították. 1870. vezérőr-
nagygyá lépett elő. 1878. a Lipót-rend lovagke
resztjével tüntették ki. Mint altábornagyot had
osztály-, majd pedig kassai katonai parancsnokká, 
1882. pedig valóságos belső titkos tanácsossá ne
vezték ki. Az 1883. évben a hadsereg új beosztása 
alkalmával a kassai VI. hadtest parancsnokává és 
a 85. gyalogezred tulajdonosává lett. Mint hadtest
parancsnok táborszernagygyá lépett elő. 1884. az 
I. osztályú vaskorona-renddel, 1887. pedig a Lipót-
rend nagykeresztjével tüntették ki. Ezután egész
ségi okokból nyugdíjaztatását kérte, mely kórel
mét teljesítették is. Nyugalomba vonulása óta 
•Grazban tartózkodik. M. I. 

Keetmanshoop, az ugyanily nevű kerületi ka
pitányság szókhelye Német - Délnyugat - Afrika -
ban, 9 napi járatra Angra Pequenától, 1200 lak., 
akik közt 79 német és il fokföldi; bányahivatal
lal és a rajnai hittérítő társaság állomásával. 

Keffi (Abd-esz-Szenga), Szokoto szudáni or
szág egyik kerületének székhelye Szaria tarto
mányban, az B. sz. 9 ós K. h. 8° alatt, a Kokona, 
a Binue egy mellékfolyója mellett, termékeny 
vidéken, mintegy 30,000 lak., akik nagyobbára 
fulbék ós hausszák. K. fontos gócpontja a kara-
vánutaknak, amelyeken főkép elefántcsontot hoz-
nak'a partokra. 

Kégl-család, biztos adatok róla csak 1676 óta 
vannak. Ebből az esztendőből ismeretes K Gás-
pár leányának, Thulmon Józsefné szül. K. Anna 
Margitnak végrendelete (Regesta diversorum In-
strumentorum Literalium Manuscriptorum et 
Librorum de Rebus Hungaricis Cod. Sec. XVIII— 
XIX., a magyar nemzeti múzeumban). A család 
nemessége már régebbi időből származik. 1751. 
egy oklevélben K. Gáspár, K. János fia, ki a 
Ghülányi-ezredbeu szolgált, mint nemes említte
tik (LXXVII. oki.). Ennek fia Gáspár (szül. 1753.), 
ezé György (szül. 1792.). 

1. K. György, az előbb említett György fia 
szül. Dános pusztán (Pest) 1822 márc. 22. Is
koláit Kecskeméten, Nyitrán ós Pesten végezte. 
Az 1843-iki országgyűlésen Ráday Gedeon gróf 
pestvármegyei követ oldalánál Pozsonyban idő
zött. 184*4. mint patvarista galanthai Balogh Já
nos Bars vármegye első alispánja mellett fog

lalkozott. 1847. fehérvármegyei Csala pusztán 
mint földmívelő gazda telepedett le. 1853. Horhy 
Antallal beutazta Német-, Francia- és Angoí-
országot. Onnét ők hozták az első gőzcséplő-
gópeket. Később a. csákvári választókerületet öt 
cikluson át képviselte az országgyűlésen. 1878 
ápr. 29. régi nemességének megerősítésével a 
«csalai» nemesi előnevet nyerte. 1897. százezer-
forintos alapítványt tett egy Székesfehérváron 
újonnan építendő vármegyei közkórház javára. 
V. ö. Károly János, Fejér vármegye története 
(III. köt.). 

2. K. Sándor (X. k.) újabb művei: Riza Kuli 
Xán als Dichter (Wiener Zeitschrift, XI. évf., 
1897); Az újabb angol irodalom története (Buda
pesti Szemle 1898); Visal und seine Söhne, eine 
Diehterfamilie des modernen Persiens (Wiener 
Zeitschrift, XII. évf., 1898); Buddhismus (Buda
pesti Szemle 1897); A perzsa népdal (Budapest 
1899). 

Keglevich-cs'fifZíK? (X. k.), K. Béla gróf, volt 
hevesi főispán, megh. Budapesten 1896 nov. 13. 
K István grófot 1898 jul. 26. másodízben kine
vezték a magyar operaház és a nemzeti színház 
intendánsává. 1899 febr. 26. megkapta a v. b. t. 
tanácsosi méltóságot. 

Kegyelmi kérvény. A halálbüntetés kiszabása 
esetében követendő kegyelmi eljárást nem te
kintve, a büntető perrendtartás a K.-ről csak 
annyiban intézkedik, amennyiben kimondja, hogy 
a bíróságnál vagy a kir. ügyészségnél benyújtott 
vagy jegyzőkönyvbe mondott K. közvetlenül az 
igazságügyi miniszterhez terjesztendő fel. A K-
nek rendszerint nincs felfüggesztő hatálya, az 
igazságügyi miniszter azonban a szabadságvesz
tés-büntetés végrehajtásának a K. érdemleges el
intézéséig való elhalasztását vagy félbeszakítá
sát elrendelheti. Magára a, K.-re vonatkozó eljá
rást az 1873-iki 15,688. sz. rendelet szabályozza, 
a büntető perrendtartás életbeléptetésével kapcso
latban azonban erre nézve is új rendelet fog in
tézkedni. A bűnvádi perrendtartás életbelépteté
sével kapcsolatban kiadott ügyészségi utasítás 
(1. cím, III. fej.) az ügyészség részvételét szabá
lyozza kegyelmi ügyekben. v. 

Kegyelmi tanács (X. k.). A büntető perrend
tartás a külön kegyelmi tanács intézményét meg
szűnt itte, mert nem volt indokolt minden eset
ben kizárólag csak a kúriát ruházni fel a véle
ményezés jogával s ott sem azt a tanácsot, mely 
az ügyben itélt. A K. helyébe lépett eljárást 
1. Halálbüntetés végrehajtása- v. 

Kegyszerek, tágabb értelomben a szentelmé-
nyek (XV. k.), szentségek (XV. k.) és a mise 
(XII. k.), szorosabb értelemben csupán a szentsé
gek neve. A képviselőválasztások ügyében intéz
kedő kúriai bíráskodásról szóló 1899. évi XV. t.-c. 
szerint egy évig terjedhető államfogházzal és ezer 
koronáig terjedhető pénzbüntetéssel, valamint po
litikai jogai gyakorlatának felfüggesztésével bün
tetendő az a lelkész, aki K. segélyével korteskedik. 

Kehelylevél ("ÖV.), 1. Kehely (X. k.). 
Kehr, 1. Károly, német pedagógus, szül. Gold-

bachbau (Gotha mellett) 1830 ápr. 6., megh. Er
furtban 1885 jan. 18. A goldbaehi iskolából 16 
éves korában egyenesen a gothai képzőintézetbe 

Amely szók a K betűben nincsenek meg, a C-ben keresendők! 
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lépett. 1850. letette a tanítói vizsgálatot s a gothai 
képezdében alkalmazták mint mintatanítót. Itt 
ismerkedett meg Fröbellel. 1852. már Ruhlában 
működött mint népiskolai igazgató. 1859. Wal-
tershausenben a polgári és ipariskola igazgatója 
lett. 1863. visszahívták Gotliába a képzőintézeti 
gyakorló iskola és internátus igazgatójának. 1873. 
a halberstadti képzőintézet igazgatójává nevezték 
ki. Ezt az intézetet oly virágzásra emelte, hogy 
valóságos búcsujáróhelye lett a tanítóképzés te
rén okulást kereső idegeneknek. Az ő igazgató
ságának idejében ülte meg az intézet fennállása 
századik évfordulóját. 1884. Gossler minister igaz
gatói és iskolai tanácsosi címmel Erfurtba he
lyezte át. 1878. a jenai filozófiai fakultás tiszte
letbeli doktorrá avatta. Ismertebb művei: Die 
Praxis der Volksschule (Gotlia 1868, 10. kiad. 
1885 stb.); Der chrjstliche Religionsunterrieht in 
der Volksschule (4. kiad. Gotha 1881, 2 köt.); Der 
deutsche Sprachunterricht im ersten Schul jahre 
(Schlimbach G.-vel, 8. kiad. u. o. 1898); Theo-
retiseh-praktische Anweisung zur Behandlung 
deutscher Lesestücke (9. kiad. u. o. 1892); Prak-
tische Geometrie für Volks- und Fortbildungs-
sehulen (7. kiad. u. o. 1891); Lesebuch fürLehrer-
bildungsanstalten (KriebitzschTh.-vel, u. o. 1874— 
1875, 4 köt., 4. kiad.): Geschichte der Methodik 
des deutschen Volksschulunterrichts (u. o. 1877— 
1882, 4 köt., 2. kiad. 1887—93); Padagogische 
Beden und Abhandlungen (u. o. 1881). Szerkesz
tése alatt jelentek meg: Padagogische Bliitter für 
Lehrerbildung u. Lehrerbildungsanstalten (Gotlia, 
1872 óta). K.-nek a magyar tanügyre is megvolt a 
hatása. Könyveit lefordították, így a vallástaní
tási módszertant Kovács Lajos, a Praxis der 
Volksschule-t Környei János s ezt újabban átdol
gozta Gyertyánffy István. 

2. K. Pál, német történetíró, az előbbinek fia, 
szül. Waltershausenben 1860 dec. 28. Göttingá-
híin, Münchenben és Bécsben végezte történeti ta
nulmányait s 1884—88. Bécsben a Monumenta 
Germaniae historica munkatársa volt, mely vál
lalat szolgálatában huzamosabb ideig Olaszország 
levéltájait is átkutatta. Miután 1889 óta Marburg-
ban működött mint magántanár és rendk. tanár, 
1895. Göttingában lett rendes tanár. Müvei: Pápst-
liche Urkunden und Regesten aus den J. 1353— 
1378 (található a Geschichtsquellen der Provinz 
Sachsen 22. kötetében, Hallel889); Urkundenbuch 
des Hochstiftes Merseburg (u. o., 36. köt., 1897); 
Die Urkunden Otto's III. (Innsbruck 1890). 1897. 
a göttingai akadémia megbízásából az 1198 előtt 
megjelent, régibb pápai oklevelek új s kritikai 
kiadásán fáradozik, mely vállalatban összesen 
17,900 oklevelet fog felölelni. V. ö. Historisches 
Jahrbueh der Görres-Gesellschaft (1897, 267— 
269. old.). o. j. 

Kehrbach Károly Tivadar, német pedagógiai 
iró, szül. az (Ma melletti Neustadtban 1846 aug. 22. 
Jenában és Lipcsében filozófiát, német nyelvésze
tet és pedagógiát tanult és több éven keresztül 
mint tanító, nevelő és könyvtáros működött. Kiad
ványai : Monumenta Germaniae paedagogica (az 
1. köt. 1886., 1890-ig még 9 köt); e mű kiadási 
jogát átruházta a Gesellschaft fiir deutsche Er-
ziehungs- und Schulgeschichte társulatra, mely-

Amely szók a K betűben nincs 

nek megbízásából a, Monumenta-n kivül kiadta, 
a Mitteilungon-t. 1890. egy nagyobbszabásu gyűj
teményt indított meg: Das gesammte Erziehungs-
und Unterrichtswesen in den Lándern deutscher 
Zunge (a német nevelés- és oktatásügyben meg
jelent összes könyvek, cikkek, hivatalos rendele
tek és tanszerekre vonatkozó ismereteknek cím
jegyzéke és tartalomkivonata, Berlin). 1891 óta a. 
Jahresherichte für neuere deutsche Litteraturge-
sehlehte folyóirat részére a tanítás és nevelés 
történetét irja. Kiadta Kant fő müveit kritikai 
szöveggel, továbbá Fichtének Bestimmungen des. 
Mensehen c. könyvét, továbbá Herbart műveit; 
(Langensalza 1882). 

Keithley, város, 1. Kek/hley (X. k.). 
Keitum, 1. Sylt (XV. k'.). 
Kék bogyó (n8v.) a. m. fenyvesbogyó (VII. k.). 
Kekenis, félsziget, 1. Alsen (I. k.). 
Kékes, kisközség Szolnok-Doboka vármegye ké

kesi jár., (isiit) 832 lak., posta- és táviróhivatallal 
és postatakarékpénztárral. 

Kék gálic, 1. Rézsztdfát (XIV. k.). 
Kék tinta, 1. Tinta (XVI. k.). 
Kekulé Frigyes Aqost, német kémikus, megh. 

Bonnban 1896 j'ul. 13. 
Kékvarju (állat), 1. Cyanocorax. 
Kelantan, 1. Kalantan-
Kelat i Ghilsai (Kelat i Ghildsi),vár Afgán isztán-

ban, Kandahartól északkeletre 120 km.-nyi tavol-
ságban, a Tarnak termékeny völgyében, elszige
telt sziklán, melynek lábánál több falu van. Az 
egész környéken régi tornyok és várak romjai lát
hatók. Az angol-afgán háborúban K. volt az an
golok fő támaszpontja. 

Kelecsény (Felső-), kisközség Borsod vármegye 
szendrei járásban, (1891) 366 lak. A falutól nyu
gatra mély árok vezet, melyben őskori vasol
vasztó-maradványokat találtak. 

Kelecsényi, i .József, archeológus, szül. Nyitra-
Ivánkán 1815 márc. 17. Eleinte a megyei közélet 
terén működött, később kizárólag régészeti tanul
mányaival foglalkozott. Régészeti és történelmi 
cikkei az 50-es és 60-as évek folyóirataiban je
lentek meg. Munkája : Nyitra és környéke képes
albuma (Nyitra 1854). 

2. K. Károly, zoológus, szül. Nagy-Tapolcsány-
ban 1854. Tanulmányait az esztergomi ós nyitrai 
gimnáziumban és a budapesti katonai tiszti kép
zőben végezte. Jelenleg közjegyző Nyitra-Tavar-
nokon. A lepke- és rovarismeret terén a külföld 
és Magyarország között ö tartja fenn a tudomá
nyos összeköttetést. 60,000 példányból álló bo
gár- és 10,000 darabból álló lepkegyüjtemónye 
van. Három ismeretlen bogárfajt fedezett fel. 
Cikkei a Rovartani Lapokban, az Entomologisehe 
Zeitschriftben és a nyitravármegyei orvosgyógy
szerészeti egyesület 1895—96-iki évkönyvében 
jelentek meg. 

Keled, 1. Gutkeled (VIII. k.). 
Kelemen Móric (Ézsaiás), kúriai biró, szili.. 

Tisza-Abádon 1833 jul. 20., ahol atyja K. Ger
gely ev. ref. lelkész volt. Tanulmányait a kun-
szeutmiklósi gimnáziumban és a debreceni kollé
giumban végezte. Fiatal korában ismerkedett 
meg Petőfi Sándorral, aki őt a szépirodalom mű
velésére buzdította s akinek az 1848. képviselő 
nek meg, a C-ben keresendők! 
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választás alkalmával lelkes kortese volt. 1848 
őszén mint önkéntes nenizetór részt vett a Roth 
és Pliilippovics elleni hadjáratban, majd pedig 
később a jász-kun nemzetörséggel az alvidéki tá
borba ment, honnan 18-1-9 jan. lősebbol lábán tért 
haza Kun-Szt.-Miklósra ; Kossuth ajánlatára Gör
gey Komáromban a vezérkari irodában hadnagyi 
ranggal fogalmazói teendőkre alkalmazta. A sza
badságharc után a budapesti egyetemre ment. 
1850, forradalmi dalok terjesztése által elkövetett 
izgatás miatt haditörvényszék elé állították s mint
hogy neki tulajdonították a Kossuth Lajos azt 
üzente . . . e. népdal szerzőségét is, nehéz vasban 
kitöltendő hat heti fogházra Ítélték. A bölcsészeti 
tanfolyamról csakhamar a jogira lépett át, de 
közben szépirodalommal is foglalkozott, amiről a 
Hölgyfutárban, a Budapesti Visszhangban és a 
€saládi Lapokban megjelent novellái és humo
reszkjei tanúskodnak. 1853. a Pesti Napló alapí
tójának és szerkesztőjének Császár Ferencnek 
i,I V. k.) gyakornoka és egyszersmint a Divatcsar
nok szépirodalmi hetilap segédszerkesztője lett. 
Ez időtájt ismerkedett meg Kemény Zsigmond 
bánival és Csongery Antallal, kikhez szoros ba
rátság fűzte. 1855. letette az államvizsgát, 1856. 
a budai cs. kir. helytartósági osztályhoz lépett be 
fogalmazó-gyakornokul. Bz időbon a helytartó
ságnál ritkaság lóvén a tollat magyarul irodal
milag is forgató egyén, 1859. őt bizták meg az 
osztrák-olasz háború kitörése alkalmával a nNé-
peimhezs szóló kiáltvány magyar szövegének el
készítésével, sőt még azzal is, hogy az Olaszor
szágban harcoló magyar huszárság részére buz
dító dalt készítsen. 1860. kecskeméti megyebiz
tosul küldték ki, ugyanez évben a helytartó tanács
hoz rendelték be, ahol többek közt az októberi 
•diplomának magyar szövegezésével is őt bizták 
meg. 1861 végén az udvari kancelláriához ne
vezték ki, hol Pápay István oldala mellett köz
oktatásügyi, sajtó- és államrendészeti ügyekben 
dolgozott. 1866. a debreceni ref. kollégiumhoz 
hivták meg tanárnak, de ugyanekkor udvari fo
galmazóvá nevezték ki. Az 1867-iki kiegyezés 
•előkészítésénél és végrehajtásánál a külföldi sajtó 
információjával bizták meg s a király személye 
körüli minisztériumban Festetics György gróf 
sajtóreferense volt. 1870. saját kívánatára a ma
gyar királyi igazságügyminisztériumba helyezték 
•át titkári minőségben, ahol a büntető ós börtön
ügyi osztálynak 16 éven. át tagja, majd vezetője 
is volt. Ekkor készítette a hazai fogházügy ideig
lenes rendezését célzó törvényjavaslatot, melyből 
,i büntető törvénykönyv büntetési rendszerének 
miniszteri indokolása az anyagot merítette. 1874. 
készítette a fogház- és börtönrendtartást, mely 
legnagyobbrészt ma is érvényben van, 1879. a 
szegedi kir. biztos jogtanácsosa és helyettese lett 
s mint ilyen ő volt a hajdan hires szegedi vár
nak utolsó polgári parancsnoka. Szeged városa 
fáradozásának jutalmául egy utcát K.-ről neve
zett el, a király pedig a vaskorona-renddel tün
tette ki. 1884. igazságügyminiszteri osztálytaná
csos, 1886. kúriai biró lett. Irodalmi munkái kö
zül kiemelendők: Latin-német-magyar általános 
tiszti szótár (1861); A Magyarországon érvé
nyen sajtószabáhjok gyűjteménye (1865): Adatok 

az Írói tulajdonjog hazai történetéhez (Budapesti 
Szemle 1809): A magyar büntető törvénykönyv 
büntetési és börtönrendszere (1888); Büntetési 
és börtönrendszerünk reformja. Dárdayval és 
Emmerrel együtt több éven át szerkesztette a 
Közigazgatási döntvénytárt (1877—79). K. egyik 
alapító tagja volt a budapesti rabsegélyző egye
sületnek és az ő javaslatára állították fel a kő
bányai menházat is. A magyar jogászegyesület-
ben a büntető osztálynak volt elnöke ós jelenleg 
is választmányi tag. V. ö. Petrik, Könyvészet; 
Magyar Szalon (1886 jul.); Vasárnapi Újság 
(1883. évi 41. sz.); Szinm/ei, Magyar irók (46-ik 
füz.). v. 

Kelen, 1. /ífo/zongoramüvésznő,szül.Budapeston 
1S73. A 80-as évek első felében rendkiviili zenei 
tehetségénél fogva, a szabályos kort el sem érve 
vétetett fel az országos magyar királyi zene-aka
démiába, hol a zongorában Gobbi Henrik s a zene
elmélet és zeneszerzésben Ábrányi K. volt a ta
nára. Első művészi sikerét Prágában 1887. aratta 
a Beethoven-Ünnepély alkalmával. 1889. London
ban hangversenyzett. A 90-es években Gobbi H. 
vezetése alatt Kun Margit és Hollósy Kornéliá
val szövetkezve, megalkotta azt a női triászt, 
amely a két zongorán való együttes játékot a leg
magasabb színvonalon mutatta be minden évben. 
Az e célra szolgáló átiratokat tanáruk Gobbi H. 
szolgáltatta Bach, Beethoven,Schumann, Brahms. 
Liszt. Mendelssohn s Gobbi műveiből, melyek az
tán egész külön zongora-irodalommá nőtték ki 
magukat, mesteri kidolgozásban. K. mint magán-
zongoraművésznő is magas színvonalon áll. Á.K. 

2. K. István, orvos és szakíró, szül. Kis-Palu-
gyán (Liptó) 1868 jul. 3. Miután 1892. Bécsben 
orvosdoktori oklevelet nyert, 1892—93. külföldi 
tanulmányutattett. 1894. Budapesten svéd gyógy-
gimnasztikai és testegyenészeti intézetet nyitott. 
Müvei: AsvédgyógygimnasztikaCBuda,\>estí897y. 
Borosznó gyógyfürdő (u. o. 1897); A hidegviz-
gyógymód fü r(Íőinl;lienmassage és gyógygimnasz-
hkával kombinálva (u. o. 1898). 

Keleníalva, 1. Gyergyó-Kilyénfalva. 
Kelepelő, a kat. egyházban a nagycsütörtök i 

szt. mise glóriájától nagyszombat allelujájáig 
használtatni szokott zörgető faeszköz. Kétféle 
K. különböztethető meg. Az egyik vékony desz
kához illesztett és szabadon mozgatható fakala
pács, mely a nagyhét említett 3 napján mise alatt 
és az oltári szentségnek a szent sirhoz való átvi
telekor csöngettyü helyett használtatik, mig a tu-
lajdonképeni K. nagyobb, szintén fából készült 
zörgető eszköz és a harangokat helyettesíti. A K. 
már a legrégibb időkben is használtatott. Mái' az 
«Ordo Rom.» I. és XIV. fejezete is említést tesz 
használatáról. 

Kelet-Afrika (X. k., Brit K.). Bár az angol be
folyás Portai Gerald tevékenysége következtében 
Ugandában is nagy tért hódított és Kabrega unjo-
rói uralkodó is kénytelen volt az angol hatalom
nak meghódolni, mire az angol be fi ily ás szféráját 
kiterjesztették Emin pasa egykori egyenlítői tar
tományáig, a Brit-K.-i Társaság éppen ennek kö
vetkeztében anyagilag annyira kimerült, hogy 
1895. átengedte birtokait az angol kormánynak. 
Ez utóbbi a társaságnak 250,000 font sterling 
ek meg, a C-ben keresendők! Amely szók ah betűben uiiicsi 
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kárpótlást fizetett, melynek fedezésére 200,000 
font sterlinget a zanzibári, 50,000-et pedig az an
gol államkincstárból vett és 1896. megalapította 
a brit-K.-i protektorátust, mely Zanzibár és 
Uganda kivételével kiterjed az egész K.-i angol 
birtokra, igy tehát 700,000 km2 területet fog
lal magába. A protektorátus átvétele után a 
Mombasz-Uganda-vasút régi terve a megvalósu
lás stádiumába lépett. Az 1060 km. bosszú vasút, 
melynek építését maga az angol kormány vette 
át, az Indiai-óceán partján fekvő Mombaszból 
Kilveszin, Kikujun, a Naivasa-tón, az eldomai 
hegyszakadékon és Kavirondón át, a Viktoria-
Nyanza-tó partján fekvő Viktória állomás mellett, 
a tó partjának mentén Ugandáig fog vezetni. Költ
ségeit 3 millió sterling fontra irányozták elő. Az 
angol alsóház az előmunkálatokra 1895 aug. 30. 
20,000, később pedig az építési költségek első rész
letére 500,000 sterling fontot szavazott meg. Az 
építés több mint 2000 munkást foglalkoztat, kik 
felerészben indiai kulik, felerészben afrikai ben-
szülöttek. A protektorátus serege 1897-ben 289 
Gandsab-beli mohammedánusból, 256 szudániból 
és a protektorátus területén élő 575 benszülöttből, 
tehát összesen 1120 emberből állott. A területet 
katonai célokból három kerületre osztották, me
lyek élén egy-egy angol tiszt áll. 1886—97. a 
protektorátus bevételei 32,670, kiadásai 131,316 
sterlmgfontfamentek.Angliaszubvoneiójal897— 
1898: 75,000,1898—99: 90,000 sterling font volt. 
E kiadásokból 17,000 sterling font a Zauzibárnak 
fizetendő összegre, 20,900 sterling font pedig a 
tengerparti lázadás végleges leverésére kellett. 

1897. Mvanga, Uganda királya, fegyvert fogott 
angol zaklatói ellen, de jul. 20. legyőzetett, mire 
német területre menekült. 1898. Ugandának brit 
fenhatóság alá tartozó lakói újra megkísértették 
felkelés útján sorsukon javítani, de nekik sem 
kedvezett a szerencse: ők is leverettek. Éppen 
igy jártak a benszülöttekből összetoborzott fel
kelő katonák, kiket az angol kormány rosszul 
fizetett. Ezeket Elö-Indiából hozatott csapatok szo
rították engedelmességre. 1898 nyarán Martyr 
őrnagy Ugandából Vadelaiba ós Ladóba indult, 
honnan az É. felől a Nilus mentén érkező angol
egyiptomi hadsereg vezérének, Kitchener lordnak 
kezet nyújtott. Ilyfornián a Közép-K. s a máhdi 
országának romjain helyreállított ószakafrikai 
angol birtok közötti összeköttetés létrejött. V. ö. 
Jjugard, The rise of our East African empire 
(London 1893); Bermott, British East Africa 
(2. kiad. u. o. 1895); Macőonald, Soldiering and 
surveying in British East Africa (u. o. 1897). TH. GY. 

K. (német). Minthogy már sokszor nagyon 
szükségesnek mutatkozott, hogy a Tanganyika-
és a Nyassza-tó között az angol-német határ a 
helyszínén megállapittassék, 1897 elején Herr-
mann százados vezetésével expedíciót küldtek 
oda, mely egy angol bizottsággal együtt meg
kezdte a határmegállapítás munkáját és 1899 ele-
jón be is fejezte. Az angol K. felé eső határon 
már szintén méréseket végeztek. Az európai la
kosság 1898 jan. 1-ón 880 emberből állott, köztük 
664 német, 46 francia, 10 angol, 34 görög, 18 
hollandi, 16 osztrák és 15 olasz. 1897 okt. óta 21 
tiszt és hivatalnok értékes térképeket készített. 

Irodalom. Liebert, Nennzig Tagé im Zeit, Berlin 1898 : 
Stuhlmann, Die wirtschaftliche Entwicklung Dentsch-Ost-
afrikas, u. o. 1898; Wohltmann, Deutsch-Ostafrika, u. o. 
1808; Werther, Die mittleren Hoehlander des nördlichen 
Deutsch-Ostafrikas, n. o. 1898; Kollmaiin, Der Nordwesten 
nnserer ostafrikanischen Kolonien, u. o. 1899; Bernhardt, 
Der Eisenbahnbau in Dentsch-Ostafrika, u. o. 1898 ; Öchel-
hauser, Die deutsch-ostafrikanische Zentralbabn, u. o. 1899. 

Keleti Gusztáv 1896 jun. 6. megkapta a III. oszt. 
vaskorona-rondet. Megjelent tőle: Idősb Marké 
Károly (Budapest 1899); továbbá: Jelentés a 
festészetről és szobrászatról az ezredéves orszá
gos kiállításon. 

Keleti akadémia (X. k.). A király 1898 jul. 7. 
kelt elhatározásával az ezentúl: Cs. és kir. konzul
sági akadémia címet viselendő K. tanfolyamának 
újjászervezését, valamint nyelvek tekintetében 
két, u. m. keleti és nyugati osztályra való osztá
sát, mindkettőben a közgazdasági tudományok in
tenzivebb ápolását az 1898—99. iskolaévtől kez-
dődőleg elrendelte. Az állami alapítványi helyek 
száma 25-ben állapíttatott meg, ezekből 10 a ke
leti és kelet-ázsiai szakosztály részére egyenkint 
1300 írttal dotáltatik, mig a többi 15 hely 1000— 
1000 frt javadalommal jár. 

Keleti íok, 1. Dezsnyev. 
Keleti kérdés alatt, a szó legtágasabb értelem

ben véve, a Kelet ós Nyugat között ősrégi idők
től fogva fennálló viszonyokat értjük. Ily álta
lános szempontból szemlélvén ennek a többnyire 
ellentétes viszonynak fejlődését, az ókor folya
mában a következő eseményekben ismerhetjük 
fel a K. láncolatszerü fejlődésót: persák és gö
rögök közti harcok; Anabazis és Nagy Sándor 
keleti hódításai; pún háborúk; Róma és a Kelet 
közötti háborúk (különösen Mithridatesszel); a 
pártusok és az új-persák támadásai a Nyugat el
len. Továbbá a középkorban : a népvándorlás és 
az arabok támadásai a keresztény Nyugat ellen, 
melyet egyrészt Kis-Azsia, másrászt 1).-Európa 
és Spanyolország felől fenyegettek. E kihívásra 
a keresztény Nyugat a keresztes hadjáratokkal 
válaszolt. Következett a tatárjárás ós a törökök 
befészkelödóse ÜK.-Európában,akik a Hunyadiak 
minden hősiessége dacára az egész balkáni fél
szigetet, sőt 1526 után hazánknak nagy részét is 
leigázták, Bécs kapuját is két ízben döngették és 
századokon át rettegésben tartották a Nyugatot. 
Végre azonban mégis felköszöntött a megtorlás 
napja és ezzel beköszöntött a (szűkebb értelem
ben vett) K.-nek kora. Ezalatt immár a XVII. 
sz. végétől kezdve a hanyatlásnak indult Török
ország és az annak szomszédjai között fenn
álló hatalmi viszonyokat és azok kiegyenlíté
sét, a törökök és azok keresztény alattvalói 
között fennálló súrlódásokat ós azok megoldá
sát értjük. Mihelyt Magyarország egész Európa 
lelkes közreműködésével a XVII. sz. végén a 
török iga alól felszabadult, Nagy Péter cár a «/;<?-
teg ember»-i\ek Európából való kiűzetését és 
Törökországnak, első sorban Konstantinápolynak 
elfoglalását tűzte ki az prosz politika hagyomá
nyos végcélja gyanánt. 0 maga ugyan nem sokat 
ért el támadásaival, annál többet azonban nagy
nevű utóda, II. Katalin cárnő, ki 1774. Abdul 
Hamid szultánt a Kücsük-Kainardsiban kötött 
béke aláírására kényszerítette, amelyben a Bosz-
porust és a Dardanellákat az orosz hajók számára 

Amely szók ;t K betűben nincsenek meg, a C-ben keresendők! 



Keleti k é r d é s — .32 — Keleti k é r d é s 

megnyitotta és a Balkán félszigeten élő görög 
keleti keresztények feletti védhatóságot elnyerte. 
Bbben a kegyúri jogban Oroszország kényelmes 
eszközt nyert arra, hogy a vallás Ürügye alatt 
Törökország belügyeibe bármikor tetszés szerint 
beavatkozhasson. Katalin utóbb még egyszer 
(1787 92) támadta meg a szultánt (II. József 
szövetségében), és a Jászvárosban kötött békében 
a Dnyepr és Dnyeszter közötti területet ragadta 
el a törököktől. 

A XVIII. sz. végén és a XIX. sz. kezdetén 
egyik-másik tengeri hatalom (Anglia, Hollandia és 
Franciaország) a töröknek fogta ugyan pártját; 
tették pedig ezt részben jutalom és kereskedelmi 
előnyök reményében, részben az oroszok fenye
gető terjeszkedésétől való ösztönszerű aggoda
lomtól indíttatva. így tett p. Anglia, midőn Bona
parte (1798—99) Egyiptomban és Szíriában a 
szultán alattvalóival hadakozott. Féltvén Elő-
India kincseit, tengeren és szárazon segítette a 
törököt. De mióta a Törökország újjászületésébe 
és a kilátásba vett reformokba helyezett remé
nyek füstbe mentek ós a Balkán-félsziget ke
resztény lakói szivében lappangó, kívülről szított 
gyűlölség újra és újra lángot vetett: Törökor
szág pártfogóinak csekély száma az európai kon
certben jobban és jobban megcsappant. 

B században Európa legtöbb népe rokonszenv-
ve] kisérte a görögök szabadságharcát (1821— 
1829), mely Anglia és Oroszország segélye mel
lett, Metternich bosszankodására, diadalmas vé
get ért. E szabadságharccal karöltve folyt (1828— 
1829) Dibics és Paskjevics győztes hadjárata a 
török ellen. 1830. okkupálták a franciák Algé
riát és 1840. a szultán csakis Anglia és más álla
mok támogatásával tudott a főbatalomra és füg
getlenségre törő Mehemed Ali egyiptomi hely
tartótól megmenekülni. Az 50-es évek elején 
a beteg ember állapota némileg javult, és miilön 
a vas cár, I. Miklós (Nagy Péter szollemében) újra 
felvetette a K.-t és újból napirendre tűzte a 
török birodalom végleges felosztását, III. Napó
leon francia császár és Anglia szövetségre léptek 
a kétségbeeső törökkel és a krimi háború csata
terein (1854—56) a status quo fentartása érde
kében az oroszt leverték. Az 1856 márc. 30. Paris
ban aláirt kongresszusi határozat Oroszországot 
a török földön lakó keresztények fölött gyakorolt 
jenhatóságáról való lemondásra kényszerítette 
és a Fekete-tenger partjain és vizein hatalmának 
ós terjeszkedésének némi határt szabott. A szul
tánt ellenben a párisi kongresszus keresztény 
alattvalóinak adandó reformokra és engedmé
nyekre kötelezte. Oroszország le volt ugyan verve, 
de mert a török kormány a reformokat most sem 
léptette életbe, nemsokára újból kezdetét vette a 
Balkán-félszigeten a forrongás és izgatás, míg
nem 1875. Bosznia és Hercegovina lakói fegyvert 
fogtak, miben őket Szerbia és Montenegró támo
gatták. Hasztalan igyekezett a nagyhatalmak 
nagyrésze a szultánt engedményekre rávenni. 
Ily viszonyok mellett Törökország helyzete nap
ról-napra súlyosabbá vált. B válságos napokban 
magában a császári udvarban összeesküvés ala
kult, melynek néhány tagja a tunya és tehetet
len Abdnl Aziz szultánt megölte, amire V. Murád 

foglalta el a trónt (1876 máj.). Ezen szerencsétlen 
s elmebeteg fejedelem alatt a válság még fe
nyegetőbb lett. 1876 jul. az oroszoktól izgatott 
Milán (szerb) és Nikita (montenegrói) fejedelem 
szintén háborút izent a töröknek, Bolgárország
ban pedig felkelésben tört ki a százados gyűlöl
ség. A válság közepette Maradót is letették és öcs-
csót, II. Abdul Hamidot emelték a trónra, kinek 
vezérei Bolgárországban ugyan rettenetes kegyet
lenségek árán elnémították a felkelést, de Monte
negróval szemben nem sokra vitték, mig a több 
ízben legyőzött szerbeket az orosz cár vette ol
talmába. Midőn a szultán az 1877 dec. 24. Kon
stantinápolyban egybegyűlt európai kongresszus 
követelését, mely őt alkotmány kihirdetésére és 
keresztyén alattvalóinak a mohammedánusokkal 
való egyenjogosítására kötelezte, a döntő pilla
natban visszautasította: Oroszország magára vál
lalta a makacs török megfenyítését. Az 1877—78. 
török-orosz háború Európában ugy, mint Kis-
Ázsiában az oroszok fényes diadalával ért véget 
és csakis az oroszokra féltékeny Anglia közbelé
pése mentette meg Konstantinápolyt a győzők be
vonulásától. II. Sándor cár ily viszonyok között 
megállott ugyan a török székváros kapui előtt, 
de az 1878 márc. 3. kötött san-stefanói békében 
mégis rendkívül kemény feltételeket diktált a le
vert Törökországnak. Csakhogy az oroszok túl
súlyát megint a többi nagyhatalom nem nézhette 
közönyösen és így a Bismarck elnöklete alatt 
egybegyűlt berlini kongresszus vette kezébe (1878 
jun.— jul.) a K. rendezését. Határozatai értelmé
ben Montenegró, Szerbia és Románia teljesen fel
szabadultak a török alól; felszabadult (nagyobb-
i észt) Bolgárország is, de déli része Kelet-Rumé-
lia néven megmaradt még egyidőre a szultán 
lenbatósága alatt, noha ez a tartomány is ked
vezményekben részesült; Ausztria-Magyarország 
megszállhatta Boszniát, Hercegovinát meg Novi-
Bazárt; Görögország igényt nyert Epirusz- és 
Tesszáliára; Oroszország megtarthatta Batumot 
és Karszt. Törökországot pedig arra kötelezték 
a nagyhatalmak, hogy alattvalóit valláskülönb
ség nélkül jogegyenlőségbon részesítse. Mindent 
összefoglalva, azt mondhatjuk, hogy a berlini 
kongresszus nem oldotta meg a K.-t; annak vég
leges megoldását csak elodázta, a török birodalom 
végleges felosztását csak elnapolta. A helyre
állított nyugalmat nemsokára (1885) megzavarta 
Kelet-Rumóliának egyesülése Bolgárországgal, a 
görögök és Montenegró kihivó magaviselete a 
portával szemben és egyéb aggodalomra okot 
szolgáltató mozgalmak és tünetek; és igy igazuk 
lehet azoknak, akik azt mondják, hogy Török
ország Európában való fennállását csupán csak 
az örökösök egyenetlenségének és féltékenységé
nek köszöni. L. Török birodalom (XVI. k.). A 
berlini kongresszus óta a macedón és örmény kér
dés, továbbá akrétai felkelések ésmozgalmak nem 
engedik, hogy a K. leszoruljon a napirendről. Ez 
utóbbiak 1897. újabb görög-török háborúra vezet
tek. E háborúban Törökország ismét jelét adta, 
ugyan életerejének, a Kréta sziget felett való szu-
verónságáról mindazonáltal le kellett mondania. 

Az utolsó évtizedek óta Afrika- és Ázsiában is 
beszélhetünk K.-röl. Egyiptom megszállása aa. 

Amely S20k a K betűben nincsenek meg, a C-ben keresendők! 
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angolok által, az Arabi pasa által támasztott fel
kelés, Tunisz okkupálása a franciák által, mind 
láncszemei a K.-nek. A máhdi felkelésében (Kö
zép-Afrikában) is érvényesült a Kelet és Nyugat 
közötti ősrégi ellentét. Ázsiában az örmény s af
ganisztáni kérdés, valamint a Pamir-kérdés is 
e szempont alá esik. Az 1894—1895. lezajlott 
khinai-japáni háború óta pedig még a távol Kelet-
Ázsia is belevonatott a K. keretébe, melynek a 
közeljövőben tengeri nagyhatalmak által feldara
bolásra szánt Khina partvidékei és vizei fognak 
szinteréül szolgálni. 

Irodalom. V. ö. a Törökország-, Oroszország-, Görögor
szág-, Bulgária-, Szerbiáról szóló kézikönyveket, a Nagy 
Pétert, II. Katalint, II. Józsefet stb. tárgyaló monográfiákat, 
továbbá: Bamberg, Gescliiclite der orientalisehen Angele-
genhoiten, Oncken vállalatában ; Prokesch-Osten,Gesehichte 
des Abfalles der Griechen, 6 köt. és Zur Gescliiclite der 
OTientalischen Frage, 1823—29., 1879; Hagen, Gesehichte 
der orientaliscben Frage, Frankfurt 1877 ; Becker, Die 
orientalische Frage, aus den Vertragén von 1856 und 1878 
beantwortet, 1878 ; Geffcken, Zur Gesehichte des orientali-
schen Krieges 1853—50, 1881; Ranke, Serbien und die 
Türkéi im 19. Jahrhundert, összes müvei között, 13—41. 
köt. ; u. a., Zur orientalisehen Frage, Sybels Historische 
Zeitschrift XIII. -106 ; Martens, Politische Gesehichte des 
orientalisehen Krieges, 1878; Mendelsohn-Bartholdi több
rendbeli müve a görögökről, és : Metternichs orientali
sche Politik, Sybels Historische Zeitschrift, 18. kötet; D81-
linger, Die orientalische Frage in ihren Anfangen, Aka-
demische Vortráge, I. köt. 1888 ; Bemer, Die orientalische 
Frage, 1878 ; Bcala, Über die wichtigstén líeziehungen des 
Orients zum Occident, Lipcse 1880—87, 2 füzet. A keleti 
kérdéssel összefüggő háborúk bibliográfiáját 1. Pohler mii-
vében : Bibliotheca hist.-militaris, 3 kötet. Magyar nyel
ven: Bluntschli, A keleti kérdés, fordította Rakovszky I., 
Budapesti Szemle, 19. köt.; Voltaire, Katalin és a keleti 
kérdés, u. 0. 14. köt., 1869 ; Kállay Béni, Oroszország ke
leti törekvései, Budapest 1878; Csengeri Antal, A keleti 
ügy, cikksorozat, Pesti Napló 1854. V. ö. Vámbéry Ár
min, Das Türkenvolk c. müvét és többrendbeli értekezé
seit a törökökről. Újabb müvek: Driault B., La question 
<TOrient jusqu'á nos jours, Paris 1898; Monicault G., La 
question d'Orient 1856—71., u. 0. 1898. M. L. 

Keleti kereskedelmi akadémia, ezzé fejlődött 
az eddigi keleti kereskedelmi tanfolyam (X. k.), 
moly 1899 jun. új szervezetet nyert. Az új szer
vezetértelmében, melyet a kereskedelemügyi mi
niszterrel egyetértőleg a vallás- és közoktatás
ügyi miniszter adott ki, az intézet teljesen ön
álló jelleget nyert; a fölvételhez felső kereske
delmi iskolai, illetve gimnáziumi v. reáliskolai 
jeles érettségi bizonyítvány szükséges. Az eddigi 
tananyag bővült a német, angol, új-arab és orosz 
nyelvvel, továbbá jogi szaktárgyakkal (jogi en-
cyclopedia, kereskedelmi és hiteli törvényhozás, 
közgazdaság és pénzügytan). A végzett hallgatók 
részben keleti tanulmányutakra szóló nagyobb 
ösztöndijakat kapnak, részben a m. kii*, kereske
delmi múzeum keleti kirendeltségeinél nyernek 
alkalmazást. Legújabb idő óta a közös külügy
minisztérium is alkalmazza őket a keleti konzu
látusok adminisztratív hivatalainál. Az intézet 
feletti felügyeletet egy felügyelő bizottság gya
korolja, melynek elnöke Falk Miksa, az intézet 
igazgatója Kunos Ignác dr. 

Keleti marhavész, 1. Marhavész (XII. k.). 
Keletindiai növénypapiros, 1. Angol flastrom 

<I. köt.). 
Keleti régió, 1. Allatföídrajz (I. köt.). 
Kellen János Fülöp, németalföldi művészeti 

iró, szül. Utrechtben 1831 jul. 9-én. 1852. az ut-
crechti birodalmi pénzverdénél mint vésnök nyert 
alkalmazást. Több érmet vésett és amellett a réz-

A PáUas nagy Lexikona. XV 111. köt. 

metszet történetét alaposan tanulmányozta, kü
lönösen a németalföldit, minek alapján igazga
tója lett az amsterdami rézmetszetek országos 
múzeumának. Müvei: Le peintre-graveur hollan-
dais et flamand (Utrecht 1866); Catalogue rai-
sonné d'estampes formánt la eollection de feu M. 
de Ridder (1874) stb. 

Keller Lajos, német történetíró, szül. Pritzlar-
ban 1849 mára 28. Jogi, majd történeti és böl
cseleti tanulmányait 1868—72. Lipcsében ós Mar-
burgban végezte, 1874. a Münsterben levő veszt
fáliai tartományi levéltár segédtisztje, 1881. ve
zetője és 1888. levéltári tanácsosa lett. 1895 óta 
a berlini állami levéltárban működik. Müvei: 
Der zweite pnnische Krieg und seine Quellén 
(Marburg 1875); Gesehichte der Wiedertáufer u. 
ihres Reichs zu Miinster (Münster 1880); DieGte-
genrelbrmation in Westt'alen u. am Niederrhein 
(Lipcse 1881—87, 2 köt.); Ein Apostel d. Wieder
táufer (Hans üenck, u. o. 1882); Die Eeformation 
und die álteren lveformparteien (u. 0. 1885); Die 
Waldenser und die deutschen Bibeltibersetzun-
gen (u. 0. 1886); Zur Gesehichte der altevange-
lischen Gemeindon (Berlin 1887); Johann von 
Staupitz und die Anfánge d. Reformation (Lipcse 
1888). 1891. Berlinben megalapította a Comenius-
társaságot. 

Kellerherg, 1. Battenberg (II. k.). 
Kellett Henrik, angol tengerész, szül. Clona-

cody Honse-ben (Tipperary ir grófság) 1806 nov. 2., 
megh. u. 0. 1875 márc. 1. A tengerészcsapatba 
lépett, a Herald hajón részt vett Franklin János 
keresésében és 1849. fölfedezte a Bering-szorosból 
a Herald-szigetet. (V. ö. Seemann, Narrative of 
the voyage of H. M. S. Herald 1845—51, London 
1853, 2 köt.) 1852. részt vett Beleher északsarki 
expedíciójában. 1854. Jamaikába, 1864. Máltába 
ment mint parancsnok, 1868. altengernagy lett 
és 1869—71. a khinai vizeken levő angol hajóraj 
főparancsnoka. 

Kelloway-rétegek, a Jura-szisztema középső s 
még inkább felső részében található képződés a 
wiltshirei Kelloway (Anglia) mellett. 

Kelőrügy (növ.), 1. Sarjrügy (XIV. k.). 
Kelvin lord, 1. Thomson (6., XVI. k.). 
Kemechey Jenőtől újabban megjelent: Mara 

rózsái (regény, 2 köt., Budapest 1899); A kis ki
rály (regény, 1 köt., u. o. 1899). 

Kemeji föesperesség, az egri püspökséghez 
tartozott a Tisza jobb partján, Tisza-Füredtől Sza-
jolig nyúlt. Később a hevesi főesperességbe ol
vadt. V. ö. Ortvay, Magy. egyh. földleírása (I.). 

Kemenceszenítés, a fának teljesen légáthat-
lan, falazott v. vasból készült kemencékben v. 
retortákban oly módon való szenítése, midőn eze
ket kívülről addig hevítik, míg a bent levő fa 
megszenül. Bnnek fő célja rendesen a mellókter-
mények (faecet, kátrány stb.) lehető teljes ki
használása. CSY. 

Kéméndi vár, Zala vármegyében Zala-Eger
szegtől északkeletre állott. 1336 táján a Kakas
család kapta cserében Léka váráért. 1403. a Zsig
mond-pártiak hosszú ostrommal vették elaKakas-
család tagjaitól, mint Nápolyi László híveitől. 
1440. egy időre Cilley Ulrik kerítette kezére. V. ö. 
Csánki, Magy. tört. földr. III. 12. KAR. 
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Kemenes Ferenc kanonok 1898 nov. 23. vesz
prémi nagypréposttá lépett elő. 

Kemény, 1. Endre~ba.ro, orsz. képviselő, megh. 
Bükkösön 1898 okt. 4. 

2. K. János báró, orsz. képviselő, megh. Buda
pesten 1896 márc. 26. 

3. K. Kálmán báró 1895. lemondott Alsó-Fe-
liér vármegye főispánságáról. A főrendiház tagja 
s az erdélyi ev. ref. egyházkerület fő gondnoka. 

4. K. Zsigmond báró márványszobrát a Kis-
faludy-társaság 1896 febr. 9. közgyűlésén mu
tatta be s K. irói érdemeit méltatta Gyulai Pál. 
K. összes müveit szintén Gyulai Pál bocsátja 
közre a Franklin-társulat kiadásában. 1897-ig 
megjelent 8 köt. 

Kemény, 1. Ferenc, újabban a magyar béke
egyesület titkára, az olimpiai játékok nemzet
közi bizottságának magyarországi képviselője, 
több külföldi egyesület tiszteleti tagja, a görög 
kir. Megváltó-rend tiszti-keresztese. Megjelent 
tőle: A magyar Sz. K. 0. Békeegyesületének 
I. Evkönyve (Budapest 1896); Rendszeres német 
nyelvtanig, o. 1899); Anémet helyesírás (2. kiad. 
u. o. 1900); Aurbacher, Volksbtlclilein (jegyz. 
kiad., u. o. 1900). 

2. K. Lajos, iró, szül. Kassán 1859 szept. 5. 
Gimnáziumi tanulmányait Eperjesen és Kassán 
végezte, azután 1877—83. a budapesti egyetemen 
bölcselethallgató volt. 1885 óta Kassa város le
véltárában van alkalmazva, melynek jelenleg le
véltárnoka. A felsőmagyarországi muzeumegye-
sület őro. Többnyire történeti tárgyú cikkeket, 
néha költeményeket irt különböző Űrlapokba és 
folyóiratokba. Művei: Abauj-Tornavármegye az 
Árpádok alatt (Kassa 1888); A refornwció Kas
sán (vázlat, u. o. 1888): A reformáció Kassán 
(oklevéltárral, u. o. 1891); Kassa város régiszám-
adáskönyvei 1431—1533. (u. o. 1892); Száz év 
Kassa legrégibb történetéből (u. o. 1893). 

3. K. Rezső, magyar hegeditművész, szül. 
Nyíregyházán 1871 márc. 21. Gimnáziumi tanul
mányai mellett otthon Kácz Károly és Leffler 
Sámuel voltak hegedűtanárai, Budapesten pedig 
(a nemzeti zenedében) Pischinger Nándor, Gobbi 
Alajos, Huber Károly és tia Hubay Jenő, a zeneel
méletben pedig Benkő Henrik. Oklevelével a ber
lini kir. zenei főiskolában (1887—90) Joachim 
tanítványa lett, ki aztán öt a königsbergi kon
zervatórium tanárává neveztette ki. K. 1897. a. 
konzervatórium igazgatója, még 1896. a Königs-
berger Musikverein karnagya s egy vonósnégyes 
első hegedűse lett. 1898 szept. a budapesti orsz. 
zeneakadémia hegedű-tanárául nevezték ki. 

Keménység (X. k.), a fának az az ellenállása, 
melyet az valamely szerszámmal szemben kifejt, 
midőn az tömegébe behatolni törekszik. A külön
féle fafeldolgozási módok alapján Nördlinger 
szerint a következő K.-i osztályok állíthatók 
fel: csontkemény: som, galagonya, kökény ; ke
mény: akác, juhar, gyertyán, lisztes berkenye 
varjútövis, bodza, tiszafa, kocsányos tölgy; meg
lehetős kemény: bálványfa, kőris, magyal, eperfa, 
törpe fenyő, boglárfa, szilva, cser, szil, bükk, ko-
csánytalan tölgy, szelid gesztenye, diófa, körtefa, 
bankóea, vörös berkenye; lágy: lucfenyő, jege
nyefenyő, vadgesztenye, éger, nyír, mogyorófa, 

boróka, vörösfenyő, fekete fenyő, erdei fenyő, 
meggyfa, kecskefűz ; igen lágy: sima fenyő, min
den nyárfa, legtöbb fűzfaj és hárs. CSY. 

Kemléki föesperesség (kemluki),a zágrábi püs
pökséghez tartozott. A régi Komlók, mai Kálnik 
hegység déli oldalán terjedt egész Verbicáig ós 
Moravcseig. Keletről a Velika, nyugatról a Lónya 
folyók határolták. Magában foglalta Kőrös váro
sát és vidékét is. V. ö. Gsánki, Kőrös vármegye 
(61-5 . ) KAS. 

Kempelen Farkas, költő, honvéd főhadnagy, 
szül. Pesten 1866 szept. 30., hol atyja a magyar 
földhitelintézet tisztviselője volt. Tanulmányait 
Budapesten végezte ; 1887. rövid ideig az Egyet
értés szerkesztőségében gyakornokoskodott, majd 
1888. az akkori Szegedi Híradónál dolgozott. Ün-
kéntesi évét leszolgálván, 1890. a Ludovika-aka-
démia III. évfolyamába vétette fel magát, 1894. 
hadnagy, 1897. főhadnagy lett. Szolgált Tatán, 
Pozsonyban, Budapesten s jelenleg Iglón. A költői 
hajlamot édesanyjától, szül. Petrovay Gabriellá
tól örökölte, ki maga is irt, bár nem á nyilvános
ság számára. Dédapja K. Farkas (X. k.) szin
tén iró volt, valamint nagybátyja K. Győző 
(X. k.) is. Első költeményei Mezarthim álnéven 
a Hétben és egyéb szépirodalmi lapokban jelentek 
meg. Első kötete Költemények címen 1895. jelent 
meg. Ezt követte 1896. a Blanche c. verskötet s 
1899. az TJxor Mea verskötete. Ugyanez évben 
adta ki a honvédelmi minisztérium támogatásá
val a Honvéddalok c. versfüzetét is. 

Kempen, porosz város, 1. Düsseldorf kerület
ben, (1895) 5825 lak., — 2. K, Posen kerületben, 
0895) 5757 lak. 

Kempen János, altábornagy, 1. Csendőrség 
(XVII. k. 321. old.). 

Kempeneer Péter, 1. Campana (IV. köt.). 
Kempí Józseftől megjelent: A trójai háború 

(az ifjúság számára,, Budapest 1896); Szemelvé
nyek az Odysseiából (u. o. 1896); Odysseus ka
landozásai (az ifjúság számára, u. o. 1898). For
dította : Croiset M. A görög eposz története című 
müvét (2 köt., Budapest 1897-98). 

Kemp-föld, 1. Déli sarkvidék. 
Kempten, bajor város. (is»5) 17,353 lak. 
Kénbaktériumok, 1. Baktérium. 
Kénbalzsam (kénes lenolaj, oleum lini sulfu-

ratum, balsamum sulfuris), főzés által nyert ol
dat, mely 1 r. kén és 6 r. lenolajból áll, az oldat 
nvulékony, vörösbarna, régente sokféle betegség 
orvoslására használták. 3 r. terpentinnel kevert 
oldatot (haarlemi balzsam, 0. terebinthinae sul-
furatum, B. sulfuris terebinthinatum) univerzá
lis szer gyanánt szolgált; titkos szerül is nagyon 
használták. 

Kende Zsigmond, hírlapíró, szül. Ungváron 
1857 máj. 2. A gimnáziumot ott, a jogot 1875-től 
a budapesti egyetemen végezte. 1875 óta hírlap
író. Dolgozott Tóvölgyi Titusz Magyar Hírlap
jába, Mende Bódog Független Hírlapjába, 1878— 
1 SS.'i. az Egyetértés közgazdasági rovatát vezette, 
1891 dec. 27-től 1899 okt. l-ig pedig a Magyar 
Újság felelős szerkesztője volt. Munkái: Közgaz
daságunk és kereskedelmünk 1882-ben és 1883-
ban (Kormos Alfréddal, Budapest 1883—84j két 
évf.); Az értékpapir-piac (u. o. 1884). 

Amely szók a K betűben nincsenek meg, a C-ben keresendők! 
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Kenderáztatás. A háncsrostok lignin-tartalmá
nak kioldását s a farészek törékenységének foko
zását áztatással végzik. Lényegét 1. Áztatás (I- k.). 
A kendert leggyakrabban hideg vízben áztatják, 
mintegy 2—4 hétig. Jó áztatáshoz lágy vizkell. 
Az áztatómedence leginkább 1 m. mélységű, 8 m. 
szélességíi és 30 m. hosszú. A rendes áztatás 
folytán a kender szívós és nyúlós lesz, azért erő
átvitelre szolgáló kötelekhez, melyeknél a nyu-
lósság hátrányos, olyan kendert használnak, mely 
csak igen kis mértékű harmatáztat'isnak volt alá
vetve. A kender áztatás nélkül is feldolgozható, 
de ily állapotban csak száraz helyen tartható, 
mert nedves légkörben korhadásnak indul .Áztatás 
után a kendert öblítésnek, ezt követőleg szárítás
nak vetik alá. E. S. 

Kendi, súlymérték, 1. Kandi (X. k.). 
Kenedi Gézát 1897 dec. 23. a Petőfi-társaság 

tagjává választotta. Megjelent tőle : Gyarlóságok 
(Budapest 1898); Problémák (u. o. 1899). 

Kénes eső, 1. Poreső (XIV. k.). 
Kenessey Kálmán, vasúti ós hajózási főfel

ügyelő, 1898. megkapta a kir. tanácsosi címet. 
Kenmare (ejtsd: kenmér), városka Kerry ir gróf

ságban, a Kenmare-Kiver nevű öböl felső végén, 
tengeri fürdővel, lazachalászattal és 1250 lak. 
Környékén rézbányák vannak. 

Kennan György, amerikai utazó, a spanyol
amerikai háború idején The Outlook newyorki 
lap "tudósítója volt. Tudósításait Campaigning in 
Guba (New-York 1899) összegyűjtve kiadta. 

Kennedy Vilmos, angol tengerésztiszt s utazó, 
szül. Írországban 1824., megh. Winnipegben (Ka-
nada)1890jan. 25-én. 1851—52-ig expedíciót veze
tett Franklin felkeresésére és ekkor felfedezte 
Boothia és Észak-Somerset között a fontos Bellot-
utat. Irta: A short narrative of tlie seeond vo-
yage of the Prince Albert in search of Sir John 
Franklin (London 1853). 

Kenngott Gusztáv Adolf, német mineralogus, 
megh. Luganóban 1897 márc. közepén. 

Kennington, városrész London déli részén, a 
Westminster-hidtól 2 km.-nyi távolságban, nagy 
parkkal, mely 1848. a chartista tüntetés színhelye 
volt. Mint parlamenti választókerületnek (i89i) 
73,850 lak. volt. 

Kensal Green (ejtsd: kennszei grin), London É.-
nyugati külvárosa, 24 hektár terjedelmű temető
vel. (1832. nyitották meg, itt nyugszanak Buckle, 
Thackeray, Köss J. stb.). 

Kensington-muzeum (South-Kensington-mu-
zeum), művésziskolával egybekapcsolt nevezetes 
műipari múzeum London Kensington városrészé
ben. 1852. alapították a műipar fejlesztése céljából 
évenként körülbelül fél millió frt költségvetéssel. 
Van ornamentikái múzeuma (körülbelül 20,000 
közép- és újkori műtárgygyal és gipszlenyomat
tal), képtára (National Gallery of British Art), 
művészeti könyvtára (70,000 k.), tudományos és 
pedagógiai könyvtára (66,000 k.), művészeti isko
lája. A múzeum nyugati kapujával szemben van
nak a kiállítási csarnokok, melyben a régi sza
badalmi múzeum ^gépek) és az indiai múzeum 
van elhelyezve. A művészeti iskolában (National 
Art Training School) nemcsak művészek és mű-
iparosok nyernek oktatást a rajzból, festészetből 

és modellirozásból, hanem a műipari iskolák ta
nítói és tanítónői is itt nyerik kiképeztetésüket. 
Egy nappali és egy esti tanfolyama van, mind
egyik be van teljesen rendezve és el van látva 
felszereléssel és segédeszközökkel. A tanítványok 
nemük szerint szorosan el vannak különítve. A 
tanfolyam 5 hónapig tart, márc. 1. és okt. 1-én 
kezdődik. Tantárgyak szerint ötféle vizsga van. 
Azok a tanulók, kik a különböző osztályokat si
kerrel végezték ós amellett két évi ösztöndíjat 
élveztek, kilépésükkor jogosítva vannak az or
szág bármely művészeti iskolájánál tanítói állást 
elfogadni. Ezen iskolákon kivül a dilettánsok ré
szére is vannak termek, hova mindenki beléphet, 
ha szabadkézi rajzból megfelelő előhaladást tud 
felmutatni. 800—900 tanuló van egy osztályban 
és ezek közül felénél több a nő. 

Kentauros (Contaurus), csillagkép a déli égen 
35° és 61° déli deklináció és l l h 20m—14h 30° 
rektaszcenzió között, közvetlen szomszédságában 
a hires déli keresztnek. Fő csillagja a Kentaurt, 
az ég legfényesebb csillagja s egyszersmind na
punk legközelebbi szomszédja a világűrben. Pa
rallaxisa 0".75 és ennek folytán a fény 4 évig van 
úton, mig e csillagtól földünkre ér; a Kentaurt 
kettős csillag, kísérője 2-od rendű ós 87'44 év alatt 
végez egy keringést. Egyike azon két csillagnak, 
mely számára a pálya és a tömeg abszolút méreteit 
ismerjük. A pálya félátmérője 27 földpályasugár 
vagy 4030 millió km. és a kettős csillagrendszer 
egész tömege a nap tömegének 0'8-ét teszi. A K. 
6—7. rendig 389 csillagot tartalmaz, ezek között 
a nevezetten kivül 2 másod- és 4 harmadrendű 
csillagot. Európa déli részein a csillagképnek leg
alább északi részei láthatók. KŐV. 

Kentucky, É.-amerikai egyesült állam, lakói
nak számát (1890) 2.200,000-re bécsülték. A bányá
szat 1894. szolgáltatott 3-1 mill. t. szenet (27 mill. 
dollár értékben) 42,000 t. vasércet és 1500 hordó 
petróleumot. Az aratás eredménye volt: 68 mill. 
bushel kukorica, 10 mill. bushel búza, 13 mill. 
bushel zab, 3 mill. bushel burgonya ós 183 mill. 
font dohánylevél. Az állatállomány : 431,000 ló, 
330,000 fejős tehén, 600,000 egyéb szarvasmarha, 
1'2 mill. juh és 1"7 mill. sertés. 

Kentuck.v-derby, az amerikai derby, az 
északamerikai Egyesült-Államok legnagyobb s 
legnevezetesebb tenyészversenye. Ezt a versenyt 
1875 óta Kentucky állam Jefferson grófságának 
fővárosa, Louisville versenypályáján futják le 
óvenkint, rendesen májusban. 

Kenty, város Biala galieiai kerületi kapitány
ságban, a Sota és vasút mellett, (1890) 5235 lak. 
Kocsi-, posztó-, bőr- és vászongyártással, gyapjú
szövéssel és bőrcserzőkkel. 

Kenyér (X. k.). A liszt anyagától függ a K. 
és ma már a lisztet is erősen hamisítják; hozzá
tesznek krétát, magnéziát, súlypátot vagy gipsz
port. A hamisítást egyszerű szerekkel is fel lehet 
ismerni. Hamisítatlan liszt kloroformon úszik, a 
hamisítvány alászáll; ha pedig kréta vagy mag-
nózia van benne, akkor sósavval pezseg. De ha
misítják a lisztet kevésbbé drága liszttel, sőt ha
misítják a kenyeret magát azáltal, hogy túlságos 
sok vizet adnak a liszthez. 100 g. lisztből és 
50 g. vizböl átlag 125 g. K -et kapunk, a viz-

Amely szúk a K betabeH nincsenek meg, a G-ben keresendők! 3* 
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tartalom átlag 30%. Ha több, akkor már hami
sítva van; ezt úgy lehet felismerni, hogy veszünk 
2 sr. belet s 1 sr. héjat, lemérjük s azután addig 
melegítjük vízfürdőn, amíg nem áll be súlyvesz
teség. Ekkor az összes súly veszteségnek nem sza
bad többnek lenni 25%-nál. A nagy városokban 
igen sok az ily módon hamisított K. 

A liszt a sütés illetőleg a tósztakészítés alatt 
részben megváltozik. A keményítő részben már 
a tésztában átalakul dextrinné és cukorrá; a hoz
záadott élesztő erjedést idéz elő; ekkor borszesz 
ós tejsav keletkezik, a keletkezett szénsav pe
dig lazává teszi a K.-et s likacsokat hoz létre 
benne. 1 kg. tészta 5'2 g. borszeszt és 2'7 g. szón
savat fejleszthet. Az erjesztőanyag (élesztő) által 
a proteinanyagokból peptonok és oldható albumi-
nátok keletkeznek. Sütéskor a keményítő átalakul 
részben dextrinné, részben csirizzé, a héjban pe
dig még több dextrin van. Sütés által az erje
dés megszűnik, az alkohol elillan, de 0'2—0'40/0 
a K.-ben marad. A K., ha szárad, naponként 
1—2% vizet veszít. Miután már az erjedéskor 
egész 4%-ig menő súlyveszteség állhat be, a K. 
lazítását gyakran az u. n. sütőporral idézik 
elő. B por szódából és borkősavból áll, ezáltal a 
liszt több vizet is köt meg; a Dauglisli-féle eljá
rás szerint a lisztet szénsavas vizzel gyúrják ma
gas nyomás alatt és a tészta, mikor a nyomás 
megszűnik, erősen kiterjed, kidagad. De a mester
séges lazítás sohasem oly jó, mint az erjesztés 
által való lazítás, mert a siker nem alakul át oly 
előnyösen, mint az erjesztésnél. 

A jó K. hójának a külső szine ragyogó gesz
tenyebarna ; a héj ne váljon el a béltől, s las
san menjen át bélbe; legyen ruganyos, likacsai 
aprók legyenek, ne legyen szalonnás és ne legye
nek benne nyers lisztgömbök. Legf ontosabb alko
tórészei : a keményítő, a siker s a cukor. Nedves 
vagy romlott lisztből készült K. hamar penésze
dik (Oidium auranticum nevű penószgombától) s 
ily K. nem egészséges. A következő táblázat né
hány K. vegyi öszetótelét mutatja ki: 

A nagy szükséglet megteremtette a K. gyári 
előállításának módját is. A gyúrást gépek által 
eszközlik (John Hockinson-fóle gyurógép) s a 
sütést is célszerűen berendezett, nagyüzemű ke
mencékben végezik. A Perkin-féle kemencében 
a 270—300°-nyi hőmérsékletet túlhevített vízgő
zök által idézik elő. 

Újabban azonban sokféle kísérletet tesznek a 
K. számára megtartani a búzaszem korpatartal
mát is, mert ebben nemcsak sok foszforsav, ha
nem sok siker is van. Azonban az e téren tett 
tudományos vizsgálódások arra a meggyőződésre 
vezettek, hogy a korpát nem szabad túlságos 
mennyiségben a lisztben hagyni. B tekintetben 
legjobb arány, ha a kivont korpamennyiség a 

lisztnek 25°/0-át teszi. Figyelemre méltó a Gelinck-
fele új készítési mód. A rozst meg sem őrlik, ha
nem tisztítás után (idegen alkatrészektől) vizzel 
megmossák, azután leöntik 50°-os vizzel. Miután 
ekkor a mag leülepedik, a szemét fent marad, a 
magokat, így nedvesen, egy tiszta malmon eltör
lik s így közvetlen tésztát kapnak a héjjal együtt. 
Ehhez sót ós élesztőt adnak; nagyobb üzemnél 
a malomból az anyag előbb kádakba kerül kelés 
végett, azután gyurógépekbe, innen pedig K.-
alaku formákba sajtoltatják és azután megsütik. 
Az így készült rozs-K. azonban nem bizonyult 
célirányosnak a táperő kihasználására nézve. 
V. ö. König, Chemie der menschlichen Nahrungs-
u. Genussmittel (Berlin 1883); Thurn, Das Brod 
(Schaffhausen 1871); Bibra, Getreidearten und 
das Brod; Burian, Das Brod und das Wesen der 
Brodbáckerei (Bécs 1866). VÉBTÉSS. 

Kenyeres Balázs, kolozsvári egyetemi tanár, 
szül. Brassóban 1865; Miután a budapesti egyete
men 1888. orvosdoktorrá avatták, gyakornok, 
majd második, utóbb első tanársegéd lett a tör
vényszéki orvostani intézetnél. 1893—94. a tör
vényszéki orvostanból magántanári képesítést 
nyert, 1895. pedig a kolozsvári egyetemen a tör
vényszéki orvostan rendkívüli, 1896 jan. lí. ren
des tanárának nevezték ki. Cikkei a budapesti 
kir. orvosegyesület Évkönyvében, a Honvédor
vosban, a Gyógyászatban, az Orvosi mentés kézi
könyvében és az Orvosi Hetilapban jelentek meg. 
Munkái: Az orvosi mentés kézikönyve (Budapest 
1891); Megfigyelési minták orvosszakértöi jegy
zőkönyvek szerkesztéséhez (hatósági orvosok sza
mára, u. o. 1896, 1. füzet). 

Kenyértörés. Minthogy a zsidóknál a páska-
ünnep alkalmával szokásos kovásztalan kenyeret, 
aminőt Jézus is az úrvacsora szereztetése alkal-

- mával használt, nem lehet metszeni, hanem csak 
törni, ezért K. első értelemben annyit jelent mint 
kenyérevés; továbbá minthogy a kenyér az étke
zésnél úgyszólván elmaradhatatlan, innen K. alatt 
értenek közös étkezést, lakomát; és mivel az úr
vacsora szereztetése alkalmával a K. Krisztus 
megtöretendő teste jelképének lön feltüntetve, 
azért a K.-en az úrvacsorázást és a szeretet ven
dégségét is értették ós értik. Végül átvitt ér
telemben valamely dolognak, kivált nehéznek és 
elhatározónak véghezvitele, a döntő pillanat, mi
kor valamely dolog tulajdonképen és valósággal 
tettre kerül. F—s. 

Kenyon (ejtsd.- kenjan) Frigyes György, angol 
filológus, szül. Londonban 1863 jan. 15. Tanulmá
nyait Oxfordban a Winchester-College-on és a 
New College-en végezte, 1889. a brit múzeum 
kézirati osztályának segódőre lett. 1894. a hallei 
egyetem tiszteletbeli doktor címével tüntette ki. 
Nagy hirt szerzett több papiruszkézirat elolva
sásával. Fölfedezte s kiadta Aristoteles Athéniek 
államát (London 1891, angol fordítása 1891); 
Herodas mimusait; Hypercides két beszédét (1891); 
Bakchylides verseit (1897). Egyéb kiadásai: Clas-
sical text from Papyri in the British Museuni 
(1891, Herodas mimusaival); Catalogue of Greek 
Papyri in the British Museum (1893—98, 2 köt.); 
Our Bible and the ancient manuscriptes (1895, 
3. kiad. 1898); Letters of Elisabeth Barrett Brow-
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iiing (1897); The palaeography of Greek Papyri 
(1899). 

Kény szer vétel, 1. Fedezeti vétel. 
Képesítés, képzettség, elméleti és gyakorlati 

vizsgálatok bizonysága arról, liogy valaki bizo
nyos életpályákra tartozó s a törvényben (1883.1. 
t.-c.) megszabott követelményeknek megfelel. 

Képes kézírás, 1. Miniatűr (XII. k.). 
Képes levelezőlap, 1. Levelezőlap. 
Képezde, a tanítóképző intézetek (XV. k.) meg

szokott, hibás elnevezése. 
Kepler János, 1. Keppler (X. k.). 
Képöntés, plasztikai tárgyaknak előállítása 

folyékony anyagnak homorú formába való öntése 
által. A folyékony anyag megszáradván, a ho
morú formának lenyomatát adja. Az öntéshez 
használt anyag vagy olvasztás által válik csepp-
folyóvá, mint p. a fém, az üveg, vagy pedig meg
őrölve vízzel keverjük, mint p. a gipsz, cement, 
porcellánanyag. Az előbbi anyag kihűlés, az utóbbi 
pedig a víznek elpárolgása következtében válik 
ismét szilárddá. Ez eljárásra kevósbbó alkalma
tos azon anyag, mely amidőn megkeményedik, 
egyszersmind össze is húzódik, mint p. az agyag, 
a tiszta vörösréz. Az ilyen anyag nem adja visz-
sza hűen a formát. Ellenben alkalmatos azon 
anyag, mely megkeményedve egyszersmind na
gyobb térfogatúvá lesz, kitágul, mint p. a vas, 
a cink, a gipsz, a cement. A forma, amelybe az 
anyagot öntjük, nyitott vagy zárt lehet. A nyitott 
formával öntött kép domború mii, a zárt formá
val öntött kép teljes kiterjedésű alak, szobormű. 
Ha a formával több képet akarunk önteni, akkor 
annak szétszedhető és ismét összeilleszthető több 
darabból kell állani. A formát, amely egy darab, 
egyszeri öntés után szét kell tördelni. A zárt for
mával öntött kép vagy tömör, vagy belül üres 
öntésü. A belül üres öntvény előállításához a 
forma üregét kitöltő magra van szükség, amely 
körül a homorú forma mintegy köpenyeget ké
pez, s a folyékony anyag a mag és a köpeny közti 
térben elterjedvén, azt betölti. A belül üres gi.psz-
(intvénynól nincs szükség magra. L. még Önté-
szet (XIII. k.). 

Keppler Pál 7itaos,rottenburgi (württembergi) 
püspök, szül. Gmündben 1852 szept. 28. Teológiai 
tanulmányait a tübingai egyetemen végezte. 1875. 
fölszentelték papnak. 1877. canstatti pap, 1882. 
stuttgarti tanfelügyelő lett. 1883. a tübingai egye
tem teológiai kara az új-szövetségi exegetika 
rendes tanárának választotta. 1889. a morális és 
pasztorális teológia tanszékét vette át. 1894-ben 
meghívták a freiburgi egyetemre, melyet 1898 
nov. hagyott el, mikor rottenbnrgi püspökké vá
lasztották. Önálló művei közül említendők: Die 
Composition des Johannesevangeliums (Tübinga 
1884); Die württembergischen Kunstaltertliü-
mer (Rottenburg 1888); Wanderfahrten u. Wall-
fahrten ím Orient (Freiburg 1895, 2. kiad.); Das 
Problem des Leidens (1895); Advents-Perikopen 
(1899). 

Képszék, klasszikái építményeken a gerendá-
zat fölső része (1. Fríz, VII. k.), mely festett vagy 
domború képekkel, alakos ábrázolásokkal volt dí
szítve. Általános értelemben építmények külsején 
és belsején, továbbá bútorokon, ötvösmüveken és 

hasonló tárgyakon többnyire vízszintes irányú, 
szalagalaku mező, mely diszitmény különösen 
alakos ábrázolás befogadására szolgál. 

Képviselőház (alsóház), az országgyűlésnek 
egyik eleme, mely tagjait a polgárok szabad vá
lasztásából nyerj. És mint a nép választottainak 
testülete, a mai alkotmányos államokban a tör
vényhozás első tényezője, sőt a képviseleti rend
szer teljes kifejlődésével döntő befolyást nyer a 
kormányzatra is. Az alkotmányok intézkedései 
és parlamenti gyakorlat folytán az országgyűlési 
tanácskozások súlypontja a K.-nál van; az állami 
költségvetés ügyeiben a kezdeményezés előtte 
történik, sőt némely államban, jgy hazánkban is 
a törvényalkotás minden ügyét illetőleg, a felső
ház csak a K. határozatai fölött tanácskozik. A 
költségvetés összeállításánál ugy egészben, mint 
a részletekben a határozás teljes szabadságával 
bír; valamint ellenőrzi a kormányt,melyet esetleg 
vád alá is helyezhet. A magyar K. jelenlegi szer
vezetével és jogállásával az 1848-iki nagy alko
tások eredménye. Tagjainak száma 453; ezek 
közül 413 a szoros értelemben vett Magyarország 
és Erdély területén kerületenként választatik és 
pedig öt évi egy országgyűlésre, mig 40 tagot a 
horvát-szlavón országgyűlés saját kebeléből küld 
ki. L. még Magyarország alkotmánya (XII. k.) 
és Országgyűlés (XIII. k'.). N. 

Képviselőválasztás, 1. Választás (XVI. k.) és 
Magyarország (alkotmány). 

Képzelt fedezeti vétel, 1. Fedezeti vétel. 
Képzőművészeti társulat, 1. Országos magyar 

képzőművészeti társulat (XIII. k.). 
Képzösejt v. képzőszövet, az új sejteket létre

hozó sejt v. sejtszövet. Helyzet szerint kétféle, a 
szár tenyésző kúpjában levőt oszló szövetnek (me-
ristema), a szár belsejében levőt pedig kambium
nak mondjuk. Amaz a hossznövekedés, emez a 
vastagodás fentartója. BOEB. 

Ker, növénynevek mellett Ker Ján. B., más
kép Gawler angol kertész és botanikus neve. 
Leginkább az Irideákkal foglalkozott. 

Keratitisz, 1. Szaruhártyagyuladás és Szem-
gyuladások (XV. k.). 

Keratoíir, kőzet, igen régi (szilur v. devoni) 
porflr quarc nélkül, melynek ortoklasz í'öldpátja 
meglehetősen gazdag nátriumban; amely K.-ban 
quarc is van, az quarc-K 

Keráze, 1. Khorazin. 
Keres, orosz város, (189?) 43,726 lak. 
Kérdés és felelet, a tanítási módszertanban 

az oktatásnak egyik alakja, máskép: katheche-
tika v. kérdő tanalak, s abban áll, hogy a tanító 
a növendéket a kérdéssel ítéletalkotásra szólítja 
fel, a tanuló pedig a követelt ítéletet kifejezi, 
vagyis felel. A kérdés céljára nézve háromféle 
lehet: ha a már tanult dolognak a reprodukálá
sát célozza, akkor examináló kérdésnek nevez
tetik ; ha az anyag szintén adva van s a kérdés
sel a tanítónak az a célja, hogy a tanuló az anya
got ízekre bontsa, mint p. egy olvasmánynál, egy 
növény, egy földrajzi kép szemléleténél, akkor 
részletező kérdés a neve ; ha pedig az anyag nincs 
készen a tanuló tudatában s a tanító kérdésével 
oda akarja vezetni a tanulót, hogy önálló gon
dolkodás útján jusson valamely általános ítélet 
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v. igazság feltalálásra, akkor kifejtő kérdés nevet 
visel. Alakjukra nézve a kérdések v. kiegészítő, 
máskép: meghatározó kérdések, vagy pedig döntő 
kérdések. A kiegészítő kérdés olyan természetű, 
hogy a reá adandó felelet a kérdésben foglalt íté
letét a fő- vagy valamelyik mellékkörülményre 
nézve — legtöbbnyire egy külön mondatban — 
kénytelen kiegészíteni. P. ki fedezte fel Ameri
kát? Milyen szándékkal indult útra Kolumbus ? 
A döntő kérdés pedig olyan, hogy két vagy több 
meghatározás közti választásra szólítja fel a ta
nulót ; p. ki uralkodott hosszabb ideig : Szt. Ist
ván-e, vagy Szt. László ? Ide tartoznak azok a 
kérdések is, amelyekre igen vagy nemmel felel 
a tanuló. A kérdés feltevésére nézve a módszer
tan megköveteli, hogy legyen nyelvtanilag he
lyes, rövid és egyszerű, legyen világos kifejezé
sekben és hanghordozásban, legyen határozott v. 
kényszerítő, ugy hogy reá csakis egy helyes fe
leletet lehessen adni. A feleletre vonatkozólag 
pedig, hogy legyen hangos, hogy szorosan a kér
désre vonatkozzék, hogy, kivált ha általános Íté
letet tartalmaz, teljes mondatban történjék. A kar
ban való felelés csak egyes esetekben, a már for
mulázott felelet jobb begyakorlására engedhető 
meg. IÍ ADÓ v. 

Kéregszövet (n«v.), 1. Kéreg (X. k.). 
Kerek fekély, 1. Kievödés. 
Kerékgyártó ^.rpád 1898 jan. 28. nyugalomba 

lépett s ez alkalommal a magyar nemességet 
kapta «vámosgyörki» előnévvel. 

Kerékhálósak (aiiat), a pókok rendjének egyik 
csoportja, melynek fajai kerékforma hálót sző
nek. Ide tartoznak egyebek között a keresztes 
pókok (X. k.). 

Kerekhegy, Irholchoz (IX. k.) tartozó telep 
Máramaros vármegye taracvizi j.-ban, 383 lak. 
Régen itt sóaknát műveltek, a lakosok most az 
akna-szlatinai sóbányában dolgoznak s hetenkint 
egyszer térnek haza. 

Kereskedelmi és hajózási szerződések (X. k.). 
Az 1894. XXI. t.-c. az Oroszországgal 1894 máj. 
18-án kötött kereskedelmi egyezményt, az 1897. 
XIX. t.-c. a Bulgáriával 1896 dec. 21. kötött ke
reskedelmi egyezményt cikkelyezte be, a Japán
nal 1897 dec. 5. kötött kereskedelmi ós hajózási 
szerződés becikkelyezéséről pedig az 1898. évi 
XXXII. t.-c. intézkedik. v. 

Kereskedelmi jog (X. k.), az utóbbi években 
csak Németországban ment jelentős átalakuláson 
át. Nem számítva ugyanis azt, hogy az általános 
német kereskedelmi törvénykönyvet kiegészítő 
több fontos törvény készült az utóbbi években, 
mint a belvízi hajózás viszonyait szabályozó tör
vény (1895 jun. 15.), a tisztességtelen verseny 
ellen irányuló törvény (1896 máj. 27.) és a tőzsde
törvény (1896 jun. 22.), a német birodalom az egye
düli, amely a K. terén új kodiflkációt alkotott. 
Ezt a német polgári törvénykönyv elkészülte tette 
szükségessé. A német általános kereskedelmi tör
vénykönyv oly kiváló alkotás volt, hogy azon mó
dosításokkal és kiegészítésekkel, amelyeket rajta 
a német birodalom törvényhozása eszközölt, még 
sokáig kielégítette volna az igényeket. De a ma
gánjog teljes átalakítása a kereskedelmi törvény
könyv átdolgozását szükségkép maga után vonta. 

A német kereskedelmi törvénykönyv ugyanis a 
magánjog akkori zilált állapotára számos ma
gánjogi szabályt vett fel, hogy ezáltal a K.-gal 
összefüggő kérdések egyöntetű ós megfelelő el
döntését biztosítsa. A német polgári törvénykönyv 
megalkotása folytán ezek a szabályok feleslege
sekké váltak. Már ez szükségessé tette a törvény
könyv átdolgozását. Ezenfelül a szorosan K.-i in
tézkedéseket is összhangba kellett hozni a magán
joggal. Ez okból már a német polgári törvény
könyv munkatervének kidolgozására kiküldött 
bizottság megállapította a kereskedelmi törvény
könyv átdolgozásának szükségét. A polgári tör
vénykönyv első tervezetének lassú készülése 
azonban egyelőre háttérbe szorult, ugy hogy a 
birodalmi törvényhozás ideiglenesen a legszük
ségesebb parciális reformokat vitte keresztül, igy 
a társasági jogban; továbbá az emiitett törvé
nyekkel. Midőn azonban a német polgári törvény
könyv tervezetének második olvasása befejezésé
hez közeledett s igy már valószínűvé vált a né
met magánjogi kodifikáció létesítése, az igazság
ügyi kormány kidolgoztatta az új kereskedelmi 
törvénykönyv tervezetét, amely 1895. elkészült s 
még ugyanazon évben, közzététele után, egy na
gyobb bizottság által letárgyaltatta. 1896. a ter
vezet átdolgozva újból megjelent. A német pol
gári törvénykönyv törvényerőre emelkedése után 
1897 jan. 22-én ezt a tervezetet a birodalmi kor
mány a tengerjoggal kiegészítve benyújtotta a 
birodalmi gyűlésnek. Ez a tervezetet gyorsan le
tárgyalta, ugy hogy az már 1897 máj. 10. szen
tesítést nyert és még ugyanazon hó 21-én közzé
tétetett. 

A törvénykönyv 4 könyvből s 905 szakaszból 
áll. Tartalmát tekintve a K. kodifikációját adja, 
ugyanoly határok között mint az 18G2-iki törvény
könyv, azzal az eltéréssel, hogy az ügynökök jog
állását és a közraktári ügyletet is szabályozza. 
Nem terjeszkedik ki a biztosítási ügyletre és ér
vényben hagyja egyebek között az 1889. szövet
kezeti törvényt, a korlátolt felelősségű társulatok
ról szóló 1892. törvényt s az előbb felsorolt tör
vényeket. A régebbi törvénykönyvvel szemben 
lényeges haladást jelent. A kidolgozásánál ugyan 
első sorban az a szempont volt irányadó, hogy a 
K. összhangba hozassék az új magánjoggal, de 
ezenfelül számos irányban javításokat eszközöltek 
rajta ugy tartalma mint alakja tekintetében. Az 
előbbi kategória alá esők közül kiemelendők, az 
alárendeltebb számtalan módosítást nem tekintve: 
1. a kereskedő fogalmának és a kereskedelmi 
ügyleteknek megállapítása; a törvény elhagyta 
a német kereskedelmi törvénykönyv vegyes ál
láspontját és csupán alanyi ügyleteket ismer. Ki
terjesztette továbbá a kereskedő fogalmát, ameny-
nyiben minden iparvállalat (tágabb értelmében 
véve e szót), amely kereskedelmi berendezésű 
üzemet igényel, alá van vetve a bejegyzés köte
lezettségének ós ezáltal kereskedelmivé válik; 
2. a kereskedősegédek joga teljes átdolgozáson 
ment át; a törvény a segédeket a főnök vissza
éléseivel szembon sokkal hathatósabban védi mint 
a régebbi; 3. a társasági jog lényegileg egyezi), 
de a részletekben számos javítás észlelhető, egy
részt a gyakorlat számos kontroverziája döntést 
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uyer, másrészt a lehetőségig orvosolva vannak 
azok a bajok, amelyek a régebbi kereskedelmi 
törvénykönyv ós az 1884 részvénytörvény alkal
mazásánál felmerültek; 4. az ügyleteknél észlel
hető főleg az új polgári jog hatása; a régi tör
vény számos intézkedése kimaradt: itt is észre
vehető a tapasztalatok gondos figyelembe vétele; 
közraktári ügylet szabályozásáról már fentebb 
volt szó. A segédekre vonatkozó intézkedései már 
.1898 jan. 1. életbe léptek, a törvénykönyv maga 
a polgári törvénykönyvvel egyidejűleg 1900 jan. 
1-ón fog életbe lépni. Mintán már a régebbi né
met kereskedelmi törvénykönyv igen nagy ha
tással volt a K. fejlődésére, előrelátható, hogy az 
1897-iki törvénykönyv Németországon kivül is, 
különösen azon országokban, amelyelv az 1862-iki 
törvénykönyvet vették K.-uk szabályozásánál ala
pul, nagy jelentőségre fog szert tenni. 

Hazánkban az utóbbi évek nem hozták meg a 
K.-ban a várt reformokat. A kormány által a ke
reskedelmi törvénynek szövetkezetekre és a biz
tosításra vonatkozó része tekintetében 1894. ki
dolgoztatott javaslatok (X. k. 419. old.) egyike 
.sem vált törvónynyé, sőt további tárgyalás alá 
sem kerültek. Aszövétkezetek tekintetében ateljes 
reform helyett csak a gazdasági és ipari hitel
szövetkezetekről szóló törvény (1898. XXIII. t.-c.) 
jött létre. A magánjogi kodittkáció, amelyen 1896 
óta az igazságügyi minisztérium kebelében egy 
bizottság dolgozik, bizonnyal meg fogja hozni a 
kereskedelmi törvény teljes revízióját. A kor
mány addig is az égetőbb hiányokat speciális 
törvényekkel kívánja orvosolni. így tervben van 
a részletügyletek törvényhozási szabályozása ; az 
erre vonatkozó tervezetet az igazságügyminisz-
térium kebelében tartott értekezlet 1899 első fe
lében tárgyalta. LÉVY BÉLA. 

Kereskedelmi könyvek vezetése törvényes 
kötelesség, melynek elmulasztása a kereskedő ily 
minőségét ugyan nem érinti s elmulasztására a 
törvény egyenes szankciót nem tartalmaz, azon
ban a kereskedő, aki K.-et nem vezet, nemcsak 
egy bizonyítéktól fosztja meg magát, de csőd 
esetében, ha K.-et azon célból nem vezetett, hogy 
hitelezőit megkárosítsa, csalárd bukás, ily célzat 
hiányában pusztán a mulasztás miatt vétkes bu
kás miatt büntetés alá esik (btkv 414. és 416. §§). 

Kereskedelmi szakoktatás (X. k.). 1895-ben 
megjelent a felső kereskedelmi iskolák szerve
zete, melynek értelmében az eddigi kereskedelmi 
akadémia és kereskedelmi középiskola cím hiva
talosan megszűnt, mindamellett néhány régi ke
reskedelmi akadémia ezt a címet szerzett jog 
alapján máig viseli. Az említett rendelet vala
mennyi ilyen iskolának azonban közös szerveze
tet adott; ezenkívül szervezte a felügyeletet a 
íőigazgatói állás felállításával, mely tényleg 1893 
szept. töltetett be. 1895—99. miniszteri biztos in
tézte a felügyelet dolgát. Tanulóik száma megüti 

a hatodfólezret s a belőlük évenkint érettségi bi
zonyítványnyal kikerülő ifjak száma a másfél
ezret. Az utóbbiak első sorban a kereskedelmi 
bureau szolgálatába lépnek, amennyiben pedig 
itt nem kapnak elhelyezést, a különböző közhiva
tali, forgalmi, katonai stb. szolgálatban keresnek 
alkalmazást. 1898 óta a kereskedelmi iskolataná-

19 — Kereskedelmi tudakozó-irodák 

rok képozését külön kereskedelmi iskolai tanár
képző intézet biztosítja, amelynek hallgatói csakis 
egyetemi hallgatók lehetnek, akik itten a spe
ciális kereskedelmi tárgyakat hallgatják ós gya
korolják. Számuk jelenleg 60. 

Kereskedelmi társulatok. Midőn főleg a fizio-
kraták támadásai és érvei folytán elterjedt az a 
nézet, hogy a merkantil-rendszer altul megterem
tett céhrendszer a maga visszaéléseivel sok kárt 
és bajt szerez a nemzetek gazdálkodásában : a 
visszahatás a céhrendszer korlátozását idézte elő. 
A különböző államokban lassanként szűntek meg 
a céhek kiváltságai s ezután keletkeztek az ipa
rosoknak és kereskedőknek olyan önkéntes, sza
bad és nyilt társulásai, amelyekbe bárki beléphe
tett, de tőle távol is tarthatta magát. Nagyon 
különböző szerveződés mellett alakultak meg az 
ilyen társulatok, de abban mindnyájan megegyez
tek, hogy céljaik nem a termelés szabályozására 
vagy éppen monopollzálására voltak irányozva. 
Általában az ilyen egyesüléseket szokás K.-nak 
nevezni. Van azonban a közhasználatban e szó
nak még egy más jelentése is és ezzel azokat a 
magánjogi alapon, szerződésszerű kötelezettséggel 
keletkezett egyesüléseket jelölik meg, amelyek 
határozottan megjelölt kereskedelmi tevékenysé
get folytattak távoli világrészekkel. A különböző 
országok kormányai kiváltságokkal, egyedáru
ságokkal ruházták fel az ilyen K.-at, hogy ezen 
kedvezmények segélyével az illető távoli vidéke
ken mennél intenzivebb gazdasági fejlődésnek 
indulhassanak s aztán nyers terményeikkel ol
csón lássák el az anyaországot, másfelől pedig 
ennek iparcikkei számára verseny nélküli piacul 
szolgálhassanak. Ily módon először gazdaságilag, 
aztán pedig politikailag hódították meg az illető 
területeket, amelyek gyarmatokká váltak több
nyire rövid idő alatt. A legnevezetesebbek a K. 
közt a Keletindiai társulatok (X. k.). •/,. t. 

Kereskedelmi tengerészet, lásd Tengerészet 
(XVI. k.). 

Kereskedelmi tudakozó-irodák. A modern ke
reskedelmi hírszolgálat keretében nagy jelentősé
gük van a K.-nak A kereskedőnek ugyanis fontos 
érdeke, hogy ama cégekről, melyekkel mint eladó 
összeköttetésbe akar lépni, gondos értesítéseket 
szerezzen be arra nézve, hogy megbizhatók-e és 
mekkora hitelt érdemelnek ? A forgalom nagyob-
bodásával támadtak az önálló tudakozódó-irodák, 
melyek üzletszerűen foglalkoztak a hitelképes
ségre vonatkozó adatok beszerzésével. Minthogy 
azonban az ilyen irodák közül sokan összejátszot
tak a hitelkereső rossz cégekkel, a hitelnyújtó 
kereskedők egyesüléssel próbálták megvédeni ér
dekeiket. A legnagyobb külföldi tudakozó-iroda a 
newyorki Bradstreets's Companyó, melynek hót 
millió korona tőkéje van. Hasonló terjedelmű in
tézet a berlini Schimmelpfeng-fóle Auskunftei. A 
magyar kereskedőkről egészen a legújabb időkig 
jórészt bécsi tudakozó-irodák adtak a külföldnek 
gyakran rosszakaratú információkat, ami a ma
gyar kereskedők hitelképességét nagymértékben 
megrontotta. Újabban javult a helyzet, amennyi
ben a bécsi Vindobona-egyesület ós a berlini 
Sehimmolpfeng-í'óle tudakozó-intézet megbízha
tóbb ós jóhiszemű forrásból szerzik be magyar
tele meg. n C-ben keresendők) Amely szókft-K betűben aincse 
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országi értesítéseiket. 1895. pedig előkelő buda
pesti kereskedők megalapították a Magyar tuda
kozó- és incasso-egyesületet, mely 1897. majdnem 
40,000 értesítést adott ki. még pedig 7626-ot buda
pesti és 32,100-at vidéki cégekről. Az egyesület
nek, mely a magyar kereskedelemnek a bécsi 
közvetítőktől való függetlenítésére törekszik, 
már Ausztriában ós Németországban is vannak 
bérlői. A hitelértesítések azonban még nem me
rítik ki aK. hatáskörét, mely az üzleti konjunk
túrák tényezőinek megfigyelésére és nyilvántar
tására is kiterjed. Baross Gábor 1890. megalapí
totta a Magyar kereskedelmi múzeum tudakozó
irodáját (XII. k.). Az 1897-iki torinói nemzetközi 
kiállításon külön csoportban mutatták be a kivitel 
fejlesztésének módjait és e csoport alosztályainak 
egyikében a kereskedelmi informatív szolgálat 
szellemi eszközeit is szemléltették. 

Kereskedés, 1. Kereskedelem (X. k.). 
Kereskényi Gyula, egyházi és régészeti iró, 

szül. Léván 1835 ápr. 9-én. 1850. belépett a ben
cés rendbe, 1854-ben pedig a csornai premontrei 
rondbe. 1857—58. Keszthelyen gimnáziumi ta
nár volt. Ekkor kilépett a papi rendből, de 1859. 
visszatért beléje és 1860. fölszentelték pappá. 
Mintán több helyen segédlelkész volt, 186S. érdi 
plébános lett. Rómer Plóris buzdítására 1875. az 
érd-battai határban fölásatta a kunhalmokat és a 
római hypocaustumot. 1885. kerületi esperes lett. 
Főbb művei: Érd (Hamzsabég) és Batta (Száz
halom) községek történeti vázlata (Székesfehér
vár 1874); Az érdi plébánia története (Budapest 
1886), Egyházi beszédek (u. o. 1892 és 1894). 

Kereszt (X. k). Krisztus K.-halálának emlékére 
a K. már a legrégibb időkben is szent jelként 
tiszteltetett és abban mindenki a fájdalom és 
üdvösség jelképét látta. A K.-vetés, vagyis a ke
resztényeknek azon jámbor szokása, hogy hom
lokukat és mellüket K.-alakban ujjaikkal illetik, 
a III. sz.-ból ered és csakhamar a nyilvános isten
tiszteletbe is átment. A görög katolikusok jobb
ról balra, míg a latin szertartásnak balról jobbra 
vetnek K.-et, rendesen ezen szavak kíséretében : 
«Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek 
nevében». Nagy Konstantin császár a K. jelét, 
valamint Krisztus nevének két első betűjét (XP) 
hadi jelvényére (Labarum) tótette, amióta álta
lános szokássá vált nemcsak a házakat, utakat 
és sírokat, hanem főkép a templomokat és azok 
oltárait is K.-tel díszíteni. Innen erednek az ol-
tár-K.-ek, melyeket már a régiek is értékes 
anyagból, rendesen nemes fémekből készítettek 
és nem ritkán drágakövekkel díszítettek. Ezen 
időtől kezdve a templomokat is rendesen K. alak
jában építették. Ugyancsak ekkor jött szokásba 
az újonnan elfoglalt pogány területeken a meg
váltás jelét kitűzni. A püspököknél ós általában 
a főpapoknál napjainkban szokásban levő mell-K, 
(XII. k.) viselése szintén igen régi eredetű. 
Több férfi- ós nő-szerzet Krisztus K.-halálának 
emlékére öltönye fölött különböző alakú K.-et 
viselt. A temetkezési menetek és egyéb egyházi 
felvonulások már évszázadokkal ezelőtt is K. 
elölvitele mellett tartattak meg. Az Ilona csá
szárnő által feltalált K.-nek több izben csodatevő 
erőt tulajdonítottak és így azóta ezen szent erek-
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lye általános tisztelet tárgya. Az V. sz.-ig több 
helyütt a K. alatt egy mellén véres bárányt szok
tak ábrázolni. Ezen szokást azonban a 680. tar
tott VI. konstantinápolyi zsinat megszüntetteés 
elrendelő, hogy ezentúl maga a megfeszített Üd
vözítő ábrázoltassék. Innen ered a «feszület» 
(VII. k.). 

Őseinknél a kereszténység befogadásával el
terjedt a K. iránti tisztelet is. A legrégibb idők
től kezdve bírunk már drága mü-K.-ekkel, melyek 
ugy értékben, mint művészi kivitelben a külföl
diekkel versenyeznek. E régi magyar K.-ek közt 
legnevezetesebbek: 1. A koronázási K. (1. Koro
názási jelvények, X. k.); 2. Hollós Mátyás kálvá
riája (1. Kálvária, X. k.); 3. az apostoli K. (lásd 
Apostoli cím és kereszt, I. k.). A magyar nem
zeti múzeum régészeti osztálya mintegy 80 dl), 
régi, nagybecsű K.-et őriz. Pannonhalmán már 
1093. tétetik említés egy nagybecsű szent K.-
ereklyéről. K.-festményeink közt legnevezeteseb
bek azok, melyek az esztergomi hercegprimási 
képtárban találhatók. A keresztényüldözések kor
szakában a K.-et s a Megváltó képét is gúny tár
gyává tették. Ily gúnyfeszíiletet fedeztek fel 
1856. a Palatinus-hegyen, a császárok palotája 
romjainak (Palazzi dei Cesari) átkutatásakor. E 
gúny-K.-re egy ingbe ós tunikába öltözött öszvér-
fejű férfi volt feszítve, mellette hasonló öltözet
ben látható egy másik emberi alak, mely kezeit 
imádásra összetéve, a K. felé terjeszti: alatta 
görög felirattal e szavak állottak: Alexamenos 
imádja Istenét. E gúnyfeszület valószínűleg már 
a II. sz.-ban készült. 

Irodalom. Krans I<\, Die christlicbe Kunst in ihren fi-tt-
hesten Anfángen ; Martiny, Pictioiinaire des antiquit és 
chrétiennes, Paris. A magyar müvek közt legjobb s Leg-
kimerítöbb Majer István: Ezer mnkereszt c. munkája, 
Budapest 1884-. V. ö. még : Krans, Das Spottkreuz vom 
Palatin, Freibnrg 1872: Boissier. Archeológiai séták : Egy
házművészeti Lap. 1880., 3. sz. KUBINYl v. és MABKHÓT .!. 

Keresztély (13., X. k.) dán király felesége, 
Lujza királyné meg' . a bemstorfi kastélyban 
1898 szept. 30. 

Keresztény-szociális munkáspárt. 1896 jan. 
óta Ausztriában is létesült K. Programmjukban 
kinyilatkoztatják, hogy «a munka minden munka
képes egyén kötelessége és közjava* ; azt sem a 
töke nem monopolizálhatja, sem a tőkegazdaság 
azt az uzsorának és zsarolásnak áldozatul oda 
nem vetheti. Az állam tartozik «a tisztes munkát 
védelmezni s oda kell hatnia, hogy minden mun
kás megkapja munkájának megfelelő bérót». A 
programm még a következő konkrét követelmé
nyeket tartalmazza: megszüntetése a gyermek
vagy legalább azon női munkáknak, melyek az 
egészséget, a természetes hivatást v. a családi 
életet veszélyeztetik; a munkaidő hatósági meg
szabása, bányamunkáknál 8, egyéb foglalkozá
soknál 10 órai tényleges munkaidő; ingyen ok
tatás ; kötelező biztosítás betegség, munkaképte
lenség és aggkor esetére, valamint az özvegyek 
és árvák eltartása, szabad egyesülés stb.; min
den teljes komnak adassék meg a cselekvő, és 
minden 30 éven felülinek a szenvedő választó-
képességi jog stb. A kifejtett széleskörű mozga
lomnak sikerült az 1897 jan. 31-ére kitűzött, két 
napig tartó pártértekezletre 136 kiküldöttet, kik 
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több mint 100,000 munkást képviseltek, össze
hívni. A végrehajtó bizottság által benyújtott 
ügyrendi tervezetben kötelességévé tétetik a párt
képviseletnek, hogy minél nagyobb buzgalmat 
fejtsen ki egyesületek alakítására. A mostani 
képviselők közül négy képviselő tartozik a K.-hoz, 
kiknek vezére Axmann J. L. még Keresztény 
•szocializmus (X. k.). 

Keresztfa, 1. Kereszt. 
Keresztmetszet (X. k.). Veszélyes valamely 

híd v. egyéb szerkezet bizonyos alkotórészének 
az a K.-e, amelyben ugyanazon pillanatban, ille
tőleg ugyanolyan terhelési viszonyok mellett a 
legnagyobb belső feszültségek keletkeznek. Mint
hogy pedig a belső feszültségek nagysága álta
lában az illető K.-ben előálló belső erővel egye
nes, a K. területével, illetőleg ennek bizonyos 
függvényével (p. tehetetlenségi nyomatékával) 
pedig fordított viszonyban állanak, ebből követ
kezőleg, ha valamely szerkezeti részben annak 
egész hosszában egyenlő nagy belső erő műkö
dik, akkor a veszélyes K. ott van, ahol az illető 
szerkezeti rész K.-e, illetőleg a K.-nek kérdéses 
függvénye legkisebb, vagy viszont, ha a vizsgált 
szerkezeti rész egész hosszában egyforma K.-ü, 
akkor a veszélyes K. ott van, ahol legnagyobb a 
belső erő. Ahol egy bizonyos pillanatban a belső 
erő is, meg a K. is az illető tartórész egész hosz-
szában változatlanul egyforma marad (n. rácsos 
tartók öv- vagy ráesrúdjaiban), ott ezek szerint 
a belső feszültség abban a pillanatban a tartórész 
egész hosszában egyforma nagyságú s igy ilyen 
esetben veszélyes K.-ről nem is lehet szó. B. IS. 

Keresztmetszet magja, valamely szerkezeti 
alkotórész v. tartó keresztmetszetének, illetőleg 
a síknak, amelyben e keresztmetszet fekszik, egy 
zárt idomot alkotó része, amelynek alakja és a 
keresztmetszet alakja közt bizonyos törvényszerű 
összefüggés van. A K.-nak erőtani jelentősége 
abban áll, hogy ha a keresztmetszetre ható külső 
erők eredője a keresztmetszet síkját a K.-n belül 
döíi át, akkor a keresztmetszetben csak egyféle 
(v. csak húzó, v. csak nyomó) feszültségek kelet
keznek; ellenkező esetben, vagyis ha a külső 
erők eredője a síkot a K.-n kivül döfi át, akkor a 
keresztmetszet egyik felében 1 ázó, a másikban 
nyomó feszültségek állanak elő. A kétféle fe
szültség közti átmenet az u. n. közömbös vagy 
semleges rétegben v. szálban történik, amelyben 
semmiféle feszültség sem keletkezik. is. is. 

Keresztszeghy (Szabó) Lajos,kúriai biró, szül. 
Debrecenben 1821 jun. 21. Tanulmányait az ot
tani főiskolában végezte. 1840. jegyző volt Szat-
már vármegyénél, 1841—42. kir. táblai jegyző 
Pesten. 1842. ügyvédi oklevelet nyert. 1848. tü
zér-önkéntes, 1849 áprilistól hadbíró volt. A sza
badságharc leveretóse után 1861-ig Szatmáron 
ügyvédi gyakorlatot folytatott,azután pedig hosz-
szabb ideig gazdálkodott. 1871. a budai kir. tör
vényszékhez, 1877. a budapesti kir. táblához, 
1887. pedig a kir. kúriához bírónak nevezték ki. 
Szabó családi nevét 1848 előtt K.-re változtatta, 
Művei -. Váltó- és csődügyekben keletkezett fötör-
vényszéki határozatok gyűjteménye (Pest 1847. 
2. kiad. 1862); Gyakorlati ismeretei az úrbéri 
perekbeni eljárások és bizonyítékoknak (Buda

pest 1876); A kereskedelmi bíróságok tárgyi 
illetősége peres ügyekben (u. o. 1877); A végre
hajtási igényperek, tekintettel a bizonyítékok és 
jogügyletek )iarmadik személyek irányábanijog
hatályára (u. 0.1886, 2. kiad. 1890). 

Keresztszelvény, az a síkidom v. annak terü
lete, amelyet nyerünk, ha valamely szerkezeti 
részt hossztengelyére (erőtani tengelyére) merő
legesen elmetszve gondolunk. 
. Keresztúr, 1. Maros-K, kisközség Maros-

Torda vármegye marosi j.-ban, (i89i) 649 lak., 
Maros-Vásárhelytől alig egy óra távolságra D-re. 
A helységen felül, a Maros partján a római tábor 
romjai. A római út itt ágazott el a Mezőség felé, 
innen csapott át a Nyarad mellékén Mekházához 
és vonult fel a Maros mentén Vócsnek. Igen fon
tos útelágazás. Lázár Jenő gróf innen a nemzeti 
múzeumnak becses katonai olbocsátó-diplomát 
ajándékozott, melyet Torma Károly magyarázott. 
— 2. Szász-K, 1895 óta nagyközség Nagy-Kü-
küílő vármegye keresdi j.-ban, (tss)i) 938 lak., 
postahivatallal és postatakarékpénztárral. Az ev. 
szász papi lak építésekor őskori háló- és orsó
nehezékeket találtak. T, G. 

Keresztvetés, 1. Kereszt. 
Kereszty 1. Gézától megjelent: Egy fejezet a 

keresztény ikonográfiából (Budapest 1897). 
2. K. István lefordította Wagner Richárd Par-

sifal-jának és Cornolius Péter A bagdadi borbély 
című víg operájának szövegét. 1897. a magyar 
zeneszerzők társaságának titkára lett s mint 
ilyen a társaság Értesítőjét szerkeszti; 189S-ban 
Báron Rezsővel a Művészeti Tudósítót alapította, 
de ez két hó multán megszűnt. 

Kerim pasa, 1. Abd ul Kerim (I. k.). 
Kerka v. Kreka, Attila első neje, 1. Réka 

(XIV. k.). 
Kerki, város, 1. Karchi. 
Kerman (X. k.), Persia ezen legmesszebb dél

keletre fekvő tartományának kereskedelmi for
galma jelentékenyen növekedett. 1894—95. (ápr.— 
ápr.) 186,900 sterling fontra rúgott, amiből a be
hozatalra esett 97,900 és a kivitelre (főképen pa
mut és szőnyegek Indiába, henna és ópium Jezdbe) 
89,000 esett. Növekedőben van sál- és szőnyeg
ipara is, amely utóbbi nemcsak Persiában, de 
az egész világon is a legfinomabb szőnyegeket 
termeli. 

Hcruics i i i ineralc , 1. Antimon szulfidjai 
(I. k.). 

Kern Aurél, zenekritikus és zeneköltő. Szül. 
Budapesten 1871. Iskolai tanulmányait u. o. és 
Sopronban végezte. Majd az országos magyar 
királyi zeneakadémia hallgatója lett, hol a zon
gorában Erkel Gyula és Gobbi Henrik, a zene
szerzésben és az orgonában pedig Köszler János 
volt a tanára. Már ott feltűnt nagyobb szabású 
szerzeményeivel. Több ízben részesült a főváros 
Liszt-féle stipendiumában. Elvégezvén jogi tanul
mányait, a megkezdett ügyvédi pályát teljesen 
az írói ós zene-költőivel cserélte fel, melyeken 
1889 óta folyton működik. Nagyobb tanulmány
utat tett Német-, Olaszországban ós a Keleten. 
1893. a Budapesti Hírlapnak lett belmunkatársa 
és zenészeti rovatának a vezető írója. Férfi- és női 
kari, zenekari müvei, ötszólamú vegveskarra irt 
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zsoltára, mind választékos ízlés és alapos tudásra 
vallanak. Irt kótfelvonásos operette-szöveget is 
Somogyi Péterrel együtt, melyet Czobor Károly 
zenésített meg. Mint műfordító is kitűnik német, 
•olasz s francia nyelvből s viszont magyarból 
ugyanő nyelvekre. A. K. 

Kerner István, a m. kii", opera karnagya, szül. 
Mária - Kóménden (Baranya) 18G7. /énei tanul
mányait Budapesten a nemzeti zenedében és az 
orsz. zeneakadémiában kezdte és végezte is. 1886. 
lépett az opera kötelékébe mint zenekari tag, ké
sőbben u. o. kartanító lett, majd balett- s végre 
•operai karnagy, mely állásba 1896. jutott, fényes 
jeleit adván az operakarnagyi tebetségnek, ami 
leginkább kitűnt akkor, amikor igazgatói válság 
8 Erkel Sándor tartós betegeskedése folytán a 
Wagner-operák vezetése úgyszólván szünetelni 
volt kénytelen. 18i)6. irta Ércember a. balettjét, 
mely azóta a műsoron áll. A. K. 

Kerner Antal lovag, osztrák botanikus, 1896. 
megkapta a Pro litteris et artibus érdemjelvényt, 
megh. Bécsben 1898 jun. 21. Életrajza megjelent 
a Természettudományi Közlönyben (1898 aug. 
füzet). 

Kcrnera Willd. 1. (a»v.), 1. Neptunfű. — K. 
•saxatüis L.csinos kisfebérvirágu mészhavasi nö
vény, gyakran a Cocbleariával egyesítik; 1. Ka-
lánfű (X. k.). 

Kéroualle (ejtsd: kerual) Lujza Renéc, Ports-
mouth és Aubigny hercegnője, II. Károly angol 
király kedvese, szül. 1649., megh. Parisban 
1734 nov. 17. Henrietté orléansi hercegnőnek, 
II. Károly angol király nővérének udvari höl
gye volt s 1670. ment Angliába, hol a király 
megismerte és azonnal megszerette. Midőn a 
hercegnő halála után Károlynak Franciaország
hoz való viszonya feszült kezdett lenni, XI V.Lajos 
K.-t ismét Angliába küldte. Katalin királynő ud
varhölgyévé neveztek ki és ettől fogva, mint 
11. Károly kedvese, a legnagyobb befolyást gya
korolt a királyra, kinek politikáját a franciák ós 
a katolicizmus érdeke felé irányította. 1672 jul. 
29. flut szült, kit a király azonnal Richmond (XIV. 
k.) hercegévé tett. anyját pedig 1673. portsmouthi 
hercegnővé nevezte ki. Károly közbenjárására 
1684. XIV. Lajos K.-nak Aubigny uradalmat és 
később a hercegi címet adományozta. II. Jakab 
uralkodása alatt Angliában maradt, de III. Vilmos 
trónraléptével, ki megvonta tőle az angol nyug
díjat, Franciaországba vonult vissza, hol legin
kább Aubigny birtokán tartózkodott. V. ö. Fur
néron, Louise de K., duchesse Portsmouth (Paris 
1886). 

Kerpely Kálmán, gazdasági író, szül. Oravica-
báuyán (Krassó - Szörény) 18(54. Középiskoláit 
Selmecbányán, gazdasági tanulmányait a keszt
helyi gazdasági tanintézetben ós a hallei egye
temen végezte. 1889-ig gazdasági segéd volt a 
mezőhegyesi és kisbéri ménesbirtokon, 1893-ig 
pedig a növénytani szaktárgyak előadója a keszt
helyi gazdasági tanintézetben. 1893. a dobreceni 
gazdasági tanintézet tanárának, 1899. pedig 
igazgatójának nevezték ki. Gazdasági cikkei a 
Köztelekben és a Mezőgazdasági Szemlében je
lentek meg. Művei: A cukorrépa mint ipar-
növény (vezérfonál a cukorrépa okszerű termelé

séhez, Budapest 1890): A búza bokrosodása 
(Keszthely 1892); A gabona megdülése (Debre
cen 1893). 

Kertészeti múzeum. 1. Mezőgazdasági mú
zeum. 

Kerületi kapitányságok, minden rendőri mű
ködés, mi központi tárgyalást és intézkedést nem 
igényel, a K. hatásköréhez tartozik. Miután pe
dig a törvény az eljárás gyorsasága mellett a 
közönség kényelmét is hangsúlyozza, magától 
érthető, hogy oly ügyekre vonatkozó feljelenté
sek, panaszok, értesítések stb., melyek központi 
intézkedést igényidnek, magánfelek általaK.-nál 
is tehetők, és ezeknek kötelességük a panaszokat 
elfogadni, a szóbelieket jegyzőkönyvileg felvenni, 
s saját megjegyzéseik, esetleg véleményük kísé
retében a főkapitánysághoz sürgősen felterjesz
teni. Ha az ügy természete ugy hozza magával, 
vagy veszély volna a késedelemben, a legsürgő
sebb intézkedést ideiglenesen meg is kell tenniök. 
Azt, hogy a közigazgatási hatóságokhoz utalt 
kihagási ügyekben a K. bíráskodnak első fokban, 
az 1880. XXXVII. t-e. 41. §-a állapítja meg. Az 
eljárást e tekintetben ugyanezen törvény 42. §-a 
alapján az 1880. évi aug. hó 17-én 38,547. sz. alatt 
kelt belügyminiszteri rendelet szabja meg. Min
den kerületi kapitány saját területére vonatkozólag 
első sorban felelős, hogy a vonatkozó törvények, 
kormányrendeletek, fővárosi szabályrendeletek, 
végre a főkapitányi rendelkezések a legpontosab
banmegtartassanak, a törvényszegők és kibágók 
ellen pedig a törvényszerű megtorlás alkalmaz
tassák. Minden nevezetesebi) eseményről a főka
pitányságot azonnal értesíteni és a közrendészet 
terén saját kerületükben mutatkozó hiányokra a 
főkapitánynak ügyeimét felhívni kötelesek. A K. 
saját területükön fő tényezői lévén a rendőri in
tézménynek, mint ilyeneknek hatáskörüknél fogva 
ezer alkalmuk van a nagy közönségnek hasznos 
szolgálatot tenni s a rendőri intézményt megked
veltetni ós azok hatóságokká nőhetnek ki, me
lyekhez a közönség a polgári élet számtalan bajai
ban bizalommal fordul. A K. a közigazgatási ke
rületek felosztása szerint vannak elhelyezve, ugy 
hogy minden közigazgatási kerületben egy K. 
is működik. L. még Főkapitánysáp (VII. k.) és 
Rendőrség (XIV. k.). SCHEFF. 

Kerületi parancsnok, 1. Csendőrség. 
Kéry Ggula, hírlapíró és zeneszerző, született 

Budán 1869 aug. 3. A gimnáziumot Pécsett vé
gezte, a három felső osztályt mint papnövendék. 
Majd elhagyta a papi pályát és 1890—92. a pécsi 
jogakadémián folytatta tanulmányait. 1890—92. 
a Pécsi Figyelőnek, 1892—93. előbb a Győri Hír
lapnak, majd a Pécsi Naplónak volt segédszer
kesztője. 1894—95. a Budapesti Hírlap szerkesz
tőségében dolgozott. 1895 végén megindította a 
Művészeti Lapokat, melyeket 1896 közepéig szer
kesztett. 1897 ápr. óta a Magyar Szalon helyet
tes szerkesztője és a Pesti Napló munkatársa. 
A zeneszerzés terén nagy sikerei vannak. Dalai 
közül a Minek is van szerelem a világon, 
Túl a Dunán Baranyaiján. Szomszédunkban 
van egy öreg eperfa, Édes anyám, édes anyám, 
En vagyok az első század szakaszvezetője, A 
Gyurkovics-lányok nótája stb. több kiadást ér-

Amely szók a li betűben nincsenek meg, n C-ben keresendők! 
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tek s néhányat németre fordítottak.Müvei: Blalia 
Lujza élete (Budapest 1896); A magyar szabad
ságharc története napi krónikákban (I. köt. 1848, 
u. o. 1899). 1899 dec. a Petőfi-társaság elnöksége 
megbízta a még nyilvánosság elé nem került 
Petőfl-reliquiáknak országszorte való fölkutatá
sával, sz. o. 

Kesan (Ruszkój), város Drinápoly törökországi 
vilajet gallipolü szandsákjában, 120 m. magas 
halmos vidéken, az alsó Maricától keletre 30 
km.-nyi távolságban, egy görög püspök székhelye, 
4500 török és görög lak. 

Késeló'k (accoltellatori), 1. Mafia (XI. k.l 
Keserű hal, 1. Ökle (XIII. k.). 
Keskul (persa), a kolduló dervisek láncon hor

dott ivóedénye, melyet hosszirányban elvágott kó
kuszdió hójából készítenek. 

Keso, város, 1. Hanoi (VIII. k.). 
Kestner, 1. János Keresztéit), ismeretes Goe

théhez való viszonyáról, szül. Hannoverben 1741 
aug. 28., megh. Cellé-ben 1800 máj. 24. Hivatal
nok fia volt, 1762—65. Göttingában a jogot hall
gatta és 1767 máj. hóban Palcke, a bír. kamarai 
törvényszók rendkívüli kiküldöttje, titkárául fo
gadta Wetzlarba. Itt ismerkedett meg Buff Sarol
tával, kit 1773 ápr. 14. nőül vett. Még ugyanazon 
évben visszatért szülővárosába. 1784. tanácsos, 
később udvari tanácsos lett. Müveit, lelkiismere
tes, derék férfiú volt, semmikép sem mintaképe 
Albertnek, Goethe Werther-jében. V. ö. Herbst, 
Goethe in Wetzlar (Gotha 1881); Kestner A., 
Goethe und Werther (Briefe Goethes, 2. kiad. 
Stuttgart 1855); Wolff B., Blatter aus dem Wer-
therkreis (Boroszló 1894). 

2. K. Károly, francia iparos, az előbbinek uno
kája, szül. Strassbnrgban 1893 jun. 30., megh. 
1870 aug. 12. Göttingában vegyészetet tanult, 
azután belépett az atyja által 1816. Thannban ala
pított vegyészeti gyárba; atyja halála után 1846. 
ő lett a gyár tulajdonosa, mit vejei, különösen 
Scheurer-K. vegyész és francia szenátor segítsé
gével vezetett. K. alapította meg Elzászban a ve
gyészeti ipart. A kénsav és mellékterményeinek 
nagyban való gyártását ö honosította meg, ő szál
lította az elzászi kék- és szövetfestők részére a kü
lönböző vegyészeti árukat, kiválóan borsavat. Bz 
utóbbinak előállítása a szőllősav feltalálására ve
zette. Tagja volt 1848. az alkotmányozó ós 1850. 
a törvényhozó testületnek. Az államcsiny alkal
mával elfogták, később száműzték, végre kegyel
met nyert. 

Keston, falu, 1. Hayes. 
Keszegjárók (áiiat), 1. Laterigradae. 
Keszthelyi gazdasági tanintézet a keszthelyi 

Georgikon alapításának százéves fordulóját 1897 
okt. 12. megünnepelte, mely alkalommal a jelen 
levő Darányi Ignác f öldmívelésügyi miniszter in-
dítványáraelhatározták,hogy Keszthelyen aGeor-
gikon alapítójának, Festetics Györgynek, szobrot 
állítanak. 

Kesztyüvarró-telep, iparfejlesztési intózet.me-
lyet a hazai kesztyüipar támogatására és fejlesz
tésére Baross Gábor 1891. nyitott meg. Ideigle
nesen a székesfővárosi III. ker. községi polgári 
leányiskolában volt elhelyezve. Ma Budapest szé
kes főváros költségén, erre a célra szánt önálló 

épületben működik U-Budán. Címe: Székesfővá
rosi állami K. Pentartja a keresk. minisztérium 
és a székes főváros. Létrejöttének az volt a mellék-
célja, hogy a hatóság Budapest Ill-ik kerületében 
a filloxera-csapás sújtotta lakosság női részének 
új kereseti forrást nyújtson. Kezelő személyzete: 
1 igazgató, 1 pénztáros és számadásvezető ós 
4 munkavezető. Felügyelő bizottsága a keresk. 
minisztérium, a székes főváros törvényhatósága, 
a keresk. és iparkamara s az ipartestület kesztyű-
ipari szakosztálya részéről kiküldöttekből alakult. 
Az állami K. ma már a kesztyüvarrás minden 
ágára be van rendezve a kesztyüszabástól kezdve 
a kesztyű teljes fölszereléséig. Állandóan foglal
kozik munkások kiképzésével. Ily módon igyek
szik minél előbb elhárítani azt a nagy akadályt, 
mely kesztyüiparunk pangásának egyik fő oka, 
hogy t. i. kesztyűseink nem gondoskodván eléggé 
tanítványok képzéséről, a kesztyükiszabásra több
nyire külföldi segédeket kénytelenek üzleteikben 
alkalmazni,akiszabott-kesztyüpárokat pedig meg-
varrás és fölszerelés végett Csehországba küldeni. 
A telep képzett varrónői közül egész éven át át
lag véve 85-en foglalkoznak bent az intézetben, 
a többi pedig hazai kesztyüiparosoknál talál al
kalmazást vagy pedig az intézettől otthon való 
használatra kapott varrógépen végzi az intézet
től részére juttatott munkát. Bz utóbbiak oly fér
jes vagy özvegy nők, kiket családi körülményeik 
otthon való tartózkodásra kényszerítenek, de kesz-
tyüvarrással óhajtják kenyerüket megkeresni. El
fogad a telep kiszabott kesztyüpárokat megvarrás 
és fölszerelés végett s a munkamegrendeléseknél 
több havi hitelt nyújt, mi által különösen kezdő, 
vagy szerényebb viszonyok közt élő iparosok üz
lete föllendülését támogatja. A tanulók legna
gyobb része serdülő leány, kik a tanulás ideje 
alatt egy pár forintnyi heti jutalomban részesül
nek. 1897 végén a telep 92 munkásnőt foglalkoz
tatott, kik között volt 26 kézi munkásnö 1 írttól 
3 frtig, 5 tamburirozónő 2 írttól 4 frtig, 45 var
rónő 3 írttól 7 frtig és 16 tűzőnö 4 írttól 9 frtig 
terjedő heti keresettel fejenkint. Varrtak össze
sen az említett évben 104,029 pár kesztyűt, vagyis 
a hazai ipar előállította kesztyűknek majdnem 
egyharmadát. Saját számlájára a telep csak ak
kor készít kesztyűket, ha a munkások állandó 
foglalkoztatása ezt megkívánja s amikor a kesz-
tyüiparosoktól nincs elegendő munkamegrende
lése. Az ekként előállított kész kesztyűket a telep 
csak nagyban adhatja el s első sorban mindig a 
jelentkező kesztyűsöknek, hogy igy az iparosok
nak ne versenytársa, hanem még ebben is segí
tője, támogatója legyen. A telep felügyelő bizott
sága kesztyiiipari szakiskola létesítése végett is 
megtette á szükséges előkészületeket. GÖŐ* J. 

Kétkoru szálerdő, a szálerdő (XV. k.) fel
újítása után ugy keletkezik, hogy a szálerdő egyes 
fáit vagy facsoportjait a második vágásforduló 
végéig azért hagyják állva, hogy a világosság 
korlátlan hatása folytán megerősödve, az új állab 
letárolása alkalmával nagyméretű értékes tör
zseket szolgáltassanak. Erre a célra még hosszabb 
idejű növekedésre alkalmas, életreképes törzse
ket vagy csoportokat oly talajon kell kiválasztani, 
melynek termőképessége kifogástalan. Ennél az 
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erdőalaknál legtöbb kárt a szélvihar okoz s a zá
ródásból hirtelen szabad állásba jutott fákat nem 
ritkán halomra dönti. Ezért csak viharedzett, mély 
gyökérzetü fákat kell e célra kiválasztani, vagy 
a K.-alakot olyan helyen alkalmaznunk, mely vi
haroknak kitéve nincsen. A talaj termőerejét fen-
tartó képessége mindig attól függ, mely főalakból 
keletkezett, mert maga ez a segéd-erdőalak gyé
ren álló fáival vagy csoportjaival vajmi csekély 
mértékben járul hozzá a talaj termőerejének feu-
tartásához. VDS. 

Kétli Károly 1897 febr. 8. «esurgói» előnév
vel magyar nemességet kapott. Ugyanazon óv 
máj. G. a m. tud. akadémia lev. taggá választotta. 
Székfoglaló értekezése: A dobhúr (chorda tym-
pani) bonc- és élettani viszonyai, kórodat meg
figyelések alapján (Math. és' Term. Ért. 1898). 
Éókay Árpáddal és Korányi Frigyessel szer
keszti a Belgyógyászat kézikönyvét 1894 óta s 
ugy ebbe, valamint a Magyar Orvosi Archívumba 
is számos cikket és értekezést irt. 

Kétoldalú jogügyletek (negotia bilateralia) 
azok, amelyeknek létrejöttéhez két vagy több 
személy akaratnyilvánítása szükséges; inig azo
kat a jogügyleteket, amelyek csak egy személy 
akaratúnak kijelentése folytán jönnek létre, 69?/-
oldalu jogügyleteknek (negotia unilateralia) ne
vezzük. Ilyen p. a végrendelet; kétoldalú jogügy
let pedig minden szerződés. 

Kétorrnyilásuak (állat), 1. Amphirrhyna. 
Kétsoros (iiöv., distichus v. bifarius, helyeseb

ben inkább két oldalra nézőnek v. fordulónak 
kellene mondani), az olyan szerv, különösen a 
levél szokott lenni, mely, ámbár a tengelyből kö
röskörül nő ki, de rendesen két oldalra fordul, 
ugy hogy kétsoros helyzetűnek látszik, p. a fésűs 
fenyő v. a tiszafa levele. BŐBB. 

Kétszer virító (DÍ>V.), \. Kétszer nyiló(X.k.). 
Kéttengelyű kristályrendszer, 1. Négyszeres 

kristályrendszer (XII. k.). 
Kettéválás (n»v.), egysejtű moszatok szaporo-

dásmódja, midőn az anyatest két sejtre válik s 
mind a kettő az anyához hasonlóra növekedik, 
főkép a diatomák. 

Kettős csillagok. Az égen való eloszlásuk 
nagyjában a csillagok eloszlásával magával tart 
lépést: legnagyobb számban vannak a tejút kö
zelében, leggyérebben ennek pólusai körül. Itt-ott 
csoportosan is lépnek fel, p. a Cepheusban szűk 
téren 4 kettős csillag is foglal helyet. A fényes 
csillagok közül aránylag több kettős van, mint 
a gyengék között; ugyanis 7-ed rendig átlag 10 
egyszerű csillagra esik egy, a gyengébb csillagok 
között csak 40 egyszerű csillagra esik 1 kettős 
csillag, mi nagy számukat tekintve, alig látszik 
puszta véletlennek. A K. szine sokkal változato
sabb, mint az egyszerüeké vagy a változóké, 
amennyiben a spektrum minden szinti árnyalata 
képviselőt talál. Leggyakoribb mindazáltal a fe
hér, leggyérebb a zöld szin. A csillagpárok gyak
ran egyszinüek, ha nem, akkor a zöld és vörös, 
különösen pedig a sárga és kék kiegészítő színek 
a gyakoriabbak. A színkülönbség nagysága kü
lönben átlag a kis csillag fényének különbségével 
nő, és fényes álló csillagnak kis kísérője rende
sen kék szinti. A spektrum-analízis a csillagpárok 

különböző szinét, mely nem mindig szubjektív je
lenség, spektrumuk tárgyalásából magából is ki
magyarázhatja. Mig Herschel 1802. a Koyal So-
eietynek 50 kettős csillagot matathatott be fizikai 
kettős csillagnak, addig a mai mérések folytán 
800 kettős vagy többszörös kimutathatóiag fizikai 
kettős csillag van, melyek közül azonban csak 
30-nak ismerjük pontos pályáját. A pályamegha
tározás, noha elvben megegyezik a bolygók pá
lyáinak számításával, itt mégis nagy nehézségek
kel jár, egyrészt, mert a meghatározandó adatok, 
a K. távolsága és iránya (pozició-szöge) a két csil
lag közelsége folytán csak bajjal és mérsékelt 
pontossággal mérhetők; másodszor, mert ezen 
különböző megfigyelőktől származó adatok igen 
befolyásos személyi felfogásnak alávetettek, me
lyet számítással kiküszöbölni fölötte nehéz dolog. 
B pályaszámítások legfontosabb eredményei, 
hogy a Newton-féle vonzási törvényt még ama 
mérhetetlen messzeségekben is érvényben talál
juk, és hogy azoii K., melynek parallaxisát (tőlünk 
való távolságát) ismerjük, tömegmeghatározáso
kat is megengednek, lírdekes tudni, hogy azon 
kevés eset, mely az utóbbi feltételnek megfelel, az 
álló csillagok számára oly tömegeket ad, melyek 
Napunkétól lényegesen nem különböznek. A ma
tematikusnak is igen érdekes problémát adnak a 
többszörös csillagok, melyeknek fizikai összetart 
tozóságuk már valószínűségi okoknál is bizonyo
sabbak a K.-énál. A legbehatóbban tárgyalt rend
szer £-Cancri hármas csillag, melynek egyik 
összetevője ismét az elmélet által összetett csil
lagnak mutatkozott. Különben nem ritka az eset, 
hogy K. behatóbb megfigyelés folytán hármas 
csillagra bomlanak. Ilyen p. a szép y-Andromedae 
és [i-Herculis hármas rendszer. Az eddig jól ismert 
K. között 8-Ecjuulei bír a legrövidebb (11-5 évi) 
keringési idővel, £-Aquaric (1578 év) a leghosszabb 
periódussal. Különben könnyen érthető, hogy va
lamely kettős csillag pályája ma még annál ke-
vésbbé ismert, minél hosszabb a keringés, azaz 
minél kisebb pályájának eddig kimérhető volt 
darabja. KÖV, 

Kettwig, porosz város, 0895) 6016 lak. 
Kétvonásu nyolcad. A zenészeti hangok ter

jedelme különböző nyolcadukra van felosztva, 
melyek aztán a O betű mint a normál G skála 
kiinduláspontjától az ábécé következő sorrendje 
szerint kontra, nagy, kis, egyvonásu, kétvonásu, 
háromvonásu s négyvonásu nyolcaduknak nevez
tetnek s nagy és kis hetükkel s alattuk vagy fe
lettük egy s több vonással jeleztetnek. A kon
tra-nyolcad nagy G, D, E, F, G, A, H hetükkel 
jeleztetik alattuk egy vonással, a nagy nyolcad 
szintén ily nagy betűkkel jeleztetik,' csakhogy 
vonás nélkül; a kis nyolcad kis bettikkei vonás 
nélkül; az egyvonásu nyolcad kis bettikkei s alat
tuk vagy felettük egy vonással; a K. kis hetük
kel, de két vonással alattuk vagy felettük. A 
hangjegy-szisztémán tehát ezt a helyet foglalja 
el, u. m.: 

Kévekötő, 1. Aratógépek (II. k.). 
Amely szók aK bettibea nincsenek meg, .1 C-ben keresendők! 
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Kevszúrok (chevsurok), a karthveli (Georgia) 
törzshöz tartozó indo-európai népfaj északi Kau
kázusban, az Aragva és Argun mellékvölgyeibon, 
mely mintegy 7000 főből áll; valószínű a geor-
giaiak, osszetek, kisztinek és más hegyi lakók 
keveréke. Keresztényeknek vallják magukat, de 
azért bálványaiknak még mindig áldozatot mu
tatnak be. Azelőtt nagyon harciasak voltak, még 
most is gonddal őrzik fegyvereiket, az orosz fő
hatóság alatt békés barom- és méhtenyésztők let
tek. V. ö. Radde, Die Chevsuren und ihr Laiid 
(Cassel 1878). 

Keyserling Sándor gróf, orosz utazó, szül. Kur-
f üldön 1815 aug. 15., megh. Dorpatban 1891 máj. 
25. Berlinben a természettudományokat hallgatta, 
azután részt vett Mayendorff expedíciójában, mely 
európai Oroszország kikutatását tűzte ki célul, 
valamint Murchison és de Vernéiül közép- és déli 
oroszországi utazásaiban. Művei: Russia and the 
Ural (London 1845); Beobachtungen auf einer 
Reise in das Petschoraland im J. 1843 (Krnzen-
stein P.-vel, Szent-Pótervár 1846); Die Wirbel-
tiere Buropas (1 k., Braunschweig 1840, Blasius-
szal) stb. V. ö. Aus den Tagebuchblattern des Grá
fén Alexander K., phllosophisch-religiöse Gedan-
ken (mit Biographie, Stuttgart 1894). 

Keyx, 1. Halkyone (VIII. k.). 
Kézdi-Vásárhely (X. k.). Van szolgabírói hiva

tala, erdőgondnoksága, csendőrszakaszparancs-
noksága. Itt van elhelyezve a brassói 24. honvéd 
gyalogezred 3. zászlóalja. Megemlítendők még a 
következő intézetek: polgári liuiskola, Rudolf
kórház, Stefánia-menedékház. Van egy hetenkint 
kétszer megjelenő politikai hírlapja Székelyföld 
címen (XVII. évfolyam). 

Kézelő a. m. manchette (XII. k.). 
Kézfogó, 1. Magyar táncok (XII. k.)és Eljegy

zés (VI. k). 
Kézi munka, a kéz Ugyesítése, az ízlés és 

munkakedv fejlesztése, valamint a keresetre való 
képesítés céljából az iskolákban tanított anyagi 
munkák. Ezek lehetnek kétfélék, u. m. női K.-k 
és az újabb időben a flu-iskolák számára is kö
vetelt K.-k. A női K.-t már a külön leányiskola 
felállítása óta tanítják, mint külön tantárgyat; 
az iskolai hatóságok azonban a legtöbb európai 
államban csak az utolsó félszázadban teszik kö
telezővé, igy p. Svájc némely kantonjában 1835., 
Ausztriában 1869., Poroszországban 1872., ná
lunk pedig az 1868. népoktatási törvény alapján 
van a felső nép- ós polgári leányiskolákban ren
des tantárgyul felvéve, de azért tanítják ország
szerte az elemi leányiskolákban is. Újabban töre
kedtek a női K. tanmenetét és tanítási alakját ész
szerű módszertani elvek szerint megállapítani. 
Menetét illetőleg megkülönböztetnek három fokot. 
Az első fokra tartoznak az olyan munkák, ame
lyeknél az anyagot épp ugy, mint az alakot maga a 
tanuló hozza létre a készen adott fonalból; ilyenek 
•akötés,horgolás, csipkekészítés stb. Amásodik cso
portot teszik azok a munkák, amelyeknél a szöve
tet készen kapja a tanuló s abból fehér- vagy ruha-
nemüeket alakít; a fonal csupán az egyes kisza
bott darabok összeállítására szolgál. Végre a har
madik csoportba tartoznak azok a munkák, me
lyeknél a már kész darabokra a fonal segítsógó-

Amely szók iK betűben nincs 

vei csak díszítéseket, cifrákat rajzol a tanuló, 
p. hímzés, kivarrás stb. Tanítási alakjára nézve 
pedig megkövetelik, hogy a tanítás legyen töme
ges, azaz, hogy egy-egy osztály tanulói egyszerre 
ugyanazt a munkát tanulják, végezzék, hogy a 
tanítónő a munka módját, a fogásokat a kellő 
magyarázat kíséretében, sokszor nagyított raj
zok vagy fali táblák segítségével az egész osztály
nak mutassa; gondoskodjék a kellő gyakorlatról, 
valamint az elméleti és gyakorlati ismétlésről; 
hogy a női K. kapcsolatba hozandó a rajztanítás
sal, a számtannal, a természetrajzzal s érintkező 
pontokat nyújtó egyéb tantárgyakkal. - A fiú
iskolákban a K.-t már Luther Márton követeli a 
német polgári mesterekhez irott levelében, to
vábbá Comenius az ő Didactica Magna-jában, ahol 
tanításuk módjára nézve bő utasításokat ad.Locke 
és Rousseau is megkövetelik, hogy a gyermekek 
kivétel nélkül valamely kézműben nyerjenek ok
tatást, faluhelyen a kertészkedésben és fafara
gásban. Ezt az eszmét foganatosították is a fllan-
tropisták az ö nevelő-intézeteikben ós Pestalozzi 
Xeuhofban, később, ha sűrűbben is, de mégis csak 
leginkább árvaházakkal, javítóintézetekkel stb.-
vel összekötött vagy iparos munkások által la
kott helységek iskoláiban. Újabban a K.-tanítás 
fiúiskolákban új impulzust kapott északról, kivált 
Svédországból és Dániából, ahol az u. n. slöjd 
nagy sikerrel terjeszti a házi K.-t. L. még Házi 
ipar(\lll.k\Iparoktatásipí.li.)ésSlöjd(X.Y.k.). 

Kézi munkára nevelő országos egyesület, 
1895 óta működő társadalmi egyesület, mely ta
nító-tanfolyamokat rendez és iskolás gyermeke
ket műhelyekben, iskola-kertekben oktat, hogy a 
technikai nevelés elemeit a nép nagy tömegei 
között elterjeszsze. Amint a tanító-tanfolyamok 
működése folytán elegendő számú kiképzett taní
tója lesz, tevékenységét ki fogja terjeszteni a 
felnőttek oktatására is. Ugy az iskolák, mint a 
tanítók ós a felnőttek tanfolyamain a tananyag 
és a tanmenet megállapítását a nép gazdasági 
életviszonyainak helyi szükségleteihez szabja ós 
nem elégszik meg a kézimunka-oktatás régi pe
dagógiai céljainak keresésével, hanem határozot
tan a nép gazdasági nevelésének biztosítására 
törekszik. Az egyoülest székhelye Budapesten 
van, működése azonban az egész országra ki
terjed. 

Kézizzadás, 1. Lábizzadás (XI. k). 
Keztyü, 1. Kesztyű (X. k.) ós Kesztyűvarró

telep. 
Khairpur (Chairpur), 1. brit-indiai hűbéres ál

lam Bombay presidencyben, Szind tartományban, 
az É. sz. 26° 10'-27°46' és a K. h. 68° 14'-70° 13' 
közt, 15,822 km2 területtel, (1891) 131,937 lak., akik 
közt 103,033 mohammedánus és 28,214 hindu. K. 
egész kiterjedésében alföld, amely a Ny-i határán 
folyó Indus ós az ebből kiágazó 5 öntöző-csatorna 
mellett termékeny, egyebütt homokos puszta. Ter
mékeny részében gabonát, dohányt, indigót és pa
mutot termesztenek és sok juhot tenyésztenek; 
homokos részéből pedig sok nátront exportálnak. 
K. nevű fővárosa 22 km.-nyire van az Industól, 
az egyik öntöző-csatorna mellett, (i89i) 6240 lak. 
- 2. K. város, Bahavalpur brit-indiai hűbéres 
államban, a Szatledstől K-re, (1891) 4729 lak. 

inek meg, a C-ben keresendők! 
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Khanum, 1. Hanuni. 
Khar th l i , Transzkaukázia vidéke, a Kur felső 

folyásánál. Gyakran említik Georgia (VII. k.) 
történetében. Ma Tiflisz, Gori és Duset kerületek 
tartoznak ide. 

Khelat , 1. Keled (X. k.). 
Khereddin (Kaireddin) pasa, török államférfiú, 

szül a Kaukázusban, eserkesz szülőktől, 1820 
körül, megli. Konstantinápolyban 1890 jan. 30. 
Mint gyermek rabszolgakereskedőnek jutott a ke
zébe, aki őt Tunis/.ban egy magasabb állású tiszt
viselőnek eladta, kinek házában K. jó nevelésben 
részesült. Felserdülvén, a hadseregbe lépett és 
1846. Ahmed tuniszi bejt Parisba kísérte. 1852— 
1855. mint a bej követe Parisban tartózkodott, 
ahol az európai műveltséget elsajátította. 1855. 
visszatért Tuniszba és több ízben volt miniszter 
és miniszterelnök. 1868. munkát irt, melyRéfor-
mes nécessaires aux états musulmans cimen 
franciául is megjelent (Paris). Ebben a miiben a 
szükséges reformok valósítására hivta fel a bej 
figyelmet. Ura azonban zokon vette a dolgot, mire 
K. 1877. Tuniszt otthagyta és 1878. a szultán szol
gálatába szegődött. Új hazájában is keleti állam
férfiaknál ritka lelkiismeretességgel fogott a köz
igazgatás és a pénzügy reformjához és 1878 dec. 4. 
nagyvezirró lett. De a konstantinápolyi bürokrá
cia és az udvari párt, meg Oszmán pasa hadügy
miniszter annyi akadályt gördítettek útjába, hogy 
1879 jul. teljesen elkedvtelenedve, állásáról le
mondott. V. S. 

Kherndl Antalt 1898 máj. 6. a m. tud. aka
démia rendes tagjává választották. A fiigaöhidak 
merevítő gerendáinak grafikai elméletéről irt dol
gozatát 1897. az akadémia a Marczibányí-díjjal 
jutalmazta. 

Khina (X. k.). A lakosság számát illetőleg leg
inkább megbízható adatokat szolgáltat Popov 
orosz diplomata, aki a K.-i pénzügymin iszternek a 
K.-i császárhoz intézett jelentése alapján 1894. K. 
lakóinak számát Mongolországon és Tibeten kívül 
418.870,717 főre becsüli. E lakosság az egyes tar
tományok közt a következőképen oszlott meg : 

A t a r t o m á n y neve 

Pecsi-li . . . — . . . 
Kiang-szu — — ..: ~ 
Ngan-huei . . . . 
Kiang-hszi — . . . _ . . . . . . 
San - tu i ig . . . -
San-hszi . . . — . . . — — . . . 
Ho-nan _. . . . 
Sen-ltszi . . . — - _. — 
Kan-szn _ . . . 
Fu-kien 
Cse-kiang ._. 
Hu-pé . . . 
Hn-nan _ 
Bzü-csuan (a t i l iet-khinai vi

dékekke l 
Knang- tui ig (Hai-nannal) — 
Knang-hszí . . . ... 
J ü n - n a n — — 
Kuei-eson.. . _. — ... 

Terü le te 
km 2 -ben 

300,000 
100,000 
142,000 
180.000 
145,000 
212,000 
176.000 
195,000 
325,000 
120.000 

95.000 
185,000 
216.000 

566,000 
259,100 
200,000 
380.000 
17Í000 j 

öí 

Lakúinak 
száma 

29.400,000 
21.974,089 
35.810,000 
24.598.915 I 
37.437Í672 
11.050,764 
22.120,648 
8.473Í045 
9.750,645 
22.235,184 
11.842,656 
34.389,524 
21.009,977 

79.493,058 
29.852.112 
S.527.378 
6.114,150 
4.840.900 i 

Usik 
1 km' 

98 
220 
256 
137 
239 
52 
125 
43 
30 
185 
125 
186 
97 

140 
114 
43 
16 
28 

szesen ... 3.970,100 418.870,717 | 105 
Ezen tulajdonképeni K.-n kívül a K.-i biroda

lomhoz tartozik Mandsuria 942,000 km2 ter., 
5.750,906 lak., Mongólország és Tarbagatai 
2.831,000 km2 ter., 2.100,000 lak., Túm-szu-szin-

cian Kuldsával (K.-Turkesztán) 1.426,000 km2 

ter., 1.286,383 lak. s Tibet Kuku-norral 1.912,000 
km2 ter., 2 millió lak. így tehát az egész K.-i bi
rodalom területe 11.081,100 km2, 430.008,206 lak. 
Az 1888- 94-iki időközben a K.-i birodalom lakói
nak száma évenként 5%-kal szaporodott; e kulcsot 
véve alapul, a lakosok száma (1897) 430.020,000 főre 
rúgott; esett 1 km2-re átlag 39 lakos. Az összes 
szerződésileg megnyitott kikötőkben (1890) 672 
idegen cég volt (363 angol, 99 német, 40 ame
rikai, 29 francia, 14 orosz, 87 japán, a többi hol
landi, spanyol, osztrák, portugál stb). Az idegen 
alattvalók száma 10,855-re rúgott; ezek közt leg-
számosabban voltak a britek (4362), az amerikaiak 
(1439), franciák (933), japánok (852), portugálok 
(871), németek (870) stb. A szimonoszekii béke 
3 új kikötő (Szu-csou, Hangoson és Sa-szi) meg
nyitását tette kötelezővé; jelentékenyen emeli a 
külföldi forgalmat a Szi-kiang környékének meg
nyitása, ahol egyelőre Vu-csang és Han-kou van
nak nyitva az idegenforgalom előtt. Nagy átala
kító hatással lesz a K.-i kereskedelemre nemcsak 
ti vasutak építése (1. alább), hanem azon körülmény 
is, hogy a németek megszállották Kiao-csout (1. o.) 
és az oroszok Vei-hai-veit. 

Míg azelőtt a bányászat tiltva volt, nehogy a 
földmlveléstöl a munkás kezek elvonassanak, 
1896. egy császári rendelet azt szabaddá és így 
lehetővé tette, hogy K. óriási ásványkincsei az 
emberiség javára fordíttassanak. Mindamellett a 
bányamlvelés csak lassan kezd tért foglalni. Sze
net bányásznak Kai-fingban évenként mintegy 
400,000 t.-t, San-tungban Huang-hótól délre; egy 
orosz szindikátus Liao-tung félszigetén, Ainan-ce 
körül a felső Jang-ce vidékén; aranyat Man-
dsuriában, ezüstöt Kanton és Makaó közt, rezet 
ós cint Jün-nan tartományban, vasat Hu-pében. 
A szimonoszekii béke az ipar terén is átalakító 
hatást gyakorolt K.-ban, amennyiben a gépek 
behozatalára kimondott tilalmat megszüntette. 
Azóta maga a kormány emberei mozdítják elő a 
gépek behozatalát. Han-kouban egy pamutfonó-
és szövőgyár 30,000 orsóval és 1000 szövőszék
kel dolgozik. Sang-haiban 3 szintén oly nagyszerű 
pamut- és 23 selyemgyárat állítottak föl; van 
azonkívül e városban gyufa-, gép-, szappan- és. 
kénsavgyár. Szu-csouban a japánok, Tien-cinben 
és Hang-csouban pedig az európaiak állítottak föl 
egy-egy pamutfonót, Hang-csouban pedig ezen
kívül selyemgyárat is. 

A kereskedelem a szerencsétlen japán háború. 
daca ra folytonosan fejlődik és még a háború évé
ben 1894. is emelkedést tüntetett föl. 1897. a be
hozatal értéke volt haikuan taelekben (5'95 = 
I sterling font) 202.828,625,a kivitelé 163.501,358. 
A fontosabb országok közt a kereskedelmi forga
lom a következőképen oszlott meg: 

Az ország neve 

Nagy-Br i t ann ia . . . — . . . 
Hong-Kong _ 
Ind ia , -. 
Amerikai l ígyesül t -Államok 
Kurópa Oroszország nélkül 
J a p á n _ 
Oroszország 

Behozatal onnan. Kivitel oda 

é r t ék ha iknan tae lekben 

44.015.587 
90.125,887 
20.068^83 
12.440,302 

8.565,807 
22.564,284 

3.442.449 

12.945,229 
60.402,222 

1.045,931 
17.828,406 
25.878,118 
16.626,738 
16.410,439 

Amely szók a I£ betűben nincsenek meg, a C-bén keresendők 
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A főbb árucikkekből a kivitelben és behoza
talban a forgalom a következő volt: 

Behozatal Haikuui 
taelekben Kivitel 

Ópium -
P a m u t á r u k . . . . . . 
Nyers pamut . . . 
Gyapju-áruk 
F é m e k .. . . . . . . . 

27.901,056 Tea .. . . . . .. 
78.663,280 Se lyem 

2.260,191] Cukor 
4.838,105JSzalmafonatok 
8.116.608 Bőrök _ . . . .. 
3.692,669 Papi r ... 

j Haikuan 
taelekben 

l 29.216.546 
55.250.660 

:: 1.777,460 
' 6.659,388 

3.070.329 
2.121,661 
2.177,690 

1.384,336 

Olajok 13.299,136 Ruházat 
Halászati termé- Porcellán-, 

kek 5.896,090 áruk .. 

A külkereskedelmi forgalom nagyobbára a 
szerződések alapján megnyitott kikötőkben bo
nyolódik le. 1896. a következő 23 kikötő álllott 
nyitva: 

A kikötő 
neve 

Niu-csuan . . . 
Tien-cin . . . . . . 
Csi-fu . . . ... 
Csung-king— 
1-csang — ... 
Ha-szi . . . . . . 
Han-kou 
Kiu-k iang .. . 
Vu-hu ... 
Nan-k ing ... 
Csin-kiang . 
Sangha i 
Szu-csou 
Ning-po 
Hang-csou — 
Ven-csou 
Pu-csou . . . . . . 
A-moj 
Szva-tau 
K a n t o n 
Vu-csou 
Szam-sui 
Kong-mun . . . 
K iung-csou . . . 
Pa-khol 
liung-csou . . . 
Mengc ' 
Bzemao 

A t a r t o m á n y . 
ame lyben 

van 

S e n g - k i n g - , 
Csi-li . . . . . . 
S a n - t u n g . . . 
Bze-csuan . . . 
Hu-pé 

« « ... ... 
Kiang-l iszi . . . 
An-vei . . . . . . 
Kiang-szu ... 

' « 
« Cse-kiang —. 

• « Fu-kien 
« 

Kuang- tung 
e 

K u a n g - s z i . . . 
K u a n g - t u n g 

«. 
« « K u a n g - s z i . . . 

J ü n - n a n 
« 

Lakói-
n a k 

száma 

60.000 
950.000 

35.000 
110,000 

34,000 
73.000 

sooiooo 
55.000 
78,000 

150.000 
U0.000 
•105.(101 
500.001 
255,000 
700,000 
80.000 

050.000 
96.000 
32.000 

2.000.000 
50,000 
•1,006 
— 40.000 
20,000 
22.000 
12.000 
153300 

Behozatal 

ha ikuan 

1.641,415 
9.169,402 
3.685,050 

— 
— — 171,971 

5,800 
2.105 

— 852.785 
132.219,185 

— 705,751 
44,620 
1 2.2(10 

i. 342,107 
11.336.255 

9.441,305 
13.729,975 

1.368,983 
37,647 

170,128 
1.464,722 
2.656,724 

83.074 
2.394,028 

154,596 

Kivitel 

aelekben 

5.547.826 
10.192,495 

1.388,970 

— 
— — 3.421,233 
— 8,935 

t.490,254 
78.394,867 

— 64,624 

— 2.196 
4.304.814 
1.711.555 
3.322,278 

19.930.:;;,:; 
398.329 

660 
7.023 

1.778.715 
1.501,836 

25.873 
1.057,737 

31,378 

A külső kereskedelmi forgalommal karöltve 
jár a hajóforgalomnak a növekvése is. 1897. 
K.-i kikötőkbe érkezett és onnan távozott össze
sen 44,500 hajó 33.752,362 t. tartalommal; ezek 
közül volt 21,140 (21.891,043 t.) brit, 18,889 
(7.819,980 t.) K.-i, 1858 (1,658,094 t.) német, 653 
(660,707 t.) japáni, 333 (269,780 t.) amerikai és 
464 (423,122 t.) francia. 

A külső kereskedelmi forgalom emelkedése 
és az a haszon, amelyet ez a kormánynak nyújt, 
végre megtörte a K.-iaknak a vasutak ellen táp
lált makacs ellenszenvét. 1896. felállította a kor
mány a császári K.-i vasútépítő társaságot, 
amelynek feladatává lett gondoskodni arról, hogy 
ÉK. északi része a legjobb termőföldekkel a 
Hoang-ho és Jang-ce völgyeivel vasút által köt
tessék össze. 1897. megnyitották a Pekingből 
Tien-cinbe vezető 125 km. hossza vasúti vonalat; 
ugyanazon évben uyilt meg egész hosszában a 
Tien-cinből Ta-kun át a Mandsuria határára és 
onnan King-csau-fuba vezető vonal, amelyet ké
sőbben Muk denig és innen a nagy szibériai vas
úti vonalhoz akarnak elvezetni. A Sang-haiból 

Vu-Szuba épített, de azután beszüntetett vasúti 
vonal újbó! megnyílt. A franciák jogot nyertek 
a Tonkingban Lnng-szaiig vezető vasúti vona
lat a Kuang-hszi tartományban fekvő Lung-csauigr 
kiépíteni. A németek Kiau-csouból fognak vasuta
kat az ország beljebb fekvő részeibe építeni. 
1899. egyezett meg Oroszország Angliával oly 
értelemben, hogy ez utóbbi a Jang-ce völgyében, 
az előbbi pedig a K.-i nagy faltól É-ra fekvő vi
dékeken fog vasútépítési tevékenységet kifejteni 
ós e tekintetben egymás körébe beavatkozni nem 
fognak. V. ö. Los chemins de fer en Chine (Brüsz. 
szel 1896); Grum-Grzimaüo, Beschreibung einer 
Reise in Cliina, Petermanns Geographische Mo-
natshefte 1898 : Golquhoun, China in transforma-
tion (London 1898). L. alább Beresford lord mű
vét ós Sculfourt térképét. 

Szellemi műveltség. Bár a tanításra a K.-iak 
nagy gondot fordítanak és bár egyedül a tanulás, 
képesít a hivatalokra, K.-ban éppen az irás-oJ vasas-
nehézsége miatt sok az analfabéta. A 11 keleti 
tartományban a férfi lakosoknak 37 és a női la
kosoknak csak 2°, o-a tud olvasni. A régi vizsgá
lati rendszer még mindig fennáll; e szerint 10 
éves korában kezd a gyermek iskolába járni ós 
ha a Szia-hiót (amely 2 részből áll: a tudás forrá
sából és a folyóból, amely onnan kifolyik) tudja, 
oda bocsátják a klasszikusok tanulásához. Az 
első irodalmi vizsgálatot a Szin-eait (körülbelül 
az érettséginek felel meg) minden második évben 
tartják meg a kerületi székhelyeken, a másodl
kat (Ku-jon) csak a tartományi székhelyeken és-
a harmadikat (a doktorit, Cin-se) minden harma
dik évben Pekingben. Mindezen vizsgálatok csak 
a K.-i klasszikus irók ismeretének kipuhatolá-
sára irányulnak. Az idegenekkel való érintkezés, 
azonban új iskolák felállítását is szükségessé 
tette. Ezek közt a legfontosabb a Tung-ven-kuan 
Pekingben, amelyben az angol, francia, német és 
orosz nyelveken kivül matematikát, meteoroló
giát, kémiát, természetrajzot, anatómiát, fizioló
giát és az idegen nyelvek irodalmát K.-iakon kivül 
európai és amerikai tanárok tanítják. Kantonban 
ós Sanghaiban a vámkezelőség tart fenn hasonló 
iskolákat. Amisszionáriusoknakís vannak európai 
mintára szervezett iskoláik. De a legfontosabb át
alakulást magaaK.-i kormány ama tervének végre
hajtása fogja eszközölni, amely szerint É-i K.-ban 
több európai mintára megalakított iskolát fog 
fölállítani, Tien-cinben pedig egy egyetemet ala
pítani. 

Az európai műveltség elől a K.-iak annyira 
nem voltak képesek elzárkózni, hogy a közvéle
mény pressziója alatt a kormány már 1868. egy 
fordító-hivatalt állított föl, amelyben 1879-ig 
142 európai művet fordítottak le 378 kötetben ós 
adtak el 170,000 példányban. Az első európai 
könyvkereskedést 1896. Tien-cinben nyitották 
meg. Van négy meteorológiai állomás, két csil
lagvizsgáló. A Sun-paónak, Sanghaiban megje
lenő és a tengerentúli vidékeket ismertető újság
nak több mint 10,000 előfizetője van. Végül a 
K.-i kormány azzal is igyekszik az európai mű
veltséget terjeszteni, hogy a K.-i tanult ifjakat 
elküldi az európai országok ós intézmények ta
nulmán vozására. L. még Itulokhina- *-&x-

Amely szók a K betűben nincsenek meg, a C-ben keresendők! 
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Tör ténete. 
Belső történet. A szerencsétlen japáni há

ború befejezésekor (1895 máj.) a K.-i birodalom 
fölötte siralmas látványt nyújtott. Elvesztette a 
Korea felett gyakorolt fenhatóságot és Liau-
Tung félszigetét a fontos Port-Arthurral; Vei-
Haj-Vei erősséget japáni őrség szállotta meg a 
hadi sarc megfizetéséig, Pormoza szigetéről vég
leg kellett lemondania ós Japánnak azonfelül 200 
millió tael hadi sarcot fizetnie. A birodalom több 
tartományában felkelésre került; a Formozán 
levő őrség fellázadt, a főbb hivatalnokok és a 
hadvezérek tehetetlenségéről avagy romlottságá
ról lehullott a lepel s a morális kudarcot követte 
az anyagi bukás veszedelme. Az európai bankok 
csak a legsúlyosabb föltótelek ós nagy kiváltsá
gok biztosítása mellett voltak hajlandók kölcsönt 
nyújtani. Ily körülmények között bokros teendője 
akadt a kormánynak. Első feladatának tekin
tette a zendülések elnyomását és csak aztán fo
gott a sebek behegesztéséhez ós az immár elke
rülhetetlen szükségessé vált reformokhoz. Utób
biakról azonban az ultra-konzervativ rendszerhez 
hű özvegy császárné még hallani sem akart és 
azért a 15 évi gyámsági hatalmát elejtvén, foga
dott fiára, az ifjú sjó szándékú császárra (Kuang-
szu) ruházta át a kormányt, aki azután új taná
csosokat hivott maga mellé. Ezek között volt 
angol nyelvmestere, első sorban pedig Kang-Yu-
Vei miniszter (a régi reformpárt vezére, az agg 
Kung herceg, 1898 máj. 29. elhalt). Az új kor
mány azután merész kézzel megkezdő a refor
mokat. Másfél óv leforgása alatt hosszú sorát 
adta ki a császári rendeleteknek, melyek egytől 
egyig újításokra vonatkoztak. Új fő- és szakisko
lákat nyitott (katonai, tengerészeti, bányászati 
iskolák); észszerűbb vizsgákat rendelt el; a szám
feletti szentélyeket átadta közhasznú céloknak; 
a hadsereget reformálták, a vasutakat végre 
maga az állam kezdte építeni, mely határozattal 
a kormány az európai vállalkozók s a mögöttük 
álló államok versengésétől is megszabadult; sza
baddá nyilvánítottak több kikötőt, megkönnyí
tették a bányák kiaknázását ós a gazdasági meg 
ipari céloknak szolgáló gépek behozatalát. Euró
pai mintára kormánypárti lapokat alapítottak, 
sőt az ezeréves ősi udvari szertartásoktól is el 
mertek térni. 

Midőn Henrik porosz herceg 1898 máj. 15. Pe
kingben kihallgatáson volt, a császárral kezet 
fogott s mellette foglalt helyet s ami még nagyobb 
bámulatot keltett: kénytelenségből az özvegy 
császárné is fogadta látogatását. Aug. a kormány 
az európai divat célszerűségére figyelmeztette a 
tisztviselőket, a copf viselését pedig megszorí
totta. Ezt azonban a reakcionárius kamarilla 
már nem nézhette közönyösen s való igaz, hogy 
a bürokratikus tisztviselői kar, valamint a babo
nás és tudatlan, az idegen mintákra hozott refor
moktól idegenkedő alsó nép zöme is nyugtalan
kodott a lázas sietséggel hozott reformok miatt. 
Midőn a forrongás tetőpontra hágott, az özvegy 
császárné hivei segítségével a maga érdekében 
palotaforradalom és államcsíny útján 1898 szept. 
22-én az új rendszert megbuktatta. Szelid nyomás
sal rábírta a különben is gyönge fiatal császárt, 

hogy tanácsosait elbocsássa s a hatalmat megint 
neki átengedje. Az államcsíny sikerült. A ha
lálra ítélt Kuang-Yu-Vei (a reform-miniszteri 
nyakra-főre egy angol hadihajóra menekült, moly 
öt Japánba vitte, néhány társa fejével lakolt, 
maga a császár pedig szept. 23. kelt rendeletében 
arra szólitá fel alattvalóit, hogy példáját követve. 
az özvegy császárné előtt (ugy mint annak előtte] 
megint térdre boruljanak. Engedékenységével 
alighanem életét váltotta meg; ellenkező esetben 
a kamarilla eltette volna láb alól. Csak utóbb 
tűnt ki, hogy az államcsínyben Oroszországnak 
is volt része. Az orosz kormány egyáltalában 
nem látta szívesen a reformokat, molyok K. újjá
születésére vezethettek volna: Japán ellenben, 
mely egy megizmosodott K.-val vállvetve Orosz
ország és Angliával szemben fel akarta venni a 
harcot, mindenképen helyeselte az újításokat. 
Közvetlenül az államcsíny elkövetése előtt (aug.) 
Ito japáni miniszter járt Pekingben és támadó és 
védő szövetséggel kínálta meg K.-t, melynek ólo 
első sorban Oroszország ellen irányult volna. E 
hírre az orosz követ sem maradt tétlen s az öz
vegy császárnét ós pártját az államcsínyre ser
kentette. Egy hónappal később, okt. 4. a csá
szárné az összes reformokat egy tollvonással 
visszavonta és még a hivatalos sajtót is megszün
tette. A nép ós a tisztviselők nagyobb része öröm
mel üdvözölte a régi jó időkhöz való visszaté
rést. A régi rendszer oszlopai újra elfoglalták 
helyeiket. így Li-Hung-Csang is, akit azonban 
nemsokára miniszteri állásától felfüggesztettek 
s a Sárga folyó szabályozása végett San-tung 
tartományba küldöttek, ahonnan csak 1899 nov. 
térhetett vissza az udvarba, amidőn kereskedelmi 
miniszterré kinevezték. Helyette Yu-Tung ós Hin-
Yung-Yi mandarinok emelkedtek a csungli-já-
menban (államtanács) befolyásra, melynek elnö
kévé a császárné Hsu-Csing-Csenget (a volt szent
pétervári követet) szemelte ki. 

A várva-várt javulás azonban egyre késett. 
Reformokból az új rendszer egy óv lefolyása 
alatt mindössze kettőt léptetett életbe, igy elren
delte 1899 szept. a nemzeti gárda felállítását, 
azonfelül pedig behozta az általános honvédelmi 
kötelezettséget, egyelőre még csak elvben. Más
különben beszüntettek sok folyamatba vett köz
hasznú munkát. 1899 aug. p. oly szigorú föltételek
hez kötötték a bányák kiaknázásának jogát és 
módját, hogy a külföldi töke befektetését ezzel 
jóformán lehetetlenné tették. Rövid idő alatt más 
bajok is vonták magukra az udvar figyelmet. 
San-tung tartományban és Kanton tájékán a föl
kelők annyira elhatalmasodtak, mint a taiping-
zendülés napjaiban. Titkos, államellenes társula
tok ós szekták alakultak (mint p. a «hosszukardu 
testvérek;) s a «testvérek» szövetsége), kik mes
terség gyanánt űzték a rablást és gyilkosságot. 
Nemsokára az elnyomott nép elkeseredésében és 
tehetetlenségében az idegenok ellen fordult s kü
lönösen a keresztény hittérítőkön és vasúti mérnö
kökön töltó ki boszuját; fegyveres benszülött csa
patok pedig a németek ós angolok gyarmat-terü
letére rontottak be és valóságos -ostrom alá vet
ték az idegenek táborhelyeit. A kormány az 
udvarral együtt titkos rokonszenvvel kisérte és 
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kiséri e támadásokat, nem fontolván meg azt, 
hogy Anglia, Németország és Franciaország min
den egyes megölt hittéritőért ós katonáért busás 
bánatpénzt szokott követelni. És végül elemi csa
pásokban sem volt legújabban hiány, első sor
iján pestis-járványban és a nagy folyók rémsé
ges áradásaiban, melyek az ország legterméke
nyebb alföldjón emberben, állatban ós vagyon
ban kimondhatatlan kárt tettek. Összegezve a 
mondottakat, szembetűnik, hogy az ősrégi K. 
immár a lassú bomlás lejtőjére jutott; belső álla
potának képe feltünteti mindazokat a kóros tü
neteket, melyek az államok szervezetét, hacsak 
jókor nem orvosoltatnak, tönkre szokták tenni. 

Külügyi politika. Idegen hatalmak betelepe
dése. K. hanyatlását azonban nemcsak saját belső 
viszonyainak ziláltsága, hanem külső befolyások 
is mozdítják elő. A szerencsétlen japáni háború 
óta Oroszország, Anglia, Németország és Francia
ország, másodsorban pedig Japán, az amerikai 
Unió és Olaszország versenyt igyekeznekK. ter
mékeny tengermelléki tartományaiból minél na
gyobb területekre mint gyarmatokra szert tenni 
es a K.-val való kereskedésből minél nagyobb 
hasznot kaparítani. Az európai gyarmatosító álla
mok ezen tömeges és többnyire erőszakos jellegű 
betelepedése az európai sajtóban azt a benyomást 
keltette, mintha K. végleges felosztása már-már 
küszöbön állana. A mostani nemzedék azonban 
alig lesz e feldarabolásnak tanuja, mert K. rop
pant kiterjedése és SZÍVÓS életereje, lakóinak nagy 
száma s ezek babonával vegyült gyűlölete a kül
föld ellen mind megannyi biztosíték, hogy a meny-
nyei birodalom végleges feldarabolása ma még 
utópia. Ily értelemben nyilatkozott maga Salis-
bury angol miniszterelnök, aki nemcsak Angliától, 
hanem Oroszországtól is elvitatta azt az erőt, 
mely ily óriási feladat megoldására szükséges 
(1. alább). Másrészt azonban tagadhatatlan, hogy K. 
termékeny partvidékeinek katonai megszállása 
és gazdasági kiszipolyozása megnyitója a nagy 
birodalom feldarabolásának. 

1898 óta K.-ban orosz, angol, német és francia 
kiváltságos' érdekkörökről beszélhetünk; csak
hogy ezek körvonalai s kölcsönös határai még sok 
helyt ingadozók, sőt egymást szegélyezik. K.-nak 
tervszerű megszállása és gyöngltése egy újabb 
keleti kérdést támasztott, mely nem sokban kü
lönbözik a török birodalom sorsát magában fog
laló keleti kérdéstől. Mindkettőnek a megoldása 
véres harcok árán fog csupán végbemenni. 

Oroszország érdekkörébe esik jelenleg déli 
Mandsuria Liao-tung félszigettel és öblével. Az 
orosz követ (Pavlov) Japánnak minden erőlködése 
dacára keresztül tudta vinni, hogy a K.-i kor
mány (illetőleg Li-Hung-Csang) Port Arthur és 
Talien-Van kikötővárosokat Oroszországnak 25 
évre bérbe adja (1898 márc. 27. szerződés). Orosz
ország azt a további jogot is kikötötte magának, 
hogy a nagy szibériai vasúiból kiágazó szárny
vonalat építhet a két városhoz (vagyis a Pecsiii-
öböl mellékére) és még arra az Ígéretre is rávette 
K.-t, hogy a K.-i Mandsuriában építendő vas
utak építését és forgalmát kizárólag az orosz-
khinai keleti vasúttársaságra fogja bizni (minden
nemű más nemzetiségű vállalkozók kizárásával). 

Talien-Van-t az orosz kormány kezdet óta szabad 
kikötőnek szánta (már abból az okból is, hogy az 
angolok haragját csitítsa), Port Arthurt azonban 
hadi kikötőnek szemelte ki és ezért azonnal meg
erősítette és ágyukat vitetett oda. K. kikötötte 
ugyan, hogy fenhatóságát a bérbe adott terüle
ten is érvényesítheti; mindamellett e bérbeadás 
voltaképen végleges átengedéssel azonosnak ve
hető. A szerződés kivitele kezdetben több aka
dályba ütközött. Midőn a K.-i kormány küldöttje 
a Kirin és Port Arthur között építendő vasút ügyé
ben 1898 jul. a helyszínén megjelent, a lakosság 
azt s a mérnököket elűzte; de az oroszok a felkelést 
csakhamar elnyomták. Maga a vasút lázas siet
séggel épül, sőt Oroszország itt annyira meg
vetette lábát, hogy már Középső-K. ügyeibe is 
bele szól és Anglia követeléseit nem egy ízben 
kijátszotta. Japán pedig, mely K.-nak fegyveres 
segélyt igért, ha Oroszországgal dacol, mindeddig 
nem mert az oroszoknak hadat izenni, ámbátor 
Korea miatt is meggyült a baja az orosz szom
széddal. Újabban (1899 máj.) Oroszország az 
orosz-khinai bank nevében engedélyt kért, hogy 
San-Szi tartományon keresztül Sen-Szi tartomány 
fővárosába vasutat építhet, egyúttal azonban azt 
követelvén, hogy a K.-i kormány más társa
ságra ne ruházza át a koncessziót. Bárhogy dől is 
el ez a kérdés, Oroszország büszkén tokinthet 
vissza eddigi sikoreire. 1899 aug. 15. az orosz hi
vatalos lap a cárnak rendeletét közié, melyben 
a K.-i kormány előzékenységét dicséri és Talien-
Van-t szabad kikötőnek nyilatkoztatja ; végül pe
dig elrendeli, hogy annak közelében egy új várost 
(Dalnij) építsenek. Az államcsíny ó'tfl Oroszország 
befolyása ós tekintélye még jobbal* emelkedett, 
mint annak előtte. 

Nagy-Britannia nem maradhatott el Oroszor; -
szag mögött. Anglia érdekkörének közép- és súly
pontja a Jang-ce-Kiang termékeny völgye; amel
lett azonban«nyilt»kikötöketkövetelK.valameny-
nyi öblóben.Vei-Hai-Vei 1898 máj. 20- történt meg
szállásával nagyon is megközelítette az oroszok ér
dekkörét. B kikötőből (a Pecsili-öbölbenyiló «angol 
ablakból») farkasszemet néznek az angolok a túlsó 
oldalon Port Arthurt őrző oroszokkal. A K.-i kor
mány természetesen csak kénytelenségből adta 
át bérbe Vei-Hai-Veit az angoloknak, mert nem 
volt képes Japánnak a hadi sarcot kifizetni, az 
angol-német szindikátus pedig csakis akkor elő
legezett neki pénzt, ha Vei-Hai-Veit Angliának 
bérbe adja. A kölcsön fejében Anglia még Nan-
ning ós Sziang-Tan kikötővárosok megnyitását 
is követelte, amitől K. egyelőre idegenkedett. 
Funing és Vusung városok ellenben csakugyan 
megnyíltak az angol kalmárok előtt. Macdonald 
követ még más sikert is ért el: rábírta a K.-i kor
mányt, hogy a vámhivatal élére egy angolt állít
son ellenőrül, Hongkong vidékén pedig újabb 
területet szerzett honfitársainak. Az angol köz
vélemény egészen mámoros lett a sok jó hírtől, 
midőn egyszerre (jun. végén) keserű csalódásra 
ébredezett. Az angol Hongkong and Shangai Bank 
pénzkölcsön fejébenszerződésilegazta jogot kapta 
volt a K.-i kormánytól, hogy Pekingtől északra, 
Saii-Haik-Kuan városától Niucsvangba (a Pecsili-
öböl mellékére) vasutat építhet. Ez ellen azon-
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ban az orosz követ oly erélyes hangon tiltako
zott, hogy a pekingi udvar a már aláirt szerző
dóst felbontotta, sőt még azt is megígérte, hogy 
a tervezett vasutat még zálog gyanánt sem fogja 
átengedni más idegen banknak v. hatalomnak. 
Kitűnt tehát, hogy Oroszország semmi áron sem 
tűr a saját érdekkörében idegen befolyást. Anglia 
kezdetben komolyan vette a dolgot. Azt tudatta 
K.-val, hogy ahányszor őt idegen hatalom az 
angoloknak adott kedvezményekért meg akarja 
támadni, mindannyiszor számíthat Anglia segé
lyére (Curzon külügyi államtitkár beszéde a par
lamentben 1898 aug. 1.). De az orosz követ 
ugyanezt ígérte a pekingi udvarnak, mely mégis 
inkább Oroszországtól tartott, mintsem Angliától s 
ez okból a vasútépítés kérdésében Angliának nem 
engedett, sőt a Kanton ós Hankou között tervezett 
fontos vonal építését is egy belga konzorciumra 
bizta. Alkalmasint nem a véletlen játéka, hogy 
nemsokára (1899 tavaszán) nemcsak fegyveres 
bandák, hanem K.-i tüzérkatonák intéztek Hong
kong táján támadást az angolok ellen. Mindezek 
a tapasztalatok (s a már elkerülhetetlen transz-
váli háború) engedékenységre intették Nagy-
Britanniát, mely most (1899 ápr.) a békejobbot 
nyújtotta az oroszoknak. Az ápr. 29. kötött szer
ződésben Oroszország arra kötelező magát, hogy 
a Jang-ce-Kiang vidékén, szóval az angol ha
talmi körben sem a maga, sem más állam nevé
ben nem fog vasúti engedélyért folyamodni. 
Ugyanerre kötelezte magát Anglia is a nagy 
K.-i faltól északra fekvő orosz érdekkörre vonat
kozólag. A szerződés bevezető szavaiban pedig 
mind a két nagyhatalom ország-világnak azt 
hirdeti, hogy egyedüli céljuk: «K függetlensé
gének megóvása és biztosítása» ; a záradókban 
pedig arra irányítják figyelmüket, hogy a niu-
osvangi vasút kiépítéséből származható viszályok
nak elejét vegyék. Máj. 18. Salisbury miniszter
elnök azt mondotta a felsőházban, hogy sem An
glia, sem más hatalom nem kívánja K. feldara
bolását ; szerinte egy európai állam som volna 
képes ily roppant távolságra 400 millió embert 
akaratuk ellenére kormányozni. Anglia ezért 
rajta lesz, hogy K. fenmaradására ügyeljen. Máj. 
egy angol-német szindikátus 7.400,000 sterling-
fontra rúgó 5°/o-os kölcsönt előlegezett K-nak, 
még pedig a Tien-Cin és Csing-Kiang közötti 
vasútra szóló koncesszió fejében ; az új vasút fele 
részben az angolok, felerészben a németek ellenőr
zése alatt fog állani. E közben az angol nagykeres
kedők sem maradtak veszteg • kiküldték Beres-
ford lordot, hogy a helyszínén szerezzen tapaszta
lást a K.-i ipar és kereskedésről. Beresford ennek 
eleget is tett és hatalmas munkában számolt be 
a látottakról. Délkeleti K.-ban az angol kereske
delem újabban csakugyan hatalmas lendületnek 
indult, és nemcsak hadi hajók, hanem kereske
delmi hajók is egyre feljárnak Nankingig, sőt 
Hankouig. Brodrick államtitkárnak jun. 9-iki be
szédéből következtetve: Anglia nem fogja meg
engedni, hogy K. a Jang-ce-Kiang-medencét kör
nyező tartományokat bárkinek is bérbe adja 
avagy elzálogosítsa, angol tőkepénzesek pedig a 
Birmába tervezett vasúti vonalra engedélyt fognak 
kérni. Egyébiránt pedig Anglia «nyilt ajtókat» 

keres kereskedő, népe számára és rajta lesz, 
hogy K. minél több kikötőt nyilvánítson sza
bad kikötőnek. 

Németország még 1897 nov. 14-én, illetőleg 
dec. 3. szállottá meg Diedrichs tengernagy sze
mélyében Kiao-cmu kikötőt és környékét, San-
tung tartomány kapuját. Két német hittérítő meg
öletése szolgált e megszállásra űrügy gyanánt. 
1898 ápr. 27. pedig II. Vilmos császár rendeletet 
bocsátott ki, melyben a német katonaság és ten
gerészeti csapatok által megszállt területet biro
dalmi védterületuok nyilvánította, melyet azután 
a kormányzóvá kinevezett Rosendahl kapitány 
ós tisztviselői gondjaira bízott. Időközben a pe
kingi kormány megbarátkozott a bérbeadás tervé
vel s 1898 mára 6. a németek által elfoglalt terü
letet (összesen 50 km2-t) 90 évre csakugyan bérbe 
adta nekik, sőt ezen időre í'enhatósági jogairól is 
lemondott. Máj. 5. érkezett Kiao-csouba Henrik 
porosz herceg, hogy az új szerzeményről saját 
szemeivel meggyőződjön és a szükséges intézke
déseket megtegye. Azután Pekingbe indult, ahol 
máj. 15. a császár és az özvegy császárné által 
kihallgatáson fogadtatott. Szept. 2. nyilvánítot
ták a németek Kiao-csout szabad kikötőnek (az 
új gyarmat lendületéről 1. Kiao-csou). A benszü-
löttek ellenszenve azonban itt is sok akadályt 
gördít az európaiak útjába ; fegyveres csapatok 
már több ízben megtámadták a német telepit-
vényeseket és katonákat, amiért a német kor
mányzó mindannyiszor, így 1899 ápr. is véres 
elégtételt vett a khinaiakon, a fölkelők tanyáját 
pedig, köztük Icsau városát meg is szállotta. 
Máj. Heyking német követ befejezettnek jelen
tette az ügyet s a béke zálogául a fekete sas-
rendet nyújtotta át a K.-i császárnak, az özvegy 
császárnénak pedig Berlinben készült remek vá
zákkal kedveskedett. Tartós nyugalomról azon
ban ez idő szerint még nem lehet szó ; bizonyítja 
ezt az 1899 nov. kitört mozgalom, mely különö
sen a német hittérítők ellen irányul. 

Franciaország. Aháromfelsorolt nagyhatalom 
babérai Franciaországot sem engedték nyugodni. 
Kárpótlásul az azoknak átengedett területekért 
1898 márc. 17. azt követelte a kormánytól, hogy a 
déli, Indo-Khinával többé-kevósbbé szomszédos 
tartományokat: Jünnant, Kvangszit, Kveitcsout 
és Kvangtungot, szintúgy Hainan szigetét soha 
idegen állam fenhatósága alá nem fogja helyezni. 
Ezenfelül bérbe akarta venni Kuang-csout és kör
nyékét (Leicsou félszigetén), még pedig oly fel
tételek alapján, amilyenek mellett a németek 
Kiao-csout kapták. Vasúti koncessziókat is köve
telt, végül pedig azt kívánta, hogy a K.-i fő 
postahivatal élére egy francia állíttassók. Míg a 
pekingi udvar habozott, a franciák cselekedtek, 
1898 ápr. 22-én kitűzték Kuang-csou öbölben a 
francia lobogót; azután oly szerződést csikartak 
ki a pekingi kormánytól, melynek értelmében 
Tonkingból, Hanoi s Langson felől Lung-csou K.-i 
határvárosba s innen folytatólag Nanningig, eset
leg a parti Lien-csouig vasutat építhetnek. Ezzel 
ugyan egyrészt megközelítik az angolok érdekkü-
rét,a Szikiang'alsó folyásat,másrészt azonban kér
déses, vájjon a rendkívül hegyesés gyér lakosságú 
Jünnanban épülő vasutak fognak-e nekik jövedel-
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met hajtani ? A franciák végül a déli tartományok
ban többrendbeli bánya-monopoliumot biztosítot
tak maguknak, 1898 máj. pedig egy megölt hitté
rítő fejében rengeteg összegetésiijabb vasúti kon
cessziót követeltek. Jul. a «fekete zászlók»-kal 
(l.o.) és annamitákkal szövetkezett K.-ifölkolőkkel 
gyűlt meg a bajuk Lien-csou félszigetén. Július 
végén a francia követ vétóját jelentette be a 
K.-i kormánynak azon vasúti engedélyre vonat
kozólag, melyet egy angol konzorcium kért a 
Kaulung és Kanton közötti vasútvonal építésére. 
Tiltakozását azzal indokolta, hogy Kuang-tung 
tartomány a francia érdekkörbe esik. Az év vé
gén a francia képviselőház 270 millió frankot 
szavazott meg az említett határvidéki vasúti vo
nalak kiépítésére. 1899 szept. 15. pedig a francia 
és K.-i kormány újabb szerződésre léptek, mely
nek értelmében a két állam három év alatt ki
építi a Lung-csoutól Nanningra vezető vasutat. 
A költségek egy részét (3.100,000 taelt) K., a 
többit Franciaország fedezi. A vonalat francia 
mérnökök építik s az építő anyagot is Francia
ország szolgáltatja. 1899 nov. a felbőszült nép 
Kuang-csou-vanban két francia tisztet koncolt 
fel, ami Courrejolles tengernagynak arra szolgál
tatott alkalmat, hogy több falvat megszánjon és 
ezek átengedése fejében alkudozásokat folytasr 
son a pekingi kormánynyal. 

Belgium. II. Lipót király egyik kedves ter
vének megfelelően 1898-ban konzorcium alakult 
belga tőkepénzesekből, mely a K.-i kormánynak 
még abban az évben 4 millió fontot kölcsönzött, 
minek fejében (az angolok tiltakozása dacára) 
engedélyt kapott a Lukau (azaz Peking) és a 
Jang-ce-kiang mellékén fekvő Hankou közötti 
2000 km. hosszú vasút kiépítésére, mely nagyon 
jövedelmezőnek ígérkezik. Hankouban pedig te
rületet kapott, melyen kereskedelmi raktárakat 
és kaszárnyát építhet belga védcsapatok elhelye
zésére. A belgák azonfelül Hankou és Kanton 
között is akarnak vasutat építeni. Antwerpenben 
nagy hajótársulat alakult, mely feladatává tette, 
K. piacait a virágzó belga gyáripar cikkei szá
mára hozzáférhetővé tenni. II. Lipót hadi hajóraj 
építését is tervezi, e terv kivitele azonban egy
előre a zűrzavaros parlamentáris helyzet miatt 
még nem lehetséges. 

Olaszország. Legrosszabbul járt a legifjabb 
európai nagyhatalom. Elkésve jelentkezett s mit-
sem kapott. Az afrikai eritreai gyarmatban szen
vedett veszteségekért a távol Keleten akarta ma
gát kárpótolni. 1899 máre. 1. tehát az olasz követ 
a Szanmun-öböl és 3 közeli sziget átengedését kö
vetelte a csungli-janien-től, hogy ott kőszénállo
mást létesíthessen. (A Szanmun-öböl Cse-kiang tar
tományban. Ningpótól délre fekszik.) Azonfelül 
pedig azt a jogot követelte, hogy a Szanmun-
öböltől a Pajang-tóig vasutat építhessen és a kör
nyéken bányákat nyithasson. Ez alkalommal azon
ban a pekingi kormány nem engedett, mi azután 
Canevaro olasz külügyminiszter bukását vonta 
maga után. Utóda Visconti-Venosta (1899 aug.) 
Raggi Salvagót küldte renkivüli követ minőségé
bon Pekingbe, hogy a Szanmun-öböl helyett más 
öböl vagy kikötő átengedésére bírja rá a csungli-
jament, ami azonban még eddig nem teljesült. 

Japán megkapta ugyan a szimonoszeki béke
kötés értelmében Formoza szigetét, de Voi-Hai-
Veiből a hadi sarc lefizetése után (1898 máj. 24.) 
vissza kellett vonni a várőrséget, mire azonnal 
az angolok szállásolták be magukat e fontos he
lyen. Azóta Japán mindössze öt kikötőváros mel
lett nyort kisebb területet kereskedelmi céljaira. 
Befolyása orősen megcsappant. 

Legújabban az Északamerikai Egyesült-Ál
lamok is igényt emeltek kőszénállomás szer
zésére, még pedig Csili tartomány partján. Mióta 
az amerikai Unió a Filippi-szigetekén megvetette 
lábát, jelentősége a keletázsiai vizekben is elő
térbe lépett. 1899 nov. a khinai követ Washing
tonban azzal a kérelemmel fordult Mac Kinley 
kormányához, hogy az Unió K.-nalr tervezett fel
osztása ellen befolyását latba vesse és K.-t a kül
földi hatalmak kajánságával szemben morális 
támogatásban részesítse. Egynehány kikötő át
engedése és kereskedelmi kiváltságok osztoga
tása nélkül az Unió aligha fogja meghallgatni 
K. kérelmét. 

Végül felemlítendő, hogy az 1898. delegációk 
egybehivásakor hire járt, hogy Ausztria s Ma
gyarország is részt követel K. partvidékéből, de 
a hírt hivatalosan csakhamar megcáfolták. 

Irodalom. Colquhoun, China in transformatíon, London. 
1898 ; Giles, A Chinese bíographical dictionary, u. o. 1898 ; 
Allan J., Vnder the dragon tlag. Chino-Japanese war, u. o. 
1898 ; Douglas H. K., China, u. o. 1898 ; Norman H, The 
peoples and pulitics of Far East, u. o. 1899 ; Gorst H. E., China, 
u. o. 1899. Chirol. The Far Eastern question, London 1891!; 
Curzon. Problems of the Far East, u. o. 1896: Gundry, 
China. Pást and present, 1895; Mac Gowan, Pictures of 
Southern China, London 1897; Obrutschew, Aus China, 189U; 
Scott, Twenty-six years of missionary workin China, u. o. 
1897; Brandt, Aus d. Lande d. Zopfes, Lipcse 1894; u. a., 
Sittenbilder aus China; Zi, Pratique desexamens littéraires 
en Chine, Sanghaj 1894: Benko, Die Reise S. M. Schiffes 
Zrínyi nach Ost-Asien. '1894; Cordier, Bibliotheca Sinica, 
amely 1894-ig terjed ; Suppan, Chinas Aussenhandel, Peter-
manns Geogr. Mitteilungen, 44. köt., 1898; Brandt M., 
China und seine Handelsbeziehungen zum Ausland, Berlin 
1899: Sculfort L., Carte industrielle de Chine, Paris 1899; 
La Mission Lyonnaise d'exploration commerciale en Chine, 
u. o. 1898; Beresford, The break of China. Account of the 
present commerce, currency etc, London 1899; Thomson, 
Through China v-ith a camera, u. o. 1898; Ruhstrat, Aus 
dem Land der Mitte, Berlin 1899: Cordier, Les études chi-
noises 1895—98, Lejda 1898: Bretschneider, Map of China, 
London 1890; Douglas E., China, u. o. 1899: Prince Henri 
d'Orléans, Du Tonkin aux Indes, Paris 1898; Oppert E., 
Ostasiatische Wanderungen, Stuttgart 1898: Goldmann P., 
Ein Sommer in China, 2 köt., Majna m. Frankfurt 1899: 
Little A., Intimate China: The Chinese as I have seen 
theni, London 1899: Norman H., The peoples and politics 
of Far East, u. o. 1899: Matignon J., Superstition, crime 
et misére en Chine, Paris 1899 ; Little A., Intimate Chine, 
Philadelphia 1899: Smith Artúr, Der Spiegel des chines. 
Volkícharakters, Würzburg 1899. • M. 1,. 

Khnopff Nándor, belga festő, szül. Grember-
genben 1858. Brüggében Mellerynek, Parisban 
Leféburenek volt tanítványa, de főleg Moreau 
Gusztáv hatása alatt állott. Legsikerültebb képei: 
a Válság (1881); Lawn-tennist játszó leányok; 
Szent Antal kísértése ; Angyal és állat; Tájkép 
Fosset környékéről; Tömjén (egy gyönyörű dóm
ban ülő nő, mely egy ereklyetartóra tekint); Feny
vesek (= a természet dómja). Mindkettő allegó
ria. Valamennyiben egészen modern «dekadens» 
irányt követ; ala kja i tisztán szellemi életet élnék. 
Finom, gyöngéd női képmásokat is festett. 

Khorasszán-szönyeg, teve- és kecskeszőrből 
Khorasszánbán készül. 
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Khorazin, galileabeli hely, nem messze Ka-
pemaumtól, hol Krisztus csudákat tett, anélkül, 
hogy benne hittek volna. Most Keraze romjai 
vannak ott. 

Khorremabad, Lurisztán persa tartomány fő
városa, a Kesgán folyó mellett, magános sziklán 
épült várral s mintegy 5000 lak. 

Ehulm, régebben önálló khánság, 1850 óta 
Afganisztántól függő turáni vidék, Balch és Kun-
dusz közt, mintegy 300,000 lak. A K. folyó a Kara-
Koh-hegysógnek 3100 m.-nyi magas, Hara-Kotal 
nevű hágóján, mintegy 80 km.-nyire Bamiantól 
ered; a sikságra kilépvén, számos öntöző-csatorna 
vezeti le vizeit ós ezért csak gyéren éri el az Amu-
darját. Ahol a folyó a hegységet elhagyja, épült 
a vidék fővárosa, Taskurgan, szabályosan épült, 
csatornáktól átszelt város, mintegy 10,000 lak. és 
látogatott bazárokkal. 

Khvárizmi Mohammed b. Músza, al, arab ma
tematikus, a IX. sz. elején al Má'mum kalifa ural
kodása alatt. Algebr v. almukabala c. müve az 
egyenletek rendezésével és megoldásával, geo
metriával ós az öröklési jogra vonatkozó számí
tásokkal foglalkozik. Címének első szavából, mely 
helyreállítást (restauratio) jelent, keletkezett az 
algebra neve. Irt egy számtant is. Ezt csak latin 
fordításban ismerjük, mely igy kezdődik: Dixit 
Algorithmi. A szerző nevének további átalakításá
ból keletkezett az algoritmus szó, melyen gépies 
számítási eljárást értünk. KÜKSCH. 

Kiadatás (IV. k.). Magyarország újabban a 
svájci szövetséggel 1896 márc. 10. kötött szerző
dést a bűntettesek K.-a iránt, melyet az 1896. 
XXXIV. t.-c iktatott törvénybe. B szerződés fő
leg abban különbözik a Magyarország által más 
államokkal kötött hasonnemü szerződésektől, 
hogy a svájci szövetség az u. n. merénylett zá
radékot nem volt hajlandó a szerződésbe fel
venni. Ez utóbbinak lényege az, hogy az államfő, 
ennek családtagjai élete ellen irányuló bűncse
lekmény sem politikai, sem azzal kapcsolatos 
büntetendő cselekménynek nem tekintetik s igy 
minden esetben kiadható. A svájci szövetség ez
zel szemben csak ama megközelítő intézkedés 
felvételére volt hajlandó, mely szerint, ha azon 
tett, melyért a K.-t kérik, lényegileg közönséges 
büntetendő cselekmény, akkor K.-nak helye lesz, 
még ha a tettes politikai indokra v. colra hivat
koznék is. Ugyancsak 1896. cikkelyeztetett be 
(XXX. t.-c.) az Uruguajjal 1887 jun. 25. Monte-
videóban a közönséges bűntettesek kölcsönös K.-a 
iránt kötött államszerződós. 

A K. feltételeire és az eljárásra nézve a bün
tető perrendtartás szerint első sorban a nemzet
közi szerződések, ezek hiányában a viszonosság 
irányadó, a büntető porrendtartás rendelkezésűi 
csak annyiban, amennyiben az előzőktől el nem 
térnek. A büntető perrendtartás subsidiarius in
tézkedései a következők: Ha külföldön tartózkodó 
egyént oly bűncselekmény terhel, mely miatt K.-
nak helye van, az illetékes bíróság elfogató paran
csot v. nyomozólevelet bocsát ki, amennyiben pe
dig vádhatározatot vagy bűnösséget megállapító 
ítéletet hozott, ennek jogerőre emelkedését be
várja, szükség esetében a jogerőre emelkedés 
előtt elfogató parancsot bocsát ki és a királyi 
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ügyészség meghallgatása után a K. szüksége és 
kieszközölhetése tárgyában határoz. Azután a 
megfelelő esetekben a K. kieszközlése végett az 
igazságügyi miniszterhez jelentést tesz ós ahhoz 
a távollevő szemólyleirását, továbbá az ellene 
kibocsátott elfogató parancsnak, nyomozólevél
nek, jogerős vádhatározatnak vagy Ítéletnek hi
teles kiadványát csatolja. A felterjesztett hatá
rozatnak vagy azok egyikének tartalmaznia kell 
a távollevő bűncselekményének tüzetes megjelö
lését, valamint a büntető törvény ama szaka
szainak idézését és teljes szövegét, melyek e 
bűncselekmény minősítését ós büntetését meg
állapítják. 

Ha külföldi hatóság kéri a K.-t, a fentieknek 
megfelelő határozat csatolása mellett, a kiadatni 
kért egyén letartóztatandó és még biztosíték mel
lett sem helyezhető szabadlábra. A K. kérdésében 
az igazságügyminiszter határoz, miután az ille
tékes törvényszék az ügyészséget ós a kiadatni 
kért egyént nyilvános ülésben meghallgatta, v. 

Kiállítások (X. k.). Egyike a legnagyobb sza
bású K.-nak az utóbbi években a chicagói világ
kiállítás volt, amely 1893 máj. 1-től ugyanez év 
október végóig tartott (1. Chicagói kiállítás, IV. k. 
312.old.). E nagyszabású kiállítás után számos ki
állítást rendeztek és pedig első sorban az európai 
államokban, de a tengerentúlon is. E K.-nak leg
nagyobb része azonban tisztán nemzeti avagy 
helyi jellegű volt s rendszerint az ipari avagy 
mezőgazdasági .ismeretek mezejére szorítkozott. 
Mindjárt a chicagói kiállítás berekesztése után 
sikerült San Francisco városának a chicagói ki
állítók jelentékeny részét megnyernie s ily módon 
egy téli kiállítást rendeznie. 

1894. egész sorozata a K.-nak létesült. Igy 
Egyiptomban Alexandria először lépett a világ 
elé művészeti és iparkiállításával. Santiago Chile
ben 1894—95 telén rendezett a belföldi metallur
giából és bányaiparból kiállítást. Ugyanez évben 
rendeztek kiállítást Lembergben is. A nizsnij-
novgorodi kiállítás eddigelé a legnagyobb szabásu 
kiállítása Oroszországnak, 84 ha. területen épült 
fel. Volt összesen 172 épülete, köztük 55 állami 
épülőt, 113,750 m2 alapterülettel, aminthogy az 
egész kiállítás hatásos állami támogatásnak kö
szönhette létrejöttét. Maga az építési terv, mely 
szerint ez a számos épület egy 35,000 m2 alapzata 
főépület körül csoportosult, elég kedvező benyo
mást tett, a kivitelben azonban ugy az áttekint
hetőség, mint az építészeti egység veszendőbe 
ment. Nevezetesebb egyes épületek: a szépmüve-
szetek palotája, Közép-Ázsia, valamint az orosz-
persa kereskedelem épülete, a gépcsarnok, Szi
béria s az orosz-kbinai-japán kereskedelem épü
lete, a császári család épülete, végre a kiachtai 
teakereskedők társaságának művészeti szempont
ból különösen sikerült pavillonja. Az összeköttetés 
a várossal kényelmes, a személyforgalmat a ki
állítás területén elektromos vasút eszközölte. Ugy 
az említett lembergi, mint a nizsnij-novgorodi 
kiállítás, valamint az Erfurtban rendezett ttirin-
giai iparkiállítás tisztán nemzeti, azaz helyi jel
legűek voltak, mig az u. n. madridi világkiállítás, 
a velencei nemzetközi kiállítás, végre a népélel
mezés, szegényápolás ós életmentés nemzetközi 
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kiállítása Bécsben és Drezdában internacionális 
joliegüket nem tudták eléggé érvényre juttatni. 

Az 1895. év csak egy fontosabb nemzetközi ki
állítást tud felmutatni: a higiénikus kiállítást 
Parisban. Ellenben 1896. számos jelentékeny ki
állítás jött létre. Ezek közt volt a berlini iparki
állítás. Eleinte világkiállítást terveztek, ez azon
ban több okból csak terv maradt. Az összes hozzá
tartozókkal mintegy 100 ha. területre terjedt ki, 
az Oberspree mellett fekvő treptowi parkban. A 
főépület 40,000 m! területet foglalt el. A közle
kedés ugy a kiállítás területén, mint a várossal 
jó volt. A kiállítási főépületek művészi kivitelűek 
s a magánépületek közt is több kiváló volt. A 
pénzügyi eredmény kedvezőtlennek mondható. 
A kiállítást 7 millió személy látogatta. Ugyan
ezen időben jött létre Nürnbergben a bajor ipar
kiállítás, amelyet a bajor iparmű zeum hozott létre. 
A kiállítási terület 162,500 m2, amelyből43,000 m2 

esik a főépületre. A tárgyak nem szakok szerint 
voltak rendezve, hanem az ország 8 kerülete sze-
rint.Ugyanezen évre esik a budapesti millenniumi 
kiállítás (1. Millennium, XII. k. 670. old.). Az em
lítettekhez sorakoznak a strassburgi iparkiállí
tás, mely mintegy 22 ha.-ra terjedt ki, továbbá a 
lübecki kereskedelmi és iparkiállítás, a königs-
bergi északkeletnémet iparkiállítás, az inns
brucki nevelésügyi, egészségügyi és sportkiállí
tás, az általános kertészeti kiállítás Hamburg
ban, mintegy 18'5 ha. területen, a svájci országos 
kiállítás Genfben, melynek épületei többnyire fan
tasztikus, festői modorban épültek, végül a mo
dern tönyv nemzetközi kiállítása Parisban. — 
Ezen év európánkivüli kiállításai közül említen
dők: az atlantai gyapotipar-kiállítás Georgia 
északamerikai államban, valamint a nemzetközi 
kiállítás Mexikó városában és Montrealban. 

Az 1897. év inkább kiállításainak számával, 
mint azoknak nagyságával avagy jelentőségével 
tűnik ki. Hamburgban volt egy mezőgazdasági 
vándorkiállítás nemzeti jelleggel, ahol is idegen 
gyártmányok csupán bizonyos irányokban fogad
tattak el. Boroszlóban volt nemzetközi gépvásár, 
Firenzében kertészeti kiállítás, Oarcassoneban 
szőllészeti, földmivelési, ipar-és művészeti kiállí
tás, Budapesten művészeti kiállítás, Bodenbach-
ban iparkiállítás, Prágában gép- és mótorkiállí-
tás, Stuttgartban szállodás- és vendéglős-kiállítás, 
Triesztben bor-, Varsóban könyvkötészeti kiállí
tás, Drezdában művészeti kiállítás, Hágában 
mezőgazdasági kiállítás, Kijevben mezőgazda
sági és iparkiállítás. Bulgáriában is több mező
gazdasági kiállítás tartatott. Stockholmban mű
vészeti és-iparkiállítás. A fő iparcsarnok, amely 
16,000 m* területre terjedt ki, egészen fából ké
szült s csaknem 100 méter magas kupolával volt 
befedve. Lipcseijén máj.-tól okt.-ig a szász-türin-
giai iparkiállítás állott külön o célra készített te
repen. Különösen gépkiállítása volt kiváló. A ki
állítási terület 40 ha.-ra terjedt ki. A forgalmat 
itt is elektromos vasút közvetítette. 

Nemzetközi K. nyíltak meg Arcachon-sur-
Bainsben és Brüsszelben. Az óceánon túl Guate
mala középamerikai kiállításra határozta el ma
gát. 1898. Bergenben nagy nemzetközi halászati 
kiállítás, Münchenben erő- és munkagépek kiállí

tása, valamint művészeti és iparkiállítás, Torinó
ban általános olasz iparkiállítás, Omahában, Ne-
braska É .-amerikai államban nemzetközi kiállítás. 
Mindezek azonban kisebb jelentőségűek az 1900-ra 
tervezett párisi világkiállításhoz mérve, amelyre 
úgyszólván a föld összes népei készülnek. 

Magyarországon 1899. az országos gazdasági 
egyesület vezetése mellett szept. 3—10. mező
gazdasági kiállítás volt Szegeden (1. o.). Helyi ipar-
kiállltás volt aug. 26—szept. 17. Pozsonyban s 
még előbb máj.-ban nemzetköziacetilén ,veleegyütt 
házi-ipari kiállítás Budapesten és ugyanakkor 
helyi iparkiállitás Fiúméban. 

Kiangcsau (Kiungesu) Hainan (VIII. k.) fővá
rosa. 

Kiau-csou, 1. San-tung khinai tartomány Lai-
csou-fu nevű kerületében fekvő mintegy 2000 
éves város, a róla elnevezett öböl közelében, San-
tung félszigeten, mintegy 100,000 lak., nyers se
lyem-és szalmafonat-kereskedessel. — 2. K., öböl, 
illetőleg kikötő a khinai San-tung tartomány dél
keleti partvidékét alkotó félszigetnél, csaknem 
egyenlő távolságban Sang-haitól, Cse-mulpótól és 
Tien-cintől. A kikötővárost, mivel két keresztény 
hittérítő megöletésoért elégtételt nem nyertek, 
1897 dec. német csapatok megszállották. Későb
ben, 1898 márc. 6. a németek a khinai kormány
nyal szerződóst kötöttek, amely szerint a német 
birodalom 99 évre bérbe kapja K. öblöt és a mel
lette fekvő szárazföldet, fenhatósága alá veheti 
a bérbe kapott föld körül 50 km.-nyi szélességben 
fekvő vidéket, jogot nyer San-tung tartományban 
vasutak építésére ós a tartomány bányáinak meg-
mívelésére.A bérbe vett terület magában foglalja: 
a) K- öblét oly terjedelemben, amint az áradás 
idejében van ; b) az öböl bejáratánál fekvő Lung-
kszian és Tuei-lei-kiao félszigetet és az öbölbe 
benyúló Csin-szao vagyis Pao-lao félszigetet; r) a 
To-lo-san, Csao-lien-tau ós Ka-ti-mi-an szigetek 
által határolt területen belül fekvő szigeteket, 
amelyek közül Tipo-szan-tos a legnagyobb ; ösz-
szesen 920 km2-nyi területet, amiből a száraz
földre csak 370 esik. A német fenhatóság alá eső 
terület, ahol a khinai kormány csak a németek 
beleegyezése mellett gyakorolhat felségi jogokat, 
7100 km2 területű. K. öbölnek jó horgonyozásra 
alkalmas feneke, elég jó bejárata van; télen csak 
a sekélyebb helyeken fagy be ; környékének ég
hajlata egészséges. A németek, miután K. öblét 
és környékét megszállották. Henrik porosz her
ceg parancsnoksága alatt annak védelmére erő
döket, dokkokat építettek és minden lehetőt meg
tettek, hogy minden időben biztos menedéket 
nyújtó kikötővé legyen. E célra mostanáig (1899) 
már legalább 30 millió márkát költöttek el. V. ö, 
Bichthofen P., Schantung und seine Eingangs-
pforte Kiautschou (Berlin 1898); Hesse- Wartegg, 
China und Japán (Lipcse 1897); Schumacher R., 
K. n. die ostasiatische Prage (Berlin 1898); Has-
senstein, Karte der Provinz K., Schantung mit 
dem deutschen Schutzgebiot 1:650,000 (Gótba 
1899). ~ZIK. 

Kiburg, 1. Kyburg. 
Kiderlen-Wachter Alfréd, porosz államférfi, 

szül. Stuttgartban 1852 jul. 10., részt vett mint 
önkéntes az 1870. francia háborúban s 1872— 
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1876-ig Tíibingában, Lipcsében és Strassburgban. 
jogot tanult, 1879. belépett a külügyi hivatalba, 
1881—84. a szentpétervári, 1884—86. a párisi 
követségnél t i tkár volt, 1887. pedig mint követ
ségi tanácsos Konstantinápolyba ment. 1888. 
II. Vilmos császár kíséretében megfordult Szt.-
Pótervárott, Stockholmban és Kopenhágában s 
ezentúl a külügyi hivatal képviseletében elkí
sérte a császárt északeurópai, itáliai és angol
országi útjában. 1888—94-ig mint előadó taná
csos működött a külügyi hivatal politikai osz
tályában, 1894. követté nevezték ki Hamburgba, 

1895. pedig titkos tanácsossá s teljhatalmú mi
niszterré és követté Kopenhágába. o. J. 

Kiefer Frigyes, német politikus, megli. Prei-
burgban (Breísgau) 1895 szept. 2. 

Kiegészítő színek, 1. Látás (XI. k. 274. old.) 
és Színek (XV. k.). 

Kiegyenlítő verseny, a versenysport minden 
ágában egyaránt előforduló lianclicap (IX. k.) rit
kábban használt magyar elnevezése. 

Kiél, porosz város, ds95) 85,666 lak., 1895. a 
tengerész-rokkantak házát nyitották meg. 1895 
jun. 20. az összes európai tengeri hatalmak kép
viselőinek jelenlétében II. Vilmos császár meg

nyitotta az észak-keleti csatornát (1. Vilmos csá
szár-csatorna, XVI. k.). 1896. Vilmos császár 
lovasszobrát (Bruettől) és Loewe zeneszerzőnek, 
1897. pedig Bismarcknak szobrát leplezték le. 

Kielégítési sorrend, a végrehajtási eljárás
ban annak megállapítása, hogy a felosztás alá 
kerülő összegből kit milyen sorrendben s mennyi 
illet meg. A K. megállapításánál a találkozó zá
logjogok gyengébb vagy orősebb voltát kell elbí
rálni, így ]>. ha ingóságokra vezetett végrehaj
tásból állott elő a felosztandó összeg, akkor a 
törvényes zálogjog, kézi zálogjog, bírói zálogjog 

egymás irányában való erejét, ha egynemű zá
logjogok is versenyeznek, ezeknek is egymás irá
nyában való erejét kell elbírálni, erősebb voltát 
kell megállapítani. Ingatlanokra vezetett végre
hajtás esetén az előnyös tételként sorozandó ár-
veréshirdetési, megtartási, sorrendi tárgyalási, 
bélyeg- és ügygondnoki díj, közadók és illetékek, 
váltságtartozások, vízszabályozási költségek ki
elégítése után fenmaradó összeg a betábíázások 
sorrendjében osztandó fel, tehát a K.-et a hetábíá
zások rangsora állapítja meg. TÖKÖK. 

Kielégítési végrehaj tás , 1. Végrehajtási el
járás (XVI. k.) és Ellenmondás (XVII. k.). 

Amely szók a It betűben nincsenek meg, a C-ben keresendők! 



Kielmansegg - 55 — Kikészítési eljárás 

Kielmansegg Erik gróf osztrák államférfi 
1895 okt. 2. visszalépett a miniszterelnökségről 
s elfoglalta előbbi állását, az alsó-ausztriai hely
tartóságot. 

Kienzl Vilmos, osztrák zenész, szül. felső
ausztriai Waitzenkirehenben 1857 jan. 17. Graz
ban, Lipcsében, Bécsben tanult, itt 1880. a zenei 
szavalatról irta bölcseletdoktori értekezését. Ope
rai karnagy lett Amsterdamban, majd Grazban, 
Hamburgban. Operái: Urvasi; Heilmar der Narr ; 
Der Evangelimann (1895, Bibliás ember címen' 
ford. Radó A., a budapesti operában 1896 márc. 
7-ón fényes sikerrel adták elő) izmosodó tehet
ségről tesznek tanúságot. Don Quixote (1898). 
Átdolgozta Brendel zenetörténetét; saját cikkeit 
Miscellen c. alatt 1886. egyesítette. Elvállalta 
Jensen Adolf Tnrandot c. hátrahagyott dalmű
vének befejezését. K—Y. 

Kiepert Henrik, német geográfus, megh. Ber
linben 1899 ápr. 21. 

Kieritzsch, falu a lipcsei szász kerület Borna 
kapitányságában, (1895) 386 lak., vasúttal, posta-
és táviróhivatallal, vegyészeti gyárral. Mellette 
fekszik Zölsdorf (Zöllsdorf vagy Zeilsdorfnak is 
nevezik), régente Luther birtoka volt, kinek 1884 
aug. 10. emléket emeltek. 

Kiesel Konrád, német festő, szül. Düsseldorf
ban 1846. Eleinte építészettel, majd mint Sohaper 
tanítványa szobrászattal foglalkozott, végre a 
festészetre adta magát és Berlinben Paulsen, 
Düsseldorfban Solm tanítványa volt. Elegáns ké
peinek tárgyát többnyire a magasabb körök házi 
életéből meríti. Említendők : Anya és gyermek; 
Az erkélyen; A könyvtárban; A születésnap reg
gelén ; Hölgy galambokkal; Bánatosan; Látoga
tás a műteremben; Mandolinata. 1895 óta az aka
démia tagja. 

Kieselack József, 1. Kyselack. 
Kievődés (erosio), valamely nyálkahártyán 

keletkezett felhámhiány. Ily K.-ek különféle ok 
folytán jöhetnek létre. Leggyakrabban hurutos 
bántalmak kíséretében lépnek fel, p. a bélhuzam
ban, a gyomorban, a gégében, ritkábbak azok, 
amidőn specifikus baktériumok, p. tuberkulózis 
bacillusai hoznak létre ily felületes felhámfeké-
lyeket. Egy ritkább alakja a K.-nek a Jiemor-
ragikus (vérzéses) erózió, amidőn a felületes fe
kély képződése vérzés kíséretében áll be. Ez 
utóbbi alak fejlődik ki a gyomor nyálkahártyáján 
akkor, hogy ha a vérzés által a nyálkahártyában 
keringő vér alkalizáló hatása szünetelvén, a gyo
morsav a vérzés kiterjedésében, a nyálkahártya 
felületes rétegeit megemészti. Ezen hemorragikus 
K., hogy ha a nyálkahártyában levő vérkeringési 
viszonyok nem javulnak, lassankint növekedhetik 
és 'a mélybe terjed és ekkor nevezzük kerek fe-
kélynek. 

Kiffhauser, 1. Kyffhauser-hegység (XI. k.). 
Kigyó-uborka (HÖV.), majd a közönséges ubor

kának hosszura nyúlt görbe, rendesen később fej
lődő fajtája, majd a Cucumis flexuosus L., még 
hosszabb, vékony hengerded, kígyó módjára csa-
vargódzó és barázdolt, a hátsó vége rendesen 
bunkó módjára vastagodik. Kelet-Indiából szár
mazik, levele gyengén karéjos, kerekded, virága 
csoportos, sárga. Gyümölcsét épp ugy használják, 

mint a közönséges uborkáét, legfeljebb besava-
nyltás előtt akkorára darabolják, aminő rendesen 
a mi uborkánk szokott lenni. Az indiai K.-t ná
lunk melegágyban ritkán termesztik. K.-nak a 
hajszirmot (IX. k.) is nevezik. BŐBB. 

Kihn Henrik, német kat. teológus, szíil. Mi-
chelbachban (Bajorország) 1833 ápr. 30. A vv'ürz-
burgi püspöki papnevelő intézetben tanult, 1857. 
pappá szentelték, 1858. Urspringen-Duttenbrunn-
ban a latin iskola aligazgatója, 1864. az eichstátti 
gimnázium tanára lett, 1874. a würzbnrgi egye
temen a teológia rendkivüli, 1879. rendes tanára. 
Müvei: Die Bedentung d. antiochenischen Schule 
(Weissenburg 1866); Thoodor von Mopsuestia u. 
Junilius Africanus als Exegeten (Freiburg 1880); 
Der Ursprung des Brieíes an Diognet (u. o. 1882); 
Weg zur Weisheit (4. kiad. u. o. 1886); Encyclo-
pádie und Methodólogie der Theologie (u. o. 1892). 

Kihúzó asztal, 1. Összejáró asztal. 
Kihúzó vágány, 1. Csonka vágány. 
Kijev, orosz kormányzóság, (1897) 3.576,125 

lak. — K. város ugyanakkor 247,432 lak. 
" Kikapós (hajó), 1. Szélfél (XV. k). 

Kikészítési eljárás (Veredlungsverkehr, Ap-
preturverfahren, admission temporaire, traflc de 
perfectionnement), tnlajdonképen vámtechnikai 
kifejezés. Lényege abban áll, hogy valamely 
vámterületre ott beviteli vám alá eső anyag vagy 
áru (félgyártmány) kikészítés, megmunkálás, át
alakítás v. feldolgozás céljából vámmentesen vi
hető be, annak megmunkált, átalakított v. fel
dolgozott állapotban újból a vámkülföldre való 
kivitelének feltótele mellett. A K. lehet aktiv v. 
passziv.Aktiv K.-nál nyers anyag v. félgyártmány 
kerül a vámbelföldre behozatalra oly feltétel alatt, 
hogy az kikészített állapotban vitessék ki újból, 
passzív K.-nál belföldi nyers anyag v. félgyárt
mány vitetik a vámkülföldre, hogy az kikészítet
ten hozassók vissza. Némelyek még megkülön
böztetik a tranzitó K.-t, vagyis azt, melynél a 
kikészített áru más, mint a nyers anyag v. fél
gyártmány eredeti származási országába vite
tik ki. 

A K. időhöz kötött engedély, melyet csak jöve
déki szempontból megbízható gyárosok, iparosok 
nyerhetnek el, kik az esedékes vámösszeget vagy 
letóteményezik, vagy pedig egyéb módon biztosít
ják. Közgazdasági szempontból a K.-nak kétség
bevonhatatlan jelentősége van s határozottan he
lyes is, amennyiben hathatós előmozdítója akivi
telnek s mint ilyen viszont fejlesztője az iparnak 
s kereskedelemnek. 

A K. Franciaországban mutatkozik legelőször 
Colbert alatt. Rendeztetett az 1836 jul. 5-iki tör
vénynyel. Mint neve is: «admission temporaire» 
mutatja, csakis az aktiv forgalomra terjed ki. 
Bár az azonosságot a törvény szelleme megkí
vánja s későbbi rendeletek a helyettesítést egye
nesen megtiltják, a francia kormány az azonos
ság követeléset még sem vette szigorúan s 1850 
óta azon gyakorlat honosodott meg, főleg a bú^ 
zára és nyers vasra nézve, hogy a kivitelnél nem 
az azonosság (Uidentité), hanem az egyenértékű
ség (l'équivalent) állapíttatott meg, vagyis a be
hozott nyers anyag mennyiségének megfelelő 
mennyiségű iparcikk kivitele követeltetett. Az 
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egyenértékűség rendszere a 60-as években any-
nyira meghonosodott, hogy a vámvisszatérítésre 
igényt adó s csak előmutatóra szóló okmány 
(acquit a caution) kereskedés tárgya volt. 1870. a 
K. újból szabályoztatott s ennek következtében 
az acquit-kereskedés megszűnt, mert az áru be-
és kilépésére egyazon vámhivatal tétetett köte
lezővé. Az 1892-iki vámtarifa-reform alkalmából 
a K. további szabályozást nyert. Az 1836-iki tör
vény a kikészítési forgalom engedélyezését a fel
tételek és a forgalom tárgyainak megjelölése nél
kül a kormányra bizta s csakis az engedély meg-
adhatásának elvét mondotta ki. Hogy azonban 
eleje vétessék azon veszélynek, miszerint a kor
mány a törvény útján megállapított vámtarifát 
módosíthassa, v. hogy az illető iparágakat meg
károsíthassa, az 1892 jau. 11-iki törvény értel
mében «egy iparág sem részesíthető a K. ked
vezményében máskép, mint törvényhozási intéz
kedés útján saz-ipartanács meghallgatása után». 
1894. pedig az őrlési forgalomra lépett korláto
zás életbe, igy a közraktárakból bevitt nem euró
pai származású gabona csak a osurtaxe d'entre-
pöt» lefizetése után részesíthető a kikészítési for
galomban. 

A német vámegyletben a K. elvileg már az 
1838-iki vámtörvény által meg volt engedve, még 
pedig nemcsak aktiv értelemben, mint a mi vám
területünkön, ahol csupán a belföldön való meg
munkálás javára van a vámrendtartás és vám
törvényünk autonóm intézkedése által a beho
zandó tárgyak vámmentessége megengedve, a 
K.-nak fordított irányban való engedélyezése 
csakis nemzetközi megállapodás útján történt, 
hanem passziv értelemben is. Az anyag azonos
ságára Németországban mindig nagy súlyt he
lyeztek s az eljárás engedélyezése mindig attól té
tetett függővé, vaj jon az azonosság bizonyítható-e? 
A berlini föadóigazgató 1859. a K.-t attól tette 
függővé, hogy a behozott áruk a megmunkálás 
által nem szenvednek oly változtatást, hogy az 
anyag azonossága ne ismertessék fel. 1882. az 
őrlési forgalomnak azon könnyítés engedélyezte
tett, hogy az azonosság bizonyítása nem köve
teltetik s ez eredményezte részben a német liszt
kivitelnek 1882—86. mintegy 50%-kal való emel
kedését. 

Svájcban a K.-t legújabban 1.898.szabályozták s 
ugy az aktiv, mint a passziv K.-ra vonatkozik. 
Engedély csak akkor adható, ha ezt az ipari ér
dekek kiváuják s ha az áru lényeges minősége a 
kikészítés által változást nem szenved. Svájcban 
a K. nem kizárólag vámmentességen alapszik, 
hanem esetleg a vám bizonyos részének elenge
désében állhat s ez esetben a vámmérséklés, 
illetve elengedés a szövetség-tanácstól függ. 

Az osztrák-magyar vámterületen a K. számos 
cikkre nézve határforgalmi kedvezmény gyanánt 
már 1835 körül gyakorlatban volt. Ezt az 1835-iki 
vám- és egyedárusági rendtartás szabályozta. 
Ennek érteimében az áruk kikészítés és átalakí
tás céljából vámmentesen beszállíthatok, de ezen 
kedvezmény csak oly nemű kikészítéseket és át
alakításokat enged, melyek által a behozott áruk 
lényeges minőségüket és alakjukat nem változtat
ták meg annyira, hogy a kivitelnél felismerhetők 

ne volnának. Kivételt tett ezen szabály alól a 
határszéli malmokba őrlés végett szállított ga
bona. Az ország belsejébe vitt gabonával szem
ben a kivitt őrlemény mennyiségének arányban 
kellett állania. Az alkotmány helyreállításával 
mind nagyobb könnyítések alkalmaztattak a K.-ra 
s az több cikkre terjesztetett ki. 

Magyarországon a K.-t az 1878. XVII. t.-c. ille
tőleg az 1882. XVI. t.-c. módosításáról szóló 1887. 
XXV. t.-c, illetőleg az utóbbi X. cikkének 2-ik 
pontja szabályozza. A fennálló rendelkezések ér
telmében a K.-t igénybe venni kivánók kérvé
nyüket a m. kir. fővámigazgatóhoz tartoznak 
benyújtani. 

A K.-nak egyik alakja az u. n. őrlési forgalom. 
Lényege ugyanaz, mint maga a K., t. i. idegen 
gabona vámmentes behozatala őrlemény alakjá
ban való kivitel feltótele mellett. Az őrlési for
galom Magyarországon különösen abból a szem
pontból bír kiváló fontossággal, hogy itthon a 
finomabb, külföldön a durvább lisztfajoknak nincs 
piacuk, tehát utalva van óriási malomiparunk 
finomabb lisztfajok kivitelére, mit csak akkoi 
tehet meg, ha a gabona beszerzésében vannak 
könnyebbségei. Jóllehet az őrlési forgalomban a 
malmok a behozatal mennyisége tekintetében 
korlátozásnak és szigorú ellenőrzésnek voltak 
alávetve és malomiparunk fejlődése első sorban 
a gazdaközönség érdekében van, mégis éppen ez, 
illetőleg ennek u. n. agrárius része indított valósá
gos irtó háborút az őrlési forgalom ellen, melynek 
eredményi! az lett, hogy az utolsó (1899) kiegyezés 
alkalmával az őrlési forgalom megszüntetése mon
datott ki, mely 1900 jan. 1. tényleg meg is szűnik. 
Eredetileg törvényhozási úton terveztetett ennek 
eltörlése, de mégis rendeleti úton történt meg s 
igy visszaállítása meg van könnyítve, mert csak 
az osztrák és magyar kormány között való meg
egyezésre van szükség. SZTERÉNYI SÁH :. 

Kikötő (X. k.). A magyar kormány Budapesten 
egy nagyobb szabású kereskedelmi és ipari K, 
létesítését határozta el, melynek előmunkálatai 
1897. meg is indíttattak. (V. ö. Gonda Béla, Ma
gyar Közgazdasági Értesítő 1899, I. 198. old.) 
Terjedelmének és berendezéseinek megállapítá
sára nézve elvül tűzetett ki, hogy az a budapesti 
tömegáru-forgalomnak ós a tranzité-kereskede
lemnek gócpontja legyen ; hogy tehát mindazon 
tömeg- és tranzitó-áruk,amelyek Budapestre akár 
vasúton akár vi/.i úton jönnek, K.-i (tehát viz-
menti) raktárakba helyeztessenek el s ott a szük
séghez mérten s a kereskedelem igényeinek meg
felelően kozeltessonek. 

Kilélekzés (exspiratio), 1. Lélekzés (XI. k.). 
Kilényi Hugó, közgazda, miniszteri tanácsos, 

szül. Pesten 1840 dec. 25. Középiskolai és egye
temi tanulmányainak befejezése után 186í. jog: 
gyakornok lett a pesti kir. ítélőtáblánál. 1867. 
belépett a földmívelési minisztériumba, onnan pe
dig 1889. átlépett a kereskedelmi minisztériumba. 
A m. kir. államvasutak gépgyárának és a diós
győri m. kir. vas- és acélgyárnak elnöke s a m. kir. 
államvasutak igazgatósági tagja. A III. oszt. vas-
korona-rend lovagja. 1898. megkapta a Perenc-
József-rend középkeresztjét. Művei: Kereske
delmi törvényjavaslat és a tárgyalásra egybe' 
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hivott értekezlet jegyzökönyvei (Budapest 1875); 
Adatok Magyarország gabonakivitelének kérdé
séhez az utolsó évtizedben, különös tekintettel a 
tarifaviszonyokra (a m. tud. akadémia által a 
Lóvay-dijjal kitüntetett pályamű, u. o. 1880). 

Kilimatinde, az ugyanily nevű kerület (Usz-
szandaui,Turu, Urimi, Vahumba, Mdaburu,Uszeke, 
Kanyenye és Ngambva nevű vidékeket foglalja 
magában),f őhely e Német-K.- Afrikában az unyang-
virai síkságot batároló fensik szélén, 144 főből 
álló katonai őrséggel, amely a nipvapva-taborai 
karavánutat védi. 

Kilkee (ejtsd: kiikí), tengeri fürdő Clare Írországi 
grófságban s az Atlanti-óceán Moore-öblénél, Kií-
ruchtól ÉNy-ra 13 km.-nyi távolságban, (i89i) 
1556 lak. Közelében ásványvízforrások vannak. 

Killisz. város Aleppo ázsiai török vilajetben, 
Aleppótól É-ra 66 km.-nyi távolságban, 570 m. 
magasságban, olajfaligetekkel, 9—12,000 lak., 
kik többnyire szövéssel foglalkoznak. 

Kilmainham (ejtsd: Hintenem, Neiv-K.), Dublin 
Ny-i külvárosa, rokkantak házával, nagy börtön
nel és d89i) 6516 lak. 

Kilmore (ejtsd: kiiimór), 1454. alapított Írországi 
püspökség, mely nevét aCavantólDNy-ra 6 km.-
nyi távolságban fekvő K. falucskától vette, ahol 
a püspöki palota és a székesegyház is van. 

Kiló, gabonamérték, 1. Kilé (X. k.). 
Kiloampére, elektromos mértékegység = 1000 

ampere. 
Kilométer-fotográfia, 1. Fotográfia. 
Kilométer-mutató, igy nevezik a vasutaknál 

ama segédkönyvet, melyben az állomásoknak 
egymástól való távolsága kilométerekben szá
mítva van összeállítva. E segédkönyv a fuvardí
jak kiszámításához szükséges. 

Kilowatt, elektromos mértékegység, 1000 watt 
= 1-86 lóerő. 

Kilva-Kiszivani, kikötőhely az Umbukuru és 
Dar-esz-Szalam közt fekvő K.-afrikai kerületben, 
a Kilva szigetén, mintegy 500 lak. Ezen most je
lentéktelen hely valószínűleg a legrégibb telep 
K.-Afrika partjain. Érdekes romok láthatók rajta 
az ó-arab és persa korból (987—1498), a portugál 
(1498-1698) és az újabb arab korból (1698-1826). 
Az ÉK-i parton egy hatalmas arab erősség 12 m. 
magas falakkal és 25 m. magas szöglettornyok
kal ; emellett egy temető látható igen szép sírem
lékekkel. Az É-i oldalon két mecsetnek romja áll; 
végre Ny-on vannak a portugál építmények ma
radványai : egy erősséghez hasonlító épület és a 
tengerbe meredeken leereszkedő sziklán 100 m. 
hosszúságban és 70 m. szélességben falromok ha
talmas szöglettornyokkal. 

Kimono, japáni ruhadarab, hosszú, elől nyi
tott, bő ujjú tunika, derékon övvel (obi) van leszo
rítva. A K. általános japáni népviselet. 

Kin, khinai kedvelt húros hangszer, melynek 
lapos talapzata van, boltozatos alakú födéllel el
látva, melynek hosszában 25 húr van kifeszítve. 
A talpazat hosszúsága különböző, de általában 
9 lábnál nem hosszabb. Fém- v. faverővel keze
lik. Sok hasonlatossága van a primitív szerkezetű 
cimbalommal,csak más beosztás és alakkal, Á. K. 

Kincs Gyula, hisztérikus, szül. Zilahon (Szi
lágy) 1859 aug. 16. A gimnáziumot szülővárosá

ban, az egyetemet Kolozsváron végezte,hol 1884. 
a történetből ós a földrajzból, 1889. a klasszika 
filológiából tanári oklevelet nyert. 1883. a zilahi 
ev. ref. gimnáziumhoz segédtanárnak, 1888. ren
des tanárnak, 1897. pedig igazgatónak választot
ták. A Szilágy c. lapot 1886—88. szerkesztette és 
1895 dec. óta ismét szerkeszti. Munkái: A Szi
lágy története (Zilah 1896); A nagy Wesselényi 
és a zilahi gimnázium (u. o. 1896). E Lexikon 
munkatársa. 

Kincsem, világhírű versenyló, 1. Blaskovics 
(1., III. k.) és Tokió (XVI. k.). 

Kincstári számvitel, 1. Számvitel. 
Kindberg, község Mura-Bruck stíriai kerületi 

kapitányságban a Mürz jobb partján, vasút mel
lett, (1890) 1563 lak., kasszagyártással ós nagy 
hengervasművel; közelében szép kastólylyal. 

Kindinger Ede, osztrák miniszter, szül. Mila
nóban 1833. Jogi tanulmányai befejeztével 1855. 
a birói pályára lépett. Szolgált többi között az 
abszolutizmus idején Pozsonyban is. 1870—72. 
mint államügyész működött Welsben, majd Bécs
ben lett törvényszéki tanácsos, 1876. pedig fő 
államügyész Innsbruckban. 1883. megkapta az 
udvari tanácsos címet. 1884. törvényszéki elnök 
lett Trientben, 1896. pedig a trieszti fő törvény
szék elnöke. 1893. a Szt.-István-rend kis kereszt
jét kapta, 1898. v. b. t. tanácsos, 1899 okt. 2. ki
nevezték osztrák igazságügyminiszterré a Clary-
kabinetben.A nyelvrendeletek visszavonása miatt 
a csehek igen heves oppozíciót fejtettek ki ellene. 
A Clary-kabinet lemondásakor, 1899 dec. 22., meg
vált állásától. M. i.. 

Kinematográf, 1. Fotográfia. 
Kinetoszkóp, 1. Fotográfia. 
KiiiK'N C o l l e g e (aug., ejtsd: kingsz kollids), a 

londoni egyetemhez tartozó, 1829. alapított is
kola, melyben latin, görög és matematika mellett 
újabb nyelveket, történetet, fizikát, jogtudományt 
stb. is tanítanak. 

King's rooms, tengeri fürdők Portsmouth mel
lett. 

Kings-sziget, Tasmaniához tartozó sziget, a 
Bass-csatorna Ny-i bejáratában, nagysága 1123 
km=, de állandó lakosai nincsenek ós csak oly
kor-olykor keresik föl halászok. A K-i oldal kivé
telével a szigetet veszedelmes zátonyok veszik 
körül, melyeken már sok hajótörés törtónt, mi
nek következtében a két legveszedelmesebb he
lyen világító tornyot állítottak. 

Kingston Lacy (ejtsd: kingsztn leszi), a Bankes-
család székhelye Oorset angol grófságban, Wim-
bornetól 3 km.-re ÉNy-ra, híres képtárral (Gior-
gione, Velázquez, Tizian, Kubens stb.); a park
ban egy a Philae-szigetéről való obileszk áll. 

Kingswood (ejted: kingszaúd), helység Gloucester 
angol grófságban, Bristoltól ÉK-re 5 km.-nyi tá
volságban, (i89i) 9114 lak. Közelében szénbányák 
vannak. 

Kinning-Park, Glasgow (VIII. k.) elővárosa. 
Kinó (niiv.), különböző fának beszárított, cser-

savtartalmu nedve, p. az Acacia decurrensé (lásd 
Akác, I. k.), a malabár-kinó (Kinő Malabaricum 
v. Amboinense) a Pterocarpus Marsupiumó Roxb., 
a bengál-kino v. palasa-kinó (Kinő orientale v. 
Asiaticum) a Butea frondosa terméke, az ausz-
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tráliai vagyis Botany-öböl kinója (Kinő Novae 
Hollandiáé, gnmmi-kino australe) az Eucalyptns 
resiniferáé Smith és más eukaliptuszfáé, az ame
rikai kinó (Kinő occidentale) a Coecolobáé. A ma-
labár kinót a Malabárparton a fa kérgének mog-
hasogatásából gyűjtik. Mint piros nedv folyik ki, 
mesterséges meleg nélkül hamar megkeménye
dik, apró, fénylő, szögletes, feketés, pirosba hajló 
darab lesz, íze összehúzó, azután édeses, meleg 
vizben és alkoholban teljesen oldható. A kereske
désben kevés forog belőle, összehúzó szernek, fog
pornak, műborba, ha olcsón kapják eserzönek stb. 
használatos. A kinót 1733 óta (Kinő verum, Gam-
biense v. Afrieanum) Afrikában a Pterocarpus eri-
naceusról Lam. gyűjtik (1. Drepanocarpus, V. k.), 
drága orvosság volt, de e század elején a mala-
bár kinó félre szorította. Az ausztráliai kinó né
melyik malabár fajtával megegyező, de némelyik 
nyálkatartalmu. BOEB. 

Kinofontisz, 1. Linos (XI. k.). 
Kinómézgafa (nüv.), az Eucalyptus resinifera 

Sm.; 1. Eukalyptusfatyi. k.). 
Kintampoh, 1. Kumtapoh. 
Kínvallatás (X. k.). A büntető perrendtartás. 

noha az 1870 aug. 11. kelt és az 1886. évi £2,123. 
számú igazságügyminiszteri rendeletek a K.-t 
ismételve eltiltották, szükségesnek találta kife
jezetten kimondani, hogy a terhelt vallomásának 
vagy beismerésének kieszközlése végett nem sza
bad sem Ígéretet, biztatást, ámítást, fenyegetést, 
erőszakot vagy kényszert használni, sem a ter
heltet éjjeli kihallgatással vagy más módon cél
zatosankifárasztani. L. még Vallatás (XVI. k.). v. 

Kioko (quioco), afrikai néptörzs a Kongo-állam 
DNy-i részén (azelőtt Muata Jamvo országához 
[XII. k.] tartozott), a D. sz. 9° 30'—10° 30' és a 
K. h. 18—20° 30' alatt. A K. törzs kiváló vadász 
és méhtenyésztő, erdeikből sok mézgát nyer
nek, de legfőbb kincsük a rabszolga, kivel jól 
bánnak. A felszínen fekvő vasat Ügyesen tudják 
feldolgozni. Országuk kerületekre van osztva, 
mindegyiknek élén egy főnök áll, kit monának 
neveznek. Jelenleg a törzs egy főnök alá tarto
zik, kinek székhelye Kimbundu. V. ö. Pogge, lm 
Reiche des Muata Jamvo (Berlin 1880); Schütt, 
Reisen ím südwestliehen Beeken d. Kongó (u. o. 
1881). 

Kiova (Kioway, ejtsd: káíové), északamerikai 
indus törzs az Arkansas felső folyásánál, nyelve 
távoli rokonságban van a sosonok nyelvével; 
1890-ben 1140 lélek élt. 

Kiöntés, 1. Arviz (II. k.). 
Kiprosz, 1. Ciprus (IV. k.). 
Kirakó készülék, a gyorssajtóval (VIII. k.) 

kapcsolatos szerkezet, mely a nyomóhenger alól 
kikerülő nyomtatott ívet az u. n. kirakó-asztalra 
rakja. Fö része félkörben forgó tengely, amely
ből gereblye módjára sima falécek állanak ki. A 
nyomtatott ívek ezekre a lécekre s azokkal a ten
gely fordulásakor a kirakó-asztalra kerülnek. Ha 
a lécek az ívet lerakták, ismét fölemelkednek, rr. 

Király, 1. Ádám, 1. Szatlimáry, Király (XV.k.). 
2. K János, hírlapíró, szül. Újvidéken 1825. 

Miután befejezte középiskolai tanulmányait,1848. 
Berezel Mór hadseregében mozgósított önkéntes 
kapitány lett. 1S49. Kiss Pál parancsnoksága 

alatt a péterváradi helyőrségben honvédszázados 
volt. A szabadságharc után Pesten egy ideig 
nyelvtanítással foglalkozott. 1860. megalapította 
a Pesti Hölgy-Divatlapot, mely magyar és né
met kiadásban jelent meg. 1873. átalakította 
Budapesti Bazárrá, melyet még ma is szerkeszt. 
1873—75. kiadta a Magyar Regénycsarnokot, 
1889—90. pedig a Divat-Tükör c. női divatlapot. 
Munkája : A takarékos háztartás (2. kiad. Pest 
1860). 

3. K János, jogtudós, szül. Kőszegen 1858. 
Tanulmányait Pozsonyban végezte. 1883. a buda
pesti egyetemen jogtudományi doktorrá avatták, 
1885. pedig ügyvédi oklevelet nyert. Három évig 
tartó ügyvédi gyakorlata alatt Pozsony város 
ügyésze lett. Miután letette a katonai birói vizs
gát, 1888. tettleges állományú honvédfőhadnagy-
hadbiró, 1892. II. osztályú, 1894.1. osztályú szá-
zados-hadbiró lett. 1896. a honvéd hadbírói tiszti
kar tartalékába lépett ós a budapestj_ egyetem 
jogi karán a magyar alkotmány- és jogtörténe
lem és az európai jogtörténelem nyilvános rend
kívüli tanárának nevezték ki. Művei: Apozsonyi 
nagy-dunai vám- és révjog története (Pozsony 
189Ó); Pozsony város joga a középkorban (Buda
pest 1894). 

Király-díj, a budapesti versenypályán a ta,-
vaszl meeting legérdekesebb száma. Ér téke: 
120,000 korona és tiszteletdíj; távolság 1800 m. ; 
részt vehetnek három éves és idősebb lovak is, 
természetesen a megfelelő súlykülönbözet (kor-
teher) alatt. A kortehoren kívül azok a lovak, me
lyek már nagyobb összegeket nyertek, még kü
lön súlytöbbletet kapnak, miáltal a nyerési esé
lyek meglehetősen kiegyenlítődnek. Az első K.-at 
1896. futották le, és akkor a 3 éves Dandár sze
rezte meg azt a népszerű tulajdonosának, Blasko-
vich Ernőnek. A következő két évben (1897. és 
1898.)a dijat Batthyány Elemér gróf nyerte 4 éves 
Ganache, illetve 3 éves Mindig nevű lovával. A 
negyedik K.-at (1899) Königswarter Hermannbáró 
3 éves Pardon nevű lova vitte el. 

Ki rá lygomba v. királygalóca (i>«v.), az Aga-
ricus caesareus, Európa lombos erdeinek kellemes 
ízű és tápláló gombája; kalapja narancsszínű, 
mint a légyölő galócáé, de tönké, perecé meg a 
kalapjának alja szép sárga, nem fehér mint 
emezé, l.Galóca; K.-nak a Boletus regius Krombh. 
gombát is nevezik, de ennek a kalapja alja csö
ves, nem lemezes, kalapja piros v. vérszinti, csöve 
aranyszínű. Húsa halaványsárga, törve szint nem 
változtat. Szintén ehető. BOKIS. 

Királyi herceg, 1. Főherceg (VII. k.) ós Her
ceg (IX. k.). 

Királyi közegészségügyi felügyelő, 1. Köz
egészségi felügyelő. 

Királyi tanácsosi cím díja, 1. Díj. 
Királyi ügyészség (X. k.). A bűnvádi perrend

tartás (1896. XXXIII. t.-c.) szerint a közvádat 
ugyancsak a K. képviseli, de a bűnvádi perrend
tartás nem fogadja el a vád monopólium-rend
szerét, mely szerint a vádat minden esetben ki
zárólag csak a kir. ügyész képviselheti. A K. a 
tudomására jutott hivatalból üldözendő bűncse
lekmények tárgyában köteles : a.) a nyomozást 
teljesíttetni (vagyis különösen hatáskörébe vág: 
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a nyomozás elrendelése, ennek teljesítése végett 
a rendőri hatóság v. járásbíróság megkeresése, 
a nyomozás irányítása, megszüntetésének v. be
fejezésének elrendelése); b) a bűnvádi eljárásban 
a közvádat képviselni. Utóbbi tekintetben jogai 
a vádlóéval általában azonosak. Kizárólagos jog 
illeti a vádképviseletére a felhatalmazási vétségek 
esetében, közérdekből pedig a magánvád képvi
seletét átveheti. Ha a K. képviseli a vádat, a sér
tett a magánvád eseteit kivéve abban részt nem 
vehet s ugyant; kivétellel a főtárgyalás a kir. 
ügyész nélkül meg nem tartható s az ügyészség 
meghallgatása nélkül a vád tárgyában határozat 
nem hozható. A K. mint a vád ura megtagad
hatja a vád képviseletét: a) ha a feljelentett cse
lekmény nem büntethető ; b) ha az eljárás sike
réhez szükséges bizonyíték meg nem szerezhető, 
amit rendszerint csak a megejtett nyomozás alap
ján lehet megállapítani. Köteles azonban minden 
esetben a sértettet a megtagadásról indokolt írás
beli határozattal értesíteni. Joga van továbbá a 
vádat: a) indokoltan megváltoztatni; b) a vádat 
általában a főtárgyalás, illetőleg tárgyalás befe
jezéséig, illetőleg a büntető parancs (1. o.) kibocsá
tásáig indokoltan elejteni. Ha a biró ez alapon 
nem hoz ítéletet vagy a büntető parancs kifogás 
folytán hatályát veszti, a K. a vád elejtési jogát 
visszanyeri. Az eljárás megszüntetésének indít
ványozása, melynek akkor van helye, ha az ül-
dözhetés perjogi feltótele hiányzik (p. jogerős Íté
let, gyermekkor, magánindítyány hiánya, gyó
gyíthatatlan elmezavar), a vád elejtésének tekin
tendő, utóbbival azonban csak közvetlen perjogi 
hatályára nézve azonos. A vád képviseletének 
megtagadása v. a vád elejtése nem akadályozza 
abban, hogy az iratokat megtekintse ós a közvád 
képviseletét bármikor átvegye. A K. illetékessé
gét a biróság illetékessége határozza meg, amely 
mellé rendelve van, azonban sürgős esetekben a 
nem illetékes ügyészség is köteles területén köz-
vádlói teendőket végezni. A kizárás és mellőzés 
okai a K. tagjaira megfelelően alkalmazandók. 
Illetékességi összeütközés esetén a főügyész, ha 
több főügyészség, illetőleg több főügyészség ke
rületéhez tartozó ügyészségek közt merült fel, az 
igazságügyminiszter dönt. 

A főügyészségek működési köre a következő : 
1. a kir. tábla előtt tartandó felebbviteli főtár
gyaláson a közvádat képviselik; 2. a kerületükben 
lévő ügyészségekre felügyelnek ;3.az alájuk ren
delt királyi ügyészeket amennyiben szükséges
nek látják, helyettesítik ; 4. a fegyelmi eljárás
ban részükre fentartott közvádlói teendőjüket 
végzik. 

A koronaügyész külön perjogi hatásköre a kö
vetkező : 1. a kir. kuriánál tartandó bűnügyi tár
gyalásokon a közvádat képviseli; 2. a legfőbb 
fegyelmi biróság előtt a vádlói tisztet teljesíti; 
3. a kir. kúrián az illetékességi összeütközés ós 
biróküldés tárgyában tartott gyűléseken részt 
vesz; 4. jogegység érdekében perorvoslattal 
élhet. Feladatához tartozik továbbá, ha a bün
tető igazságszolgáltatás valamely szakában visz-
szásságoknak jut nyomára, ezek orvoslása végett 
az igazságügyminiszterhez felterjesztést tenni. 
L. még Ügyészségi megbízott. VÍMBÉRY. 

Királykaíélék (ái'at, Regulinae), 1. Cinegefélék 
(IV. k.). 

Királymező, kisközség Máramaros vármegye 
taracvizi j.-ban, dsoi) 747 lak., postahivatallal és 
postatakarékpénztárral. Lakói kincstári munká
sok, kiknek elődei a múlt században Ausztriából 
telepedtek ide. Egy évtizeddel előtt kincstári erdő
mester székhelye volt, az líjabb szervezés óta 
kincstári erdőgondnoksága van. 

Királyné-díj. A budapesti nyári meeting egyik 
legjobban dotált versenye, melynek 50,000 koro
nájáért a 3 éves és idősebb lovak szine-java ad 
egymásnak találkát a 2000 m. távolságon. A győz
tes az 50,000 koronán kivül értékes tiszteletdíjat 
is kap. A verseny elnevezése 1899-ben megvál
tozott, amennyiben boldogult Erzsébet királyné 
emlékére a király engedőiméből Erzsébet K. né
ven íratott ki. 

Királyíelek, Nyíregyházához tartozó puszta. 
Itt Dessewffy Alajos grófnak ügető-tenyésztelepe 
van, mely az egész monarkiában nemcsak a leg
nagyobb, de egyszersmind legmintaszerübb is. 

Kirberg Ottó, német festő, szül. Blberfeldben 
1850 máj. 16. Solm tanítványa, Hollandiába tett 
utazása alkalmából rendkívüli érdeklődéssel ta
nulmányozta a hollandi halászok életét. Ebből a 
körből merítik tárgyukat legjelesebb képei: A 
tenger áldozata (1876, berlini nemzeti képtár); 
Aggodalmas órák; Hollandi búcsú, stb. 

Kirchbach Frank, német festő, szül. London
ban 1859. Eleinte Drezdában tanult, majd Mün
chenben Wagner Sándornak volt tanítványa, 
1884. tanulmányai folytatása végett Parisba 
ment, 1889. a Stádel-fóle intézet tanára lett M.m. 
Frankfurtban. Legkitűnőbb képei: Harcias Kris
tóf herceg az utolsó Abensbergi holttesténél; á 
Nibelung-énekből vett jeleneteket ábrázoló falfest
mények, a Rajna mellett levő Drachenburg kas
télyban ; Krisztus kiűzi a pénzváltókat a templom
ból, stb. 

Kirchberg, 1. Szászországban, (1895) 7910 lak. 
— 2. K. am Wechsel, község Neunkirchen alsó
ausztriai kerületi kapitányságban a Feistritz 
partján, a Wechsel lábánál, dsoo) 1254 lak., köze
lében szép cseppkőbarlanggal. 

Kirchheim,württembergi város, (1895) 7391 lak. 
Kirchhörde, porosz falu, (isos) 9246 lakossal. 
Kirgiz-steppe, a kirgizektől lakott óriási terü

let Elő-Ázsiában. Határai: É-on az Ural forrás
vidéke^ Tobol mentén és azután kelet felé Omszkig 
elnyúló várvonal, ÉK-en és K-en az Irtis, a Szajan 
és Ala tavak, D-en az Ala-hegysóg, a Csu, a Szir 
folyók, az Aral-tó és az Uszturt, Ny-on a Kaspi-tó 
és az Ural folyó. Területe 2.284,085 km2. Lakói
nak száma (tssi) 2.745,941. A K. nem teljes sík
ság. Ny-i részében É-ról D-re húzódó alacsony, 
sziklás hegysorok húzódnak el, aminő a Muhadjar-
hegység; ÜK-en pedig az Altai hegyrendszer ágai: 
az Éremeni hegyek Akmolinszknál, a Jamanar-
ganati hegyek nyúlnak belé. Ny-i részében a 
Kaspi- és Aral-tó között van az a 225 km. szóles 
DNy-ról ÉK-nek húzódó depresszió, amelyen át 
még a diluviális korszak kezdetén is az Arai- és 
Kaspi-tó az É-i Jeges-tengerrel állott összekötte
tésben. Ezen régi tengernek maradványai azon 
homokos területek, amelyek a steppe jó részét 
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alkotják és amelyeket sok helyen még a karavá
nok is kerülnek. A folyók vagy a homokban vesz
nek el vagy lefolyás nélküli, tehát sós tavakba 
torkolnak. B tavak közül legnagyobbak az Arai
tól ÉK-re fekvő Csalkar Dengisz ós a Balkhastól 
ÉNy-ra elterülő Dengisz. A bányászat, mióta az 
oroszok rajta a békét helyreállították, lábra kap. 
Mosnak aranyat, bányásznak ólmot, rezet és sze
net ; ez utóbbit Szemipalatinszkban Permikinsz-
nól, Pavlodarnál és Karakalinnál, továbbá Akmo-
linszkban Karagantinnál és Ermenszknél. Az ég
hajlat erősen kontinentális (a hőmérséklet 40 és 
- -38 közt váltakozik). A tél már aug. végén kez
dődik és ápr.-ig tart. A csapadék mennyisége 
nagyon kevés. A szélviharok gyakoriak. A lako
sok nagyobb részt kirgizek, akik közé mint ke
reskedők beékelődtek a tatárok. Orosz parasztok 
laknak a steppe ÉNy-i szólein, azonkívül annak 
belsejében is vannak telepeik, igy az Isim men
tén, azután DNy-on Kopal és Vernojo mellett. 
Oroszországból ide leginkább pamutcikkeket, ga
bonát ós bőrárukat hoznak be ; innen pedig alla
tokat és állati bőröket visznek ki. A K. 1882 óta 
Akmolinszk, Szemipalatinszkés Szemirjescsenszk 
tartományokat magában foglaló Steppe-főkor-
mányzóságra, továbbá Uralszk és Turgai kor
mányzóságokra van fölosztva. 

A kirgizek 1734. Anna cárnőnek önként hódol
tak meg ; az oroszok azonban csakhamar kényte
lenek voltak új alattvalóik ellen egész erődsort 
építeni, hogy az orosz területet a kirgizek betö
réseitől megóvják. 1820. végre az oroszok elha
tározták, hogy a K. lakóit valóságos alattvalóikká 
teszik és ezért egyes helyeken, az utak találkozó 
pontjain várakat építettek és beléjök őrségül ko
zákokat helyeztek el. Azonban ezen várak sem 
adhatták meg e vidéknek a nyugalmat, amíg a 
rablók a szomszédos független területekre mene
külhettek. Midőn végre 18G4. Csemkendet az oro
szok elfoglalták, Turkesztán fökormányzóságot 
fölállították, 1873. pedig Khivát is megalázták, 
a K.-n a nyugalom helyreállott. 1882. ment végbe 
azon szervezés, amely máig is fennáll. L. még 
Kirgizek (X. k.). —ZIK. 

Kirin, Mandsuország ilyen nevű tartományá
nak fővárosa, mintegy 100,000 majdnem tiszta 
khinai lakossal, akik ipart és kereskedelmet űz
nek. A Szougari nagy mellékfolyója: a Szun-hoa-
kiang mellett fekszik, van európaiasan berende
zett arzenálja, továbbá egy protestáns misszió 
székel itt, mely a khinaiak előtt közkedveltségnek 
örvendő kórházat tart fenn. Jelenleg mintegy 
300 orosz tanyázik itt, akik a mandsu vasút épí
tésének előmunkálatait végzik. A városon kivül, 
kis kerített telepen laknak. Hadviselés szempont
jából igen fontos hely, sok és jól felfegyverzett 
khinai katona tartózkodik itt, akik európaiasan 
vannak begyakorolva. A város közelében barna
szenet bányásznak. Itt visz keresztül Kbina egyik 
legfontosabb kereskedelmi útvonala, mely Pe
kingből kiindulva, Mukden-K. és Cicikar érinté
sével Blagovjescsenszkbe visz. Egyike a legtisz
tább khinai városoknak, rendszeres csatornázás
sal, folyami rakodópartokkal, szép vidékkel, C.H. 

K i r k b u r t o n (ejtsd: körkMrt'n), város York angol 
grófságban, Huddersfleldtől DK-re 10 km.-nyi tá

volságban, gyapjuiparral, szén- és vasbányákkal, 
(i89i) 3145 lakossal. 

Kirke Edmund, álnév, 1. Gilmore. 
Kirkwood (ejtsd.- Mrkvudd) Sámuel, északame

rikai államférfi, szül. Hartford grófságban (Mary
land) 1813 dec. 20. Ohióban végezte a jogot, 1845. 
Ohio állam Richland grófságának államügyésze 
lett, 1850. azon gyűlésbe küldetett, mely Ohio 
állam jelenlegi alkotmányát megalkotta, 1855. 
Johnson grófságba (Iowa) telepedett le és rá a 
következő évben az államtanácsba hivatott meg, 
1859. Iowa kormányzójává választatott. 1866. a 
szövetség szenátusába került, 1881. Garfield el
nök belügyminiszterré nevezte ki, mely állásban 
1885-ig maradt. 

Kirkwood-féle hézagok, 1. Apró bolygók. 
K i m , porosz város, (1895) 5639 lakossal. 
K i m e r Károly, budapest-belvárosi apát-plébá

nos, szül. Budapesten 1855 jun. 27. Középiskoláit 
Budapesten és Esztergomban, ateologiát mint Páz-
mány-intézeti növendék Bécsben végezte. Pappá 
szentelték 1878 szept. 4. Segédlelkész volt Komá
romban, Budapest-Erzsébetvárosban, Esztergom
ban és Budapest-Belvárosban, ahol 1895 ápr. 3. 
plébános lett. 1897 dec. 7. ő felsége a bold. szűz 
Máriáról nevezett prinoni címzetes apáttá, a her
cegprímás pedig 1898 aug. 23. budapest-kerületi 
alesperessó nevezte ki. Érseki biztos a VI. kerü
leti állami felsőbb leányiskolában, a kegyesren
diek főgimnáziumában, a belvárosi főreáliskolá
ban és a nőképző egyesület összes iskoláiban. 

K i r o b b a n t á s (nem. Kappen; ol. tagl iare; ang. 
to out), hajózási műnyelven az árbocoknak- vagy 
egy árbocnak a fejszével való kivágása, midőn 
az viharos időben a hajónak ide-oda való hánya-
tása és ingásai folytán eltört és annak szüksége 
áll be, hogy a hajó ezen letört, de még a hajóval 
összefüggő árboctól megszabaduljon, vagy pedig 
vihar alkalmával, ha a hajó anélkül hajtani nem 
akar, a hátsó keresztárboonak kivágása és vizbo 
lökése, mely által a hajó előreláthatólag a szól 
irányvonalába fordul és a feldülés veszélyétől 
megszabadul (1. Hátat adni, VIII. k.). Általában 
K. valamely fának vagy kötélnek fejszével való 
rögtöni ki- vagy elvágása, miután a máskópeni 
meglazításra vagy megoldásra idő nincs és a 
beállott veszély a rögtöni és sürgős elvágást kö
veteli. F—Y. 

Kirschner Lola (X. k.) német regényirónő 
újabb elbeszélő munká i : Thorschluss-Panik (el
beszélés. 4. kiad. 1895); Unter uns (regény, 5. ki
adás 1898); Es flel ein Roif in d. Frühjahrsnacht 
(elbeszélés, 3. kiad. 1892); Toter Prühling (re
gény, 1893); Bravó Rechts (regény, 1893); Finis 
Poloniae (regény, 1893); Geschichten oines alton 
Österreichers (elbeszélés, 1895); Etiquette (elbe
szélés, 1895); Bludicka (elbeszélés, 1895); Gebro-
chene Flügel (regény, 2. kiad. 1895); Wolier tönt 
dieser Missklang durch die Welt ? (regény 1895); 
Maximum (regény, 1896); Con flocchi (regény, 
1895); Heimkehr (regény, 1896); Wenn's nur 
schon Winter wird (regény, 1896); Vollmond-
Zauber (1898). M. L. 

Kirszanov, kerületi főhely Tambov oroszor
szági kormányzóságban, a Vorona folyó és a 
kis/.lov-paratovi vasútvonal mellett, öt templom-
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mai, apácakolostorral, sok gyertya- és viaszgyár
ral, (1889) 7193 lakossal. 

Kirton, város, 1. Crediton (IV. k.). 
Kis Ernő, történetíró, tanár, szül. Pápán (Vesz

prém) 1856 márc. 29., hol atyja ev. ref. főiskolai 
tanár volt. Gimnáziumi tanulmányait a losonci, 
tatai, pápai és pozsonyi gimnáziumokban végezte. 
1874. a budapesti egyetemre ment s a bölcsészeti 
szakon a történelem-földrajzi tanári pályára ké
szült s 1880. gimnáziumi tanári oklevelet nyert. 
Tagja volt a tanárképző intézetnek s a vele kap
csolatos gyakorló gimnáziumban mint tanárjelölt 
tanított és a mellett nevelősködött. 1882. a pápai 
ev. ref. főgimnázium tanárául választatott, mely
nek utóbb az 1895—96., 1900—1901. tanévekre 
igazgatójául választatott meg. Irodalmi munkál
kodása Pápa város, Veszprém vármegye s a pápai 
ev. ref. főiskola történelmére szorítkozik. Ezekre 
vonatkozó számos kisebb közleményén kivül, mik 
a Pápai Lapokban láttak napvilágot, külön kötet
ben jelent meg tőle : A pápai ev. ref- főiskola tör
ténete 1531—1895., melyet a dunántúli ev. ref. 
egyházkerület adott ki. A pápai ismeretterjesztő 
egyesületben, pápavidéki közmívelődési egyesü
letben s az ezek utódjaként alakult pápai Jókai
körben tartott felolvasásai a város történelméről, 
földesurairól szólanak. Tanügyi cikkei, könyv
ismertetései a Dunántúli Prof. Lap első évfolya
maiban olvashatók, történelmi dolgozatai a pápai 
közmívelődési egyesület s a pápai Jókai-kör ki
adásában is jelentek meg. B lexikonban Veszprém 
történetét irta. 

Kisbánat, neve annak az aktusnak, helyeseb
ben bejelentésnek, amikor a tulajdonos vagy ál
talában az, ki nevezésre jogosult, valamely han-
dicap (IX. k.) futamba szabályszerűen benevezett 
lóra a handicapper által kiszabott terhet bármily 
oknál fogva — mit felhozni nem szükséges — el 
nem fogadja s a már megjelent teherközlés után 
a versenyből egyszerűen törölteti, lefizetvén azt 
az összeget, amelyet ezen esetre az illető verseny 
föltételei megszabnak. 

Kisbér, hires versenyló, 1. Baltazzi (II. k.). 
Kisbéri eladási feltételek. Kisbér magyar 

királyi állami méntelepen az ott nevelt telivér 
éves csikók minden év nyarán nyilvános árveré
sen eladatnak. Minthogy e méntelep célja, hogy 
a telivér ló a monárkiában minél jobban elter
jedjen, csakis magyar vagy osztrák alattvalók 
vehetnek részt az árverésen, kiknek t. i. a mon-
árkia területén állandó lakóhelyük van és akik 
kötelező Ígéretet tesznek, hogy a megvett lovat 
soha sem adják el külföldi vevőnek. 

Kisbirtokosok országos földhitelintézete (X. 
köt.). Annak következtében, hogy az 1879. XLV. 
t.-c, utóbb az 1889. XXX. t.-c. a magyar földhi
telintézetre mindazokat a kiváltságos jogokat ki
terjesztette, melyekkel az osztrák-magyar bank 
fel van ruházva, a magyar földhitelintézet ós a 
K. kiváltságos jogai között indokolatlan különb
ség támadt. Ezen segített az 1898. XI. t.-c, mely 
a magyar földhitelintézet külön jogait a K.-re is 
kiterjeszti. v. 

Kis-Csebb és Nagy-Csebb, kisközség Zemplén 
vármegye nagymihályi járásában, (i89i) 805 lak. 
Az u. n. csebi kastélyt 1440 táján a rabló csehek 

ellenében építették a magyarok. V. ö. Csánki, 
Magy. tört. földr. (I. 334.). HAH. 

Kisdedóvás (X. k.).1836. Festetics Leo gr. elnök
lete alatt alakult meg a magyar kisdedóvó intéze
teket Magyarországban terjesztő egyesület, mely 
1874. egybeolvadt az 1873. keletkezett országos 
kisdedvédő egyesülettel ós országos kisdedóvó 
egyesület néven munkálkodik tovább a kisded
nevelők képzésében s az óvodák terjesztésében. 
A nagy hatású egyesület sokat köszönhet elnöké
nek : Tisza Kálmánnónak ós éveken át volt titká
rának : P. Szathmáry Károlynak. Az első óvó
képző intézetet a régi terjesztő egyesület állította 
föl Tolnán 1837.; ez az intézet 1843 óta Pesten 
(most a Szegényház-téren) van s a 70-es évek ele
jén óvónőképző intézetté alakult. 1869. Bonge 
János buzdítására alapították a Magyarországi 
központi Fröbel-nőegyesületet, mely Budapesten 
óvodákat és óvóképző intézetet tart fenn s amely
nek elnöke Rosenzweig-Saphir Sarolta. A K.-ügy 
terjesztése és irányítása az 1891. XV. t.-c. meg
alkotásáig ennek a két egyesületnek munkája es 
érdeme. A kisdedóvó intézetek belső életének ja
vításában kiváló tényező az 1869. alakult kisded
nevelök országos egyesülete, mely módot ad a 
kisdednevelők elméleti és gyakorlati önképzé
sére, önsegélyző-alapot teremtett és 1870 óta ki
adja a Kisdednevelés cimü szaklapot. Ennek az 
egyesületnek elnöke Hagara Viktor beregvár-
megyei főispán, a Kisdednevelés-nek szerkesztője 
pedig Peres Sándor óvónőképzői igazgató. Ha
zánkban 1868. alig volt 100 óvoda, 1897. volt 
1147 óvoda, 185 állandó és 973 nyári gyermek-
menedékház. Óvónőképző intézet 1897-ben 12 
VOlt . l'EKES SÁNDOlí. 

Kisebbítés, a zene technikai részében vala
mely zenószeti tétel kisérő szólamának vagyis 
ellenpontjának oly folytatólagos vezetése, hogy 
az eredeti tétel hangjegyértéke felére vagy még 
kisebbre redukáltatik. Az ily eljárás épp ellenke
zője a nagyobbításnak, mely viszont hasonló 
arányban órtékileg megkettőzi vagy még annál 
is nagyobbra emeli az eredeti tétel hangjegyér
tókét. Az ily K.-eket vagy nagyobbltásokat leg
gyakrabban a fugákban vagy másfaju ellenpon-
tozatos müvekben használják, de bármely zene
műben is előfordulhatnak. Á. K. 

Kisérletügyi Közlemények, 1898 jul. végén 
megalakult szakfolyóirat, közrebocsátja a föld-
mívelésügyi magyar királyi minisztérium mező
gazdasági kisérletügyi központi bizottsága. A 
kísérleti állomások tevékenységének irányítása 
és tervszerű együttműködése érdekében a föld-
mívelésügyi magyar királyi miniszter 1897. a 
mezőgazdasági kisérletügyi központi bizottságot 
létesítvén, e bizottságnak egyik feladata olyan 
szakfolyóirat szerkesztése, amelyben a mezőgaz
daság különböző ágaiban működő kísérleti állo
mások és szakintézmények munkálkodásuk ered
ményeit közzétehessék. 

Kísérőlevél, külföldről érkezett vámköteles 
áruk mellé az illetékes hatóság által a vám besze
dése érdekében kiállított irat. 

Kisérő ló, az a rendesen öregebb, vagy kipró
bált versenyló, mely a nagyobb diju futamokra 
(amelyekben a K.-nak indulási jogosultsága nincs) 
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benevezett társának a versenyek előtt megtar
tott próbafutásoknál (1. Trial stakes, XVI. k.) 
segédkezik. Ily célokra legtöbbnyire már össze
szokott lovakat használnak, hogy a másik ennek 
vezetése alatt jobban menjen s könnyebben elő
készíthető legyen,. 

Kisfaludy 1. Árpád Béla 1896 jan. 6. meg
kapta a III. oszt. vaskorona-rendet. 

2. K. Sándor irodalmi hagyatékát (kézirat és 
nyomtatvány) Damay Kálmán sümegi archeoló
gus 1897 máj. a nemzeti múzeumnak ajándé
kozta azzal a kikötéssel, hogy a könyvtári osz
tályban állíttassák föl s örök időkig mint K.-
ereklye szerepeljen a múzeum kincsei között. A 
könyvtár az átvételi lajstromok .szerint 2145 kö
tet könyvből, 118 kötet kéziratból s 1017, a K.-
családot illető régi okmányból áll. A kézirattári 
anyag túlnyomó részben K. sajátkezű kéziratait 
foglalja magában. Benne van a Kesergő szere
lem eredeti kézirata, a költő számos verses 
könyve, jegyzethalmaza és a nagy sümegi gaz
daság összes, ugyancsak sajátkezüleg vezetett 
számadáskönyvei; K. feleségének, Szegedi/ Ró
zának német nyelvű kéziratai, K. barátainak szá
mos levele; sógorának, Mayr őrnagynak a fran
cia háborúról szóló emlékiratai stb. 

Kisfaludy-szinház, 1. Budapest. 
Kisinev, orosz város, (1897) 108,796 lak. 
Kis-Jenő, község, 1. Jenő (IX. k., 905. old.). 
Kiskorúság. Kiskorúak (minorennes) a teljes 

koruságot (aetas perfecta) el nem ért személyek. 
Régibb jogunk szerint a férfiak a 24-ik, a nők a 
16-ik életév betöltésével váltak teljeskoruakká. 
Az 1874 XXXIII. t.-c. a nőknél is a teljeskoru-
ságot a betöltött 24-ik életévben állapította meg, 
elrendelvén egyúttal azt- is, hogy a nő, tekintet 
nélkül életéveire, férjhezmenetelével teljeskoruvá 
lesz, s ezt a jogot akkor is megtartja, ha 24 éves 
életkora betöltése előtt özvegységre jut, férjétől 
bíróilag elválasztatik vagy házassága feloldatik. 
Ugyanígy rendelkezik a gyámsági törvény (1877. 
XX. t.-c.) is. A férjhezmenetel által teljeskoruakká 
vált nők azonban, amennyiben önálló ipart nem 
űznek, a 24-ik életév betöltése előtt szenvedő váltó-
képességgel nem bírnak (váltótörvény 1. §-a). A 
K.-nak nevezetes befolyása van a gyámsági viszo
nyokban és a cselekvő képességben. A kiskorúak 
atyai hatalom vagy gyámság alatt állanak; 14-ik 
életévök betöltése után is, tehát mint törvényes 
korúak (aetativ legitimae vagy máskép u. n. 
serdültek, puberes) csak arról, amit szolgálatuk 
és munkájuk által szereznek s erről is csak ak
kor rendelkezhetnek szabadon, ha fentertásukról 
maguk gondoskodnak stb. Mennyiben válhatnak 
a kiskornak a 24-ik életév eltelte előtt teljesko
ruakká, 1. Nagykorúsítás (XII, k.). A K.-ot kizsák
mányolás ellen büntető védelemben részesíti a 
büntető törvény, csalás miatt büntetni rendelvén 
azt, aki valamely kiskorúnak (vagy gondnokság 
alá helyezettnek) tapasztalatlanságát, könnyel
műségét vagy szorultságát saját vagy mások 
nyerészkedési céljaira felhasználja. 

Kisközség, 1. Község (XI. k.). 
Kis-Küküllő (X. k.) vármegye területe a leg

újabb adatok szerint 1646 km2, lakóinak számát 
.(1898) 109,400 lélekre beesülik. A lakosok a kizá

rólag szász vagy román községeket kivéve, ma
gyarul beszélnek; a szászok szintén értenek !és 
beszélnek magyarul. A legújabb közigazgatási 
beosztás szerint van benne 1 rendes tanácsú vá
ros, 10 nagy- ós 107 kisközség. A szolgabírói já
rások száma 4, a körjegyzőségeké 41. Puszta, 
telep és nftjor van 100. A vármegye egész terü
letén működik 15 orvos, 46 okleveles bába ós 9 
gyógyszerész. Van 88 km. állami és 175 km. tör
vényhatósági út, utóbbiak közül azonban 321 km. 
kiépítetlen. A vasúti vonalak hossza 42'9 km., mi
ből 42'9 km. állami vasút; a vasúti állomások 
száma 8. Van 21 posta- ós 22 táviróhivatal, to
vábbá 105 távbeszélő-hivatal, illetve állomás. A 
vármegye területén fennáll 3 takarókpénztár és 
7 szövetkezet, összesen 293,700 forint tőkével. 
A tanintézetek száma 157 (1 gimnázium, 2 külön
féle szakiskola, 150 népiskola és 4 kisdedóvó). Ez 
intézeteket összesen 13,920 tanuló látogatta, TH—v. 

Kis-Megyer, a győrvármegyei Szent-Iván nagy
községhez tartozó puszta, Győrtől mintegy egy 
órányira. Nevezetes az 1809 jun. 13. és 14. itt 
vívott csatáról, melyet máskép győri csatának 
is neveznek. A csatában, mely a napóleoni hadjá
ratok alatt egyrészről a Beauharnais Eugen olasz
országi alkirály alatt álló francia haderő, más
részről pedig a János főherceg, nádorispán ál
tal vezényelt magyar nemesi felkelő sereg, vala
mint a grazi Landwehr-zászlóalj között vívatott, 
mindkét részről 3031 ember esett el. Az elesettek 
emlékére, Ottóm. kii*, herceg védnöksége alatt, 
Győr város és vármegye közönsége emlékmüvet 
(gránit-obeliszk, tetején bronzból készült hadi ékít
mények) állított, melynek tervét Ottó kir. herceg 
készítette. A leleplezés 1897 okt. 17. történt meg. 
V. ö. Bodnár István, A győri csata (Hadtört. Köz
lemények 1897); Századok (1897 okt.). 

Kis-Pest, 1. Pest (XIII. k.). 
Kiss, 1. Albert, ref. lelkész, szül. Bod-Paládon 

(Szatmár) 1838. Középiskoláit, jogi és hittani ta
nulmányait Szatmáron ós Debrecenben végezte, 
a papi pályára lépett ós a györgyteleki (Szatmár) 
ev. ref. egyház lolkészszó választotta meg. 1873. 
Bagomérba (Bihar), 1883. Debrecenbe hívták meg. 
Miként előbbi egyházaiban, ugy a debreceniben 
is számos alkotás tesz bizonyságot buzgó műkö
déséről. A tiszántúli egyházkerület tanácsbirája. 
Mint zsinati tag, egyházának törvényhozásában 
is tevékeny részt vesz. Biharmegyo székelyhídi 
választókerülete 1878. országgyűlési képviselővé 
választotta függetlenségi és 48-as párti program
mal. Azon idő óta e kerületet képviseli. 

2. K. Áron ref. püspök régi magyar nemessé
gét a király 1896 febr. 1. megerősítette s neki a 
ohegymegii) előnevet adományozta. 1899márc. 1. 
óta a főrendiház tagja. 

3. K. Áron pedagógust 1899 okt. 26. kinevez
ték a budapesti tanítóképző intézet ós azzal kap
csolatos gyakorló polg. iskola igazgatójává. 1896 
óta az országos közoktatási tanács tagja. Sebes
tyénné Stetina Ilonával irta: A polgári iskolai 
tanító- és tanítónőképzés (Budapest 1896). 

4. K. Ernő, 1848—49-iki honvéd-tábornok (lásd 
Juss-család, X. k.). 

5. K. Ferenc, 1848—49-iki honvédalezredes, 
sztll.Csik-Madarason 1825., megh. Meranban 1873 
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febr. 1. Tizenöt éves korában az olmützi hadap
ródiskolába került, majd három óv múlva mint 
hadapród a 34. ezredbe lépett, hol egy óv múlva 
hadnagy, nemsokára pedig főhadnagy lett. 1848. 
ezredével Lembergből Magyarországba ment. 
Miután K. a schwechati ütközetben kitüntette 
magát, 1849 máj. a 3. utászzászlóalj parancsnoka 
lett. Egymásután őrnagyi ós alezredesi rangot 
nyert. Később Dembinszky vette maga mellé, 
majd őt küldték ki a Magyarországba vonuló 
•orosz császári segódhadak egyike ellen utász
főnöknek azzal a megbízással, hogy a hadsereg 
útjába mennél több akadályt gördítsen. A vilá
gosi fegyverletétel után az aradi hadbíróság ha
lálra Ítélte, de Haynau az Ítéletet 16 évi várfog
ságra változtatta. Miután hetedfélévet kitöltött 
Königgrátzben, kegyelmet kapott és visszatért 
Magyarországba. .1867. a közlekedési miniszté
riumban kapott állást. Miután több katonai röp
irattal ós cikkel magára vonta a figyelmet, az 
egyetemen a magyar hadtan előadójává nevez
ték ki. Ekkor kezdte irni Utászszolgálati utasí
tás-tó és Katonai föklrajz-át, melyeknek befeje
zésében meggátolta a halál. Munkája: Elmélke
dés a magyar katonai nevelés fölött, tekintettel 
a Ludomcaeumra (Budapest 1869). 

6. K. Gábor, katonamórnök, K. József(l.o., 10.) 
öcscse. Születésének éve és helye nem ismere
tes; inegh. Bécsben 1800 ápr. 17. A bécsi cs. ós 
kir. mérnökakadémiában nyerte kiképeztetésót 
s az akadémiából kikerülve, a katona-mérnöki 
karba vették föl. Tanulmányai nemcsak a had
mérnöki tudománynyal kapcsolatos dolgokra, ha
nem egyéb műszaki teendőkre is kiterjedtek. A 
török háborúk kezdetén meglátogatván József 
bátyját Zomborban, elhatározták, hogy a Dunát 
a Tiszával összekötő nagy hajózó csatornát léte
sítenek s e célból a királytól engedélyt is nyer
tek, kinek nevéről aztán a csatornát Ferenc-csa
tornának (VII. k.) nevezték. Ezenkívül tervbe 
vett egy másik csatornát is, mely a Dunát a 
Dráva, Száva és Kulpa folyók útján összekösse 
a tengerrel. A közönség s a megalakult királyi 
magyar hajózási társaság mindkét vállalatot szí
vesen karolta föl. De a francia háború csakha
mar a csatatérre szólította s így a csatornák épí
tésébe közvetlenül nem folyhatott be ; a bácskait 
József bátyja, a károlyvárosit Szeth igazgató-
mérnök vezette. A háborúban kitűnt műszaki 
munkálataival: Novigrad, Verbovszko, Grobnik 
tájékait, az Uszkók-hegyet sáncárkokkal, bástya-
müvekkel megerősítette s 1797 ápr. 17. Trieszt 
városát megvédte a pórnép lázadásától. 1797 
ápr. 25. a nádor Budára rendelte a nemesi föl
kelő sereghez. 1797. a campoformiói béke után 
mint őrnagy hagyta el a sereget és csatornáihoz 
sietett vissza. De távolléte alatt az ármány a hajó
zási társaságból bátyjával együtt kibuktatta. Az 
emberek rosszakarata annyira elkeserítette, hogy 
nemsokára belehalt lelki küzdelmeibe, éppen mi
kor védelmi iratát a hajózási társaságnak Bécs
ben átnyújtani szándékozott. Neje, van dor Ket
ten bárónő, egy hónappal előbb, 1800 márc. 18. 
hunyt el Károlyvárosban. Négy gyermekük ma
radt hátra szegény sorsban. V. ö. Társalkodó 
(1836, 67—69. sz.). BOGDÁNET. 

7. K. György készítette Berzsenyi Dániel em-
lékszobrát, amelyet Szombathelyen 1896 dec. 8. 
lepleztek le. 

8. K. István, építész, szül. Kőrös-Ladányon 
(Békés) 1857. Középiskolai tanulmányait a nagy
váradi s budai gimnáziumban és a budapesti IV. 
kerületi főreáliskolában, egyetemi éveit 1875-től 
a budapesti műegyetemen végezte. Miutáu nagy 
külföldi tanulmányutat tett, 1880. építészeti ok
levelet nyert. 1882—85. állami ösztöndíjjal a 
külföldön folytatta tanulmányait. Hazatérve, a 
budapesti műegyetemen magántanárnak habili
táltatta magát és azóta ott működik. Nagyobb 
cikkei a Magyar mérnök- és építész-egyesület 
Közlönyében és az Első magyar technikus kon
gresszus irataiban jelentek meg. Müvei: A szent-
margittai kő (Budapest 1884); Északnyugati 
Európa építészete (u. o. 1885); A ferde donga-
boltozatok köszerkezetei (u. o. 1886). 

9. K János, teológus, szül. Szentkirályszabad
ján (Veszprém) 1821 ápr. 14. Iskoláit Pápán 
1834—45. végezte, hol azután főiskolai köztanító 
volt 1846-ig, amidőn akadémikus rektornak ment 
Ó-Szőnyre. Négy év múlva nevelő lett a Páz-
mándy-családnálKömlődön s itt időzött négy évig. 
Miután egy tanévet (1854—55.) a berlini egyete
men töltött,teol. tanárrá választatott Pápára. 1890. 
nyugalomba ment. Művei : Keresztyén hittan 
(Pápa 1862—65, ennek kivonata hasonló címmel 
u. o. 1874. jelent meg); Kálvin élete (u. o. 1876) ; 
PantheismUs és theismus (u. o. 1876). z. j. 

10. K. János, kat. egyházi irót a csanád-egy-
házmegyei papság 1897. autonómiai képvise
lővé választotta, 1898 febr. 10-én kinevezték a bu
dapesti tudomány-egyetem hittudományi kará
hoz nyilvános rendkívüli tanárrá. Újabb művei: 
De categoriis (Brüsszel 1895); Katholikus ágaza-
tos hittan (Katschthaler J. művének fordítása, 
6 köt, Budapest 1896); A pap a szeretet apostola 
(u. o. 1897;; A hitről (u. o. 1897); Vasárnapi 
szentbeszédek (fordítás németből, Szeged 1898). 

11. K. József, mérnök, a magyar vizműópítós 
első mestere, szül. Budán 1748 márc. 19., megh. 
Zomborban 1813 márc. 13. Jómódú szülei gondos 
nevelésben részesítették, de nem lehet tudni, hol 
töltötte ifjú éveit. A mérnöki tudományokat 
a bécsi katonamérnöki akadémián sajátította el 
s valószínű, hogy ismereteit külföldi utazások 
útján bővítette, mert alkotásaihoz az időben 
hazánkban sem képzettséget nem szerezhetett, 
sem példákat nem láthatott. Nincs kizárva az 
sem, hogy mint katona-mérnök járta be a kül
földöt, mint testvére Gábor, ki későbbi nagy 
alkotásának részese volt. Az 1780-as évek ele-
jón Zomborban mint kincstári mérnök és épí
tészeti igazgató működött. Kiváló részt vett az 
akkori német bevándorlók letelepítésében. Szá
mos lecsapoló munkálatot hajtott végre; 1785. 
Kulától Verbászig ásott árokkal Torzsa, Kucura, 
Cservenka és Kula községek vizes helyeit kiszá
rította; 1786. pedig a sziváci mocsarak vizét a 
Cérna Barába vezette; ez utóbbi munkálathoz, 
mely 1787. nyert befejezést, a m. kir. udvari ka
mara 14,000 írttal járult hozzá. Ez apróbb sikerek 
után fölbátorodva, tervet készített a Dunát a Ti
szával összekötő hajócsatorna létesítésére. A ter-
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vek szerint a csatorna Monostorszegnél torkollik 
ki a Dunából és Tiszaföldvárnál szakad a Tiszába; 
összes hosszúsága I3V2 mérföld, mélysége P86 
méter, és rajta 5 kamara-zsilip van (1. Ferenc-
csatorna, VII. k.). A terveket testvérével, Gábor
ral együtt készítette s 1791. Bécsbe utazott, hogy 
kivitelére engedélyt és segítséget kapjon. Tervé
nek sikerült a trónörököst és a királyt is meg
nyernie, ugy hogy 1792. szabadalmat kapott, 
hogy 50 tagú társulatot alakítson a csatorna léte
sítésére. Majd 1793 márc. 27. a két testvér a m. 
kir. udvari kamarával szerződést kötött, mely a 
csatorna méreteit, a kivitel módozatait, a hajó
vámokat, az államkincstárnak a csatorna építé
séhez való. hozzájárulását (200,000 frt kölcsön) 
megállapította. E kötés megengedte, hogy a csa
tornát Ferenc király nevéről nevezzék el. A Kiss 
testvérek a csatorna építésére nyert szabadalmat 
a társulatra ruházták át, kikötvén maguknak 
50,000 frt órtókü részvényt, a 10°/0-on felüli tiszta 
jövedelem V3-át és a csatorna igazgatását oly mó
don, hogy az igazgatói állás a Kiss-családban örö
kölhető legyen. A munkát 1793 jun. kezdték meg 
és 1802. fejeztek be, ugy hogy máj. 2. a Ferenc-
csatornát megnyitották és a forgalomnak átadták. 
Azonban Kiss nem élvezhette fáradozásai gyümöl
csét. Ármány ós rosszakarat eltávolította öt a csa-
tornaügyek vezetésétől, ugy hogy 1797. teljesen 
megvált tőle. Keserűséggel eltelve irta meg bú-
bánatait, mert meg volt győződve alkotása nagy
ságáról, merészségéről, közhasznú voltáról s tö
rekvéseinek nemességéről. Nagy dolog is volt ez 
a hajócsatorna, mert hozzá hasonlót az ideig eem 
Angol-, sem Német-, sem Svédországban, sem Hol
landiában nem építettek még s csak Francia- és 
Olaszországban voltak példák reá. A korát túl
haladó, nagy készültsógü, klasszikus műveltségű 
férfiú naplóját, melyet II. József császár is átla
pozott, a nemzeti múzeum őrzi. V.ö. Koch József, 
A Ferenc-csatorna rövid története, BOGDANFY ÖDÜN. 

12. K. József költőtől megjelent K. költeményei 
(illusztrált díszkiadás, Budapest 1897, olcsó ki
adás, u. o. 1898). 

13. K. Károly, kémikus (X. k.). Alig hogy meg
tette Röntgen a maga világra szóló felfedezését a 
róla nevezett sugarakkal, Kiss egyike volt azok
nak, akik a sugarak tanulmányozását s az azok 
előállításához alkalmas lámpák szerkesztését fel
adatául tűzte. Többféle Röntgen-lámpát szerkesz
tett, melyek abban az időben beváltak, s amelyek
kel ugy ő, mint mások is, élő állatokról és embe
rekről kitűnő Röntgen-fotográfiákat készítettek. 
Ezen lámpákkal és fotográfiákkal résztvett a pá
risi, frankfurti, berlini és budapesti kiállításokon, 
hol azok méltán megérdemelt feltűnést keltettek. 
Ugyanez alkalommal a közoktatásügyi miniszté
rium is méltányolta Kiss működését, amennyiben 
3 éven át 1000—1000 frt segélyt adott neki búvár
kodásai folytatására. Jól berendezett Röntgen-
laboratóriumába (VIII., Esterházy-utca 1.) az or
szág minden részéből hoznak betegeket, sőt ugy 
a közös hadsereg, mint a csendőrség és honvédség 
kizárólag hozzá hordja betegeit Röntgen-féle vizs
gálatokra, ahol ezen vizsgálatok díjmentesek. 
Röntgen-felfedezéseit számos tudományos és nép
szerű előadásban ismertette. 

14. K. László', I8i8—4-9-iki konstantinápolyi 
magyar követségi titkár, szül. Nagy-Kanizsán 
1822., megh. Budapesten 1886 máj. 27. Ifjúságá
ban a zágrábi teológiai szeminárium növendéke 
volt, de rövid idő múlva elhagyta a papi pályát 
és Triesztbe ment, hol beiratkozott a tengerészeti 
iskolába. Majd Konstantinápolyba költözött, on
nan pedig, mikor 1848. kiütött a szabadságharc, 
visszatért Magyarországba. Kossuth Lajos 1849 
máj. kinevezte követségi titkárnak Andrássy 
Gyula gróf mellé, akivel a török-oláh területre 
szorított honvédek sorsának enyhítése végett 
diplomáciai küldetésben Konstantinápolybament. 
A magyar ügy bukása után 1849 szept. Andrássy 
gróffal együtt elhagyta Konstantinápolyt s előbt> 
Parisban, majd Londonban telepedett meg, hol 
vendégszerető házának a többi közt Kossuth, 
Mazzini, Klapka, Ledru-Rollin, Kiubel, Hercen, 
Louis Blanc és Freiligrath voltak vendégei. Bel
fastban (Írország) 1854. nőül vette Borlavo John 
angol hadi tengerészeti tiszt leányát, Katalint 
(megh. Budapesten 1865.). Miután egy ideig egy 
nagy belfasti vászongyár képviseletében beutazta 
Olaszországot, Spanyolországot. Franciaországot 
és a Keletet, 1861. álnéven mint Kossuth meg
bízottja Magyarországba ment. Rövid idő múlva 
amnesztiát kapott és Pesten ügyvédi vizsgát tett, 
de nem sokáig maradt az országban. 1864. Mexi
kóban mint a császári kabinetiroda fordítója mű
ködött, Miksa császár kivégzése után pedig az 
Egyesült-Államokban egymásután mint arany
ásó, törvényszéki tolmács, korcsmáros, nyelv
mester, színész és prédikátor kereste meg ke
nyerét. Hazatérve Magyarországba, Kozma Sán
dor főügyész a sokat hányatott embernek állást 
szerzett, mely megóvta a kenyérért való gond
tól. Naplóját, melyben konstantinápolyi útját ós 
Andrássy Gyula gróf ottani működését irja le, 
Reiner Bertalan dolgozta fél Gráf Július And
rássy als Diplomát der Revolution c. tárcasoro
zatában (Neue Freie Presse 1890. évf.). 

15. K. Mór, jogtudós, szül. Kolozsvárott 1857 
máj. 12. Gimnáziális tanulmányait Kolozsvárott 
végezte, az egyetemi tanfolyamot részint a buda
pesti, részint a kolozsvári egyetemen látogatta és 
1876. az összes jogtudományok, 1877. pedig az 
államtudományok doktorává avattatott.Már 1878. 
a kolozsvári egyetemen a római jogból egyetemi 
magántanári képesítést nyert és ugyanazon év
ben, állami ösztöndíjjal, a nevezetesebb német-és 
franciaországi egyetemek meglátogatására kül
detett ki. Külföldi tanulmányútjából visszatérve, 
az 1879—80. tanévben a kolozsvári egyetem jogi 
karánál tartott római jogi előadásokat, 1880. pe
dig a nagyszebeni magyar királyi jogakadémia 
tanárává neveztetett ki, mely felsőbb jogi tanin
tézetnek 1884. bekövetkezett f eloszlatása válj a ko
lozsvári egyetemre helyeztetett át és ezen idő óta 
annak jog- és államtudományi karánál, mint a 
római jog egyik nyilvános rendes tanára műkö
dik, az 1892-93. tanévben pedig az emiitett tudo
mánykar dékánja volt. A jogi szaklapokban meg
jelent nagy számú értekezésein kivül főbb művei: 
A végrendeleti alakok fejlődési története Justi-
nian császár törvényhozásáig (Kolozsvár 1876); 
Adatok a honorum possessio contra tabulai ere-
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detének kérdéséhez (u. o. 1880); A corpus juris 
civilisből kiszemelt esetek (kézikönyv a római jogi 
praktikumokhoz, Budapest 1883); Das Reehis-
gutachten der Münchenéi' Juristenfacultát in An-
gelegenheit der Rechtsfrage der sáclisischen Na-
tions-Universitát (Budapest, Ungarische Revue 
1883); A német birodalmi polgári törvénykönyv 
tervezete. 

16. K. Pál (nemeskéri),volt zólyomi főispán,1896 
deci . a földmívelésügyi minisztériumhoz állam
titkárrá neveztetett ki. Az ezredéves országos ki
állítás érdekében a felvidéken öt vármegyéből 
alkotott (besztercebányai) kerület elnöke volt, e 
mellett a kiállítás gazdasági ós állattenyésztési 
csoportjai juryjében s az ez év szept. havában a 
földmívelési miniszter elnöklete alatt megtartott 
nemzetközi gazdakongresszuson tevékeny részt 
vett. 1896. az általános választásokkor a zólyomi 
kerület képviselőnek választotta. 

Kissingen, bajor város, (1895) 4306 lak. 
Kissling, Í.Lipót, osztrák szobrász, szül. Schön-

ebenben (Felső-Ausztria) 1770., megh. Bécsben 
1827. A bécsi akadémián, később Rómában ké
pezte ki magát. Jelesebb művei: Hymen; Gany-
medes; Hermes elvezeti Psychót az Olimpusra; 
Mars, Venus, Ámor (allegória I. Napóleon és 
Mária Lujza egybekelésére); Dalbergbáró emlék-
szobra ; Kinsky grófnő mellszobra; Ferenc csá
szár mellszobra; Károly főherceg mellszobra stb. 

2. K. Bikárd, svájci szobrász, szül. Wolfwyl-
ban (solothurni kanton) 1848. Ifjú korában a So-
lothurn mellett levő jurái kőbányákban dolgo
zott, de már akkor oly nagy mintázó tehetségről 
tett tanúságot, hogy Rómába sikerült eljutnia, 
ahol Schlöth svájci szobrász fölvette műtermébe. 
Itt készítette el A versenyfutó (baseli múzeum); 
A nagyságát mérő fiatal leány (Calla) ós A jelen
kor géniuszának alakjait. Miután Parisban, Ber
linben, Münchenben és Bécsben járt, 1883. Zürich
ben telepedett le, ahol a pályaházzal szemben 
levő téren Bscher Alfréd szobrát készítette el. 
Sok mellszobrot (Semper Gottfried, Keller Gott-
f ried, Culínann tanár) készített. Fő műve Teli Vil
mos és fiának 1895. leleplezett óriási szobra Alt-
dorfban azon a helyen, ahol Teli a monda szerint 
fia fejéről lelőtte az almát. 

Kis-Szeben, 1. Szeben (XV. k.). 
Kisülési áram, 1. Akkumulátor (I. k.). 
Kitchener (ejtsd: kicsener) Horatio Herbert lord, 

angol tábornok, szül. Írországban 1850 jun. 24. 
Atyja példájára a katonai pályát választotta. 
Először (1870) a francia hadseregben szolgált 
mint önkéntes, anélkül azonban, hogy nagyobb 
ütközetben részt vehetett volna. A háború befe
jezése után belépett a woohvichi katonai akadé
miába, ahonnan 1871 jan. 4. mint hadnagy került 
az angol mérnöki karba. 1874. a Szentföldön járt 
mint térképrajzoló, honnan 1878. Alexandriába 
helyezték át. Itt részt vett — még mindig mint 
hadnagy — az Arabi pasa által támasztott fel
kelés leverésében, majd pedig Wood Bvelyn sir 
felszólítására vezérőrnagyi ranggal belépett az 
egyiptomi hadseregbe, melynek lovasságát újjá
szervezte, miközben maga is megtanult arabul. 
Az 1883—85. szudáni hadjáratokban Wolseley 
alatt részt vett és 1886. őrnagy lett. 1884.Zanziba-

ron aláljuk, mint ama bizottságnak tagját, mely 
a szultánság határait szabályozta. 1886. kinevez
ték Szuakin parancsnokává, 1888. a máhdisták-
kal Bandoub mellett vívott ütközetben súlyosan 
megsebesült, amire (mint ezredest) Alexandriába 
hivták vissza, de még az év végén újra a csata
térre indult, ahol a dsemaizahi ütközetben részt 
vett. Az 1889-iki hadjáratban a lovasságot vezé
nyelte s jelen volt a Toszki melletti ütközetben. 
Midőn Grenfell tábornok lett (1892), az Egyip
tomban állomásozó angol csapatoknak a főpa
rancsnoka, K.-t az egyiptomi hadsereg élére állí
tották. Mint főparancsnok sokat tett (1892—95) 
a Nílus-menti stratégiai vasútvonal kiépítése kö
rül (3 év alatt 900 km.-t épített) és 12 nagy gőzös 
meg 200 vitorlás bárka segélyével még a Nilus 
első két zuhatagain túl is létesített rendes közle
kedést. Midőn a mahdi halála után a Szudán tör
zsei az ál-khalifa zsarnok uralma miatt zúgolódni 
kezdtek s az angol s egyiptomi kormány a Szu
dán visszafoglalását fölvette programmjába: K. 
gondosan előkészítő a háborút, melynek kitörése
kor azután főparancsnokká (sirdar) nevezték ki. 
E minőségben fényesen oldotta meg feladatát. 
Első diadalát 1896 jun. 7. Firkeh mellett aratta 
a dervisek fölött, mire (okt.) elfoglalta Dongolát. 
1897. bevette Abu-Hamedot, szept. pedig Berbert. 
1898 tavaszán (ápr. 8.) az Atbara folyó mellett 
szalasztotta meg Abdullah khalifa derviseit, 
kiknek őrült fanatizmusa ós vakmerősége az an
gol Maxim-ágyukkal szemben tehetetlennek bizo
nyult. Majd (aug. 22.) bevette Metemmeh városát, 
aug. végén pedig újabb és döntő diadalt aratott 
Omdurmannál (Khartummal szemben), ahol a 
khalifa 50,000 embere közül 12,000 elesett és 
16,000 elfogatott, mig a sirdar hada csak 24,000 
főre rúgott s mindössze 400 halottat vesztett. A 
khalifa fekete zászlója is K. kezébe esett, aki 
azután szept. 2. a megerősített Omdurmanba vo
nult, honnan a romokban heverő, lakatlan Khar-
tumba folytatta útját. A nyakra-főre menekülő 
khalifa hatalma össze volt törve ; váratlanul 
azonban a franciák jelentkeztek a Felső-Nilus 
mellékén, kik Marchand őrnagy alatt a Khartum-
tól 1600 km.-nyire délre fekvő Fasodában tűzték ki 
a francia lobogót. E hirre és Chamberlain gyar
mat-miniszter parancsára K.1898 szept. Fasodába 
sietett, ahol Marchand tiltakozása dacára az angol 
zászlót tűzette ki a francia mellé. Közben pedig 
az angol kormány s közvélemény oly határozott
sággal követelték a francia kormánytól Mar
chand visszahívását, hogy a francia kormány 
végre engedett s Marchand-ot és expedíciójának 
tagjait Fasodából visszarendelte. Ilyformán a ke
leti Szudán kizárólag az angol-egyiptomi érdek
körbe vonatott. A khalifa elleni háború jóformán 
be volt végezve (1898 dec. 25. egyik alvezére és 
rokona, Fedil Ahmed szenvedett vereséget, mig 
az ál-próféta maga néhány hű maradt emberével 
a vadonban bujdosott) s igya győztes K. visszatér
hetett Alexandriába és Londonba, hol mint Gor
don megbőszülő ját s a Szudán visszaszerzőjét 
nagyszerűen fogadták és kitüntették. Viktória ki
rályné már megelőzőleg Kftartum lordjává tette, 
London városa nov. 4. díszpolgárrá választotta s 
díszkarddal kedveskedett neki; a parlament pe-

A Pallos nagy Lexikona. XVJ1L köt. b 
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dig 30,000 fontot szavazott meg számára, mely 
határozat ellen (az ir képviselőkön kivíil) csak 
néhány "whig-párti ellenzéki szavazott, akiket az 
a hir hántott, hogy a sirdar Khartumban a mahdi 
tetemét a Nílusba dobatta. 1899 jan. 21. a khidív 
Szudán főkormányzójának nevezte ki K.-t, éhben 
az állásában K. első sorban a Nilus-menti vasút
nak Khartumig való folytatásán fáradozik. Azon
felül az adás-ve vés, a bevitel s kivitol meg a sok 
gazdátlan földbirtok tulajdonjogának rendezésé
vel van elfoglalva. Khartnmban és más helyeken 
pedig angol-egyiptomi iskolát nyitott. Alvezére 
Wingate ezredes egyiptomi csapatokkal Gedid 
táján a khalifát (nov.) megtámadta és seregestül 
megverte. A khalifa és valamennyi emir — Osz
mán Digma kivételével — halva maradt a csata
téren. 1899 dec. 18., midőn a boerokkal vívott 
háborúban szenvedett vereségek következtében 
Roberts tábornagyot nevezték ki a dólafrikai an
gol csapatok főparancsnokává, vezérkari főnökül 
K.-t rendelték melléje. M. L. 

Ki te le l te tés , a kerti vagy konyhakerti növé
nyeknek a fagyás vagy a hőmérsék hirtelen és 
éles megváltozása ellen való védekezése. 

Ki törni , a galopp- ós ügetőversenyeknél hasz
nálatos kifejezés. A versenyhen résztvevő ló akkor 
tör ki, ha a lovas, illetve hajtó szándóka ós aka
rata ellenére helyes és befutásra kötelezett pá
lyáról letér, vagy azt el is hagyja. Ez az eset 
legtöbbször az akadály-, valamint ritkábban a gát
versenyekben fordul elő, ha a ló a gátak és akadá
lyok előtt megtagadja az ugrást s a lovas minden 
erőlködése dacára kitér előlük és oldalt halad el 
mellettük. Az ilyen kitörés feltótlenül diszqualifi-
káló ok, vagyis a lovat ugy a győzelem, mint a 
helyezéstől elüti. A síkversenyekben is előfordul, 
hogy a ló néha kitör, akkor t. i., ha futam közben 
azon egyenes iránytól, amelyet lovasa megjelölt 
számára, bármi okból — habár pár pillanatig is 
— jobbra vagy balra kitér. Kitörés a neve annak 
is, ha a ló megválik lovasától, vagy végül, ha 
lovasával az indítás előtt a starttól megszökik s 
rövidebb vagy hosszabb távolságot fut be. 

Ki t t , 1. Ragasz (XIV. k.). • 
Ki tűzés , 1. az a művelet, amelynek célja az 

akadályversenypályán az egyes távolságok ki
mérése és megjelölése. Ugyanis a hosszabb távol
ságú (3200—6400 m.) akadályversenyek számára 
fentartott pályán — melyet rendszerint a mind
két oldalon korláttal elkerített síkpálya vesz kö
rül — a távolságokat csak magasabb póznák vagy 
oszlopok jelzik. Ezen jelző készülékeknek a le
futásra kerülő akadályversenyek különböző távol
ságai szerint való elhelyezése — hogy a lovasok 
tájékozhassák magukat — nemkülönben az ezen 
levő akadályoknak — legtöbbnyire — vörös 
zászlócskákkal való ellátása, vagyis a nem állandó 
jellegű versenypályákon esetről-esetre történő K. 
a versenytitkár felügyelete alatt megy végbe. 
2. K.-nek nevezik az állandó (sík-, gát-, akadály
vagy ügető-) versenypálya készítésére szánt, vagy 
csak adandó alkalmakkor versenyek tartására 
használt térségnek karók, cövekek s póznákkal 
való előzetes ellátását is. 

Kitzingen, bajor város, (1895) 8002 lak. 
Kiuperl i . 1. Köprili (X. k.). 

Kivándor lás (X. k. l A tengerentúlra irányuló 
K.-i mozgalom — noha az idevágó adatok nem 
éppen megbízhatók — az utóbbi években némileg 
csökkent. Az 1891—97 végéig terjedő hazai ada
tokat 1. Magyarország. Thirring Gusztáv felte
vése szerint hurmincötóvalattnemkevesobbminí 
269,659 honfitársunkat veszítettük el az amerikai 
K. következtében. Magyarországon a K. ügyének 
szabályozására újabb kísérletek nem történtek. 
Az Institut de droit international 1897. Kopenhá-
gában tartott ülésszakán a K. jogával foglalko
zott s annak szabályozására egy tervet fogadott 
el. Az abban fölállított főbb elvek itt következnek: 
Ugy az egyes, mint a tömeges K.-nál elismerte
tik a K. szabadsága s ezt a szabadságot nem is 
lehet megszorítani másként, hanemha valamely 
kormány a társadalmi és politikai rend okából 
szorosan kényszerítve van valamely tilalom ki
adásúra, melyet a többi hatalmakkal közölni kö
teles. Megtiltandó azoknak a K.-a, akiknek a 
befogadó állam nem engedi meg a bevándorlást. 
Minden állam külöu hivatalt állít a K.-i igazga
tásnak egyöntetű vezetésére, adatok és tudósítá
sok beszerzésére s míg e bureauk arra is fölha
talmazhatok, hogy egymással közvetlenül érint
kezzenek, addig a hamis hirek, hamis leírások 
terjesztői szigorúan megbüntettetnek. Az álla
mok betiltják azokat a vállalatokat, melyek ide
gen állam vagy külföldi munkaadók részére ki
vándorlókat toboroznak, ellenben a jogosított K.-i 
ügynököket társulatukkal egyetemes felelősségre 
vonják hibáikórt és mulasztásaikért, legyenek 
bár bent az országban vagy külföldön. A kiván
dorló hazája saját konzulát értesíti arról, hogy 
kivándorlók indultak az illető idegen földre vagy 
kikötőbe, mig a befogadó ország saját hivatala 
által az érkezők védelmére és elhelyezkedésére 
ügyel föl.Végül mindenütt szigorú büntetésekkel 
fogják sújtani a K.-i rendszabályok ós intézke
dések megszegőit. V. ö. Hegedűs Lóránt, A ma
gyarok K.-a Amerikába (1899); Thirring Gusz
táv, A felvidéki K. hatása népesedésünkre (Buda
pesti Szemle 1898). vÁMBÉitv. 

Kivu-tó, az egyenlitőalji Afrikának az észak
olaszországi tavakhoz hasonló tava a Virunga-
hegység és a Tanganyika közt, Ruandában, 1485 
m.-nyi magasban. Hossza 80—100, szélessége 
30—40 km. Lefolyása a Rusziszi. 1894. Götzen 
gróf fedezte föl. 

Kizárás , mint sportműszót kétféle értelem
ben használják: 1. ha a már benevezett verseny
zőt, legyen az akár személy, akár állat, vagy az 
illető verseny föltételeire való tekintettel, vagy 
pedig az általános szabályokban meghatározott 
esetek fenforgása következtében a versenyzés
től, illetve az indulástól eltiltják; 2. ha a verseny
pálya látogatóját (Ifi különben a versenyekben 
maga cselekvóleg részt nem vesz, sem azokban 
közvetlenül — mint tulajdonos, trainer, jockey 
stb. — érdekelve nincs) csalárd, inkorrekt üzel
mek, hamis eljárás, tisztességtelen viselkedés stb. 
miatt a további megjelenéstől eltiltják s tőle a 
belépést egyszer s mindenkorra megvonják s azt 
hivatalosan is közhírré teszik. A kizárás vissza
vonására pedig csakis az azt kimondó testület 
illetékes. 
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Kizdi esperesség vagy dékánság, több, értékes 
kiváltsággal biró szász kerület volt az erdélyi 
egyházmegyében. 24 szász falu tartozott hozzá 
Segesvár és Kőhalom közt. Segesvár is hozzá 
tartozott. Nevét a mai Szász-Kézdtől (régen Kizd) 
vette. 1556. teljesen elszakadt a kat. egyháztól s 
ma mint ág. ev. egyházkerület áll fenn. V. ö. 
Fabritius, Urkundenb. des Kisdér Kapitels. KAK. 

Kjelci, orosz kormányzóság, (1897) 763,746 lak. 
K. város, ugyanakkor 23,189 lak. 

Klaar Alfréd, német iró, szül. Prágában 1840 
nov. 7. A jogot Bécsben és Prágában végezte, 
azután az irodalomtörténeti, politikai és bölcse
leti tudományokkal foglalkozott, 1868- -72-ig a 
Tagesboten aus Böhmen c. lapnak társszerkesz
tője volt, 1873 óta a Bohemia lapnál Prágában 
mint mü- ós szinházi kritikus működött, 1885 óta 
a prágai műszaki főiskolán a német irodalom
történet magántanára. Egyik alapítója és (1881 
óta) igazgatója a csehországi Concordia német 
irók és művészek egyesületének, egyúttal alapí
tója és egyik alelnöke a Sohillerstiftung prágai 
fiókegyesületnek. Müvei: Die Litteratur des Aus-
laudes (a bécsi világkiállítási értesítőben, 1873); 
I. R. Scheffel (Prága 1876); Joseph II. (u. o. 1880); 
Das moderné Dráma, dargestellt in seinen Rich-
frungen und Hauptvertretern (u. o. és Lipcse 1883— 
1884, 3 köt.); König Ottokars Glück und Ende, 
eine Untersuchung über die Quellén der Grill-
parzerschen Tragödie (Lipcse 1885); Pranz Grill-
parzer als Dramatiker (Prága 1891) stb. Drámái: 
Die fahrenden Komödianten (u. o. 1876); Der Em-
pfang (Drezda 1888); Discretion ós Wer schimpft, 
der kauft vígjátékok (u. o. 1891); Schmeykal, 
Der Pührer der Deutschen in Böhmen (1894). 

Kladderadatscli,Berlinbenhetenkintmeg-
jelenő élclap, melyet 1848. Kalisch Dávid alapí
tott Hoffmann ós társa kiadásában; leginkább po
litikai élceket közölt. III. Napóleon Scholz W. raj
zolta torzképeivel népszerű lett. Jelenleg Trojan 
János a szerkesztője. I. Vilmos császár és Bis
marck jóizüen nevettek a rájuk vonatkozó élce
ken, ellenben II. Vilmos már két esetben folség-
sértés címén port indíttatott Trojan ellen, akit 
el is Ítéltek. 

Kladovo, község Krajina szerbiai kerületben, 
a Duna mellett, a Vaskapu végének közelében, 
kerületi főnökséggel, vámhivatallal, élénk keres
kedelemmel, (1890) 2001 lak. A római uralom ide
jén itt volt Egeta városa Traján császár hires 
dunai híd jávai. 

Kladrau, város Mies csehországi kerületi ka
pitányságban az Angel és vasút melleit, (1890) 
1390 lak., a XVIII. sz.-ból való gót templommal, 
amely Csehországban egyike a legszebbeknek. 

Kládrubi ló, 1. Osztrák ló (XIII. k.). 
Klafsky Katalin, énekesnő, megh. Hamburg

ban 1896 szept. 22. 
Klaic Vjekoszláv, horvát történetíró, megh. 

Zárában 1896 jan. 3. 
Klakk-vezér, 1. Claqueur (IV. k.). 
Klamarik János 1897 febr. 20. államtitkári 

címmel nyugalomba ment, megh. Besztercebá
nyán 1898 okt. 8. 

Klamath, 3 tó neve Észak-Amerikában a Kasz
kád-hegység K-i lejtőjén az É. sz. 42 és 43° közt. I 

A K.-Marsli, Felső-K. és Alsó-IL közt a legna
gyobb (422 Ion2) ós legmélyebb a Pelsö-K.; lefo
lyásuk a 36,000 Ion2 vizterületü K., amely az É. 
sz. 41° 30' alatt torkollik, de vizben szegény és 
nem hajózható. 

Klamath, északamerikai indus törzs Oregon 
délnyugati részében, kik klamathtavi és módok 
indus fajra oszlanak ós sajátos nyelvtörzset alkot
nak. A törzs testileg és szellemileg jól ki vau fej
lődve, kiválóan vadászat- és halászattal foglal
kozik. A módok fajt az 1872—73. háborúban az 
egyesültek csapatai csaknem egészen kiirtották, 
a töredék többnyire az Indus-területre szorult. 
1890. a K. törzs 1000 lelket számlált. V. ö. Gat-
schet, The Klamath Indians (Washington 1890, 
2 köt.). 

Klampenborg, Kopenhágához közel levő ten
geri fürdő. Kopenhágával vasút köti össze ; szép 
fekvéséért sok idegen látogatja. 

Klapka György szobrát Komárom főterén 1896 
nov. 15. leplezték le. A szobor talapzattal együtt 
7 m. magas (Róna József és Ney Rezső). 

Klappai, falu Raudnitz csehországi kerületi fő
nökségben, Lobositztól délnyugatra körülbelül 12 
km.-nyi távolságban, 800 lak., a Hasenstein-hegy 
tövénél. 1898 ápr. itt nagy hegycsuszamlás és 
földomlás törtónt, melynek következtében 32 ház 
romba dőlt. Emberéletben nem esett kár. A hegy
csuszamlás 1899 jan. megismétlődött. 

Klaprothin, 1. Lazulit, (XI. k.). 
Klasszikái versformák, igy nevezzük a mo

dern versformákkal szemben azokat, melyek az 
antik (görög és római) irodalmakból kerültek a 
modern irodalmakba. Ilyenek :"a hexameter, mely 
főleg epikus versalak; a distichon, az elégia és 
az epigramma verse; a lirai formák, u. m. az 
alkaiosi, sapphói, asklepiadesi, phalaekosi sorok 
ós szakok; a trimeter, mely a dráma formája stb. 
Mind e formák tulajdonkép görög eredetűek, a 
görög műszellem alkotásai, mely csodálatosan 
termékeny volt a verstechnika terén is; már a 
római költészetben (jelesül az aranykorban) éppen 
oly vendég formák voltak ezek, mint nálunk; a 
római költészet nemzeti ritmusai háttérbe szorul
tak mellettük ós a műköltészetben nem érvénye
sülhettek. Az újabb nemzeteknél a K. a renais-
sance korában jöttek divatba, még pedig inkább 
latin hatásra, ugy hogy inkább azok a formák 
támadtak fel, melyeket egykor a latin költészet 
is müveit. A humanista tudósok latin verseiket 
nem a középkori rímes latin versformákban Ír
ták, hanem az antik költői formákban. Majd nem
zeti nyelven is megpróbálták e formákat olaszok, 
franciák, angolok, magyar, német, cseh stb. ver
selök. A nyelv azonban nem mindenütt volt eléggé 
alkalmas e célra, ugy hogy a K. versformák csak 
két nyelven, u. m. a magyar és a német költé
szetben jutottak irodalmilag nagyobb jelentőségre, 
ahol velükkapcsolatban az irodalomnak egy klasz-
szikai iránya is fejlődött. Nálunk is humanista 
tudósok kezdték, először Sylvester (Erdősi) János 
1541., még a németek előtt, közvetlenül az ola
szok kezdeménye után. Költők csak a múlt szá
zad második felében karolták fel (az u. n. klasz-
szikai iskolaköltői: Baróti, Rájnis, Révay, továbbá 
Virág, Kazinczy, Berzsenyi, Csokonai, Verseghy, 
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Kölcsey, Vörösmarty, Czuczor, P. Horvát Endre 
stb.). 1777-töl körülbelül az 1820-as évekig ezek 
voltak költészetünk uralkodó versformái; ekkor 
a nyugateurópai formák túlszárnyalták őket, a 
40-es években, amint nemzeti formáink (Petőtt-
nól, Aranynál) újra fölelevenültek, a K. végkép 
elhanyatlottak. Az utolsó nagyobb alkotás e for
mákban, Arany Elveszett alkotmánya, már mint
egy parodizálja a K.-at. Az ily versnemekben irt 
költemények nem váltak soha sem az egész nem
zet szellemi birtokává, mindig kisebb körre, a 
deákos műveltségű közönségre hatottak s a női 
közönség sem élvezhette őket; túlnyomólag férfi-
költészet volt. De irodalmi nyelvünk és költői 
stilünk e szigorú formákban rendkívül jó iskolán 
ment át, hajlékonyságot, erőt, bájt, rövidséget, 
méltóságot nyert bennük, amely elemeknek addig 
meglehetősen fiijával volt. A lirai formákban 
Berzsenyi, a hexameterben és distiehonban Vö
rösmarty ragyogtatta fényes nyelvgéniuszát. A 
K.-ban való gyakorlás tette képessé nyelvünket 
a modern nyugateurópai formákra is, fejleszté ki 
azokban is a költői dikciót; sőt nemzeti formáinkat 
is, amig egyrészt háttérbe szorították, másrészt 
később azoknak szépítésére, kialakulására is igen 
üdvös hatással voltak. Most az egész versrendszer 
irodalmunkban úgyszólván csak történeti jelentő
séggel bir; csak néha egy-egy epigrammban, ele-
giában használják még a hexametert vagy a 
disztichont (Tóth Lőrinc, P. Thowrewk Emil, 
stb.); de antik művek alakilag hü fordításá
ban még mindig használatosak a K., bár a mo
dern rímes (nyugat-európai vagy magyar) formák
nak e téren is mind nagyobb szerep jut. V. ö. e 
formákra nézve különösen Rossbach és Westphal 
ritmikai munkáit; Christ, Metrik der Griechen u. 
Eömer. A magyar irodalomra vonatkozólag Né
gyest), A mértékes magyar verselés története, N. L. 

Klasszikus zene, a zeneirodalomban a régibb 
nagy mestereknek ama müvei, amelyek ugy 
forma, mint tartalom tekintetében örök mintául 
szolgáltak és szolgálnak az egész zeneművészet 
számára. Ilyen mesterek első sorban Bach Se
bestyén, Handel Pr., Haydn József, Mozart és 
Beethoven. A K. müformái leginkább az ellen-
pontozati formák (fugák, suite-ek, invenciók stb.), 
a szonáta, szinfónia, oratórium, vonós-négyes s a 
kat. egyházi zene nagy formái. Szorosan megha
tározott vonalat vonni a klasszikus és nem K. 
között alig lehetséges, mert mai értelemben már 
minden oly zenemű klasszikusnak neveztetik, 
amely béltartalmánál fogva ugy a szakkörök, 
mint a művelt közönség ízlését kielégíti s meg
felel a formatan legszigorúbb igényének. Á. K. 

Klasz Márton, vizépitész, kir. középítészeti fel
ügyelő, szül. Stomfán 1819 okt. 30., megh. Buda
pesten 1881 márc. 16. Középiskoláit Pozsonyban 
elvégezve, a katonai műszaki pályára lépett, majd 
később mint I. o. százados a hadmérnöki szolgá
latot a polgári állami szolgálattal cserélte fel. Itt 
évekig a tiszaszabályozási munkálatoknál műkö
dött közre, majd 1871. a budapesti Duna-szakasz 
szabályozási munkálatainak főnökévé neveztetett 
ki, mely nagy munkát elismerésre méltó módon 
végre is hajtotta. 1876. a kir. tanácsosi címmel 
ruháztatott fel. Szűkszavú, de ernyedetlen mun-

Kléh 

kásságu, lelkiismeretes és jeles képzettségű szak
ember volt, kinek véleményét nemcsak itthon, de 
a külföldről is sokszor kérték ki társulatok és 
egyes szakemberek. 

Klausthal, 1. Clausthal (IV. k.). 
Klauzál Gábor, vallás- és közoktatásügyi mi

niszteri tanácsos, K. Gábor (X. k.) 1848-iki mi
niszternek második nejétől Kovács Emmától szár
mazott fia, szül. Pesten 1857 márc. 11. Tanulmá
nyait atyja házánál és vezetése alatt kezdette 
meg és később annak halála után Drezdában, 
majd Kalocsán és Esztergomban folytatta, ahol 
1877. érettségi vizsgát tett. Jogi tanulmányait a 
pozsonyi kir. akadémián és a budapesti kir. tud. 
egyetemen folytatta s 1881. fejezte be. Ugyanez 
évben a vallás- és közoktatásügyi miniszté
riumhoz fogalmazó-gyakornokká neveztetvén ki, 
az egyetemi és középiskolai ügyosztályba került. 
1883-ban segédfogalmazóvá, 1886. fogalmazóvá, 
1892. pedig titkárrá lépett elő. Ez időben közre
működött az 1883. XXX. t.-c. végrehajtásában. 
1896. a népiskolai tanítók és a nem állami közép
iskoláknál alkalmazott tanárok nyugdíjügyeinek 
vezetésével bízatván meg, ugyanekkor kinevez
ték az országos tanítói nyugdíjtörvények végre
hajtására szervezett bizottság előadójává. Ezen 
ügykörben különösen az 1891. XLIII. t.-cikkel lé
tesített orsz. tanítói árvaházak szervezésénél fej
tett ki tevékenységet- 1897 máj. az osztálytaná
csosi címet és jelleget nyerte, majd 1899 jau. 
valóságos osztálytanácsossá lett. 

f Klebs Edvin német orvost 1895. az ashevillei 
(Észak-Karolina) kórház és laboratórium vezeté
sére hívtak meg, egy év múlva pedig Chicagóba 
ment a Rush Medical College patológiai tanárának. 

Kleffel Arno, német zeneszerző, szül. a türin-
giai Pössneckben 1840 szept. 4. A lipcsei konzer
vatóriumon is, de főleg Hauptmann Móricnál ta
nult. 1863 óta Rigában (hol egy operáját is elő
adták), Kölnben, Amsterdamban, Berlinben, Bo
roszlóban stb. színházi karnagy volt, 1893 óta a 
berlini Stern-f éle konzervatóriumban a zeneelmé
letet tanítja. Karénekei és dalai híresek; irt zene
kari müveket is, Goethe Faustjához zenét, zon
goradarabokat stb. K—Y. 

Kléh István, a pesti hazai első takarékpénztár 
elnök-igazgatója, szül. Pesten 1824 jul. 25. Atyja 
előkelő családok jogi tanácsosa volt és fiát gondos 
nevelésben részesítette. Iskoláit Pesten végezte 
és már 1844. ügyvédi oklevelet nyert. A nyilvá
nosságban először a pozsonyi országgyűlésen, 
mint távollevők követe (absentium ablegatus) sze
repelt, azonban irodalmi hajlamát követve, szor
galmas munkatársa lett, mint novellaíró a Pesti 
Divatlapnak. Később Kossuth Hírlapjának lett 
munkatársa és ezzel kezdődött tulajdonképen tá
gabb körre kiható és még most is folyamatban 
levő közérdekű munkássága. Kossuth Lajos a ko
rát meghaladó tanultságu, kimeríthetetlen munka
erejű és feltétlenül megbízható fiatal embert any-
nyira megkedvelte, hogy mikor pénzügyminisz
terré lett, magával vitte elnöki fogalmazónak. 
Később mint t i tkár is megmaradt Kossuth mellett, 
mikor ez már az ország kormányzója volt. 1849. 
Szatmár vármegye kormánybiztosa volt s az ot
tani parasztlázadást nemcsak lecsillapítaniasike-
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rtilt, hanem az addig lázongó népet a haza ügyéért 
fellelkesítve, egy új honvéd vadászzászlóaljat volt 
képes szervezni ós felfegyverezni. A szabadság
harc leveretéseután ügyvédi irodát nyitott s nem
sokára ügyfeleivé lettek az ország legolőbbkelő 
családjai. A hazai takarékpénztár nagy választmá
nyába már 1856. beválasztották, majd később az 
igazgatóságnak lett tagja, inig végre 1889. az inté
zet elnök-igazgatójává választották meg. A 60-as 
évek közepén Pest városának különböző politikai 
korszakok alatt szétlazult szervezetét és közigaz
gatását K. alakította át, mely nagy munkájában 
Deák Ferenc, Gorove István és Rottenbiller Lipót 
voltak munkatársai. De ezen messzebbre kiható 
működés mellett nem hanyagolta el a társadalmi 
élet fejlesztését sem. A népszínháznak Lipthay 
Béla báró, Steiger Gyula stb. közreműködésével 
ő a megalkotója. Ugyancsak ő kezdeményezte az 
országos iskola-egyesületet, a magyar egyesüle
tet, valamint az új népligetet. A pesti hazai első 
takarékpénztár fennállásának 50 éves fordulója 
alkalmából (1890) az ő ösztönzésére alapította a 
menhelyet a szenvedő emberiségnek. K. típusa 
azon nemzedéknek, amely a szabadságharcban 
táplált idealizmusát késő férflkorábun is ápolja és 
őrzi, ebből merítvén erőt további működésére. 
1898 nov. 20. ö kapta meg először a magyar ki
rályi udvari tanácsosi címet. 1861 óta a főváros 
törvényhatósági bizottsági tagja. Jogi ós politikai 
cikkeket irt a Pesti Naplóba Kemény Zsigmond 
báró és Királyi Pál szerkesztése idejében. Munkái: 
A pesti forradalom története 1848-ban (Adatul 
politikai életünk erkölcstörténetéhez, Pest 1848); 
Az ausztriai új büntető törvény (u. o. 1853); Az 
ideiglenes polgári perrendtartás Magyar-, Hor
vát-, Tótország, a szerb vajdaság és a temesi bán
ság számára (u. o. 1853); Az ausztriai közönsé
ges polgári törvény betűrendben (u. o. 1853); 
Törvényhozási rendeletek gyűjteménye (u. o. 
1854—58). KUN GYULA. 

Klein Gyula botanikust 1898 máj. 6. a in. tud. 
akadémia rendes tagjává választották. 

Klein,l. Félix német matematikust 1899 niáj.5. 
a m. tud. akadémia külső tagjává választotta. 

2. K. Ferenc, osztrák jogtudós, szül. Bécsben 
1854. Szülővárosában végezte jogi tanulmányait, 
1886-ig a törvényszéknél és ügyvédi irodában 
működött, 1885. a bécsi egyetem magántanára 
lett, 1891. meghívták az igazságügyi miniszté
riumba, hol mint miniszteri titkárt a polgári per
rendtartás reformjának előmunkálataival bizták 
meg, az ide vonatkozó törvényjavaslatokkal 1893-
ban elkészült és 1894-ben miniszteri és 1895-ben 
titkos tanácsossá neveztetett ki. Jelenleg minisz
teri osztályfőnök. 1895 óta a bécsi egyetemen 
a polgári per és római jog tiszteletbeli tanára. 
Tudományos művei közül nevezetesebbek: Die 
scliuldhafte Parteihandlung (Bécs 1885); Sach-
besitz u. Brsitzung (Berlin 1891); Pro futuro. Be-
trachtungen über Probleme der Zivilprozessre-
form in Üsterreich (Bécs 1891). A jogászgyüléshez 
beadott jelentése: Sind die im Bntwurfe des Bür-
gerlichen Gesetzbuches vorgesehene Arten des 
Pfandrechtes an Grundsttlcken ausschliesslich 
der Grundschuld beizubehalten ? (1892). 0 dol
gozta ki az osztrák check-törvényjavaslatot (1895). 

3. K. Károly, német mineralogus, szül. Ha-
nauban 1842 aug. 15. A hohenheimi akadémián a 
mezőgazdaságot tanulta, 1866 óta Berlinben, Tü-
bingában és Heidelbergában folytatta tanulmá
nyait, ez utóbbi városban 1869. magán-, 1873. 
rendkívüli egyetemi tanár lett, 1877. Göttingába, 
1887. Berlinbe nevezték ki az ásványtani mú
zeum igazgatója ós az ásványtan rendes egye
temi tanárának.Számos petrográflai és krisztallo-
gráfiai értekezésén kívül, a következő müveket 
ir ta: Über Zwillingsverbindungen und Verzer-
rungeu und ihre Beziehungen zu den Symmetrie-
verháltnissen der Kristallsysteme (Heidelberga 
1869); Einleitung in die Kristallberechnung (Stutt
gart 1875). 1879—84. résztvett a Jahrbuch für 
M ineralogie szerkesztésében. 

4. K. Keresztély Sophus, dán politikus, szül. 
1824 aug. 17. Végezte a jogot és a politikai pá
lyára lépett, 1858. a folkething tagja lett, hol 
csakhamar feltűnt kiváló képességei által. 1872. 
a Holstein-Holsteinborg-kabinetben igazságügyi 
miniszter lett; ezen állásában a szociális mozgal
mak gyors elnyomása által szerzett érdemeket; 
tárcáját a Ponnesbech minisztériumában is meg
tartotta, de az Bstrup-minisztérium alatt (1875) 
elvesztette. 

Kleinzabrze, falu Oppeln porosz kerület Zarbze 
járásában, (i895) 8598 lakossal. 

Klekner Alajos, jogakadémiai igazgató, szül. 
Rédován (Gömör) 1836 jun. 1. Iskoláit Kassán és 
Rozsnyón végezte, 1853. a rozsnyói papnevelő 
növendéke lett, 1854. a rozsnyói püspök a bécsi 
Pázmány-intézetbe küldte. A teológiai szaktól való 
megválása után mérnökgyakornok, majd gazda
sági irnok volt, 1856- -60. Pesten a jogot végezte, 
ahol 1860 szept. 20. auszkultánssá nevezte ki az 
osztrák minisztérium. 1861. a visszaállított kir. 
táblához hivták be fogalmazónak s miután 1862. 
ügyvédi diplomát nyert, a helytartó tanács 1863. 
a kassai jogakadémiához segéddé nevezte ki ; 
ugyanaz évben jogi doktorátust tett, 1864. a 
kassai jogakadémián a római és egyházjog rend
kívüli, 1868. rendes tanára lett, 1884 aug. 7-ike 
óta e főiskola igazgatója. Irodalmi működése jogi 
ós szépirodalmi. Angol, francia és lengyel dara
bokat fordított a kassai színpad számára, 1875— 
1878-ig a Kassa és Vidéke c. politikai napi lapnak, 
majd az Abaúj-Kassai Közlönynek volt felelős 
szerkesztője. Lefordította Feuchtersleben Ernő 
Adalék a lélek életrendjéhez c. müvét. 1881. ki
adtaAz erdőtörvény magyarázatát; 1886. Olasz
honi utazásának emlékét. Ezeken kivül jogi cikke
kot irt a szaklapokba, értekezései és véleményes 
javaslatai megjelentek a magyar jogászgyülóa 
évkönyveiben. Munkatársa a Magyar Jogi Lexi
konnak. V. 

Klempa Bertalan, alispán, szül. Detrekő-Szt.-
Miklóson 1849 máj. 16-án. Miután gimnáziumi 
(1869) s jogi tanulmányait Pozsonyban kitűnő si
kerrel befejezte, a birói pályára lépett, 1872-ben 
azonban Bacsák Pál pozsonyvármegyei alispán 
tanácsára mint alispáni irnok a közigazgatási pá
lyára tért'át. 1873. tiszti aljegyző, 1876. első al
jegyző, 1883. főjegyző, 1885. pedig alispán lett. 
A pozsonyi Toldi-kör s a magyar közművelődési 
egyesület alelnöke; 1894 óta kir. tanácsos, M. L. 
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Klerics Lyubomir szerb technikust a m. tud. 
akadémia 1894. külső tagjává választotta. 

Klerikusok (lat. cleriei), a kat. egyháznak pap
jai ellentótben a laikusokkal, a világiakkal. L. 
még Klérus (X. k.) és Glericus (IV. k.). 

Klerogámia (gör.), a papok nősülhetése. A 
protestánsoknál feltétlenül, az egyesült gör. kat. 
és a keleti egyház papjaira nézve annyiban meg 
van engedve, hogy házasok is bocsáttatnak a fel
sőbb rendek felvételére, hacsak másod ízben nem 
nősültek vagy özvegyet nem vettek el. Kivételt 
tesz a püspöki rend, mely celibatushoz van kötve, 
minél fogva a püspökök többnyire a szerzetesek 
közül vétetnek. A felsőbb rendek felvétele után 
a házasságra lépés tilos, s a rendfelvétel után 
kötött házasság semmis és érvénytelen. 

Kleve, porosz város, (1895) 10,986 lak. 
Klever Gyula, orosz festő, szül. Dorpatban 

1850. A szt.-pétervári művészeti akadémián Klodt 
és Varjabjov tájképfestők vezetése alatt képezte 
ki magát, beutazta a keletitenger-melléki orosz 
tartományokat, 1878. a szt.-pétervári akadémiá
nak tagja, 1881. tanára lett. Tájképein, melyek 
főleg a szt.-pétervári akadémia képtárában, orosz 
és német magángyűjteményekben láthatók, az 
orosz erdőségekből ós tengerpartokról vett motí
vumokat ábrázol. A legkitűnőbbek: Esztoniai ha
lászház ; 20 fok zérus alatt; Őszutó; Alkonyat a 
Keleti-tenger partján; Szélcsend; Esztoniai ma
lom ; Nargö sziget Reval mellett; Elhagyatott 
park Marienburg kastély mellett Livoniában; 
Orosz erdő télen; Erdei csendélet; Hervadt leve
lek ; Halászfalu a Pejpusz-tó mellett. 

Klicotípia (ejtsd: k-iicso—, tipogravür), a bécsi 
Klic-töl föltalált marató eljárás. A sokszorosí
tandó képet egyszines (pigment-) nyomatról ko
vácsolt vörösréz-lomezre viszik át s a könyv
nyomó sajtón való nyomás végett dombomra 
maratják. Az ily módon készült klisék rendkívül 
finom kivitelűek. pu. 

Klieber József, osztrák szobrász, szül. Inns
bruckban 1773., megh. Bécsben 1850. A bécsi 
akadémián tanult ós 1814. a bécsi éremkészítő- és 
vésnök-iskola igazgatója lett. Jelesebb művei: 
Ferenc császár szobra a bécsi politechnikumban; 
Apolló és a kilenc múzsa szobrai; Ferenc császár 
és király győzelmi gúlája a kolozsvári főtéren; 
I. Napóleon és Mária Lujza egybekelésére és Ru
dolf főherceg bibornoktiszteletére vésettérmek. 

Klimm Mihály, megh. Budapesten 1897 jan.24. 
Klimova, község Csernigov oroszországi kor

mányzóságban, (1885) 6605 többnyire raszkolnik 
lakossal, kik kertészettel, méhészettel, viasz- ós 
gyertyagyártással foglalkoznak. K.-t a XVIII. sz. 
elején a raszkolnikok alapították és miután I. Pé
ter cár elismerte e szektát, a kormányzóság köz
igazgatásának főhelye lett. 

Klinckowstroem Kelemen Károly Lajos Fri
gyes gróf, német politikus, szül. Korklackban 
1846 jun. 11-ón. 1863-ban a 3. számú vértesez
redbe lépett ós végig küzdötte az 1866-iki és az 
1870—71-iki hadjáratokat. Kapitányi rangban 
nyugalomba vonult és Korklack nevű birtokán 
gazdálkodott. 1888. Gerdauen kerület tartományi 
tanácsosa lett. 1889. bejutott a porosz urakhá-
zába, 1898. pedig beválasztották a német biro

dalmi gyűlésbe, ahol a konzervatív párthoz csat
lakozott. K. a német mezőgazdák szövetségének 
egyik vezetője. Műve : Dr. Buchenbergers Agrar-
politik und dio Forderungen der Landwirtschaft 
(Berlin 1898). 

Klinger István, teológus, rozsnyó-egyházme-
gyei áldozópap, siklósi címzetes apát, teológiai 
doktor, szül. 1831 dec. 24. Misés papnak 1854 
dec. 24. szentelték föl. Egy ideig teológiai tanár 
volt Rozsnyón. 1870 óta a budapesti egyetemen 
a lelkipásztorkodás rendes tanára. 1888—89. az 
egyetem rektora volt. Munkái: A tudomány cél
jairól és feladatáról (rektori székfoglaló, Buda
pest 1889); Az emberi természet szabadságáról 
(rektori beszéd, u. o. 1889). 

Klingspor Károly báró, svéd nagybirtokos és 
agrárpolitikus, szül. Bkörtingében (Ostergötland) 
1847 nov.. 18., livoniai ős nemesi család sarja. 
1868. a karlbergi hadapródiskola bevégzése után 
tüzértiszt lett és 1892. mint kapitány obsitot ka
pott. Slcaraborg kerület gazdaságának emelése kö
rül kifejtett munkásságáért beválasztották a tar-
tománygyülésbe, mely őt 1889. a képviselőházba 
választotta be. K. mint az agráriusok vezére itt 
csakhamar jelentékeny szerepet játszott. A szá
mos svéd agráregyesületet ő egyesítette 1895. 
egy nagy agrárszövetséggé, melynek több mint 
10,000 tagja van, s megalakulásától fogva K. az 
elnöke. Az agrárszövetség a nómet mezőgazda-
szövetség mintájára van szervezve, melylyel szo
ros érintkezésben is áll s valamint az, ez is a 
magas gabnavám behozatalát és az aranyvaluta 
eltörlését célozza. Egyesületi politika szempont
ból szorosan a svéd nemzeti alapon áll és minden 
törvényjavaslatot megszavaz, mely a svédek ér
dekeit előmozdítja. 

Klobouk. 1. K. vagy Oláh-K, város Magyar-
Brod morvaországi kerületi kapitányságban, a 
Kárpátok ágai közt, (1890) 3047 lak., nagy juhte
nyésztéssel. — 2. K, mezőváros Auspitz morva
országi kerületi kapitányságban, (i890) 2319 lak. 

Klobucar Vilmos, cs. és kir. altábornagy és 
a m. kir. honvédlovasság felügyelője, szül. Szt.j 
Mihályon, a katonai határőrvidéken. A kismar
toni hadapródintézetet elvégezve, 1858. a bécs-
újlielyi katonai akadémia növendéke lett. 1860 
szept. 2. kilépett az akadémiából. 1860—61. mint 
hadapród szolgált a bródi 7. határőrezredben. 
1863 jan. 9. hadnagygyá lépett elő. 1865 okt. 1. 
a 10. gyalogezredhez helyezték át. 1866 jun. 28. 
főhadnagygyá nevezték ki. 1869 okt. 24. a ma
gyar honvédség tényleges állományába vették át 
és a verőcei 81. honvéd zászlóaljhoz osztották be. 
1872 febr. 29. századossá lépett elő. Később a 
honvéd lovassághoz osztották be. 1880 máj. 1. 
őrnagygyá és a 10. honvéd huszárezred 2. osz
tálya parancsnokává, 1884 máj. 1. pedig alezre
dessé és ezredparancsnokká nevezték ki. 1887 
nov. 1. ezredessé lépett elő, 1887 nov. 28. a 83. 
dandár vezetésével bizták meg, 1889 nov. 1. pe
dig ugyanezen dandár parancsnokává nevezték 
ki. 1893 máj. 1. vezérőrnagy és a 75. honvéd
dandár parancsnoka lett, melyet nemsokára a ma
gyar királyi honvédlovasság felügyelőjévé tör
tónt kineveztetése követett, mely alkalmazásban 
1896 nov. 1. altábornagygyá lépett elő. K.-t ér-
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elemei elismeréséül 1878. a katonai érdemke
reszttel, 1896. a 3-ad osztályú vaskoronarenddel, 
1898. pedig a Lipót-rend lovagkeresztjével tün
tették ki. M. i. 

Klobus Hugó, cs. és kir. altábornagy, a 9. 
hadtest parancsnoka és vezénylő tábornok Josef-
stadtbau. Katonai szolgálatát a 21. gyalogezred
nél mint hadapród kezdte meg. 1858. a 11. gya
logezrednél alhadnagygyá, 1859. pedig főhad-
nagygyá lépett elő. Ugyanezen évben részt vett 
az olaszországi hadjáratban, hol a solt'erinói csa
tában tanúsított hősies magaviseletéért a kato
nai érdemkereszttel tüntették ki. A hadjárat után 
a hadi iskolát végezte el. 1863 okt. 15. állandóan 
a vezérkarhoz osztották be. Mint vezérkari tiszt 
1865-ig a zágrábi, 1866-ig pedig a temesvári or
szágos hadparancsnokságiml működött. 1866 
máj. 1. első osztályú századossá lépett elő, majd 
pedig az innsbrucki katonai parancsnoksághoz 
osztották be. 1871. a laibachi 28. gyaloghadosz
tály hoz helyezték át. 1872 nov. 1. a 71. gyalog
ezredhez osztották be. 1871- nov. 1. őrnagygyá 
lépett elő a 23. gyalogezredben. 1877 jun. 25. a 
19. vadászzászlóalj parancsnoka lett se minőség
ben vett részt Hercegovina okkupálásában. A 
harctéren szerzett érdemei elismeréséül a har
mad osztályú vaskoronarenddel tüntették ki. 1879 
máj. alezredessé, 1882. pedig ezredessé lépett elő. 
1883 máj. 15. a 74. számú gyalogezred parancs
nokává, 1887 okt. 16. ezredparancsnoki minősé
gében szerzett érdemeiért a Lipót-rend lovagke
resztjét kapta. 1888. a 18. gyalogdandár parancs
nokává s még ugyanazon év nov. vezérőrnagygyá 
nevezték ki. 1891. a porosz II-od osztályú korona
renddel tüntették ki. 1894 febr. 3. a 27. gyalog
hadosztály parancsnokává, máj. pedig altábor-
nagygyá nevezték ki. 1895 jul. 25. a 7. gyalog
hadosztályhoz helyezték át. 1898 nov. 30. a 2. oszt. 
vaskoronarenddel (a 3. oszt. hadi ékítménynyel) 
tüntették ki, amelyet 1899 jun. 27. a 9. hadtest 
parancsnokává és josefstadti vezénylő tábor
nokká törtónt kineveztetése követett. M. I. 

Klondike, folyó, 1. Alaska és Daivson City. 
Klön, patak Glarus svájci kantonban, egyik 

ága a Gragel-hegybon, a másik a Bachistoekban 
ered. A Klönthaíban hegyektől körülvett, sötét
zöld tavat alkot, melynek lefolyása a Löntsch, 
Xetstalnál a Linthtel egyesül. A tó területe 118 
km2 és 828 m.-nyi magasságban van a tenger 
szine fölött. A népmonda szerint a tó fenekén dús 
kincsek vannak, melyek Szuvarov herceg svájci 
expedíciója idejében kerültek oda. A tó partján 
emléktáblát emeltek Gessner Salamon Írónak. 

Klösterle, város Kaaden csehországi kerületi 
kapitányságban, az Eger balpartján, vasút mel
lett, (1890) 2539 lak., porcellán- és sörgyárral; 
XIV. sz.-beli plébániatemplommal. 

Klug 1. Lipót matematikust 1897. a kolozs
vári tud.-egyetemen a geometriából magánta
nárrá képesítették s ugyanoda rendelték szolgá
lattételre rendszeres ábrázoló geometriai előadá
sok tartására. Számos értekezésen kivül, melyek 
szakfolyóiratokban jelentek meg, irta még: A 
harmadrendű térgörbék synth. tárgyalása: Az 
ábrázoló geometria elemei; Ábrázoló geometria 
c. önálló műveit. 

2. K. Nándor az 1898—99. tanévben a buda
pesti tud.-egyetem orvosi karának dékánja, je
lenleg prodéiainja. Újabban megjelent tőle: Az 
érzékszervek élettana (Budapest 1896); Emlék
beszéd Ludwig Károly Frigyes Vilmos akadé
miai külső tagról (Akad. emlékbeszédek, 1898); 
Gázfejlödésröl pankreas-emésztés közben (Math. 
és Természettud. Ért., 1898); Hören (Bibi. d. ges. 
mediz. Wissenschaften, 1898); Über Gasentwick-
lung bei Pankreasverdauung (Pflüger's Archiv 
f. d'. g. Physiologie, 1898). 

Klupathy, 1. Antal, jogtudós, szül. Bukócon 
(Abaúj) 1853 aug. 3. Jogi tanulmányai befejezése 
után a budapesti egyetemen 1875. doktorrá avat
ták, 1876 jan. pedig ügyvédi vizsgát tett. Miután 
rövid ideig Kassán ügyvédi gyakorlatot folyta
tott, 1876 szept. a kassai jogakadémiához tanár
nak, 1891 aug. a kolozsvári egyetemen a keres
kedelmi és váltójog tanárának nevezték ki. Mun
kája : A magyar kereskedelmi jog kézikönyve 
(Budapest 1891-96, 2 köt.). 

2. K. Jenő, fizikus, 1896. és 1897. Angliában 
járt tanulmányúton, hol több laboratóriumban 
dolgozott. Tanára a középiskolai tanárképző inté
zetnek. Újabban irta : Telegráfozás vezető drót 
nélkül (Term.-tud. Közlöny Í897); Egy iij villa
mos vetítőlámpáról (Math. és Phys. Lapok 1896 
és 1899); Az elektrolytikus árammegszakitó 
(u. o. 1899); Kathődsugarak nem homogén és forgó 
mágnesi térben (Mathematikai és Természettud. 
Értesítő 1899). 

Kmety Károly, jogtudós, szül. Hódmezé-Vá
sárhelyen 1863 febr. 17. Középiskoláit szülőváro
sában, a jogot a budapesti egyetemen végezte, 
hol jogi és politikai doktorátust, 1888-ban pe
dig ügyvédi vizsgát tett .és a budapesti egyete
men a közigazgatási jogból magántanárnak ké
pesítették. 1889. mint fogalmazó Szilágyi Dezső 
igazságügyminiszter mellé került s itt főkép köz
jogi és közigazgatási jogi vélemények készítésé
vel bízták meg. 1892 jul. a pozsonyi kir. jogaka
démia rendes tanára lett. 1896 szept. 9. a buda
pesti egyetemen a közigazgatási jog nyilvános 
rendkívüli tanárának nevezték ki. Cikkei a Nyu
gatmagyarországi Híradóban, a Politikai Szemlé
ben, a Jogtudományi Közlönyben, a Jogban, a 
Közgazdasági Szemlében, a Nemzetben és a Ma
gyar Újságban jelentek meg. B Lexikon számára 
is több cikket irt. Önálló müvei: A porosz köz
igazgatásireformról (Budapest 1891); A közigaz
gatási bíróságok hatáskörének szabályozásáról 
(u. o. 1891); A hatásköri összeütközések bíró
sága (Pár szó a Wlassics-fóle törvénytervezethez, 
u. o. 1895); A magyar közigazgatási jog kézi
könyve (u. o. 1897, 2. kiad. 1900). 

Knackfuss Hennann, német festő és műtör-
tónetiró, szül. a Sieg melletti Wissenhen 1848 
aug. 11. Tanulmányait a düsseldorfi művészeti 
akadémián végezte 1865—69. Az' 1870— 71-iki 
német-francia háborút mint huszárönkéntes har
colta végig. A háború befejezése után Bendeman-
nál, majd pedig Gebhardtnál folytatta művészeti 
tanulmányait. Miután 1873. a barmeni városi szín
ház mennyezetképeinek s függönyének megfesté
sével kitüntette magát, 1874. állami díjat ka
pott egy olasz tanulmányútra és 1875. Kómába 
nek meg, a Oben keresendők! Amely szók a K betűben nincsei 
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ment, ahol 1878-ig maradt. 1880. meghívták a 
casseli művészeti akadémiára, ahol 1881. a bon
colástan és 1890. a műtörténet tanára lett. 1880 
óta készült dekoratív és monumentális képei kö
zül a legjobbak: A mühldorfl csata (a német csá
szár tulajdona); Allegorikus mennyezetkép a cas
seli kormányzósági épület lépcsőházában (1882); 
két falfestmény a strassburgi pályaház átjáró 
csarnokában: A régi birodalomban és az új biro
dalomban (1883); A torinói csata (1884, falfest
mény a berlini katonai szertár hadvezéri csarno
kában) ; III. Frigyes nürnbergi várgróf Habsburgi 
Rudolfnak meghozza a hirt, hogy császárrá vá
lasztották (1891, a német császár tulajdona); Jus-
tinianus császár és a pandekták szerzői (1892, 
falfestmény a casseli igazságügyi palota lépcső
házában) ; A szent család (1893, oltárkép a fuldai 
dómban); A nikápolyi csata (1895) és VII. Hen
rik császár IV. Frigyes nürnbergi várgrófot lo
vaggá üti (1897, mindkettő a német császár tu
lajdona). 1895. és 1896. II. Vilmos császár vázla
tai alapján kidolgozta a «Vö]ker Europas, wah-
ret eure heiligsten Güter» (Európa népei, őrizzé
tek meg legszentebb javaitokat) és a «Xiemand 
zuliebe, niemand zuleide (Senkinek a kedvéért, 
senkinek a rovására) o. allegorikus rajzokat. Sok 
arcképet is festett és több ezer rajzot készített 
fametszetü sokszorosítás céljából. Munkája: Deut
sche Kunstgeschichte (Bielofeld 1888). 1895 óta 
többekkel kiadja a Ktinstlermonographien c. mű-
történeti sorozatot, melyben ő irta meg Ráfáel, 
Rembrandt, Rubens, Michelangelo, Dürer, Mu-
rillo, Holbein, Tizian, Velázquez, Hals F.. van 
Dyck, Menzel, Munkácsy Mihály (1899) és más 
jeles festők életrajzait. 

Knapp József Ármin, botanikus, megh. Bécs
ben 1899 márc. 31. 

Knauz Nándor, 1895 okt. 13. a pozsonyi társas 
káptalan prépostja, megh. 1898 ápr. 26. Könyv
tárát, melyről végrendeletében ekkép nyilatko
zott : «Miután könyvtáram, metszetgyüjtemé-
nyem, régi képeim és egyéb jelesebb régiségeim 
nem megvetendő értéket képviselnek, akarom, 
hogy ezek nyilvános árverésre ne bocsáttassanak, 
hanem mű- vagy hozzáértőknek kisebb-nagyobb 
részletekben vagy akár egészben adassanak el», 
Dobrowsky Ágost antiquárius vette meg s most 
árulja. 

Kneipp Sebestyén, német kat. pap, hidropata, 
megh. Wörishofenben 1897 jun. 17. YYörishofen-
ben szobrot állítottak neki, melyet 1897 okt. 6. 
lepleztek le. 

Knezevics György, szerb merénylő, szül. Bosz
niában, a bihácsi kerületben 1873-ban. 1889. ki
vándorolt Szerbiába, ahol katonáskodott és az
után mint inas egy ideig Pasics volt miniszternél 
szolgált; majd mint tűzoltó kereste kenyerét. 
1899 jul. 6. Belgrádban Milán exkirályra négy
szer rálőtt, de a királyt csak könnyen, annak 
szárnysegédét ellenben súlyosabban sebesítette 
meg. A merénylőt csakhamar elfogták és tette 
csak annyiban jelentősebb, mert azt vallotta, 
hogy a radikális párt bérelte volna őt fel gyil
kosnak. Utóbb, a végtárgyalásnál K. hol tagadott, 
hol vallott. Szept. 24. a törvényszék halálra 
Ítélte és még aznap főbelötték. M. L. 

Amely szók a K betűben ninoa 

Kniaziolucki Szeverin lovag, osztrák tiszt
viselő és a pénzügyminisztérium vezetője, szül. 
Sztrzatkovcéban (Galícia) 1853. Jogi tanulmá
nyait Lembergben végezte s azután hét évig az 
Albrecht-vasútuál szolgált. 1879. Bécsbe került 
a földhitelintézethez mint joggyakornok. Bilinski, 
az államvasutak akkori igazgatója, megtette 
(1892) fő inspektorrá. 1894. az államvasutak fő 
tanácsába került ós egyúttal az elnöki osztály 
vezetője lett. 1895. áthelyezték a pénzügyminisz
tériumba, ahol szintén az elnöki osztályt vezette. 
1897. kinevezték osztálytanácsosnak s a Lipót
rend lovagkeresztjót kapta. 1899 okt. 2. az osz
trák pénzügyminisztérium vezetésével bízták meg 
a Clary-kabinetben. A kabinet lemondásakor, 
1899 dec. 22., megvált állásától. M. L. 

Knicanin István, szerb tábornok, helyesebben 
Knityanin (X. k.). 

Knidia, 1. Knidosz (X. k.). 
Knies Károly, német közgazdasági iró, megh. 

Heidelbergában 1898 aug. 3. 
KnigUt of tUe P igsk in (ang., ejtsd: nájt aí 

pigzkta) a. m. a Pigskin szolgája. Ez a neve az 
angol lóversenysport slang-jében (XV. k.) a 
jockeynek. 

Knille Ottó, német festő, meghalt Meranban 
1898 ápr. 7. Megjelent még tőle: Wollen und 
Können in der Maierei (Berlin 1897) c. könyv. 

Knodalín, kozmás olajat tartalmazó erős szagú 
folyadék, melyet rovarok és egyéb állatok pusz
títására használnak. Főleg a növényeken élő ro
varokat szokták vele irtani s e célból a K.-t rá
permetezik a növényekre. A hernyóknak, levél-
tetveknek és a filloxerának igen jó irtószere és 
ezekre elegendő, ha 100 sr. vizre 2 sr. K.-t ol
danak fel. Ha az oldat töményebb (10—20°/0-os), 
akkor a nagyobb hernyók, csigák, hangyák s bo
garak is kivesznek tőle. Szobanövényekre nem al
kalmas, mert szaga majdnem elviselhetetlen, VKHT. 

Knoll Konrád, német szobrász, megh. Mün
chenben 1899 jun. 14. 

Knorr Alajos, jogi iró, szül. Nagyváradon 
1828 jan. 17. A gimnáziumot és jogi tanulmá
nyait szülővárosában végezte. Az 1848—49-iki 
szabadságharcot jórészt Görgey Artúr tábornok 
hadseregében küzdötte végig. 1850. a biharvár
megyei törvényszéknél dolgozott. 1856. a nagy
váradi országos törvényszékhez segédbirónak, 
1860. titkárnak nevezték ki. 1861. a visszaállított 
királyi Ítélőtáblához rendelték be. 1869. a királyi 
kúria legfőbb itélőszókénél tanácsjegyző, 1870 
jul. a pesti királyi Ítélőtáblánál pótbiró és 1871. 
rendes biró lett. Önálló művei: Öniigyvéd (Buda
pest 1872, 2. kiad. 1873, 3. kiad. 1883, 4. kiad. 
1890, 5. kiad. 1894, pótfüzet az 5. kiadáshoz 
1899); A magyar magánjog (u. o. 1873, 2. kiad. 
1878); A magyar váltótörvény és eljárás (u. o. 
1877); Polgári keresetek kézikönyve (u. o. 1877); 
Amagyar büntető törvény kérdések- és feleletek
ben (u. o. 1878); A gyámsági és gondnoksági 
ügyek kézikönyve (u. o. 1878); A csődtörvény 
magyarázata (u. o. 1881); A magyar törvénytár 
betűrendes tárgymutatója (három kötet, u. o. 
1882, 1886, 1891) : Magyar általános levelező 
és házi titkár (az Ünügyvéd II. része, u. o. 1884, 
2. kiad. 1888, 3. kiad. 1896); A szerzői jog ma-

nek meg. a C-ben keresendők! 
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yyarázata (u. o. 1890); A sommás eljárás és 
fizetési meghagyás magyarázata (u. o. 1895) ; 
A polgári házasság kötésére, anyakönyvvezeté
sére és a gyermekek vallására vonatkozó törvé
nyes szabályok (u. o. 1896); A házassági perek 
és eljárás a házassági perekben (u. o. 1899). 

Knorr Hugó, német festő, szül. Königsbergben 
1834., Behrendsen tanítványa, 1875. a karlsuhei 
műegyetem tanára lett. Tájképei nagyrészt a 
norvég tengerpartok nagyszerűségét ábrázolják. 
Ilyenek: Vizesés egy norvég f önsíkon; A Hardan-
gerf jord; Norvég jégár; Fjord a fönsíkon; Hajó
roncs a norvég tengerparton; Zajlás a norvég ten
gerparton. Kitíinőek a Frithjof-mondából merí
tett krétarajzai és Amit a hold megvilágít c. szén-
rajz-sorozata. 

Knowlcs et Wcstcott, növénynevek után 
O. W. Knowles angol kertész és Westcott neve. 
Fő munkájok: The Birmingham botanic Garden 
(London 1836—37). 

Knowltonia Salisb. (UÖV.), a boglárkafélék 
gónusza, az Adonis L. rokona, 4—6 fajjal Fok
földön. Az Adonis v. K. vesicatoria L. fii. igen 
•csípős és maró fű, hólyaghúzó szernek használják. 
V. ö. Huth B.. Sammlung wissenschaftl. Vortráge 
III. köt. 8. sz. Revision der Arten von Adonis und 
K. (Berlin 1890). BORB. 

Knowsley (ejtsd: nószii), angol falu Liverpooltól 
8 km.-re ÉK-re, 1835 óta a Derby grófok szók
helye, gazdag képtárral és 810 ha. kiterjedésű 
parkkal. 

Knox-íöld, 1. Déli sarkvidék. 
Knutwil, falu és fürdő Luzern svájci katonban. 

A falu 4 km.-re van Surseetől, a Suhr-völgy bal
oldalán, 544 m.-nyi magasban, (i888) 1010 lak. A 
fürdő a falutól ly2 km.-re 490 m. magasban fek
szik, vastartalmú ásványvizét főképen vérsze
génység ellen használják. 

Knüttelvers (Knittelvers), sajátos német vers
forma, a német népköltés rendes formája, mely 
azonban időnkónt az irodalomban is nevezetes 
szerepet játszott. Igen szabad forma, legállandóbb 
szabálya, hogy egy-egy sor 4 ütemből áll, de az 
egyes ütemek szótagszáma 1-töl 4-ig a költő tet
szésére van bizva, aki az ütemek lassítását vagy 
gyorsítását nagyon könnyedén használhatja rit
mikus festésre; a rímek többnyire párosak. Sza
bad voltánál fogva kiválóan alkalmas rögtönö-
zésre, irni igen könnyű, s azért lehet igen kezdet
leges, éppen mint lehet művészi is. B forma a XVI. 
sz.-ban uralkpdó volt az irodalomban is. Haus 
Sachs versei K.-ek. Később, különösen Opitz ideje 
óta, amint a szabályszerű jambusok és trochaeu-
sok foglalták el e tért, a müköltők lenézték, sajá
tos törvényeit félreismerték, s igy a műveletle
nebb verselők kezében egészen elvadult. A XVIII. 
sz. vége felé egyes költők mintegy genreszerüleg 
{naiv, népies hangú költeményekben) ismét fel
karolták, igy Goethe a Hans Sachsban ós a Faust 
egyes részeiben, s ekkor kitűntek a K.-ek sajátos 
szépségei. SchilleraWallensteinitáborban,később 
Kortum a Jobsiadeban alkalmazta. A Urában 
Heine képezte ki művészien, alkalmas formát ta
lálván benne az ő szeszélyes és ironikus hangulatá
hoz. A K. név egyébként csak a XVIII. sz.-ban me
rült fel, előbb Knüppelhardtls-nak nevezték, s. L. 

73 — Koce! 

Koadamiták (új-lat.), Ádám kortársai, ama 
felfogás szerint, hogy az emberiség nem egy em
berpártól származott. 

Koadjutor (lat. a. m. segéd, társ). A magyar
országi protestánsok 1734. a bodrogkereszturi 
értekezleten elhatározták, hogy minden kerület
ben a szuperintendensek ós minden egyházmegyé
ben az esperesek mellé az előkelőbb világi urak 
közül egy-egy kormányzó társat, kurátort válasz
tanak. Az esperesek mellé választott gondnokokat 
a latinos világban a reformátusoknál K. kuráto
roknak, később segéd-, a debreceni zsinat óta 
egyházmegyei gondnokoknak nevezték, illetőleg 
nevezik. A róm. kat. egyházban 1. Coadjutor 
(IV. k.). F -3 . 

Koanza, folyó, 1. Quanza (XIV. k.). 
Koarata, város Abissziniában, a Tana-tó dél

keleti partján, azelőtt 12,000, most, a mohamme-
dánok kiűzetése után 1000 lak. Fontos kereske
delmi központ. A városnak szent hirben álló 
temploma van, melybe csak a négus és a püspök 
lóháton léphetnek be. 

Koba (kuba, sóba), abissziniai folyadékmórték 
= 1016 1. 

Koblenz, 1. porosz közigazgatási kerület, (IOTS) 
650,558 lak. — 2. K. város, (1895) 39,639 lak. 1896. 
leplezték le Augusta császárnő szobrát (Schmitz 
Brúnótól és Most tanártól), 1897. I. Vilmos csá
szárét (Hundrieser és Schmitztől). 1899 okt. 7. 
pedig az itt született Müller János természet
tudós emlókszobrát (Uphues műve). 

Koboa, hangszer, 1. Bandoska (II. k.). 
Kóbor Tamás újabb müvei: A félisten (Mesék 

a hónapos szobából, Budapest 1896); Hoffmann 
meséi (modern fantazmagóriák, u. o. 1897); t. 
akarta (kis regények, u. o. 1898); A tisztesség 
nevében (regény, u. o. 1898); A csillagok fele'(re
gény, u. o. 1899); Elbeszélések (Magyar könyv
tár, u. o. 1899). Lefordította Francois de Curel 
Címzetes feleség c. 3 f elv. vígjátékát (első elő
adása a nemzeti színházban 1899 dec. 1.). 

Koburg, a szász-koburg-gothai hercegség fővá
rosa, (1895) 18,688 lak. 

Kohuig-család (X. k.). K. Fülöp herceg nejét, 
Lujza belga hercegnőt az osztrák hivatalos lap 
(Wiener Zeitung) jelentése szerint 1899 jun. 3. a 
polgári törvénykönyv 21. és 269. §-ai alapján mér
sékelt gyengeelméjűség miatt gondnokság alá 
helyezték s a Drezdával határos Lindenhofba, 
Pierson egészségügyi tanácsos intézetébe szállí
tották. — Fülöp herceg fia, Lipót herceg (szül. 
Szent-Antalon 1878 jul. 19.), hadnagy a 9. számú 
huszárezredben; leányát, Dorottya hercegnőt 
(szül. Bécsben 1881 ápr. 30.) 1898 aug. 2. nőül 
vette Ernő Günther schleswig-holsteini herceg. 

Koburgi érdemkereszt (tudomány- ós művé
szetért), 1. Érdemkereszt (XVII. k. 447. old. 
2. hasáb). 

Koburg-Koháry, 1. Koburg (X. k.). 
Kocel, Privina morva fejedelem fia, kivel atyja 

a Mojmirral folytatott szerencsétlen harcok után 
Radbod keleti bánhoz, majd a bolgárokhoz s utóbb 
Ratimirhoz menekíilt. 838-ban, midőn Ratimir fel
lázadt Bajor Lajos ellen, ismét futnia kellett; 
Salacho karintiai ispán azonban csakhamar ki
békítette mind Radboddal, mind a királylyal, ki 

Amelv szók a K betűben nincsenek meg:, a C-ben keresendők: 
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848. Mosaburg megyéjét ajándékozta Privinának. 
Mikor Privinát 859. a Lajos ellen föllázadt Kari-
mann emberei megölték, K. a király boz menekült, 
ki 861. visszahelyezte ugyan Mosaburgba, de attól 
elszakitotta Dudleip megyéjét. 865. Mosaburgban 
K. vendége volt Adalvin salzburgi érsek, ki a 
pannóniai egyházakat is kormányozta. 870-ben 
azonban magához hivatta Methódot és megen
gedte, hogy a szlávok apostola új egyházmegyét 
alkosson, mindamellett, hogy a német püspökök 
eretneknek hirdették őt. Privina és K. hercegsége 
Huníalvy Pál szerint (Bthn. 176—181) Pettautól 
Pécsig terjedt s igy K. a Dunántúl nagy részén 
uralkodott volna.Bzzelszembenl. Mosaburg. M. 

Kochl.^wíaZfolújabbanmegjelent: AFruska-
góra geológiája (Mathemat. és Term.-Tud. Közi., 
Budapest 1895); A Gryphaea Esterházyi Pávay 
előfordulásáról és elterjedéséről (Földtani Köz
löny, u. o. 1896); Prophyracodon orientális, egy 
új emlős Erdély közep-eocaen rétegeiből (Matli 
és Term. Ért., u. o. 1897); Ujabb megfigyelések 
és gyűjtés Felsö-Lapugyon (Pöldt. Közi., u. o. 
1898); Az erdélyi medence ifjabb harmadkori 
képzödményeirőlQAeáh. és Term.'Ert, u. o. 1898); 
Magyarázó szöveg a Nagybánya vidéke c. rész
letes földtani térképhez (u. o. 1898). 

2. K. Ferenc, kémikus, szül. Zomborban 1853 
okt. 28. Középiskolai tanulmányait Eperjesen, 
Baján, Budapesten és Kolozsváron végezte. 1873— 
1877. a kolozsvári egyetemen folytatta tanulmá
nyait. 1877—78. Budapesten Than Károly egye
temi tanár laboratóriumában dolgozott. 1878. 
középiskolai tanári vizsgát tett. 1878—84. a ko
lozsvári egyetemenkémiaitanársegéd volt. 1884— 
1886. a müncheni és erlangeni egyetemi labora
tóriumokban dolgozott. 1885. böleseletdoktori 
oklevelet szerzett. 1887. a kolozsvári egyetemen 
az aromás vegyületek csoportjából magántanár
nak habilitálták és a kolozsvári tanítóképző in
tézet rendes tanárának nevezték ki. 1889—92. a 
kolozsvári egyetemen az élet- és kórvegytau he
lyettes tanára volt, 1897. az egyetemi rendkívüli 
tanári címet és jelleget nyerte. 1898 jul. 7. a 
budapesti állami polgári iskolai tanítóképző inté
zethez rendes tanárnak nevezték ki. Az analiti
kai, organikus, élet- és kórvegytan körébe tar
tozó cikkei Rath, Eeise in Siebenbürgen clmü 
munkájában, a kolozsvári Orvos-term.-tud. Érte
sítőben, a kolozsvári Vegytani Lapokban, a Ter
mészettudományi Közlönyben s a Berichte der 
Deutschen Chemischen Gesellschaft e. folyóirat
ban jelentek meg. Művei: Tanulmányok zsírso
rozatbeli diazoveayületekröl (Kolozsvár 1885); 
Kriesch János, Ásvány-, kőzet- és földtan (6. és 
7. kiad. Budapest 1889 ós 1895, Koch Antallal 
együtt). 

Koch, 1. György, német festő, szül. Berlinben 
1857 febr. 27. Miután hosszabb ideig Parisban élt 
s nagyobb utazásokat tett Olaszországban és 
É.-Amerikában, Berlinben telepedett le, ahol mint 
katonai, vadászati és sportfestő fejtett ki jelen
tékeny tevékenységet. Nagyobb katonai képei 
közül a legjelentékenyebbek: Az 52. számú gya
logezred Vionvillenél (1886); Elszéledt francia 
vértesek a sedani csatában (1888, a lipcsei mú
zeumban) ; Frigyes császár utolsó hadi szemléje 

Amely szók a K betűben nincs 

Charlottenburgban 1888 máj. 29. (a berlini ki
rályi kastélyban) ; Császári hadgyakorlat Mtínche-
bergben (1891); Paris felé (Bismarck és Moltke, 
1893); Moltke ós az idegen tisztek (1896). Nagy 
élénkségükkel és természethűségüldvel kiváló va
dászati ós sportképei kivül említendők: Hamis 
start; A harzburgi ménes; Ménes Trakehnenben; 
I. Vilmos császár a königswusterhauseni vadásza
ton. K. több nagy panoráma megfestésében is 
segédkezett. A berlini művészeti kiállítás kis 
aranyérmének tulajdonosa és 1896 óta a berlini 
királyi művészeti akadémia tagja. 

2. K. Miksa, német irodalomtörténetire, szili. 
Münchenben 1855 dec. 22. Münchenben s Berlinben 
végezte tanulmányait,1880. Marburgban az újkori 
irodalomtörténet magántanára. 1890. a boroszlói 
egyetemen rendkívüli, 1895. u. o. rendes tanár. 
Művei: H. P. Sturz, nebsteiner Abhandlungübéi 
die schlesw. Litteraturbriefe (München 1878); 
Das Quellénverhaltniss von Wieland Olieron 
(Marbnrg 1879); Über die Beziehungen der deut
schen Litteratur zur engl. im XVIII. Jahrhunded 
(Lipcse 1883); Shakespeares Lében (a Cotta-féle 
Bibliothek d. Weltlitteratur-ban); Gottsched u. die 
Beform der deutschen Litteratur (Hamburg 1886); 
Was kann das deutsche Volk von Richárd Wagj 
ner lernen ? (Berlin 1888); Nationalitat u. Natio-
nallitteratur (u. o. 1891); Grillparzer, eine Cha-
rakteristik (Frankfurt 1891); Geschichte d. deut
schen Litteratur (Stuttgart 1893, 3. kiad. 1897); 
Gesch. d. deutsch. Litteratur seit 1600 (Lipcse 1896, 
Vogt Frigyessel). 1886 óta a Zeitschrift fttr ver-
gleichonde Litteraturgeschichte megalapítója és 
kiadója. 

Kochem (Kochheim), város Koblenz porosz ke
rületben, a Mosel mellett, evang. és kat. templom
mal, hajdani kapucinuskolostorral, bortermelés 
és kereskedéssel, (is9.r>) 3453 lak., vasúttal. Mel
lette van K. birodalmi vár, melyet nemrég re
stauráltak, Salviati mozaikképével s Ewald és 
Münster freskóival. 

Koch-féle fecskendő, 1. Prauaz-féle fecskendő 
(XIV. k.). 

Kochlowitz, falu Oppelu porosz kerület kat-
towitzi j.-ban, (is».")) 3427 lak., vas- és köszénbáj 
nyászattal. 

Kocsin, város és hübérállam, 1. Kocsi (X. k.). 
Kodima, 160 km. hosszú határfolyó az orosz 

Herzon kormányzóság és Podolia közt. A Búgba 
ömlik. 

Kodolányi Antaltól újabban megjelent: Gyed 
korlati földbecslés (Budapest 1898). Szerkeszti a 
Gazdasági zsebnaptárt és a Gazdasági könyv
viteli naptárt. 

Koerher Ernő, 1. Körber. 
Koern., 1. Ecke (X. k.). 
Koesfeld, porosz város, (1895) 6438 lak. 
Koffer, 1. Coffre (IV. k.) ós Szekrény. 
Koftgari, fekete vagy fémdíszítménynyel be

rakott indiai fémtárgyak; anyaguk vörösréz, vas, 
acél; a legjobbak, melyek acélból vannak. A díszít-
ményt jó mólyen vésik a tárgy fölszinébe és a 
barázdákat valamely kemény, fekete, a spanyol
viaszhoz hasonló ragasztó anyaggal, vagy pedig 
arany- vagy ezüstsodronynyal betöltik. Az ezüst
sodrony nagyon tiszta és finom, s előbb boraxol-
mek meg, a C-ben keresendők! 
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datba mártják és azután illesztik a barázdákba. 
Miután ez elkészült, a tárgy íölszinét porrá tört 
dammarlakkal vagy gyantával borítják s a fémet 
hevítik és csiszolt acélkalapácscsal addig kala
pálják, mig meleg. Majd ismét hevítik a tárgyat, 
hogy a gyantaburkolatot könnyen eltávolíthas
sák ; végül a fölszinét gondosan kicsiszolják. A 
berakott sodronydíszítmény, bármennyire csiszol
ják, egy kissé mégis kiemelkedik a fölszinből és 
ez a legbiztosabb ismertető jel, amelynél fogva a 
régi tárgyakat az aranylemezkékkel berakott 
újabb keletű tárgyaktól könnyű megkülönböz
tetni. K.-val leginkább fegyvert szokás díszíteni. 

Kogelbor, 1. Kókuszpálma (X. k.). 
Kohaut Rezső, zoológus, szül. Pesten 1858 okt. 

12-ón.Felsőbb tanulmányait a budapesti tud.-egye-
- temen s a József-műegyetemen végezte. 1880-ban 
középiskolai tanári oklevelet szerzett a, természet
rajzi tudományokból. 1889. vizsgálatot tett a föld
rajzból is. 1881—86. a budapesti tud.-egyetem 
zoológiai és összehasonlító anatómiai intézetében 
tanársegéd volt. 1886 óta rendes tanár Budapesten 
egyik községi kereskedelmi és polgári iskolánál. 
Természetrajzi folyóiratokban számos állattani 
cikket irt. Nagyobb munkái: Állattan polgári 
iskolák számára (Budapest 1892); A magyaror
szági madarak meghatározó könyve (u. o. 1894); 
A magyarországi szilakötőfélék természetrajza 
(1896). v. J. 

Kohl Medárd hercegprimási titkárt a pápa 
1899. pápai prelátussá és apostoli protonotáriussá 
nevezte ki. 

Kohl Horst, német történetíró, Bismarck bio-
grafusa, szül. Waldheimban (Szászország) 1855 
máj. 19. Lipcsében és Berlinben folytatta tanul
mányait, melyek befejeztével a Monumenta Ger-
maniae historica (XII. k.) munkatársa lett. 1878 
óta a chemnitzi reáliskolánál, majd a gimnázium
nál működik. Munkái: 10 Jahre ostgotischer Ge-
schichte vom Tode Theoderichs des Grossen bis 
zur Erhebung des Witigis (Lipcse 1877); Dreissig 
Jahre deutscher Geschichte, 1858—88. in amt-
lichen Kundgebungen (Giessen 1888); folytatását 
irta a Bichter G. által kiadott: Annalen der 
deutschen Geschichte c. forrás-szemelvényeknek. 
A 80-as években közelebbi viszonyba lépett Bis
marck herceggel, kinek beszédeit, leveleit, mondá
sait a legpontosabb szerkesztésben kiadta. Ide vo
natkoznak : Fürst Bismarck, Gedenkbuch (2. kiad. 
Chemnitz 1890); PUrst Bismarck, Regesten zu 
einer wissenschaftlichen Biographie des ersten 
deutschen Reichskanzlers (Lipcse 1891—92,2köt.); 
Die politischenReden des Pürsten Bismarck, Hist.-
kritische Gesammt-Ausgabe (Stuttgart 1892—94, 
12 köt.); Bismarck-Gedichte des Kjadderadatseh 
(Berlin 1894); Bismarcks Briefe an den General 
Leopold von Gerlach (u. 0.1890); Bismarck-Briefe 
(7. kiad. 1898); Bismarck-Jahrbuch (Berlin és 
Lipcse 1894—99, mostanig 1—6 köt.); Denkwtir-
dige Tagé aus dem Lében des Pürsten Bismarck 
(1898); Bismarck. Wegweiser durch seine Gedan-
ken und Brinnerungen (Lipcse 1899). M. L. 

Kohlrausclt ia Kunth. (n»v.), 1. Asszuszegfü 
(II. k.). 

Kohlscheidt, falu és szénbányavidék közép
pontja Aachen porosz kerületben, Aachen város 

közelében, vasút mellett, (1890) 7215 lak. vasön
téssel, patrongyárral és szénbányával. 

Kohn Sámuel újabb műve : Kohl Schwerin 
Götz bajai és bácsmegyei főrabbi (élet- és korrajz, 
1760—1852., Budapest 1899). 

Kohut Adolf, a berlini magyar egyesület el
nöke 1896 jul. 22. megkapta a Ferenc József-rend 
lovagkeresztjét. A Petőfi-társaság 1895. válasz
totta meg kültagjává. Újabb munkái: Lebensge-
schichte des Priedr. Freiherr von Trenck (1898); 
németre fordította Petőfi S. prózai müveit (2 köt.); 
Brzherzog Ladislaus (1897); Ungarisches Novel-
lenbuch (1898); Die Bhe des Herrn von Szabolcs 
(1898). 

Kojambatur, 1. Kojamuturu (X. k.). 
Kokan, orosz város, dsa') 54,452 lak. 
Kokhinkhina, 1. Annám és Indokhina. 
Kokkolit (ásv.), 1. Piroxén (XIV. k.). 
Kókler, a német Gaukler szóból a. m. szem

fényvesztő, 1. Bűvészet (IV. k.). 
Koku, japáni űrmérték == 180'39 üt. 
Kokum-olaj, 1. Garcinia (VII. k.). 
Kókuszrák (Birgus), a liosszufarku tizlábu rá

kok csoportjának egyik neme, moly a délázsiai 
szigeteket lakja. A földbe lyukakat ás, azokat a 
kókuszdió rostjaival kibéleli. Húsa ízletes s belőle 
kitűnő olajat is készítenek. D. J. 

Kókusz-szappan, 1. Kokusz-olaj (X. k.). 
Kóla János, orsz. képviselő, szül. 1832 dec. 

23. Gimnáziumi tanulmányait Debrecenben vé
gezte. 1849 febr.-tól aug.-ig a 36-ik honvédzászló
aljban felvitte az őrmesterségig ; jogi tanulmá
nyalt Nagyváradon és Budapesten végezte, 1861. 
megszerezte az ügyvédi diplomát; a hatvanas 
években a tiszántúli kerületi táblánál a kir. kincs
tárnak és közalapítványoknak volt állandó kép
viselője. Debrecenben egyik alapítója s egyik el
nöke volt az ottani ügyvédegyesületnek, azután 
az ügyvédi kamarának előbb ügyésze, utóbb alel
nöke, 1890 óta pedig elnöke; 1892. kir. tanácsosi 
címet kapott. Debrecen törvényhatósági bizott
ságának s közigazgatási bizottságának, valamint 
a ref. egyházi presbitérium s kollégium gazda
sági tanácsánál!: tagja. Debrecen egyik kerületét 
1895 óta szabadelvű programmal képviseli. 

Kolan (vadszamár), 1. Ló (XI. k. 596. 1.). 
Kolándsa, 1. Kol (X. k.). 
Kolapis, az ókori vízrajzban a. m. Kulpa. 
Kolár József György, cseh drámaíró, szül. 

Prágában 1812 febr. 9. Itt végezte a bölcsészetet, 
de később a szini pályára lépett. 1839 óta a 
prágai színház tagja volt, 1869. a cseh színház 
igazgatója lett, Számos drámái közül nevezete
sebbek : Mónika (1847); Zizkova smrt (1850, 
Ziska halála); Magelona (1851, történelmi szo
morújáték II. Rudolf korából); Prazsky zid (1872, 
A prágai zsidó); Smirict (1881, a harmincéves 
háború idejéből); Primator (1883) stb. Lefordította 
Goethe és Schiller több drámáját. 

Kolbe János Kázmér, 1. Wartenberg. 
Kolbenheyer Viktor, építészeti műszaki főnök, 

K.Móric(X. k.)műfordítófia, szül. Sopronban 1858 
ápr. 16. A gimnáziumotszülővárosában,amüegye-
temet Bécsben végezte,hol építészeti oklevelet szer
zett. Miután pár évig magánszolgálatban dolgo
zott, állami szolgálatba lépett és jelenleg a föld-

Amely szók a K betü'ben nincsenek meg, a C-ben keresendők! 
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mívelési minisztériumban az építészeti műszaki 
hivatal főnöke. Amellett magángyakorlattal is 
foglalkozik. A többi között az ő tervei szerint 
épült a losonci városház, a liódmező-vásárlielyi 
színház ós az 1896. országos kiállítás több paVil
lonja. Cikkei a M. Mérnök- és Építész-Egylet Köz
lönyében, az Építő Iparban, a Kiállítási Újságban 
és a Vasárnapi Újságban jelentek meg. 

Kolberg, porosz város, (1895) 18,622 lak. 
Kolditz, város, 1. Golditz (IV. k.). 
Koledálók, 1. Regölés (XIV. k.). 
Kolemine Alexán (Irina, családi nevén Hutten-

Gzapska grófnő, szül. 1853 nov. 18-án. 20 éves 
korában K. orosz diplomata neje lett, kitől csak
hamar elválván, 1874 ápr.-ban IV. Lajos hesseni 
nagyherceghez ment nőül, ki őt Romrod grófnővé 
nevezte ki, az angol királyné ellenzése folytán 
azonban ez a házasság is csakhamar felbontatott. 
1892. Bacheracht orosz nagykövetségi titkárhoz 
ment nőül. v. s. 

Kólicka-patakvölgyi vizi t á r su l a t , alakult 
1895. Kraszna székhelyivel oly célból, hogy a 
szilágyvármegyei Kólicka pataktól ós a belésza
kadó mellékvizektől elmocsárosított területeket 
lecsapolja. Érdekeltségi területe 1300 magy. hold. 
A leesapolást ugy akarják elérni, hogy a Kólicka 
pataknak és mellékvizeinek elfajult medrét ki
tisztítják, övárkokat létesítenek a hegyek tövé
ben és a patakok felső szakaszain a vízmosáso
kat megkötik. A tervezett 15,000 m. hosszú csa
tornahálózat legnagyobb részét már kiásták, a 
többi munkálatok folyamatban vannak. BGD. 

Kolindrosz, város Szaloniki török vilajetben, 
Szaloniki városától délnyugatra 43 km.-nyi tá
volságban, az Olimpus északi nyúlványai közt, 
2 templommal, 3 görög iskolával és 3000 lak., a 
kitroszi görög püspök székhelye. 

Kolinsky, 1. Sziicsáruk (XV. k.). 
Koliucsin-öböl, mélyen a szárazföldbe benyúló 

öböl Szibéria ÉK-i csúcsán, a sarkkör alatt és a 
Ny. h. 170° alatt. A csukcsok félszigetének leg
keletibb nyúlványát elválasztja a tulajdonkópeni 
félszigettől. Előtte van Koliucsin szigete, melyen 
Nordenskjöldnek 1878 szept. 28-tól 1879 jul. 18-áig 
téli szállása volt. 

K o l l . , természetrajzi nevek mellett Kollár 
Vince német zoológus (1797—1860) nevének 
rövidítése. 

Kollam, kikötőváros, 1. Quilon. 
Kollányi Ferenc, megjelent tőle: A magyar 

hat. főpapság végrendelkezési jogának története 
(Budapest 1896); Az olasz állami könyvtárak 
(u. o. 1898); Magyar Ferenc-rendiek a XVI. sz. 
első felében (u. o. 1898). 

Kollektív b ü n t e t t e k fogalma alá tar toznak: 
a) az u. n. iparszert! bűntettek, melyeknek jel
lemző ismérve a gyakoribb ismétlésre irány
zott szándék, és a tettesnek az a célja, hogy az 
ismétlés jövedelmező forrásul szolgáljon; b) üzlet
szerű büntettek, melyeknek jellemző ismérve a 
gyakoribb ismétlésre irányzott szándék, de az 
a) alatt említett célzat nélkül (nálunk különben 
az ipar- és az üzletszerűség között különbséget 
nem tesznek); <•) szokásszerü büntettek, melyek
nél az ismételt elkövetés a bűnös inger moti
váló hatását fokozza, az ellenállási erőt pedig 

csökkenti. A legvitásabb kérdéseknek egyike az, 
vájjon a K. kizárják-e a bűnhalmazatot vagy sem, 
vájjon p. az üzletszerű orgazda által elkövetett 
több orgazdaság ugyanannyi, vagy csak egy üz
letszerű orgazdaságot állapit-e meg. Minthogy 
kétségtelen, hogy egy cselekmény is birhat a K. 
jellegével, a kérdést elvileg s amennyiben a tételes 
törvény kifejezetten ellenkezőleg nem intézkedik, 
a bűnhalmazat megállapításával kell eldönteni. 
Hazai törvényeink kifejezetten csak az üzletszerű
séget említi, jelesül két esetben, az orgazdaság
nál és az uzsoránál. 

Koller Rudolf, svájci festő, szül. Zürichben 
1828. Eleinte Ulrich zürichi táj- és állatképfestő ta
ní tványa volt, azután Stuttgartba ment, ahol 
1845—46. lótanulmányokat tett. Miután egyóviga 
düsseldorfi művészeti akadémiát látogatta, Bel
giumiján, Párisban.majd Münchenben folytatta ta
nulmányait , mire teljesen a tájképfestéssel össze
kötött állatfestésre adta magát. Képeihez, melyek 
a természet beható tanulmányozására vallanak, 
jórészt svájci hazájából vette a motívumokat. Leg
jobb művei : Tehenek a káposztás kertben; Idill a 
berni hegyekből; Vihar az Alpesekben; Déli pi
henő (zürichi múzeum); A hegyekben eltévedt te
hén és borjú; Tehenek a tó partján hajnalban, stb. 

Kollimáeió (lat.), tulajdonképon két vonal egy
beesése, valamely szögmérő műszernél a leolva
sott érték megegyezése a mórt szög valódi érté
kével. K.-vonal az irányvonal, p. a távcsőnél 
a vonal, amely a tárgyat a táveső fonálkereszt
jének keresztezési pontjával összeköti. E vonal
nak párhuzamosnak kell lennie az osztókör suga
rához, az ettől való eltérés a K.-hiba. Ezen hiba 
megszüntetésére vagy kisebbítésére csavarok 
szolgálnak, amelyeidfel a diafragma, amely a 
szálkeresztet viseli, vízszintes ós függélyes irány
ban eltolható. Amennyiben valamely távcső K.-
hibája főleg hőmérsékletváltozások miatt nem 
állandó, annak gyakori meghatározása elenged-
hetetle n. A K. -hiba'pontos meghatározására a kolli-
mátorok (valamely meridián-körrel kapcsolato
san felállított távcsövek) szolgálnak. 

Kollin, város, 1. Kolin (X. k.). 
Kolliva (gör.), a gör. egyházban a halottakért 

végeztetni szokott parasztoszokon és a nagyböjt 
első szombatján megáldott és felajánlt főzött 
búza, melybe mézet és egyéb édességeket vegyí
tenek. Jelenti, hogy valamint a búza a földbe 
vettetvén, kikel ós termést hoz, ugy a halottak is 
feltámadnak egykor a sirból és az örökéletre ki
virágoznak. Mézet azért vegyítenek hozzá, mert a 
halál után az igaz keresztényre boldogság vár s ott 
az élet keserűségei megszűnnek. z—R. 

Kollizio (hajóé), 1. Összeütközés (XIII. le). 
Kollmann Gyula, pedagógiai író, szül. Budán 

1843 nov. 2. 1869. helyettes tanár a jászberényi 
kat. főgimnáziumban. 1871. tanári oklevelet nyert, 
1881 óta az aradi kir. főgimnáziumban a latin és 
görög nyelv tanára. Művei: Gyorsirási olvasó
könyv iskolai használatra (Arad 1883); Homé
rosz Iliásza XVIII. éneke (u. o. 1884); A gyors
írás gyakorlati tankönyve a gyorsírás történe' 
tévéi (két kötet, u. o. 1888); A. magyar nemzeti 
egységes középiskola eszménye és szervezete (I. 
köt. u. o. 1897). 

uek meg, a C-beu keresendők! Amely azok a K betUbeo nincsí 
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Kollmann Pál, német statisztikus, szül. Lü
beckben 1842 márc. 10. Miután jenai tanulmá
nyait befejezte, egy ideig Brüsszelben és Parisban 
tartózkodott, 1872. az oldenburgi statisztikai hi
vatal igazgatója lett. Hivatalos munkái közül (az 
általa szerkesztett Statistisohe Nachrichten über 
das Herzogtum Oldenburg 14. és köv. köteteiben) 
említésre méltók a közigazgatási pénzügyek, a 
szegényügy és a népmozgalomról irt dolgozatai. 
Egyéb művei: Das Herzogtum Oldenburg in sei-
ner wirtschaftlichen Bntwickelung wáhrend der 
letzten 25 Jahre (Oldenburg 1878) és wáhrend der 
letzten 40 Jahre (u. o. 1893); Statistisohe Beschrei-
bung der Gemeinden des Herzogtums Oldenburg 
(u. o. 1897). 1898. a tübingai egyetem tiszteletbeli 
doktorrá nevezte ki. 

Kollodiumpapiros, 1. Gelloidinpapiros. 
Kollodiumselyem, 1. Faselyem (VI. k.). 
Kolloidon, a fotográfusok által használt anyag, 

amelylyel az üveglapot leöntik, hogy rajta a fény
érzékeny hártya keletkezzék. A K. ugy készül, 
hogy kollodiumot (X. k.) jódkáliummal kezelnek. 
Ezt az anyagot felhígítva ráöntik az üveglapra 
s ekkor vékony, átlátszó K.-hártya képződik az 
üvegen. Ezt most ezüstfürdőbe mártják s ezáltal 
a fény iránt érzékenynyé válik. Használják azon
ban a K.-t a levágott faágak felületeinek beke-
nésére is viasz helyett. A K.-ból finom rostokat is 
készítenek, s ekkor kolloxüin a neve ; ebből mű
virágokat készítenek, de a kolloxilint használják 
celluloid és robbanó-gelatin előállítására is. VÉÉT. 

Kolombo, város, 1. Colombo (IV. k.). 
Kolops, az ókori vízrajzban a. m. Kulpa. 
Kolossváry Ödön, mérnök, szül. Veszprémben 

1857- Középiskolái elvégzése után a műegyete
met Grazban és Budapesten járta, hol 1885. mér
nöki oklevelet nyert. 1881. lépett állami szolgá
latba ; előbb a folyammérnökségnél, 1885 óta a 
kulturmórnökségnél működik, hol 1899. műszaki 
tanácsosi állásig emelkedett. Alföldünk öntözése 
c. munkáját a magyar mérnök- és építész-egyesü
let nagy aranyérmével jutalmazta. BGD. 

Kolostya, a fa irtásánál használt emelő esz
köz. 

Kolosváry, 1. Bálint, jogi iró, szül. Kolozsvárt 
1875.A magyar ált. polg. törvénykönyv tervezetét 
előkészítő állandó bizottságnak volt segédtagja, 
1899. kinevezték a kassai jogakadémia rendkívüli 
tanárává. Irodalmi munkássága: Reformok és 
reformtörekvések a külföldi házassági vagyon
jogok terén (Budapest 1897); A közszerzemény 
biztosítása (Magyar Jogászegyleti Értekezések 
XVIII. k. 2. fűz., u. o. 1899); Házassági vagyon
jog (Jogi Könyvtár V. füz., u. o. 1898). E lexikon
nak is munkatársa. 

2. K. Sándor, jogtudós, szül. Koród-Szent-Már-
tonban (Kis-Küküllö) 1840. A m. tud. akad. lev. 
tagja, a kolozsvári Ferenc József tud.-egyetemen 
a magyar magánjog és bányajog rendes és a pro
testáns egyházjog jogosított tanára. A magyar 
magánjog, jogtörténelem és prot. egyházjog te
rére kiterjedő irodalmi munkásságának főbb mű
vei a következők : Az erdélyi ev. ref. egyházke
rület egyházjoga (Kolozsvár 1877); Régi hangok 
új irány (u. o. 1888); Helyzetváltozások a val
lásszabadság és felekezetnélküUség tekintetéből 

(u. o. 1894); A magyar törvényhatóságok jog
szabályainak gyűjteménye (kiadja a m. tud. aka
démia, együtt Ováry Kelemennel, eddig meg
jelent I., II. (első és második), III., IV. (első és 
negyedik rész) köt. Budapest 1885—97); Ver-
böczy István Hármaskönyve (az Akadémia által 
gondozott 3. kiadás, fordította Óváry Kele
mennel együtt, u. o. 1894); Gorpus Juris Hun
gária (Márkus féle millenniumi emlékkiadás; a 
Róbert Károlytól III. Ferdinándig alkotott törvé
nyeket, Verbőczy Hármaskönyvét és Erdély külön 
törvényeit fordították K. és Óváry Kelemen, u. 
o. 1896-97). 

Kolozs (X. k.) vármegye területe a legújabb 
adatok szerint 5149 km2, lakóinak számát (1898) 
240,500 lélekre becsülik. A legújabb közigazga
tási beosztás szerint van benne 1 sz. kir. város, 
1 rend. tanácsú város, 6 nagy- és 229 kisközség. 
A szolgabírói járások száma 8, a körjegyzőségeké 
66. Puszta, telep és major van 167. A vármegye 
(és a területén fekvő sz. kir. város) területén van 
5 kórház 239 ágygyal; egész területén működik 
84 orvos, 118 oki. bába és 22 gyógyszerész. Van 
22P7 km. állami és 490-2 km. törvényhatósági 
út, utóbbiak közül azonban 184'7 Ion. kiépítetlen. 
A vasúti vonalak hossza P570 km., miből 106'7 
km. állami vasút; a vasúti állomások száma 32. 
Van 38 posta- és 30 táviróhivatal, továbbá 386 
távbeszélő-hivatal, ill. állomás. A vármegye terü
letén fennáll 7 bank, 3 takarékpénztár és 9 szö
vetkezet, összesen 2.667,600 forint tőkével. Az 
összes tanintézetek száma 411, köztük 1 egyetem, 
3 hittani intézet, 3 gimnázium, 11 különféle szak
iskola, 2 tanítóképző intézet, 340 népiskola, 46 kis
dedóvó és 5 emberbaráti jellegű intézet. Mindezen 
intézeteket összesen 32,647 tanuló látogatta, TH—v. 

K. területe művelési ágak szerint a követ
kezőleg oszlik meg: 1895. teljesített mezőgaz
dasági statisztikai összeírás szerint 281,493 ka
tasztrális hold szántóföld, 17,999 kert, 144,361 
rét, 1802 beültetett szőllö, 435 parlag szőllő, 
129,819 legelő, 264,638 erdő, 1190 nádas, 26,820 
terméketlen terület. Szőllői ma már (1898) 22 
községben filloxera miatt zár alatt vannak. A 
méhészetet is meglehetősen űzik, mert 14,700 
méhcsalád van a községekben (1895. mezőgazda
sági statisztikai összeírás). Állatlétszáma az 1897. 
összeírás szerint 7739 ló, 335 szamár ós öszvér, 
63,187 magyarfajta szarvasmarha, 580 borzderes 
szarvasmarha, 985 tarka szarvasmarha, 8475 bi
valy, 25,435 sertés, 139,570 juh, 4037 kecske. 
Kiváló gazdaságok: ifj. Lészay Ferenc magyar-
gorbói, Szabó József szászfenesi, P. Horváth Kál
mán báró alsózsuki, Béldy Kálmán gróf báldi 
gazdasága. Iparából kiemeljük, hogy nagyobb 
gőzfűrószek vannak a bánífyhunyadi járásban, a 
Kalotaszeg vidékén, s Kis-Sebesen dústartalmu 
gránitkőbányája, valamint Bánffy-Hunyadon és 
Egeresen kiterjedt gipszgyárak vannak. A köz
igazgatás terén kiemeljük, hogy Kolozsmonostor 
község 1895. Kolozsvár városba, Chyurkuca köz
ség 1898. Magyar-Valkó községbe olvasztatott. 

Kolozsvár (X. k.) városa minden téren gyor
san fejlődik. A Főteret 1898-ban 100,000 frt költ
séggel modernül újra rendezték; itt épültek a 
r. kat. egyházközségnek palotaszert! bérházai. A 
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végi egyetemi épület teljesen lebontatott s új 
palota épült helyébe. 1896 szept. 30. fényes ün
neppel tették le Mátyás király emlékszobrának 
alapkövét. 1899 jun. megkezdték az óvári Mátyás-
ház restaurálását, a főtéri emlékoszlopot pedig az 
Óvár-térre helyezték át. A múzeumkert szomszéd
ságában az országos Karolina-kórház új épü
letei állanak. Hidelve külváros Nagy-utcájában 
1897. református templom épült. Itt van a neológ 
izraeliták zsinagógája s a szeretetház épülete is. 
Az Unió ötven éves évfordulója emlékére a belvá
rosi Belmonostor-utcát Unio-ufc'ának, a Hid-utcát 
Wesselényi Miklós-utcának nevezték el s 1899. 
egyszerre mintegy 70 utcát kereszteltek új ne
vekre. A községi háztartás 1898-ban 851,521 frt 
bevétel és 850,583 frt kiadással szerepel, mely 
összegből 750,549 frt közigazgatási és dologi ki
adásokra, 69,914 frt közművelődési, 19,298 frt 
katonaügyi és 10,821 frt szegényügyi kiadásokra 
esik. K. összes vagyona 1897 végén 8.033,174 
frt; terhe 3.048,335 frt, tiszta vagyon -4.984,838 
frt. 1895. Kolozs-Monostor község a városhoz csa
toltatván, lakosságának száma 38,649-re emel
kedett ; 1898. már 42,262 polgári lakos és 2613 
katona számláltatott, összesen 44,875. ™—v. 

Közművelődés. 1898-ban 62 tanintézete van, 
u. m. 1. tudományegyetem, 3 papnevelő intézet, 
u. m. r. kat., evang. ref. (1896 nov. 3. ünnepélye
sen avatták fel) és unitárius, 3 főgimnázium, 
1 középiskolai tanárképző intézet, 1 alsófoku ipa
ros- s 1 alsófoku kereskedőtanonc-iskola, 1 felső 
kereskedelmi iskola, 1 fa-és fémipari szakiskola, 
1 gazdasági tanintézet, 1 zenekonzervatorium, 
1 szülésznökópző intézet, 1 férfi- és 1 női tanító
képző, 1 nőipariskola, 1 felsőbb leányiskola, 2 pol
gári iskola, 25 elemi iskola, 9 kisdedóvó, 2 állandó 
menedékház, 1 siketnéma-intózet, 1 országos ja
vító intézet, 1 országos tanítói leányárvaház, 
1 egyesületi s 1 városi árvaház. 1898. a népokta
tási tanintézetekbe s a középiskolákba 5483 tan
köteles korú tanuló, a kisdedóvó intézetekbe 738 
kisded, a tanító- és tanítónőképző intézetbe 280 
tanuló járt. Az egyetemi bölesészet-, nyelv- és tör
ténettudományi, matematikai és természettudo
mányi karhoz kapcsolva gimnáziumi tanárképző 
intézet is állíttatott fel. Az orvosi karral kapcso
latban bábaképző, az orvosi és matematikai 
természettudományi karokkal kapcsolatban pedig 
cyógyszerész-iskola létesült. A hallgatók létszáma 
az 1898—99-ik tanév első (téli) felében 1064 volt. 
Az egyetem elhelyezése még most sem mondható 
kielégítőnek. Azonban a jezsuiták hajdani zárda-
épületében elhelyezett régi központi egyetemi 
épület telkére a modern igényeknek megfelelöleg, 
a közbenső szárny kivételével, felépített új köz
ponti egyetemi épület szinház-utcai szárnyában 
megfelelő elhelyezést nyert az egyetemi és mu-
zeumegyesületi könyvtár, a jog- ós államtudo
mányi kar, a növénytani intézet és a queszturai 
hivatal, a beltorda-utcai új épületszárnyban: a 
természettani és ásványtani intézetek, a rektori 
hivatal és az orvoskari dékánátus. Az orvoskari 
klinikák, melyek most részben a Karolina-kórház 
helyiségeibon, rószbeu bérházakban vannak el
helyezve, az 1898. óv tavaszán megkezdett s 
részben már befejezett új épületekben már a kö

zel jövőben megfelelő elhelyezést nyernek. A böl
csészet-, nyelv- és történettudományi, valamint a 
matematikai és természettudományi karok tan
termei és dékáni hivatalai és az egyetemi gond
noki hivatal az új középponti épület közbenső 
szárnyának elkészültóig az e célra kibérelt és át
alakított régi vármegyeházban nyertek ideigle
nesen elhelyezést. Az egyetem gyűjteményei kö
zül a régisógtár és az ásvány-földtani intézet 
gyűjteménye igen gazdag. A könyvtár 60,694 
kötet és füzetből, a vele egy igazgatás alatt álló 
múzeumi könyvtárral együtt mintegy 130,000 
darabból áll. Az egyetem fentartásának költsé
gei 1898-ban 381,764 frtot tettek ki, mely ösz-
szegből 260,902 frt a személyi járandóságokra 
esett. K. középiskolái: a kegyesrendiek vezeté
sére bizott r. kat. főgimnázium 371 tanulóval, az 
evang. ref. főgimnázium 347 tanulóval, az uni
tárius főgimnázium 306 tanulóval. Ipar- és keres
kedelmi iskolái: a kereskedelmi felsőbb iskola 
257 tanulóval, nőipariskola és számos alsófoku 
kereskedelmi és ipariskola. Említendő még a ko-
lozsmonostori állami gazdasági tanintézet 67 
tanulóval. A K.-i iparosok emelkedett közszel-
lemónek hirdetője a főtéren díszelgő saját pa
lotájuk, amelyben a 450 taggal 100,000 frt va
gyont meghaladó iparosegyesület ós a K.-i ipa
rosok hitelszövetkezete helyiségei vannak; ezen
kívül a különböző iparágak számára egy általá
nos ipartestület, melynek tagjainak száma a 
2000-et meghaladja és amely jól berendezett se
gédszállót is tart fenn. Az iparoktatást az alsó
foku ipariskolák, a felsőbb szakoktatást pedig a 
magyar kir. állami fa- ós fémipari szakiskola szol
gálja, melynek díszes épületet emelt a város, 
állami és iparkamarai hozzájárulással; ezen épü
letben van elhelyezve az I. Ferenc József techno
lógiai iparmúzeum is. Nagy része van K. közgaz
dasági fellendülésében a nagyszámú pénzintéze
teknek ; 1898-ban 7 takarókpénztár-részvénytár
sulati ós 3 szövetkezeti alapon szervezett pénz
intézete volt,u. m. a K.-i hitelbank és takarékpénz
tár, erdélyi bank és takarékpénztár, mezőgazda
sági bank és takarékpénztár, erdélyrészi jelzálog
hitelbank, kolozsmegyei takarékpénztár, keres
kedelmi bank ós a pesti leszámítoló és pénz
váltó bank fiókja, továbbá a K.-i iparosok hitelszö
vetkezete, K.-i gazdák hitelszövetkezete ós a nép
bank, mint szövetkezet. Ezen intézetek 2.500,000 
forint saját tőkével rendelkeznek s forgalmuk 
1897. a következő volt: váltótárca 8.270,000 frt, 
jelzálogkölcsön 4.524,000 forint, kötvénykölcsön 
2.116,000 frt, értékpapír 2.128,000 frt, a taka
rékbetétek 12.825,000 frt. Az intézetek tiszta nye
resége 238,000 frt volt. Ezenkívül az osztrák-ma
gyar banknak fiókja van itt ós postatakarékpénz
tár. Közlekedés. K.-nak 5 irányban van vasúti 
vonala, u. ni. Nagy-Várad és Brassó felé, az állami 
vasutak, a szamosvölgyi vasút Deés, Beszterce, 
Zilah és Nagy-Károly felé. Itt szókel az erdélyi 
részek állami vonalaira nagyrészt kiterjedő K.-i 
Uzletvezetősóg, az erdélyi részek posta- és távirda-
igazgatósága ós a helyi közforgalmi gőzmoz-
donyu közúti vasút igazgatósága, mely vasút a 
legközelebbi időben villamos erőre változik át és 
kapcsolatot nyer a tervezés alatt álló gyalu
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szentlászlói villamos vasúttal, amely a havason 
termelt faanyagok közvetítésére építi. Van to
vábbá 400 előfizetőt meghaladó telefonhálózata 
és a törvényhatósági telefonhálózattal összeköt
tetése és a budapesti összeköttetés is a közel jö
vőben kilátásban van. A személyforgalom lebo
nyolítására eszközül szolgál 90 egyes fogatú és 
25 kettős fogatú bérkocsi, s az ellátást 25 szálloda 
és fogadó eszközli; ugyanannyi vendéglőben le
het étkezni. Van 10 nagyobb kávéháza, 2 gőz
fürdője, 8 cukrászdája. Mint turistaforgalmi kö
zéppont különösen a gyalui havasok, a Kalotaszeg 
és a bihari hegység látogatóinak szolgál kiindu
lásul; a város közvetlen környékén (Szt-János
kát, Árpád-csúcs, kányafői messzelátó stb.) az 
E. K. E- jelzésekkel és pihenőhelyekkel ellátott 
sétautakat tart fenn. A Rákóczy-útou és a Há-
zsongárdon a szöllő- és gyümölcsös-kertek egész 
nyaralótelepekkó alakultak. FARKAS ÁRPÁD. 

Kolozsvári Zitta György, 1. Budai Zitta. 
Kolozsvári zsinat, 1. Zsinatok. 
Kolping Adolf, német katolikus pap, a kato

likus legény-egyesületek alapitója, szül. Kerpen-
ben (Köln mellett) 1813 dec. 8., megh. 1865 dec. 4. 
Szülei szegény sorsuak voltak s igy a különben 
tanulni vágyó Adolfot hajlandósága ellenére ci-
pószinasnak adták. Miután szorgalommal kitanult 
mesterségét több éven át a vidéki műhelyekben 
űzte, erős vágya támadt a papi pályára. 1837. a 
kölni gimnáziumba vették fel, 1845 ápr. 3. pedig 
áldozó-pappá szentelték. Érett tapasztalattal ment 
az új misés pap Elberfeldbe, hol az első katolikus 
legény-egyesületet alapította. Rövid idő alatt sok 
német város létesített ily egyesületet, jóllehet 
ezer és ezer akadály lépett a küzdők nyomába. 
Midőn Németország meg volt nyerve az ügynek 
s ott a virágzó legény-egyesületek fényesen iga
zolták életrevalóságukat, K. Bécsre veté tekin
tetét és ott Gruscha Antal (1. o.) közreműködésé
vel 1852. megalkotta a bécsi egyesületet is. Az 
alatt, mig a bécsi egyesületi ünnepélyek folytak, 
Zalka János, akkor teológiai tanár és a Religio 
szerkesztője, majd győri püspök karolta fel a le
gény-egyesületek ügyét. Az eszmét lelkesedéssel 
fogadták és 1856 szept. 8. Budapesten megnyílt 
az első legény-egyesület, melynek kevéssel az
után Szabóky Adolf lett apostola. Az egyesületet 
K. meg is látogatta. A legény-egyesület célja: az 
iparossegódeknek vallás-erkölcsös képzése ós szo
rosabb egyesítése, a veszélyes helyek és mulat
ságoktól való visszatartása; példaadás, épületes 
társalgás, ének, nyilvános előadások, szakszerű 
tanítások tartása által odahatni, hogy if jainkból 
keresztény, vallását és polgári kötelességét sze
rető iparosok váljanak. MARKHÓT. 

Kolpitisz, 1. Golpitis (IV. k.). 
Koltai Virgil, újabban megjelent tőle : Jókai 

Mór 50 éves irói jubileuma alkalmából (Buda
pest 1895); A Könyves Kálmán c. páholy törté
nete 1872—1896 ; Egy ívj ezredév küszöbén (u. o. 
1896); Alkalmi beszédek (u. o. 1899). Azonkívül 
több fordítás. 

Kolumbán Samu, iró, szül. Olaszteleken (Ud
varhely) 1861 dec. 1. Tanulmányait a székely
udvarhelyi ev. ref. kollégiumban ós a budapesti 
állami polgári iskolai tanítóképzőben végezte. 

1886 óta a dévai állami tanítóképző tanára. Nép
nyelvi és népköltészeti cikkei és gyűjtései a Ma
gyar Nyelvőrben, a Néptanítók Lapjában, az Eth-
nographiában s a Nemzeti Iskolában jelentek 
meg. 1898 óta a Hunyad c. Déván megjelenő heti
lap szerkesztője. 

Kolumbus Kristóf hamvait a spanyol kor
mány Kuba sziget elveszítése után 1899. Havan
nából Sevillába vitette. 

Kolumbus-rend, brazíliai rendjel, melyet a 
brazíliai ideiglenes kormány 1890 jun. 6. Kolum
bus tiszteletére alapított, bel- és külföldiek ré
szére. A belföldiek száma meg volt határozva: 
12 tényleges, 24 tiszteletbeli nagykeresztes, 50 
rendi móltóság, 150 tiszt és korlátlan számú lovag. 
Az államfő valóságos nagykeresztes ós a rend 
nagymestere, a belügyminiszter és államtitkár a 
rend kancellárja. Jelvénye a valódi nagykeresz
teknél : nyaklánc, fölváltva C. C. monogramm ós 
babérkoszorú, rajta 10 sarkú, golyósvégü kereszt, 
sarkaiban sugarakkal, kerek középpajzsán C. C. 
monogrammal, vagy a rendjelkereszt égszínkék, 
zöld közén vörös szélcsiku szalagon, jobb vállon 
át baloldalon, bal mellen a rendcsillag. A tiszte
letbeli nagy kereszteseké épp ilyen, de lánc nélkül, 
csillaggal. A rendi méltóságok a jelvényt nyakban 
viselik, a tisztek bal mellen, a jelvény fölött levő 
ötágú arany csillag nélkül. A lovagok keskeny 
szalagon, gomblyukban viselik. A rendet az 1891 
febr. 24-iki alkotmány 57. §-a eltörölte. ÁM>. 

Kolumna (lat. oszlop), a könyvnyomtatásban 
az oldal összeállított szedése. K.-fej v. K.-cím, 
a K. fölé szedett oldalszám ós esetleg még a könyv 
megfelelő fejezetének címe; az előbbi esetben a 
neve holt, az utóbbi esetben pedig élő K.-cím. PU. 

Komárom (X. k.) vármegye területe a legújabb 
adatok szerint 2944 km2, lakóinak számát (1898) 
174,600 lélekre becsülik. A legújabb közigazga
tási beosztás szerint van benne 1 szabad királyi 
város, 59 nagy- és 32 kisközség. A szolgabírói já
rások száma 4, a körjegyzőségeké 10. Puszta, te
lep ós major van 233. A vármegye (és a területén 
fekvő szabad királyi városok) területén van 2 kór
ház 98 ágygyal; egész területén működik 42 orvos, 
110 oki. bába és 24 gyógyszerész. Van 26-5 km. 
állami és 460-3 km. törvényhatósági út, utóbbiak 
közül azonban Sl'l km. kiépítetlen. A vasúti vo
nalak hossza 164'7 km., miből 79-3 km. állami 
vasxít; a vasúti állomások száma 25. Van 64posta-
és 29 táviróhivatal, továbbá 134 távbeszélő-hiva
tal, ill. állomás. A vármegye területén fennáll 
6 takarékpénztár és 35 szövetkezet, összesen 
1.870,500 frt tőkével. A tanintézetek száma 215; 
köztük 1 gimnázium, 5 különféle szakiskola, 170 
népiskola, 37 kisdedóvó és 1 börtöniskola. Bz in
tézeteket 31,205 tanuló látogatta. TH—v-

Komárom, szabad, királyi város (X. k.) 1896 
óta Új-Szőnynyel egyesítve van; az Erzsébet-szi
gettel vashíd köti össze. Innen Pozsonyig helyi 
érdekű vasút vezet, melynek állomása a Kis-ór-
ben van. A városban magán polgári fiúiskola van. 
A kir. törvényszék néhány évvel ezelőtt díszes 
palotát nyert. 1896 nov. 15. leplezték le itt Klapka 
György szobrát (mintázta Róna József), TH—v. 

Komáromy, 1. András,újabbanmegjelenttöle : 
Vgocsa vármegye keletkezése (akadémiai szék-

Ainely szók a K betttben nincsenek meg, a C-ben keresendők! 
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foglaló értekezés, Tort. Brt. 1896); Báthory Gá
bor történetéhez (Hadtört. Közlemények 1896); 
Kalló mint végvár (u. o. 1897); Balassa Zsig
mond hűtlenségi pere (u. o. 1897); A szent ko
rona és Bethlen Gábor (Századok 1898); Adatok 
Listi László életéhez (Irodalomtörténeti Közle
mények 1897); Listius Anna Rozina bünpöréböl 
(u. o. 1897); A szabad hajdúk történetére vonat
kozó levéltári kutatások (Tört. Ért. 1898). Ka
zinczy Ferenc mint genealogus (Turul 1897); Ada
tok az 1610. év történetéhez (Tört. Tár 1898). A m. 
tud. akadémia 1899. megbízta Erdély történetének 
megírásával a nemzeti fejedelemség idejében. Irt 
azonfelül kisebb történeti dolgozatokat a Magyar 
Hírlapba. 1899. a Nagy Iván nevét viselő genea
lógiai folyóiratot indította. 

2. K. Lajos, pedagógus, tanár, 1899 dec. 6-án 
igazgatói eímet kapott. 

3. K Mariska, énekművésznő, szül. Miskolcon 
1864 jun. 3. Gyámja Rákosi Jenő fedezte fel ki
váló tehetségeit s Puksch Ferenc népszínházi 
karnagygyal, majd Fehérváry Mari operaénekes-
nővel képeztette ki. K. még mint gyermek aratta 
első nagy sikerét a budapesti népszínházban, 
Suppée Boccaccio-jának Fiammetta szerepóben.A 
népszínháztól az operához szerződött 1882. s öt 
évig volt tagja; 1888. Parisba ment s Marchesi 
asszonynál tökéletesítette énektudását, harmadfél 
éven át. 1892-től 1897 nyaráig ismét a népszínház 
tagja volt, 1898 ápr. óta a magyar szinházé; 
számtalan operetté első szerepeit kreálta, csattogó 
magas szopránjának fényével és bevégzett mű
vészetével, de személyének kedvességével s gon
dos ábrázolásával is diadalra juttatva még alan
tas értékű műveket is. 

Komarov Sándor Viszarionovics, orosz tábor
nok, szül. 1832. A szt.-pótervári hadapród-testület-
ben nevelkedett, 1849. a testőrvadászok ezredébe 
lépett, részt vett a magyarországi hadjáratban, 
1856. a Kaukázusba helyezték át ós 1859-től 
többnyire Kaukázia ós Transzkaszpia közigaz
gatóságánál volt alkalmazva. 1882. a transz-
kaszpi terület főparancsnoka volt ezredesi rang
gal, 1884. Mérvet orosz főhatóság alá hajtotta és 
1885. ő volt az afgán határokon levő orosz csa
patok vezére ; márc. 30. az afgánokat erélyesen 
visszautasította, sőt még saját területükön is ül
dözte, miért Anglia Oroszországgal bonyodalomba 
keveredett. 1890. aktiv katonai szolgálata alól 
fölmentették, s ez idő óta a pánszlávizmus ter
jesztésére fordította erejét. Erre használta föl 
Svjet c. lapját, amellett nyilvános gyűléseken 
is terjeszteni igyekezett a pánszláv törekvéseket. 
így tett Prágában 1898 jun. 18. a Palaeky-ünne-
pen. 1899. a szláv jótékonysági egyesületek el
nökké választották, a választást azonban az orosz 
kormány nem erősítette meg. 

Komjáthy Béla, országgyűlési képviselő. 1896 
óta tagja a pénzügyi bizottságnak, amelyben a 
48-as és függetlenségi párt közgazdasági pro-
grammját igyekszik érvényesíteni. Ez a tevé
kenysége az ellenzék harcát a közjogi kérdések 
teréről a közgazdaság tágas mezejére is átvitte 
és mivel Ausztriával való sokoldalú gazdasági 
kapcsolatunk a legtöbb kereseti ágat és a nép 
életfeltételeit közelről érinti: azóta a közjogi 

ellenzék parlamenti tevékenységét országszerte 
fokozódott érdeklődéssel kisérik. A pénzügyi bi
zottság munkálkodása K. működése óta a régebbi 
rövid s néhány általánosságra szorítkozó tárgya
lás helyett részletes vitává és beható tanácsko
zássá vált. K. beszédeiben két törekvés dombo
rodik ki élesen: egyfelől a magyarság faji jelle
gének erősítése, másfelől egészséges szociális po
litika sürgetése. Felszólalásait a szakavatottság 
és a tárgyilagos érvelés jellemzik. Az 1896— 
1901. országgyűlésen a következő kérdésekben 
mondott nagyobb beszédeket: az osztálysorsjáték 
bérlete, a bűnvádi perrendtartás, a cukoradó, a, 
vám- és bankügy (kiegyezési provizórium), keleti 
tengerhajózási társaság, hitelszövetkezetek, or
szágos betegápolási alap, államvasúti gépgyár és 
diósgyőri vasgyár, fogyasztási adók, szeszadó, 
városok és községek fogyasztási adó természetű 
jövedelmei, a vámszövetségnek és a kiegyezés
nek minden kérdésében ; végre a költségvetések 
tárgyalásánál majdnem minden tárcánál beható 
vita alá vonja az illető kormányzati ág általános 
irányát. Feltűnést keltett a vámtarifa és a ma
gyar iparpolitika érdekében, valamint a quota-
ügyben mondott beszéde. 1897. az ungi ev. ref. 
egyházmegye világi gondnokává választotta. 

Komjáti zsinat, 1. Zsinatok. 
Komlóaszaló, készülék, melynek célja a komló 

konzerválása. Hogy a komló hosszabb idő múlva 
is használható vagy hogy szállítható legyen, nem 
elegendő a szabad levegőn való szárítás. Előnyö-
sebb, ha meleg levegőben szárítjuk, ami rendesen 
ugy történik, hogy dróthálóra kiterítjük a komlót 
és alulról bocsátjuk be a melegített, száraz leve
gőt. Ha hosszabb ideig kell a komlót raktáron 
tartani, ez sem elegendő, mert ismét nedvességet 
vesz fel, az illó olajokat veszíti és könnyen pe
nészedik. Ezen hátrány elkerülhető, ha szál
lítás előtt hidraulikus sajtókkal tömött bálokká 
sajtoljuk,- vagy a melegített levegőhöz kénessav
gázokat keverünk, ebben szárítjuk a komlót és 
csak azután csomagoljuk zsákokba vagy bálokba. 
A kénessavban való szárítás semmi hátránynyal 
nem jár, előnye az, hogy a netán már képződött 
gombákat megöli és a komlót hosszú időn át meg
óvja a penészkópződéstől. Ugyanezt idézhetjük 
elő, ha a szárított komlót tiszta borszeszszel ned
vesítjük meg, vagy ha a komlót száraz hideg le
vegőben tartjuk. 

Komlófa (iiöv.), 1. Komlóbiikk (X. k.). 
Komlókaró, 1. Komlópózna (X. k.). 
Komlós (Tót), 1896nov. 20. megünnepelték a 

község fennállásának 150-ik évfordulóját. 
Komlóssy Ferenc kanonokot 1896. kinevezték 

az országos közoktatási tanács tagjává. Ugyanaz 
év ápr. 3. megkapta a bold. szűz Máriáról címzett 
cibiniai (de Cibinio) prépostságot. 1897. felmen
tették az esztergom-főegyházmegyei tanfelügye-
lóségtől. Megjelent tőle az Esztergom-egyház
megyei iskolák története. 

Kommern, falu Köln porosz kerület euskir-
cheni j.-ban, (1895) 2179 lak., ólom- ós vasbányá
szattal. 

Kommisszorium (lat), a német per jogban az az 
okirat, melylyel a rendes birónak illetékessége, bi
zonyos esetben, kivételesen másra ruháztatlk. H. 

Amely szók a K bet iilien nincsenek meg, a C-ben keresendők! 
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Kommodor-hajó, egy hajóraj vagy hajóosztály 
kötelékébe tartozó azon hajó, melyen a paranes-
nok-kommodor (sorhajókapitány) tartózkodik. L. 
még Kommodore (IV. k.). 

Kommunió (lat.),a. m. közösség, közösen, egy ütt-
étkezés, különösebben értik alatta (I. Korint. 10,16 
alapján) a kálvinista egyházban az úrvacsoraval 
való élést. Innen kommunikálni a. m. úrvacso
ra val élni; kommunikánsok a. m. úrvacsorával 
élők. A latin egyházban 1. Comrminio (IV. k.). F—s. 

Komo, folyó Francia-Kongóban, amely Libre-
villetől keletnek 1-íO km.-nyire ered; Pillánál ha
józhatóvá lesz és a Gabim torkolatába szakad. 
1893. Barrat. kutatta át. 

Komolló, kisközség Háromszékvármegye sepsi 
j.-ban, (1891) 454 lak. A mellette levő, még a ró
maiak idejéből maradt két várrom s azok kör
nyékén talált vizvezetóki csatornáknál fogva tör
ténelmi nevezetességű. 

Komor, 1. Gyula, hírlapíró, szül. Pesten 1867 
febr.3. Középiskolai és jogi tanulmányait szülő
városában végezte. A budapesti egyetemen jogi 
doktori oklevelet szerzett. Hírlapírói tevékeny
ségét az Egyenlőségnél kezdte, melynek segéd
szerkesztője volt. 1890 óta csekély megszakítás
sal a Pesti Hírlapnál dolgozik, hol főkép szini 
kritikával foglalkozik. 1899-ig képviselőházi 
naplószerkesztő-segéd volt. azóta országgyűlési 
gyorsíró. Több ifjúsági színmüvet irt és külön
böző fővárosi színpadok számára németből és 
franciából húsznál több darabot fordított. 

2. K. Marcell, műépítész, az előbbinek öcscse, 
szül. Pesten 1868 nov. 7. Szülővárosában végezte 
reáliskolai és műegyetemi tanulmányait. Miután 
elnyerte oklevelét, Budapesten telepedett le mint 
műépítész. 1891 óta a napilapokba, különösen a 
Pesti Hírlapba, azonkívül az építészeti szakla
pokba műszaki cikkeket ír. 1895. megalapította a 
Vállalkozók Közlönye c. műszaki lapot. E Lexi

kon munkatársa. 
Komót, a francia commode (IV. k.) magyaros 

kiejtése, a. m. kényelmes, kellemes. 
Kompolthy Tivadar, hírlapíró, szül. Szomol-

nokon (Szepos) 1852 ápr. 19. Tizennyolc éves ko
rában Fiumében tengerésznövendék lett, majd 
beutazta É.-Amerikát, D.-Amerikát és Afrika 
partjait. 1875. visszatért Magyarországba és há
romnegyed évig a Veszprém című lapot szerkesz
tette. Miután 1876—79. ismét tengerész volt, 
letelepedett Veszprémben, hol 1881—97. a Vesz
prémi Független Hirlap kiadója és szerkesztője 
volt. Több fővárosi és vidéki hírlapba költemé
nyeket, elbeszéléseket s útleírásokat irt. Munkái: 
Tengeren és szárazföldön (Nagyvárad 1873); 
Vészmadár (regény a tengerészéletből, Currer 
Bell után, Debrecen 1874): Dalok a tengerről 
(Budapest 188U); Amerikában (elbeszélések ós 
rajzok az amerikai életből, Veszprém 1885). 

Komundurosz, 1. Kumundurosz (XI. k.). 
Koncesszió (lat.) a. m. megengedés, engedély. 

Rendőri szempontból 1. Engedély; vasúti szem
pontból 1. Engedélyezés; ipari szempontból 1. En
gedélyhez kötött ipar (VI. k.). 

Koncipiál (lat.) a. m. felfog, fogalmaz; kon-
cipista, fogalmazó. L. még Koncepció (X. k.). 

Kond, LKönd (X. k.). 

Konde, Nyassza-tótól É-ra ós ÉNy-ra elterülő 
vidéke német Kelet-Afrikának, mintegy 10,000 
km2 területtel. K. fokozatos felföld. Legnagyobb 
folyói a Lufiro, Mbaka és Kibira. Éghajlata az 
alacsonyabb részeiben forró, a magasabb része
ken meleg. Fő terméke a banána; ezenkívül a 
manihot, a kukorica, rizs, cukornád és egy barna 
bab, a benszülöttek fő tápláléka. Az 50—70,000 
lélekből álló lakosok a manganya törzshöz tar
toznak. 

Kondenzált tej, 120/„ nádcukorral ellátott s a 
megkozmásodás elkerülése végett légritkított tér
ben (50—60 C°-nál) térfogatának iji részére be
sűrített tej, mely 0'5 kg. súlylyal bíró légmente
sen elzárt hengeralaku pléhdobozokban kerül 
forgalomba. A K. fehér vagy kissé sárgás szinü 
híg pép, 48°/o cukrot tartalmaz ós 3-szor annyi 
vizzel felhígítva a friss tejtől főleg csak nagyon 
édes íze által különbözik. Leginkább oly helyeken 
használják, ahol friss tej nem kapható, p. a ten
geri hajókon; a csecsemők táplálására nem talál
tatott alkalmasnak, mert nagy cukortartalma 
miatt kedvezőtlenül hat a gyenge gyomorra. 
Európában legtöbb K. a ehami gyárban Svájcban 
készül. cs—6. 

Kondenzált viz. A K.-et az eddig használt ké
szülékekkel nem lehetett közvetetlenül a kazánba 
visszavezetni, miért is azt nyitott edénybe gyűj
tötték össze s szivattyúval nyomatták a kazánba. 
Ezen eljárás mellett a kihűlés által tetemes vesz
teség származott. Ennek elkerülésére szerkesz
tette Schauer az 1. ábrabeli K. levezető készü

léket. A készülék alsó edényét rr henger két 
kamarára választja. A belső kamarában A láb-
bogó foglal helyet, mely s rúddal # gőzszellentyüt 
mozgatja. A túlsó kamrát u fal ketté választja, 
ugy hogy azok csak w, kis nyilassal közlekedhet
nek. A B kamrából n cső nyúlik A lábbogóba. 
mig az edény külső gyűrűs kamráját m cső köti 
össze lí-vel. A K. JV csövön ömlik az edénybe és 
0 szellentyün folyik a kazánba. A lábbogó ero-

A Pallas nagy Lexikona. A" 1777. köt. 6 

Schauer-féle levezető készülék. 
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detileg vizzel, mig az edény gőzzel van megtelve. 
Amint az N csövön beömlő K. m eső alsó végét 
eléri, B kamra az alsó edénynyel többé nem köz-
lekedhetik, miáltal ott a gőznek kondenzálódása 
folytán higaltság keletkezik, mi a vizet az alsó 
edényből felszívja s miután m cső magasra nyú
lik, a viz csak a lábbogóval fog felemelkedni, 
mire a lábbogó felfelé indul s a gózszelepet meg
nyitja, ugy hogy a kazánból M csövön friss gőz 
jut az edénybe s ott a nyomást a kamrában ural
kodó nyomással egyenlővé teszi, minek folytán 
a K. saját súlyának hatása alatt 0 szellentviiii 
a kazánba ömlik; az edényt e célból a kazánviz 
tükre fölé kell helyezni. Midőn az edényben a viz 
annyira megfogyott, hagy m cső vége már nem 
ér bele, a gőz B kamrába jut s megszünteti a 
hígaltságot, mire a viz a lábbogóba ömlik s a gőz-
szellentyüt elzárja. Ezzel a készülék ismét készen 
áll a K.-fik újabb felvételére. A készülék működé
sének ellenőrzésére vizállásmutató üveg alkal
mazható reá, melyen a működés egyes szakaszait 
figyelemmel kisérhetik. 

A K. olyan helyeken, hol a gép kenőolajjal 
érintkezésbe jöhet (mint p. a gőzhengerben, to-
lattyuszekrényben stb.) sok zsiradékot vesz fel, 
úgyannyira, hogy ilyen állapotban a kazán táp
lálására többé nem alkalmas. Az ilyen K.-et tisz
títani kell. B célra a Dohne-féle eljárás mutat
kozik alkalmasnak, mely abból áll, hogy a K.-et 
ülepítjük s a viz felszínére emelkedett olajat le
vezetjük s újra felhasználhatjuk kenésre, a még 
mindig tejszerüen zavaros vizet pedig timföld
hidrát (0'8 kg. 1000 lit. vízhez) hozzáadásával és 
szűréssel megtisztítjuk. A timföldhidrát a zsira
dékot teljesen magához veszi és a szűrés után a 
viz olyan tiszta lesz, hogy bármely célra alkal
mazható. JALS. 

Kondicionáló intézetek. A textiliparban al
kalmazott fonalak és rostok (selyem, gyapjú, len, 
kender stb.) nagyon higroszkóposak. Súlyuk a 
nedvesség fölvétele következtében tetemesen nö-
vekedhetik, anélkül, hogy annak mértékét érzé
keinkkel felismerhetnők vagy legalább pontosan 
megbecsülhetnék. Miután egyfelől nedves légkör
ben a súlyszaporulat, másfelől nyári hőségben, 
száraz helyen, a súlyveszteség igen tetemes le
het, ezen anyagokkal való kereskedés mindaddig 
bizonytalan, mig az adás-vevés a száraz anyag 
alapján vagy pedig nedvességtartalmára nézve 
meghatározott feltételekhez - - kondíciókhoz — 
kötve nincsen. A selyemnél, ezen legértékesebb 
textilanyagnál már a múlt században karolták 
fel az elárusítást a condition (Torinóban 1750., 
Lyonban és St.-Étienneben 1805.). Gyapjúnál leg
előbb Roubaixben ós Tourcoingben létesítettek 
gyapju-K.-et, melyekben a Rasttól származó eszme 
szerint Talabottal Lyonban szerkesztett, utóbb 
Persoz, Péclet, dArcet és mások által javított ké
szülékek segélyével határozzák meg a nedvesség
tartalmat és számítják ki annak szokványos ned
vességtartalmát, mely a reimsi kereskedelmi ka
mara indítványára mosott gyapjú, kártkóc és 
gyapjuhulladékokra nézve 17%, fésült gyapjúra 
ós fésűs fonalra nézve 18V4%-ban van megálla
pítva. Némely K. vizsgálódásaikat kiterjesztik a 
mosatlan gyapjú zsírtartalmának meghatározá-

Amely szók a K betűben nincs 

sára, illetőleg a rendement kiszámítására, vala
mint egyéb idevágó vizsgálatokra is, mint a fo
nalak mesterséges terheltetése, a karbonizálás 
okozta veszteség, a gyapjúszövetek gyapottar
talma, a fonalszám, sodrás mérve, a szövet hossz-
mértéke stb. 

A berlini gazdasági főiskolán és Budapesten 
felállított K. újabb szempontok, nevezetesen a 
tenyésztés érdekeinek előtérbe helyezésével, a 
K.-nél sokkal tágasabb működési kört ölelnek fel. 
L. Gyapjuminösítö intézetek. RODICZKY. 

Kondor Gusztáv megh. Budapesten 1897 
szept. 16. 

Kondori vagy kondorifa (»8v.), 1. Korállhorsó 
(X. k.). 

Koner Miksa, német festő, szül. Berlinben 
1854 jul. 17-én. 1873—78. az ottani művészeti 
akadémián tanult. Miután külföldön több tanul
mányutat tett, szinte kizárólag az arcképfestésre 
adta magát, melyben 1888 óta II. Vilmos császár 
képeivel nagy sikert ért el. Egyéb müvei közül 
Pless herceg, Lichnowski herceg, Miquel pénz
ügyminiszter, Goltz admirális, Curtius Ernő, Du-
Bois-Roymond, továbbá Menzel Adolf, Werner 
Antal, Bracht, Brausewotter, Kameke festők arc
képei említendők. K. 1890. a berlini művészeti 
akadémia tanára lett. 1893 óta az akadémia tagja 
s a berlini mükiállítás nagy aranyérmének tulaj
donosa. — Felesége, K Zsófia mint arckép- és 
genre-festő tette ismertté nevét. 

Kong, khinai herceg, másként Kung (1. o., 
XI. k.). 

Kongó (X. k., Francia-K.). Azl894-iki német
francia egyezmény szerint a Francia-K. határai 
Kamerun mögött a Sáritól K-re a Csád-tóig és a 
Nilus és K. közti vízválasztó mentén húzódik el. 
Területe 497,000 angol m2. Ennek, valamint Ga-
bonnak élén egy főkormányzó áll, aki polgári és 
katonai ügyekben egyaránt feltétlen hatalmat 
gyakorol. Az állomások száma 27. A benszülött 
lakosságot 5 millióra bocsülik. A helyőrségen ki-
vül 300 fehérbőrű is lakik itt. 1897. exportáltak 
518 t. kaucsukot, 1788 t. elefántcsontot, 140 t. 
pálmaolajat, 806 t. olajpálmamagot, 3421 t. ma
hagónit, azonkívül kávét, kakaót, koladiót és 
egyéb növényi terméket. 1897. érkezett 101 hajó 
(252,160 t.). A postaállomások száma 31. 1898. a 
bevétel 3\5, a kiadás 2'4 millió frank volt. 

Kongo-állam (X. k.), főkormányzója Bomában 
lakik. Az adminisztráció szempontjából 15 kerü
letre van osztva ; ezek: Banana, Boma, Matadi, 
Congo-falls, Stanley Pool, K-i Kuango, Kasszái, 
II. Lipót-tó, Bangala, Egyenlítő, Ubangi, Üelle, 
Stanley-falls, Aruvimi, Lualaba. A benszülött la
kosok számát 30.000,000-ra becsülik. A fehórbő-
rüek száma 1898-ban 1678, akik közül 1060 belga, 
87 angol, 102 portugál, 91 svéd-norvégországi, 
26 francia, 57 amerikai, 102 olasz, 34 dán, 60 
hollandi, 17 német, 6 spanyol, 8 osztrák-magyar 
és 11 svájci. A 67 hittérítő-állomáson 223 hitté
rítő működik, akik közül 115 katolikus és 108 
protestáns. Az áruforgalom gyorsan növekszik. 
1893. a behozatal értéke 10.148,418, a kivitelé 
7.514,791, 1897. pedig az előbbié 23.427,198, az 
utóbbié pedig 17.457,090 frank volt. A behozatal 
és kivitel legfontosabb cikkei ós értókök voltak: 

ének meg, a C-ben keresendők I 
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Behozatal frankok
ban 

Fegyve rek és liivö-
szerek 

Gépek . . 
Fémek . 
I talok . . 
Klelmi szerek. 

1.754,500 
3.532,400 
3.213,700 
1.323,700 
3.<i8O,<100 

Kivitel ijfrankok-
ban 

Kaucsuk 8.311,900 
Elefántcsont - í.916,480 
Olaj és pá lmamag 1.098,880 
Pá lmaola j . - _ 050,210 

Kelmék és ruházat,; 5.898,700 
A legélénkebb a forgalom Belgiummal. A belső 

forgalom emelésére szolgál a vizi utakon kivül az 
a 250 angol mórföld hosszú vasúti vonal, amely 
Matadit a Stanley-Poollal köti össze és igy lehe
tővé teszi a Kongó vízeséseinek a megkerülését. 
1898-ban 19 postaállomás volt. Az 1899-iki költ
ségelőirányzat szerint a bevétel 19.960,500, a ki
adás 19,672,965 frankra van előirányozva. A ka
tonai erő 1898-ban 15,580 főre rúg, amelyet 234 
európai tiszt vezérel. 

Története. Miután K.-nak a II. Lipót belga ki
rály által békés utón tervezett bekeblezése a ki
rály fájdalmára a belga ellenzék ellenzése követ
keztében (1895) nem sikerült, a pénzügyi válság
gal s a benszülöttek szüntelen felkeléseivel egy
aránt küzdő állam önállóan ugy ahogy tovább 
tengődött. 1895. különösen Luluaburgban s kör
nyékén lázadtak fel a négerek, akiket azután 
Lothair kapitány megfékezett. Lothair ez alka
lommal Stokes angol származású ügynököt is 
rövid utón kivégeztette, állítólag azért, mert a 
négerekkel cimborált. E megfontolatlan tettmiatt 
Anglia és Németország is kikeltek a K. kormánya 
ellen. Németország nevezetesen a miatt, mert 
Stokes emberei és szolgái nagyobbrészt kelet
afrikai német gyarmatból valók voltak. Anglia 
pedig különben is neheztelt a K.-ra, mert expe
díciót küldött a Eelső-Nilus tájékára, melyet 
Anglia a saját és Egyiptom dominiumának te
kintett. Hogy az angolok féltékenységét elosz
lassa, II. Lipót király Londonba utazott s meg
nyugtatta Salisburyt. Lothairt azután a bomai 
törvényszék elé állították, mely őt 1896 ápr. 27. 
a gyilkosság vádja alól felmentette. Ez a részre
hajló itélet új tápot adott Anglia haragjának, de 
Európa többi népei is borzadálylyal értesültok a 
K. volt kereskedelmi igazgatójának, Parmen-
tiernek könyvéből, hogy mily hajmeresztő mó
don bánnak az állam tisztviselői és katonái a 
benszülöttekkel, különösen az asszonyokkal ós 
gyermekekkel és hogy a katonák zsold hiányá
ban voltaképen rablásból élnek. E leleplezések 
ugyan rosszul estek a K. kormányának, de más
részt mégis arra birták, hogy a hittérítők közre
működésével módját kereste, hogy lehessen az 
emberevésnek ós a szeszes italok mértéktelen 
élvezetének határt vetni. (A tisztviselők és tisz
tek fékentartásáról és ellenőrzéséről hozott rend
szabály irott malaszt maradt.) Pénzhiányból na
gyobb vállalatba nem bocsátkozhatott. Szó volt 
arról, hogy a K. csapatjai közreműködnek az 
egyiptomi-angol hadsereggel a máhdi ellen, de 
ez a terv is dugába dőlt. 1897. az Uelle-völgyé-
ben véres felkelés tört ki, melynek élére a ben
szülöttek soraiból szedett katonák állottak, kik
hez azután a Kongo-vasút építésénél alkalmazott 
S000 néger csatlakozott. A Brüsszelben székelő) 
kormánytól függő kormányzó,Wangermée tüzér-

ezredes, Van Gélé őrnagyot s alkormányzót 
bízta meg a felkelés leverésével, ami részben 
engedmények, részben véres erőszakkal nagyne-
hezen sikerült is. Anglia nem nmlasztá el ez al
kalommal panaszt emelni az elkövetett kegyet
lenségek miatt, mire Eetvelde államtitkár e vá
dakat túlzottaknak jelentette ki. 1898. a K. csa
patjai a Nílus forrásvidékére indultak, az ango
lok kezén levő Ugandaország határára, mely vi
déken még alig fordult meg európai. Egészben 
véve a K. már anyagi zűrzavaros helyzeténél 
tőgva sem képes jelenleg azon nemes intenciók
nak megfelelni, amelyek alapítóit áthatották. 

Irotkrtom. Mille P., Au Congo belge. Paris 1899; Blan-
chard. Formation et constitution de l'État indépendant du 
Congo, u. o. 1899; Boulgor, The Congo State, London 1898: 
Burrows, The Land of the Pigmies, u. o. 1899; Cottiei-, 
Droit et administration de l'État indépendant du Congo, 
Brüsszel 1898; Godelieve, Six ans au Congo, u. o. 1898; 
The Colonisation of Africa, Cambridge 1899: Picard, En 
Congolie, Brüsszel 1897; Wauters, L'État indépendant du 
Congo, u. o. 1898: u. a., Biblíographie du Congo, u. o. 
1896. M. L. és —ZIK. 

Kongó - állami rendjel, 1. Oroszlánrendek 
(XIII. k.). 

Kongofestékek-nek az u. n. sós festékek cso
portjába tartozó egyszerű benzidinfestékeket ne
vezik, amelyeknek első képviselőjót, a kongo-
vereset Böttiger 1884. fedezte fel. Mindezeknek a 
fostékeknek közös sajátsága az, hogy a pamut 
rostját minden rögzítő avagy pácszer híján is 
megfestik. Az ide tartozó festékeknek a száma 
rendkívül nagy. Ezeknek a festékeknek az elő
állításán főleg a következő bázisokat használják: 
a benzidint, a tolidint, a dianizidint, a diami-
dosztilbént, a diamidobenzoszulfont stb., amelyek
ből a festéknek a készítése akkópen történik, 
hogy őket először is diazóvegyületekkó alakítják 
át ós ezeket azután különböző aminekkel, fenolok
kal ós ezeknek a szulfonsavjaival, valamint bi
zonyos karbonsavakkal kombinálják. Meg kell 
jegyezni, hogy ezen kombinációnál az illető 
amineknek, fenoloknak stb. első sorban egy 
molekulája egyesül a diazóvegyülettel, mig a 
második molekula csak hosszabb idő múlva re
agál. Ebből származik annak a lehetősége, hogy 
egy és ugyanazon diazóvegyületben különnemű 
csoportokat helyettesíthetünk. Nevezetes, hogy 
ebben a csoportban mérges festék nincsen. Ide 
tartozik p. a krizamin, a diamin igazi vörös, az 
antracenvörös, maga a kongóvörös (amelyet a 
savak kékre, a lúgok vörösre színeznek), a benzo-
purpurinek, a heliotrop, az azoblan, a benzazurin, 
a diamzidinkék ós számos más festék. KLEMP. 

Kongo-vasút, 1. Afrikai vasutak. 
Kongo-vidéki, 1. Knngo-négerek (X. k.). 
Kongresszusi Lengyelország, 1. Lengyelor

szág (XI. k. 115.). 
Kongrua (X. k.). Európa majdnem minden ál

lamában szabályozva van a lelkészkodő papság 
javadalmazása. Egyes államokban a papság az 
államtól valóságos fizetésben részesül: igy Fran
ciaországban, Belgiumban, El zász-Lotar ingiában, 
másutt a lelkészek csak jövedelmi kiegészítés
ben, máskép K.-kiegészítéshen részesülnek, vagyis 
a lelkész jövedelme első sorban az állásával egy
bekötött különféle járandóságokból, ingatlanok 
jövedelméből, hivek, kegyúr szolgáltatásaiból, 

Amely szók a K betűben nincsenek meg, a C-ben keresendők! 6* 
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stólából stb. ered és csak amennyiben mindezen 
forrásokból eredő jövedelme sem érné el a meg
állapított K. összegét, részesül ezen összegig ki
egészítésben és pedig vagy az állampénztárból, 
vagy valamely e célra rendelt alapból. így van 
ez a német államokban és Ausztriában. A legtöbb 
államban az összes bevett vallások lelkészeinek 
javadalmazására kiterjed a K.-rendezés. 

Magyarországban a kat. lelkészek K.-jának 
rendezésére már a XVII. sz.-ban találunk kisebb-
nagyobb fontossági! intézkedéseket. Királyaink, 
mint minden egyliáznak legfőbb kegyurai, mai
akkor kezdtek gondoskodni a reformáció folytán 
jövedelmükben veszteséget szenvedett plébániák 
segélyezéséről. Ezen segélyezés eleinte csak idő
leges volt, de állandóvá akarta már tenni III. Fer
dinánd a Cassa parochorum alapítása által, évi 
6000 irtot rendelvén a szegény plébániák segé
lyezésére. A K. összegét számszertlen is megál
lapítja már III. Károly 173;! márc. 7. kelt legfel
sőbb' elhatározásával 150 írtban, és hogy meg
tudható legyen, mely plébániák lelkészei szorul
nak segélyezésre, elrendelte minden egyes plé
bánia jövedelmi összeírását. AIII. Ferdinánd álta I 
tett G000 frtos alapítványt még 10,000 forinttal 
gyarapítván, Cassa generálist alapított a szegény 
lelkészek állandó segélyezésére. Mária Terézia, 
majd II. József folytatták a K.-rendezést. Ez 
utóbbi a plébánosok K.-ját már 300 frtban állapí
totta meg. Az 1790 91-iki országgyűlés LXVII. 
t.-cikkével országos bizottságot küldött ki, mely 
javaslatokat tett a plébániák mikénti szabályo
zására nézve; a falusi plébánosok K.-ját 300 
pengő frtban, kisebb városokban 450, nagyobbak
ban 600 pengő frtban vélte megállapítandónak. 
Az országos bizottság javaslatai értelmében való 
szabályozás szükségessé tette a plébániák újból 
való összeírását, mely 1802. történt meg. Ez volt 
nálunk az utolsó összeírás, mely a lelkészi illet
ményekre mai napig is zsinórmértékül szolgál. 
Az összeírásokból kiderült, hogy a pótlandó ösz-
szeg (280.000 frt) fedezésére a vallásalap elégte
len, ennélfogva a K.-rendezés jobb időkre halasz-
tatott. Az 1827. VIII. t.-c. által kiküldött országos 
bizottság újból foglalkozott a plébániák szabá
lyozásával, de eredménytelenül. A kat. lelkészi 
K.-ügy ismét felszínre csak 1885. került. Trofort 
Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter indí
totta meg a K.-rendezést, midőn 1885 márc. 26. 
a püspökökhöz intézett körlevelében a szegény 
plébániák segélyezésének kérdését ismét felszínre 
hozta. Ezen idő óta a püspöki kar ós a kormány 
folytonosan foglalkozik ezen kérdéssel. 

1887 márc. 22. kelt a legfelsőbb elhatározás, 
mely szabatosan megjelöli az alapot, amelyen a 
K.-rendezés intézendő. Nem csupán a lelkészi jö
vedelmek összeírását rendeli el ezen elhatározás, 
hanem a plébániai jövedelmek, különösen pár-
bér. stóladíjak szabályozását, kegyúri viszonyok 
rendezését és a görög kat. parókiák szabályozá
sát. Ezen fontos kérdések tárgyalására a legfel
sőbb elhatározás alapján vegyes bizottság alakult 
a püspöki kar kiküldötteiből és az érdekelt mi
nisztériumok képviselőiből, majd később kiváló 
egyházi és világi férfiak is meghivattak e bizott
ságba. A K.-bizottság először is megállapította a 

jövedelmi összeírások irányelveit. Ezeknek elké
szültével Wlassics Gyula vallás- és közoktatás
ügyi miniszter 1895. elrendelte az összes lelkészi 
és segédlelkészi jövedelmek és kiadások össze
írását, valamint a nagyobb egyházi javadalmak 
jövedelmeinek összeírását. Az előbbire szükség 
volt, hogy megtudható legyen, mennyi a szük
séglet, az utóbbira pedig, hogy a nagy javadalmak 
mennyivel járulhatnak annak fedezéséhez. Ugy 
a kisebb, mint a nagyobb egyházi javadalmak 
jövedelmi összeírása most már befejezést nyert. 
A K.-bizottság most meg fogja tudni állapítani, 
mennyi a K. kiegészítéséhez szükséges összeg, 
körülbelül 1.200,000 frt lesz az. Ennek fedezé
sére a K.-alap fog szolgálni, mely valószínűleg 
a vallásalapból és a nagyjavadalmasok járulé
kaiból fog alakulni. 

Mig a kat. lelkészek K.-jának rendezése a leg
főbb kegyúr jogaihoz tartozik, addig a nem kato
likus lelkészeké a törvényhozás keretébe tarto
zik és rendezve is lett az 1898. XIV. t.-c. által, 
mely a nem katolikus lelkészek minimális jöve
delmét 800 frtban, illetve amennyiben az illető 
lelkész nem hír az előirt qualifikációval, 400 frt
ban állapította meg. Az új lelkészi állások jö
vedelme csak az esetben, ha az új lelkészi állás 
szervezését, az illető felekezet előterjesztése alap
ján a vallás- és közoktatásügyi miniszter indo
koltnak elismeri. Nem részesülhet ezen kedvez
ményben, vagy ha már részesülhet is, elveszti 
azt az oly lelkész, ki jogerős büntető bírósági 
Ítélettel hivatalvesztéssel is sújtatott, ki állásá
hoz nem méltó erkölcsi vétséget követ el vagy 
államellenes magatartást tanúsít és e miatt bün
tető bírósági ítélettel vagy fegyelmi úton el lett 
marasztalva. A lelkészi jövedelem kiegészítése 
az állami költségvetésben e célra felvett javadal
mazás terhére kilenc év alatt történik és pedig 
az első három óv alatt 600, illetőleg 300 frtra, a 
további hat óv alatt fokozatosan 800, illetőleg 400 
forintra. A lakóház, az udvar, a kert (l1/., kat. 
holdig) figyelmen kívül hagyandó. Az esketési 
és keresztelési stoladíjakat v. u. n. palástpénze
ket nem számítják. A jövedelem kiegészítésének 
kedvezményében részesülő lelkészeknek az állam 
által engedélyezendő összegek az egyes lelkészi 
állások ós lelkészek felsorolásával utalványozta^ 
nak ki. V. ö. Boncz F., A lelkészi K. (Budapest 
1888); A lelkészi K. ügye és a püspöki kar (Eger 
1893); Sjüéchenyi Miklós gr., A lelkészi K. (1895); 
Timon Ákos, Á párbér Magyarországon (1885); 
A katolikus klérus sérelmei 1848 előtt és után 
(külön lenyomat a Budapesti Szemle 1892. évfo
lyamából). VÁMBÉKY. 

Konicsa, város, 1. Konjica (X. k.). 
Koniglobium (astroscopium), üres, egyenlő ol

dalú kúp, melynek belső felülete a csillagos ég 
perspektivikus képe. Az ég pólusa a kúp csúcsába, 
az equator a kúp alapvonalába esik. Az egész ég 
ábrázolására természetesen alapjával összeillő 
kettős kúpot alkalmaznak, melynek tengelye a 
világ tengelyének képe. Feltalálójuk Sciiickard 
Vilmos (1592—1635), utána különösen Zimmer-
mann 1692. Hamburgban és Fűnk 1770. Lipcse-
ben készítettek nevezetesebb K.-okat. Jelenleg 
teljesen használaton kívül vannak. KÖT, 

inek meg, a C-ben keresendők! Amely szók a K bettíben nincse 
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Konitz, porosz város, (i895) 10,554 lak. 
Konja Sándor, cs. és kir. vezérőrnagy és a 

29. gyalogdandár parancsnoka, szül. 1843-ban. A 
marburgi hadapród-intézet elvégzése után a bécs
újhelyi katonai akadémiában folytatta tanulmá
nyait. 1863 szept. hadnagygyá nevezték ki a 24. 
gyalogezredben. 1866. ezredével a poroszok ellen 
harcolt és részt vett a königgrátzi csatában. 
1871 — 73. elvégezte a hadi iskolát. 1871. íohad-
nagygyá, 1873. századossá lépett elő. Mint szá
zados több éven át a budapesti fő hadparancs
nokságnál mint vezérkari tiszt volt alkalmazva, 
majd pedig az 52. gyalogezredhez helyezték át. 
1878. részt vett Bosznia és Hercegovina meg
szállásában. 1884 máj. őrnagygyá lépett elő a 
46. gyalogezredben. 1889 máj. alezredes lett. 
1891 máj. a 23. gyalogezredhez helyezték át. 
1891 nov. ezredessé, 1892 márc. pedig a nagyvá
radi 37. gyalogezred parancsnokává nevezték ki. 
1896. a III. oszt. vaskorona-renddel tüntették ki. 
1897. az ungvári 29. gyalogdandár parancsno
kává s még ugyanazon év nov. vezérőrnagygyá 
nevezték ki. 1899. K., aki addig osztrák alattvaló 
volt,megszerezte a magyar állampolgárságot, M.I. 

Konkoly-Thege Miklós 1896. megkapta a mi
niszteri tanácsosi címet és még ugyanabban az 
évben országgyűlési képviselőnek választották 
a tatai kerületben. Magáncsillagvizsgálóját aján
dékképen felajánlotta az államnak, amely 1898. 
összes műszereivel a közoktatási minisztérium 
által átvétetvén, állami tulajdonba ment át és 
1899. mint K.-alapltványu asztrofizikai obszerva
tórium az állami tudományos intézetek sorában 
foglal helyet és abban a minőségben külön ki
nevezett személyzettel megkezdte működését. 
Ugyancsak utólag csillagászati könyv- ós kép
tárát is átengedte ajándókképen a nevezett inté
zetnek. Az ő törekvéseinek köszönhető, hogy 
Ó-Gryallán meteorológiai és fóldmágnességi ob
szervatórium épül, mely a meteorológiai intézet
nek kiegészítő része. 

Koiikorrtaiiz (ném.), a könyvnyomtatásban 
igy nevezik a 48 pont nagyságú kizáró-anyagot. 
Van K.-térző, K.-quadrat és K.-ürpótló. L. még 
Konkordancia (X. k.). 

Konopischt, falu, 1. Beneschau (III. k.). 
Konoplevka, folyó, 1. Moszkva (1. XII. k.). 
Konopnicka Mária, lengyel költőnő, szül. Su-

walkiban 1846., dalairól és költői elbeszéléseiről 
ismeretes. Költeményeiből 3 gyűjtemény jelent 
meg (Varsó 1881, 1883 és 1887 ; az első '2'kiad. 
1888) és egy, válogatott költeményeinek gyűjte
ménye (Krakó 1890). 1884 óta a 'Swit c. varsói 
nőlapot szerkeszti. 

Konrád Jenő. Újabban megjelent tőle : Az 
elmekórtan gyakorlatilag fontos tételei tekintet
tel a közigazgatásra (Budapest 1895); Elmebán-
talmakról a gyermekkorban (Klinikái Füzetek, 
u. o. 1895). 

Konstantin, spártai herceg és orosz nagyher
cegek, 1. Konsztantin (X. k.). 

Konstantinápoly (X. k.). A nagy bazárt, ame
lyet 1894. a földrengés megrongált, restaurálták. 
Ujabb épületek a Dette Publique palotája, Ferikéi
ben egy nagy szegényház és az Union francaise 
palotája. A gyarapodás leginkább csak külváro

saiban vehető észre; legjelentékenyebb a haladás 
Perában, ahol sok rozzant ház helyét új és szép 
épületek foglalják el. 1897. az Arany szarv Ny-i 
oldalán épült a bolgár nagy székesegyház. 1899.el-
készült J eniköiben (Boszporus mellett) az osztrák
magyar követség új nyaralója, melyet Pokorny 
műépítész épített. Az 1894-iki földrengés alkal
mával megrongálódott dsamia Kahrijeh nevű me
csetet még nem állították helyre. Az anatóliai 
vasút végső állomása mellett 1899. megkezdették 
az új, minden tekintetben jelentékeny modern 
kikötő építését. A rendes hajójáratokat fontartó 
hajótársulatok száma 11-re emelkedett, amelyek 
közt egy dán társaság is van. Az érkező és tá
vozó hajók száma az utolsó két évben csökkenést 
mutat. 1896-ban 9576 messzebbről jövő gőzös, 
3813 ugyanilyen vitorlás és 3913 parti hajó ér
kezett K. kikötőjébe, 1897. e számok 8479, 2667, 
illetőleg 3583-ra csökkentek. Az összes tonnatar-
talom pedig 12.585,400-ról 11,456,200-ra szállott 
alá. Ennek oka a kis-ázsiai rossz termés és a tö
rök-görög háborún kivül az volt, hogy K. kör
nyékén újabb időben néhány nagyobb ipartelep 
keletkezett; ilyenek egy posztó- és egy fozgyár. 
Az áruforgalomban az Egyesült-Államok rész
vétele növekszik nagyobb mórtékben. V. ö. Gfros-
venor, Constantinople (2 köt., London 1896). 

Konstantin Valliadis, konstantinápolyi pá
triárka, szül. Kiosz szigetén 1833. A teológiát a 
halkii papi szemináriumon és az athéni egyete
men végezte, 1863., midőn pártfogója Sophronias 
metropolita pátriárkává választatott, diakónus 
lett Konstantinápolyban, 1870—72. Ny.-Európá-
ban tartózkodott és Strassburgban a hittudomá
nyokat hallgatta, visszatértével a szent szinodus 
eiső titkára lett, 1876. megválasztották metelinói, 
1893. efezusi metropolitának és 1897. ökumenikus 
pátriárkának választották meg. 

Konstanz, 1. badeni kerület, (J895) 136,981 lak. 
— 2. K, város, (1895) 18,692 lak. V. ö. Laible, 
Gesch. d. Stadt K. u. ihrer náchsten Umgebung 
(K. 1896). 

Kont, név, 1. Magyar személynevek. 
Kont Ignác, íiloiogus és irodalomtörténetiró, 

szül. Téten 1856 okt. 27. A gimnáziumot Győ
rött, filológiai, bölcseleti és történelmi tanulmá
nyait a bécsi és a budapesti egyetemen végezte. 
1879 bölcseletdoktori oklevelet nyert. 1882. to
vábbi kiképzése végett Parisba ment, hol a Sor
bonne, Écolo pratique des Hautes Études s a Col
lége de Francé előadásait hallgatta és tanári vizs
gát tett. 1883. az auxerrei kollégium tanárának 
nevezték ki. 1885. Issoireba helyezték át. 1886., 
miután agrégó de lUniversitó lett, Lorientba, 
1891. Le Havreba novezték ki tanárnak. 1892. 
Parisba hívták, hol egy évig a Lycóe Montaigne-
ban tanított, azóta pedig a College Bollinben a 
német nyelv és irodalom tanára. Irodalmi mun
kásságát magyar, német és francia nyelven fej
tette ki. A francia lapokban s folyóiratokban szá
mos cikkben ismertette a magyar viszonyokat. 
Művei: Aristophanes (Budapest 1880); Sophokles 
(Collius Vilmos után angolból, u. o. 1881); Les-
sing mint filológus (u. o. 1881); M. T. Ciceronis 
De Imperio Guaci Pompei oratio ad Quirites 
(u. o. 1883); Seneca tragédiái (u. o. 1884); A gö-
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rög tragédia Euripides titán (u. o. 1884); Les-
sing, Fables (Paris 1889); Goethe, Poésie et ve
rtté (u. o. 1890); Schiller, Wallenstein (u. o. 1891) ; 
Choix de ballades allemandes (u. o. 1891); Choix 
de oontes et de fables (u. o. 1892); Lessing et 
l'antiquité (u. 0.1894); La Hongrie littóraire et 
scientiflque (u. o. 1896); L'enseignement secon-
daire en Hongrie (Budapest 1896). 

Konti József Talmi hercegnő cimü operettje 
1898 febr. 4. került szinre a népszínházban. Szö
vegét irta Makai Emil és Kövesi Albert. 

Kontúr Béla, iró, szül. Szarvason (Békés) 
1864 febr. 11-én. Iskoláit Szarvason, Budapes
ten végezte. Az orvosi pályára lépvén Bécsben, 
azután Budapesten tanult, ahol 1886. orvosdoktor 
lett. Azután a közös hadseregben szolgált, később 
pedig a honvédségnél, ahol ezredorvossá küzdötte 
fel magát. Ifjú kora óta foglalkozik irodalommal 
s munkáit a természet szépségei iránt érzett sze
retet és mély vallásosság jellemzi. Nevezetesebb 
munkái: ..-1 hegy mögül (elbeszélések, Budapest 
1889); A végzet (regény, u. o. 1883); Orgonaág 
(költemények, u. o. 1891); Morvaországból (elbe
szélések, u. o. 1891); Mirrha (rajzok és elbeszé
lések, u. o. 1895); A szöllö leánya (rajzok és el
beszélések, u. o. 1899). Szakirodalmi munkái: Min-
dennapibakteriológia. A jó egészség 
könyve. A meteorológiai viszonyok 
befolyása az egészségre. Azonkívül 
fordított olasz, francia és latinból, 
irt egyházművészeti és természet
rajzi cikkeket különféle lapokba, 
költeményeket latin és német nyel
ven. Z—E. 

Konvekció (lat.), az elektromos 
kisülés egyik módja, amidőn t. i. az 
elektromosság átmenetele valamely 
megtöltött testről más testekre las
sankint, elvezetés útján történik 
oly módon, hogy az elektromosság
gal töltött testet körülvevő levegő 
s az abban úszkáló porrészecskék 
elektromosságot vesznek föl a meg
töltött testről s aztán eltaszíttatnak. 
Csúcsokon, sarkokon, ahol az elek
tromosság sűrűsége nagy, az elta
szított levegő mint elektromos szél 
érezhető és sötétben mint fénypa-
mat látható. Ezzel ellentétben az elektromos ki
sülés másik módja a hirtelen kisülés, elektromos 
szikraalakjában, csattanó hang kíséretében, mind
annyiszor, ahányszor az elég erősen megtöltött 
testhez valamely vezető közelit. 

K. a meteorológiában. A Nap sugárzó melege 
a Föld felületét felmelegíti anélkül, hogy a közbe
eső levegőrétegot számba vehetően felmelegítette 
volna. Az átmelegedett földfelület átadja melegét 
a vele közvetlenül érintkező levegőrészecskéknek, 
amelyek ilyenformán a fölöttük levő részecskék
nél könnyebbek lesznek,apró légáramoeskák alak
jában felemelkednek s más hidegebb (s így nehe
zebb) lógrészecskéknek adnak helyet. Ezen körfo
lyamat eszközli első sorban az alsóbb levegőréte
gek felmelegedését.ügyancsak K. útján melegszik 
föl valamely folyadék, amelyet edénybe téve alul
ról melegítünk. 

Konvenció (lat. eonventio, 1. o. IV. k.) a. m. 
megalkuvás, megegyezés, szóbeli egyezkedés; a 
gazdaság, 1. Szegődmény (XV. k.). Konvencioná
lis, megegyezésszerü; ami a társadalmi életben 
hallgatagon helyesnek és illőnek ismertetik el. 
Konvencionálizmus, a megegyezés szerint előirt 
«társadalmi hazugsága. 

Konya, 1. Szécsényiek. 
Konyhaberendezések, eredetileg olyan készü

lékek, amelyekben a folyadékok forrásba hozat-

1. ábra. 

nak, tágabb értelemben pedig ételek készítésére 
(főzésre, sütésre, párolásra stb.) szolgáló minden
féle eszközök, igy a főzőedény, a tűzhely, a főző
gépek. A főzőedények többnyire agyagból vagy 
fémből készülnek s ha az ételek csupán a forrás
pontig hevíttetnok, az edények közönséges fedő-

2. ábra. 3. ábra. 

vei vannak ellátva. A fémből készült főzőedény 
a meleget jobban vezeti, ennélfogva benne az étel 
gyorsabban hozható forrásba; ezeknek anyaga le
het: zománcozott öntött vas, zománcozott fekete 
pléh, einezett pléh, valamint réz- avagy alumi-
niumpléh. A rézedényeken könnyen képződik réz
rozsda, amiért azok igen tisztán tartandók. Az 
alumíniumnak igen nagy előnye könnyűsége, 
amiért a katonaságnál főzőedényül igen kedve] i k. 
A főzőedény tartalmával együtt vagy szilárd tűz
helyen — aminő a takaréktűzhely, főzőmasina, 
fözőkemence — vagy hordozható fűtőkészüléke
ken hevíttetik. 

Újabb időben az elektromos áram szolgáltatta 
hőt is felhasználják sütésre-főzésre. Hogy azon
ban az elektromos energia ilyen alakban nem ta
lált eddigelé oly mértékben elterjedésre mint p. 
az elektromos világítás, munkaátvitel, elektro-
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kémia stb., annak oka az, hogy az elektromos 
energia hővé alakíttatván át, annak hatásképes-
eége aránylag kicsiny. Mindamellett az elektro
mos főzésnek oly előnyei vannak — igy a lehető 
legnagyobb fokú tisztaság, a kezelés kényelmes 
volta, azonnali használatbavehetőség, veszélyte
lenség, a kellemetlen égési termények hiánya — 
hogy költséges volta mellett is, sokféle alkalma
zásra talált. Amennyiben az elektromos áram 
szolgáltatta hő főzésre használtatik, többnyire 
vékony platina- vagy újeztist-drót a meleg hordo
zója. A drót alkalmas formában, izolálva egy 

edénybe vezettetik, amely részben vizzel van meg
töltve s amelybe egy másik edény stllyesztetik, 
amelyben t. i. valamit főzni akarunk, v. pedig a 
drót beágyaztatik egy izoláló kőmasszába (Schind-
ler-Jenny-fóle szabadalom, kivitele a Paul Stotz 
cégtől Stuttgartban), s ez a kőlap egyúttal alap
zata a főzőedénynek (1. ábra). Hasonlóan van be
rendezve az elektromos tea-tist (2. ábra), a kávé
főző gép (3. ábra) és a stitő-rostély (4. ábra). Az 
áram ezen készülékekhez hajlékony kábellel és 

az u. n. hárompont-kontaktussal — amely egy
úttal kényelmes szabályozást tesz lehetővé — ve
zettetik, így p. ha a és ft-nél (5. ábra) dugjuk be 
a kontaktust létesitö dugaszokat, ugy az áram egy 
vezetéken a-nál bemegy s egy másik vezetéken 
b-nél kijön, a hőfejlődés az esetben csekély; ha b 
és c-nél létesítünk kontaktust (6. ábra), ugy az 
áram egyszerre két vezetéken megy keresztül, a 
hőfejlődés tehát kétszer oly erős; ha pedig a, b 
d-nél egyidejűleg létesítünk kontaktust (7. ábra), 
ugy a hőfejlődés a legnagyobb fokú. Ez utóbbi 
állást akkor használjuk, hogyha p. a vizet gyor
san akarjuk forrásba hozni, mig tartós meleg lé

tesítésére a két első kapcsolás valamelyike is 
elegendő. Hogy 1 lit. vizet forrásba hozzunk, arra 
körülbelül 1-5 hektowatt-óra szükséges; ha egy 
hektowatt-óra ipari célokra 2 fillérbe kerül, ugy 
1 lit. viz forrásba hozatalának ára 3 fillér, tehát 
több mint egyéb p. gázfütő-berendezéseknél. Lásd 
még Gözfözők (VIII. k.), Takaréktüzhehj (XV. k.), 
Vasedény (XVI. k.). 

Konzuláris bíráskodás. A magyar alattvalók 
felett Japánban gyakorolt K.-t az 1898. XXXII. 
t.-c. megszüntetto és a bíráskodást a japáni bíró
ságokra ruházta. L. még Konzul (X. k.). 

Konzulsági akadémia, 1. Keleti akadémia. 
Koós Ferenc, nyűg. tanfelügyelő, szül. Magyar-

Régenben (Torda) 1828 okt. 19. Miután tanulmá
nyait befejezte ós vógigküzdötte a szabadság
harcot, 1854. meghívták a zilált helyzetben levő 
bukaresti ev. ref. egyház papjának. 1856. építette 
és fölszerelte a bukaresti ref. magyar iskolát, 
1863—66. pedig a ref. templomot, melynek építési 
költségeithót év alatt jórészt maga gyűjtötte össze 

Magyarországon.1857. megalapította a Hunnia 
bukaresti magyar olvasókört, mely után ma
gyar iparos-egyesület is alakult. B két egyesü
letnek a szintén K. alapította temetkezési tár
sulattal való egyesüléséből támadt a bukaresti 
magyar társulat. K. 1869. elhagyta Bukarestet 
ós visszatért Magyarországba 1870. a dévai, 
1873. a máramarosszigeti állami tanítóképző 
igazgatója, 1876. Beszterce-Naszód vármegye, 

1878. pedig Brassó és Fogaras vármegye tanfel
ügyelője lett. 1881 óta csak Brassó vármegye tan
felügyelője volt. 1883 óta királyi tanácsos, 1888 
óta az erdélyi ev. ref. egyház közgyűlésén a ro
mániai ev. ref. egyház világi képviselője. 1893. 
nyugalomba vonult. Cikkei, beszédei ós levelei 
részben önállóan, részben különféle hírlapokban 
és folyóiratokban jelentek meg. Emlékiratait Ele
tem és emlékeim 1828—90. (2 köt., Brassó 1890) 
címmel adta ki. 

Kop, hollandiai űrmérték= 
Il i t . 

Kopal, város Szemirjes-
csenszk orosz tartományban, 
a dsunkei f ensíkon, a Kopalka 
forrásainak és K.-i hegylánc 
északi hegytövónekközelóben, 
5426 lak., köztük 5000 kozák 
és 400 mohammedán. 1841. 
alapították mint kozáktelepet. 

Kopaonik Planina, Kosz-
szovo törökországi vilajet felé 
húzódó hegység Szerbia DNy-i 

részében; Szuvo Rudizstye nevű csúcsa Szerbia 
legmagasabb hegye, 2106 m. magas. A hegység
ben a középkorban jelentékeny ezüst- és vasbányák 
voltak. 

Kopenhága, Dánia fővárosa, (i89S) 333,714 lak. 
Újabb nagyobb épületei: a Standard biztosító tár
saság márványpalotája, a márvány Prederiks-
kirke, az új városháza. A műiparmuzeumot 1896., 
a gliptotékát 1897. nyitották meg. Újabb szobor: 
Karola Amália özvegy királyné szobra. Kereske
delmi flottája (1895) 491 (köztük 219 gőzös) hajó
ból áll. 

Kopernikus-pálma, 1. Koppéi •niku.s-pálma (X.k) 
Amely szók a K betűben nincsenek meg, a C-ben keresendők! 
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Kópia, 1. Copia (IV. k.) és Másolat (XII. k.). 
Kopitar Bertalan (X. k.) szláv nyelvész tete

meit 1897 okt. Bécsben exhumálták és Belgrádba 
vitték. 

Kopó (X. k), középnagyságú, erős, ruganyos 
s nyulott testalkatú vadászkutya. l'ejét magasan, 
farkát lefelé tartva hordja, ha azonban munkában 
van, ezt is magasan lobogtatja. Arckifejezése ér
telmes, de inkább komor. Feje középuagy. Kopo
nyája szóles, orra felé keskenyülő. Orrháta egye
nes, homloka felé simán emelkedő. Ajkai jól fej
lettek. Szempillái erősek. PUlei közóphosszuak, 
nem túlszélesek, alól kerekdedek, magasan ülök, 
simák. Szemei tiszták, szögleteiben vörösek, több
nyire barnák s értelmes kifejezósüek. Nyaka kö
zéphosszú, nagyon erős, melle felé vastagodó. 
Háta hosszú, válla mögött kissé behorpadt. Melle 
szeles, mellkasa mély s hosszú. Hasa kissé fel
húzott. Farka hosszú, tövében vastag, aztán vé
konyodó, de nem végződik hegyes csúcsban. Kissé 
hajlott. Alól durva szőrű, de nem kefeszerü. Első 
lábszárai erősen fejlettek. Vállai ferdék, nagyon 
mozgékonyak. Vállizmai rendkívül fejlettek. Láb
szárai egyenesek. A fark alsó oldalán nem szabad 
sem zászló-, sem kefeszerü szőrnek lennie, csak 
kissé hosszabbnak, mely lazán látszik a testhez 
simulni. Fején a homlok és fülek rövidszőrüek; 
ajkán a szőr mérsékelt bajuszszá hosszabbodik s 
tüskés szemöldei vaunak. Hibásnak tekintik, ami 
esetleg más fajjal való keresztezésre vall. HANVAY. 

Kopoltyunélküliek (állat), 1. Abranchiata. 
Koponyafekvés, 1. Magzat fekvések (XII. k.). 
Koporsófa, 1. Fűrész-áru. 
Koppenhága, 1. Kopenhága (X. k.). 
Koprofor (gör., 1. a mellékelt képet), pormen

tes szemétgyűjtő és szállító készülék. Pormentes 
használata azon alapszik, hogy házakban, egész
ségügyi intézetekben, kaszárnyákban és utcákon 
fojtóan elzárható cinkezett normál gyűjtőedénye
ket állítanak fel s ezekbe rakják bele a felgyü
lemlő szemetet. A szemét elszállítása pedig ugy 
történik, hogy az edényeket vasredőnyökkel ellá
tott gyüjtőkocsiba tolják s Így szállítják el a 
vasút-, hajó- v. égető állomásra. A K.-rendszer 
előnye, hogy a szemetet állandóan egy helyre rak
ják a házakban s igy a kocsi bármikor elszállít
hatja. Járványos betegségek idején erősen fertőz-
telenitik. — A K.-hoz való készülékeket Demjén 
I. budapesti műszaki fém- éspléhcikkek gyára ké
szíti. Onnan valók a melléklet ábrái is. E. I. A. 

Kopt egyház, 1. Koptok (X. k.). 
Kopula, 1. Gopula (IV. k). Kopuláció a. m. es-

ketés, házasságkötés. 
Kopyczyiice (ejtsd: icopiicsiinci!), mezőváros Hu-

siatyn galíciai kerületben, vasúttal, járásbíróság
gal, pálinkafőzéssel, (ISM) 6967 lak. 

Kor. A ló kora a versenysportban nagy szerepet 
játszik, mert bizonyos futamok kizárólag csakis 
bizonyos korú lovak részére vannak fentartva; az 
olyan versenyekben pedig, amelyeket különböző 
korú lovak számára írnak M, az egyes korok sze
rint különböző terheket is szabnak ki, illetőleg ál
lapítanak meg. (L. Korteher, Tehertáblázat, XVI. 
köt.) A versenyló korát Európa minden államában 
azon óv jan.1-től számítják, amely évben a világra 
jött, ugy hogy a csikót az elletésót követő óv jan. 

1-töl dec. 31-ig egyévesnek tekintik. B szerint p. az 
a ló, mely dec. 31. éjjel 11 órakor elletett, egy órá
val későbben már egyévesként szerepel, mig az, 
melyet anyja jan. 1. ójfélután 1 órakor — tehát 
az előbbit tekintve, mindössze is két órával ké
sőbben — ellett, csak a következő év jan. 1. lesz 
egyéves, vagyis amikor az előbbi már kétéves. 
A versenylovat azon év jan. 1-től, amelybe 7-ik 
életévébe lép, «idős» melléknévvel jelölik. Az 
egyes korok jelzésére a következő rövidítéseket 
használják: 2ó., 3é., 4é., 5é., 6ó. és i. = 2, 3 stb. 
éves és idős. Egyévesek semmiféle versenyben 
nem indulhatnak ; ;i kétévesek az osztrák-magyar 
monarkiában csakis ápr. 30. után vehetnek részt 
a versenyekben és jul. 1. előtt 1200 m.-nél hosz-
szabb távolságú futamokban nem indíthatók, sőt 
handicapokban is csak ezen időpont után futhat
na!;, de az ilyen jellegű versenyekben soha koruk
nál idősebb lovakkal. A 3é.-ek jun. 30-ikának el
teltével indulhatnak gátversenyekoen,de akadály
versenyekbe csak 4é. és idősebb lovakat lehet 
benevezni. Ha a ló ugyanazonossága vagy kora 
kétes, a versenyintézösógnek joga van a ló fogait, 
amelyek a kor felől a legmegbízhatóbb tájékozást 
nyújtják, szakértő állatorvossal megvizsgáltatni. 
L. még Életkor (VI. k). 

Korakan (n»v., Eleusine coraeana), 1. Eleusine 
(VI. k.). 

Korányi, 1. Frigyes, 189/ okt. 20. kinevezték 
az igazságügyi orvosi tanács elnökévé; ugyan
akkor felmentették az országos közegészségi tft; 
nács elnöki állásától, mely alkalommal megkapta 
a Szent-István-rend kiskeresztjét. Ujabban megje
lent tőle : Klinikai megnyitó beszéd (Orvosi Heti
lap 1895); Elnöki megnyitó beszéd a millenniális 
orvosi és közegészségügyi congresmson (1896); 
A belélösdiek kór- és gyógytana s A máj kór- és 
gyógytana (Belgyógyászat Kézikönyve, III. köt., 
189(1); A tüdővész betegségei (u. o. 1897); A tüdő-
vész társadalmi jelentősége (Budapesti Napló 
1898); Felterjesztés a m. kir. belügyminiszterhez 
a tüdővész elleni védekezés tárgyában (előterjesz
tette az országos közegészségi tanács 1897 máj. 
13-iki ülésén, kiadta különlenyomatképen az Or
vosi Hetilap 1897): Der Milzbrand (Specielle Pa-
thologie und Therapie von Hermáim Nothnagel, 
Bécs 1896); Die Rotzkrankheit (u. o. 1896); Zoo-
nosen (u. o. 1897); Die Lungenschwindsucht in 
üngarn (I'ester Lloyd 1896); Die Krankheiten d. 
Lunge (líulenburg Albert, Realencyclopádio der 
gesammten Heilkunde, Bécs és Lipcse 1897). 

2. K Sándor 1897 márc. 20. egyetemi nyilvá
nos rendkívüli tanári címet ós jelleget nyert. 
Újabban megjelent tőle : Az izommunka befo
lyása a vizeletre (Magy. Orvosi Archiv. 1895); 
Uj módszer az incompensatio korai felismeré
sére és a sziv alkalmazkodási képességének vizs
gálatára szívbetegségeknél (Orvosi Hetilap 1895); 
Az ideggyógyászat alapvonalai (Budapest 1895) j 
Az állati folyadékok osmosis nyomásának élet
tani viszonyaira és kóros eltéréseire vonatkozó 
vizsgálatok (Magy. Orvosi Archiv. 1896); Ada
tok a vér és vizelet egyes kóros sajátságainak 
diagnostikai jelentőségéhez (Orv. Hetilap 1896). 
A vese szöveti m egbefege dései (Belgy. Kézik. 1899). 

Koraszülött, \. Újszülött. 
snek meg, a C-ben keresendők! Amely szók a K betűiben n-incse 
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Korát , Nakhon Basa Szema sziámi tartomány 
fővárosa, Bangkoktól északkeletre 250 km.-nyi tá
volságban, a Takrong folyó mellett, kőfallal, cita
dellával, 7000 jórészt lao s birmai lakossal és 600 
khinai kereskedővel, kik erős védőcölöpökkel kö
rülvett külön városrészben laknak. A város egy 
sziámi kormányzó székhelye, kinek hatásköri! 
több tartományra terjed ki. Környékén nagy réz
bányák és cukornádültetvónyek vannak. 

Korbuly József, iró és hírlapíró, szül. Kolozs
váron 1860 jan. 16. Középiskoláit szülővárosá
ban, jogi tanulmányait a kolozsvári és berlini 
egyetemen végezte. Kolozsvárt 1884—85. kiadta 
és szerkesztette az Élet ós Irodalom c. szépiro
dalmi hetilapot, 1888—90. pedig Ferenczi Zol
tánnal és Csernátoni Gyulával a Petőíl-Muzeum 
három évfolyamát, 1887—95. pedig az Erdélyi 
Hiradó c. politikai napilapot. 1895. Budapestre 
jött és a volt nemzeti párt lapjának, a Nemzeti 
Újságnak szerkesztője lett. 1897 febr. óta, ami
kor a Nemzeti Újság a Hazánk című napilappal 
egyesült, e lap tulajdonosa és felelős szerkesz
tője. Művei : Papirfoszlányok (elbeszélések, Buda
pest 1.885); Mari és Margit (regény, Kolozsvár 
1885); Az apa szerelme (népszínmű 3 felv., u. o, 
1887, a kolozsvári nemzeti színházban került 
előadásra). Felesége Gerö Lina (VIII. k.) a buda
pesti nemzeti színház tagja. 

Korc. Bádogfödeleknél az egyes szomszédos 
bádoglemezeket egymásra hajtjuk — sokszor a 
hajtásba u. n. fércelőket (1. Férc VIII. k.) téve — 
ós fakalapácscsal jól összekalapáljuk; a tetőn így 
támadt 2V2—5 cm.-nyi emelkedéseket K.-nak hív
juk (1. Fémfedél, VII. k.). A K.-nak az a rendelte
tése, hogy a bádoglemezek közötti hézagokon a 
víz no mehessen be a tető alá és azért a lemeze
ket ne kelljen egymásra forrasztani (mert akkor 
össze-vissza görbülnének). — K.-nak hívják még 
az alsó szoknya, valamint a gatya felső redőit, a 
derékkötésnél. 

Korcsmai hi tel . A vendéglőkben, korcsmák
ban és más italmérési helyiségekben kiszolgálta
tott szeszes italok ára fejében a bíróság csak oly 
összeget itálhet meg, aminőt a törvényhatóság 
szabályrendelettel meghatároz, ez összeg azonban 
2 frtnál kisebb és 8 ír tnál nagyobb nem lehet. A 
bírói határozattal a hitelezőnek minden hasonló 
természetű korábbi követelése kiegyenlítettnek 
tekintendő, akár belefoglalta azt a hitelező a ke
resetbe, akár nem. Az ilykép megállapított köve
telés kiegyenlítése előtt ugyanazon adósnak újabb 
hitelt nyitni nem szabad. v. 

Korcula, sziget, 1. Curzola (IV. k.). 
Kordülérák , 1. Gordilleras (IV. k.). 
Kordina Zsigmond, 1. Lokomotív (XI. k. 627.). 
Kordofán-mézga, 1. Arab mézga (I. k.). 
Kordói (tribramsalol), vizben nem, de alkohol

ban és éterben oldódó kristályos por. Idegzsába 
és reuma ellen fájdalomcsillapítónak rendelik. 
Adagja l'O g. 3—5-ször napjában. Hasonló hatá
súak : az acetil vegyülete (kordil) és metil vegyü
lete (kordcin). SCH—U. 

Korea (X. k.), 1895 jan. 8. óta névleg önálló 
királyság, 1897 okt. 12. óta pedig császárság. 
K. 1896-ig nyolc tartományra (to) volt osztva; 
ezek a következők: 

A t a r t o m á n y 
neve 

Pien-íin 
Hoang-hai — 
Kieng-ke i — 
Ciong-cien . . . 
Cien-la 
Kieng-szang 
Kang-uan . . . 
Hamkieng ._. 

Összesen . . . 

Területe | § 
km 2 -ben •<*'* 

• * 

1 t-s 

11,850 42 
17,600 23 
23,200 ; 36 
27,400 54 
17.600 36 
42,550 79 
22,700 26 
55.450 24 

218,342 320 

81* 

0 
440 
293 
409 
552 
740 
990 
202 
223 

3849 

A lakosok 
száma 

1887-ben 
Fővárosa 

2.347.000 ! P ien -an 
1.104,0001 Hal-ciu 
1.09:1.000 Han-jan (Szöul) 
2.000,000 
2.325,000 
3.372,000 

750,000 
825,000 

13.816,000 

Kuang-ciu 
Cien-ciu 
Tai-kn 
I en-ciu 
S e n g - p i o n g v . 

Hamhenjr 

Egy 1896 aug. 6. kelt királyi rendelet e tarto
mányi felosztást megszüntette, illetőleg az or
szágot 8 helyett 18 tartományra osztja fel a kö
vetkező módon : Hoang-hai, Kieng-kei s Kang-uan 
változatlanul megmaradtak, a többi tartomány 
mind két részre osztatott föl: egy északira .és 
egy délire, azonkívül a főváros Szöul külön ke
rületté alakíttatott. -Mindegyik tartomány élén 
egy kormányzó (kan-szu) áll, akiknek kisebb 
rangú tisztviselők vannak alárendelve. Az összes 
tisztviselők közül 3000 lakik a fővárosban és 
csak 800 azon kívül. Az idegen kereskedelemnek 
megnyitott bárom városhoz (Szöul, Pu-szan és 
Csemul-po) 1897. még három kikötő járult, u. m.: 
Mokpo, Csöllado és Csinnampo. Kzek részére ke
reskedelmi felügyelőket neveztek ki. 1898 elején 
az egész királyságban, de főképen az idegenek 
előtt megnyitott kikötőkben összesen 19,133 kül
földi lakott, akik közt volt 15,671 japáni, 3000 
khinai, 195 amerikai, 70 orosz, 68 angol, 38 fran
cia, 38 német és 41 egyéb európai. Az első és 
mindeddig egyetlen vasutat Cse-mulpóból Szöulba 
1897. egy amerikai szindikátus építette. Tele
gráf-vonalakkal nemcsak az egyes nagyobb vá
rosok vannak egymással összekötve, hanem azon
kívül az ország telegráf-hálózatát kábel fűzi Pe
kinghez és Nagoszakihoz. 1896 óta európai min 
tára szervezett posta működik : a táviró-állomá-
sok száma 27. Hajó érkezett összesen 1897-ben 
2417 (61,000 tonna súlylyal), elindult pedig 2419 
hajó (503,000 tonna súlylyal). 1896. a behozatal 
6.539,630, a kivitel értéke 4,728,700 dollárra: 
rúgott. A behozatalban a fő árucikkek pamut (3-3 
millió dollár),gyapjuáruk (36,120), fémek (277,100 
dollár); a kivitelben : hüvelyesek (1,282,100), bő
rök (224,220), rizs (2.509,600) s ginszeng (274,520 
dollár). Ugyanazon évben érkezett 1720 hajó 
(499,160 t.) a kikötőbe. Az ország főbb bevételei 
(1896) földadóból 1.679,788, vámokból 501,873, 
egyebekből 2.753,388, kiadása pedig 2,879,921 
dollár. 1897 óta az ország pénzügyei élén egy 
orosz ember áll. Jelenleg két politikai lap jelen 
meg, egyik K.-i s japán nyelven. Felemlítendő, 
hogy a prot. hittérítők 1896-ban 1350 beteget 
ápoltak kórházaikban. V. ö. Ghaillé Long Bey, 
La Corée (1896); Landor, Corea, the land of the 
morning calm (London 1895); Latinán, Les mis-
sionnaires francáig en Corée (Paris 1.895); Wil-
kinson. The Corea n government (Sanghai 1896). 

Története. A japánok diadalának hatása alatt 
K. királya is megemberelte magát ós 1895 jan. 8. 
függetlennek nyilvánította magát és országát 
Khinától. Voltaképen azonban csak urat cserólt, 
mert az első időben Japán, később pedig felváltva 

Amely szók a K betűben nincsenek meg, a C-ben keresendők! 
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hol Japán, hol Oroszország intézte K. sorsát. A 
japánok kívánatára 1895 elején Li-hui király re
form-minisztériumot állított az ügyek élére, mely 
mindenbon Inonye japáni követ szavára hajolt. 
Ámde a királyné, a befolyásos Min-párt híve. el
lenezte a reformokat és ámbár egy Ízben a köz
tigyektől visszavonulni volt kénytelen, férjét titok
ban mégis Japán ellen izgatta. 1895 aug. válságra 
került a dolog, melynek a reform-kabinet áldo
zatul esett. E diadal által felbátorítva, a királyné 
és pártja a japáni mintára szervezett hadosztá
lyokat akarta feloszlatni; ezek azonban fegyvert 
ragadtak és felkeltek a királyné ellen, akit né
hány orgyilkos okt. 8. a királyi palotában megölt. 
A közvélemény Japánt mondotta a gyilkosság 
értelmi szerzőjének s ezen idő óta Oroszország be
folyása kezdett emelkedni, mely hajóhadát célza
tosan a szomszédos Peesili-öbölbe ktildte telelésre. 
1895 óta tart Oroszország és Japán versengése a 
főuralomért. 1896 febr. 11. megbeszélt terv szerint 
a «Kornilov tengernagya orosz hajó legénysége 
titokban partra szállott és az oroszokkal kezet 
fogó felkelőkkel a japáni párt főembereit letartóz
tatta, a zenebona'elől az orosz követségi palotába 
menekült királyt pedig arra kényszerítették, hogy 
határozottan oroszbarát minisztériumot nevezzen 
ki. A megrémült király ezenfelül kérve-kérte a 
cárt, küldene neki hadserege számára orosz tiszte
ket instruktorok szerepében. Japán természetesen 
tiltakozott e dolgok ellen s háborúval fenyegetőd-
zött. Elvégül (189G máj. 28.) Oroszország és Ja
pán szerződésileg arra kötelezték magukat, hogy 
ezentúl a független K. királyát a rend fentartásá-
ban közös erővel támogatni fogják. Az orosz kor
mány biztosan csak azért irta alá e szerződést, 
hogy a résen álló Angliának ne szolgáltasson 
alkalmat a kitörőfélben levő orosz-japán háború 
esélyeit a maga javára kizsákmányolni. 1897 
febr. 24 a két kormány egy másik szerződésben 
állapodott meg, mely szerint K. királyát a had
sereg tervezett reformjában s a rendőrség újjá
szervezésében támogatni, fogják; hajlandók to
vábbá K.-nak kölcsönt nyújtani. Japán megtart
hatja a saját táviró-vonalát, Oroszország pedig 
hasonlót építhet. Mindkét fél 200 csendőrt tarthat 
K.-ban. E kettős szerződés dacára azonban Orosz
ország és Japán nem szűnt meg egymás ellen 
agyarkodni és izgatni sebben a szerencse eleintén 
az oroszoknak kedvezett. 1897 okt. 8. K. királya 
szerződésileg beleegyezett, hogy a K.-i pénzügy 
élére oroszok állíttassanak, négy nappal később 
pedig, okt. 12. Li-hui király az oroszok engedé
lyével felvette a császári címet. Dec. 18-án 9 orosz 
hadi hajó érkezett Port-Arthur kikötőbe, Liao-
tung khinai félsziget déli csúcsára, mely félszi
getet a japánok a khinai háborúban (189i) meg
hódították, de azután az európai tengeri hatal
mak sürgetése folytán visszaadni volt kénytelen. 
1898 márc. Khina nemcsak Port-Arthurt, hanem 
Talien-Vant is bérbe adta Oroszországnak, mig 
Japán a Pecsili-öböl déli partján megszállva tar
tott Voi-Hai-Veit (a hadi sarc utolsó részletének 
megfizetése után) visszaadni volt kénytelen Khi-
nának, mely még ugyanazon napon az angolok
nak szolgáltatta ki e fontos pontot. Ily módon Ja
pán befolyása a Pecsili-öböl partjain s így a szom

szédos K.-ban is rendkívül megcsappant. Az orosz 
hivatalos sajtó nyiltan hirdette, hogy Oroszország 
semmi szin alatt nem fogja tűrni, hogy K. vala
melyik partján egy más hatalom (Japán v. Anglia) 
várat emeljen. Ily fenyegető hang után annál 
meglepőbb, hogy K.-ban 1898 márc. a közvéle
mény mégis Oroszország ellen fordult. Az orosz 
követ erre kihallgatáson jelentkezett a császár
nál és szemére lobbantotta hálátlanságát, egyút
tal pedig felpanaszolta, hogy a lakosság az orosz 
tisztek és Alexejev orosz pénzügyi ellenőr iránt 
megvetéssel viselkedik. Végül 24 óra alatt felele
tet követelt. A császár hamarjában az északame-
rikai s a japáni követhez fordult közbenjárásért, 
a miniszterektől tanácsot kért. A minisztertanács 
megoszlott; a többség Alexejev s az orosz tisz
tek elbocsátása mellett, a külügyminiszter ellen
ben azok megmaradása mellett szavazott. Dacára 
annak, hogy a császár a többség véleményéhez 
csatlakozott, Oroszország erőszakhoz nyúlni most 
sem tartotta időszerűnek: 1898 márc. a péter
vári hivatalos lap közleményt hozott, melybon az 
orosz külügyminiszter oly színben adja elő a dol
got, hogy az önállóságra immár megérett K. nem 
szorul (mint eddig) a külföld és különösen Orosz
ország segélyére és tanácsára. Ami a K.-i se
regből kilépő orosz tiszteket illeti, a kormány 
arra határozta el magát, hogy azok egyelőre az 
orosz követ rendelkezésére továbbra is Szöulban 
maradjanak. Oroszország tehát engedett, de nem 
mulasztá el Japánt is e példa követésére birni. 
línnek bizonyítékát olvassuk a két állam között 
1898 ápr. 18. (25.) aláirt szerződésben, mely sze
rint : 1. az orosz'és a japáni kormány véglegesen 
elismerik K.-nak önállóságát és tökéletes függet
lenségét és kölcsönösen arra kötelezik magukat, 
hogy K. belső ügyeibe közvetlenül nem fognak 
avatkozni. 2. Hogy mindennemű félreértésnek 
elejét vegyék, mindkét állam megfogadja, hogy 
abban az esetben, ha K. császára egyikükhöz ta
nácsért vagy segélyért fordulna, egyik hatalom 
sem küld K.-ba tiszteket, avagy pénzügyi szak
embereket, mielőtt a másik hatalommal ez iránt 
egyetértésre nem jutott. 3. Oroszország meg
ígéri, hogy tekintettel a K.-ban élő japánok nagy 
számára, a Japán és K. közötti kereskedelmi 
viszonyok fojlődését lehetőleg támogatni fogja. 
Csakhogy a két féltékeny szomszéd barátságanem 
volt tartós. 1899. Speyer orosz követ ós a vele 
karöltve járó francia követ tekintélye Anglia, de 
különösen Japán befolyásával szemben nagyon 
megcsappant, amiért Oroszország követót már 
vissza is hivta. A japánok pedig minden téren kez
dik befolyásukat érvényesíteni. Rajtuk kivül még 
az amerikaiak és a németek is tesznek szert va
gyonra, különösen az általuk kibérelt aranybá
nyák után. Khina is előnyös kereskedelmi szer
ződést kötött K.-val. Kayserling orosz gróf ha
sonlóan szerződóst akart kötni K.-val, de oly 
magasra csigázta követeléseit, hogy K. azokat 
el nem fogadhatta. Többi között három, 15 mér
föld hosszú állomást követelt bálna-halászok szá
mára. A K.-i kormány csak sokkal kisebb állo
másokat adott neki 25 évre bérbe. Hasonló állo
másokat Japán is nyert, de a két állam arra kö
telezte magát, hogy halászaik a K.-i vámhivatalno-
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koknak alávetik magukat. Az oroszok azonban 
ezzel nem érték be, banem (1899 aug.) egy, már 
természettől erős partvidék átengedését kérték, 
hogy rajta állítólag kőszőn-állomást rendezze
nek be egy orosz magánhajó-társulat számára. A 
K.-i kormány azonban gyanúra ébredt és sietve 
az egész partot a japánoknak adta el. Ily módon 
az orosz és japáni befolyás közötti ellentét újból 
kezd kiélesedni. 

Irodalom, Villetarde de Laguérie, La Corée indépendante, 
russe ou japonaise, Paris 1898; Bishop asszony, K. and 
her neighbours, London 1898. M. L. 

Koreai nyelv és irodalom. A koreai nyelv az 
u. n. agglutináló nyelvek közé tartozik. Rokon
sága még nincs kiderítve. Szerkezetében ugyan 
hasonlít némileg a japánihoz, de lényegesen kü
lönbözik tőle. Szórendje olyan mint az uralaltai 
nyelvcsalád legtöbb tagjáé. Még a magánhangzó 
harmóniának is, mely oly jellemző tulajdona az 
uralaltai nyelveknek, van benne némi nyoma, 
így pl. a gerundium múlt idejének az illető ige 
hangzója szerint a v. ö a képzője, p. po-ta szem
léimből lesz a po-a, mök-ta inni igéből mök-a. 
Van huszonhárom magánhangzója, köztük szá
mos kettős, sőt hármas vokálisa, p. iöi, uoi, oai. 
Mássalhangzója 19 van. Nyelvtani alakjai jól ki 
vannak fejlődve, névragozása a szokott eseteken 
felül még egy sajátos esetet tud felmutatni, az 
u. n. oppositivust. A melléknév itt is átmenetet 
alkot az igéhez, azaz tulajdonképen aféle verbum 
neutrum. Bajosan van még az ázsiai nyelvek 
között is hozzá foghatóan gazdag nyelv udvarias 
választókos kifejezéseket illetőleg. Mindenkivel 
rangja szerint más-más kifejezésekkel beszél a 
koreai. Egyugyanazon dolgot p. 27-féle módon 
lehet ott kimondani. Khinai kölesönszó igen sok 
van a koreai nyelvben, hisz minden műveltségét 
Khinából kölcsönözte ezanép. Koreai nyelvtanok: 
Grammaire coréenne. Par les missionnaires de 
Corée (Jokohama 1881); Underwood, Introduction 
to the Koreán spoken language (u. o. 1890). 
Szótárak: Dietionnaire coréen-franeais. Par les 
missionnaires de Corée (u. o. 1880); Underwood 
és Gale, English-Koreán Dictionary (u. o. 1890); 
Gale, Korean-English dictionary (u. o. 1897). A 
koreai nyelvet a XV. sz. óta egy ind eredetű 
betűírással írják, melyet khinai módra felülről 
lefelé menő sorokban tesznek papírra. Emellett 
a khinai Írásjegyek is általános elterjedésnek ör
vendenek. 

Meglehetős terjedelmes a koreai irodalom, de 
nem nemzeti, mert a műveltebbek mindent khi-
naiul irnak. Leginkább a gyakorlati tudományo
kat, mint a gyógyászatot, had- és jogtudományt 
művelik, természetesen khinaiul. Kong-fu-ce (Con-
fucius) józan bölcsészeti rendszere a racionalista 
Csiűú által reformált alakjában van leginkább 
elterjedve Koreában. Nagyobb önállóságot egye
dül a népköltészetben találunk, mely a nép igazi 
nyelvén szól. Azonban még itt is van elég, ami 
a khinai műveltség befolyására mutat. Egyes 
khinaiból fordított művek, milyenek a Jih-king, 
a Su-king és Si-king alkotják a koreai nyelvű 
irodalmat a népdalok és népmesék mellett. V. ö. 
Cowra«í,Bibliographiecoréenne(Pári8l89é— 95). 

Korengedély (venia aetatis). Az államszolgá
latba lépés nem ugyan törvény, de régi gyakor

lat és újabb miniszteri rendeletek értelmében 
rendszerint meg nem engedhető annak, aki 40. 
életévét már meghaladta. Ezen kormaximum alól 
a király vagy a minisztérium által esetről-esetre 
adott felmentést nevezzük K.-nek. Részletesen 
intézkedik erről a m. kir. pénzügyminisztérium 
szolgálati szabályzata (II. kiad. 1896.7. és 8. §-a), 
melyet a többi minisztérium is hivatali pragma
tikául fogadott el. Eszerint K.-re nincs szüksége 
annak: a) aki mint állami nyugdíjas a tényleges 
szolgálat kötelékébe vissza vétetik; b) aki az 
1885. XI. t.-c. 2. §-ában illetőleg addig, mig a 
viszonosság fennáll, a 8. §-ában megjelölt hiva
talokból és állomásokról (akár tényleg szolgálva 
azokon, akár nyugállományba helyezve), avagy 
végre a rokkant katonák állományából közvetle
nül lép át az állami szolgálatba. Az igazolványos 
altisztek részére fentartott polgári állások elnye
résére való igény a 45. életév betöltésével szűnik 
meg (1873. II. t.-c. 17. §c pont). A K. mellett 
alkalmazottak s ezek özvegyei és árvái a nyug
díjtörvény (1885. XI. t.-c. 3., 29. §) értelmében 
végkielégítésre igényt nem tarthatnak s csak 10 
évi szolgálat után részesíthetők állandó ellátás
ban (nyugdíjban), kivéve a (szolgálat teljesítése 
közben vagy következtében beálló szolgálatkép
telenség esetén való) kivételes nyugdíjazást (idé
zett törvény 30. ós 47. §). Amikor a 40. életévét 
betöltött egyén állami szolgálatba felvétetik, ki-
neveztetése mindenesetre K.-lyel történtnek te
kintendő, ha e részben külön kijelentés nem is 
történt s a végellátásra vonatkozó korlátozások 
az ilyenre is kiterjednek (1894 november 29-ón 
2694. P. M. sz. miniszteri határozat.) A tulajdon
képen i értelemben vett ezen K.-en kivül K.-nek 
szokás nevezni minden korfokozathoz kötött jog
hátrány elengedését, igy p. a nagykorusítást, 
valamint a házassági törvény (1894. XXXI. t.-c. 
7. §) értelmében a fejlett kor (férfinál 18, nőnél 
16 óv) mint házassági akadály alól az igazságügy-
miniszter által adott felmentést, SZLADITS KÁROLY. 

Korény Ágoston, közgazdasági iró, a máv. 
főfelügyelője, szül. Gömör vármegyében a Vas
hegy alatt 1839. Atyja a rimamurányi vasmű-
egyesület bányatisztje volt. Tanulmányait Iglón 
és Pesten végezte. Előbb bankhivatalnok volt, 
később a máv. szolgálatába lépett. Legnevezete
sebb müve : Felsőbb kereskedelmi számvitel és 
levelezés (első kiad. Budapest 1875, második kiad. 
1877). K. mint ezen szak rendkívüli tanára a 
budapesti kereskedelmi akadémián és állami kö
zépiskolán több éven át működött. 

Kórházi üszög, 1. Üszög (XVI. k.). 
Korinthos, 1. Korintus'QÍ. k.). 
Kofistka (ejtsd: k-orzsisztka) Károly, lovag, cseh 

geológus, szül. Brüsauban 1825 feb'r. 7., a termé
szettudományokat Bécsben, a bányászatot Sel-
mecen tanulta s 1851. a prágai politechnikum
ban a geodézia tanára lett. Az ö javaslata szerint 
alakították újjá az intézetet. 1893. nyugalomba 
vonult. Művei többnyire Cseh- és Morvaország 
geológiájára vonatkoznak ; említendők továbbá: 
Das Mittelgebirge u. Sandsteingebirge (1869); 
Die Iser u. das Riésengebirge (1877); Die Hohe 
Tátra in deu Central-Karpathen (1864). Több tér
képet is készített Cseh- és Morvaországról, M. L. 
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Kormányszék. Miképen az igazságszolgálta
tásra hívott hatóságot legtágabb értelombon tör
vényszéknek nevezzük, a felelős minisztérium 
szervezése előtt a kormányzásra hívott legfőbb 
hatóságokat éppen ugy K.-eknek nevezték. Ná
lunk a K.-ek a m. kir. udvari kancellária, a m. 
kir. helytartótanács és a m. kir. udvari kamara 
voltak. A K.-ek intézménye az utóbbi pár szá
zad alatt fejlődött ki, de alapelemeik sokkal 
régebbiek. 1848. a felelős minisztérium felállítása 
folytán megszűntek, de a király 1860. még egy
szer visszaállította s 1867-ig fennállottak, amikor 
ismét feloszlatták s a felelős minisztériumot 
alakították meg helyettük. AK.-ekintézményében 
általában véve a testületi rendszer uralkodott. 
L. Kamara, Kancellár (X. k.), Helytartótanács 
(IX. k.). TÖBÖK I. 

Kornegalle, kerületi főhely Cejlonban, egy 
szikla tövénél, a régi cejloni királyok székes 
palotájának romjaival, 3680 lak. A fekvő elefánt-
formájú szikla csúcsán búesujárók által sűrűn 
látogatott buddhista templom van, melyben 
Buddha lábának állítólagos lenyomatát őrzik. 

Kornéta v. kornyéta, a francia cor netté (IV. k.) 
régibb irodalmunkban. 

Korneuburg, alsó-ausztriai kerületi kapitány
ság, amely 1896. megcsonkíttatván, jelenleg K., 
Stockerau és Wolkersdorf járásokból áll, 787 km2 

területtel, (isoo) 63,377 lak. 
Kornhuber András (X. k.), bécsi műegyetemi 

tanár, 1897. nyugalomba vonulva, visszaköltözött 
az általa megkedvelt Pozsonyba, hol a német 
időben mint tanár működött. Mint az ottani or
vosi és természettudományi társulat régi tagja 
most is buzgó tevékenységet fejt ki a város és 
környékének flóráját és paleontológiáját illetőleg 
s a nevezett társulat szaklapjában és a Pressbur-
ger Zeitung-ban számos értekezést közöl. M. L. 

Kornis Ferenc, orsz. képviselő, szül. Nagy-
Halászon (Szabolcs) 1835 márc. 22. Tanulmányait 
a máramarosszigeti és szatmári gimnáziumban, 
majd a kassai jogakadémián és a budapesti egye
temen végezvén, 1856—1861-igfennállott cs. kir. 
beregszászi törvényszéknél mint joggyakornok 
ós segédbiró volt alkalmazva, 1861. Ugocsa vár
megyében mint törvényszéki szolgabíró, majd 
mint gyakorló ügy véd működött. 1867-től 1872-ig 
mint törvényszéki biró, 1872-től mint kir. törvény
széki elnök Nagy-Szőllősön, 1875-től 188i-ig pedig 
Nyíregyházán hasonló minőségben szolgált ós a 
tisza-eszlári per folyama alatt ö elnökölt a tárgya
lásokon. Hivataláról lemondván, azóta Büd-Szent-
Mihályon gazdálkodott s mint megyei virilis és 
közigazgatási tag, a vármegye közigazgatásába n 
vett részt. 1896. képviselőnek választották. 

Koróda Páltól újabban megjelent: Líra (köl
temények, Budapest 1897); Álkibiadesz (tragé
dia, u. o. 1897; előadták a Nemzeti Színházban 
1897.). 1899 dec. 23. megválasztották a Petőfi
társaság tagjává. 

Kóródy, 1. (csobánci) Péter, szinmüiró, szül. 
hátrányban (Somogy) 1851. Középiskoláit Csur
gón ós a pápai ref. kollégiumban végezte. 1871. 
Csobánczi néven színész lett és mint bariton-éne
kes, majd mint szerelmes több kis vidéki társu
latnál működött. 1879. a budapesti népszínház pá

lyázatán A legény bolondja c. három felvonásos 
népszínművével megnyerte a 100 arany jutalmat. 
A darabot 1880 ápr. 10. adták elő a népszínház
ban. K. ekkor Budapestre költözött, hol egy ideig 
hírlapírással foglalkozott. A tékozló asszony c. 
három felvonásos népszínműve a budapesti nép
színházban 1884 máj. 17. került színre. 1888 
óta fő- és székvárosi hivatalnok.1899 dec. 16. a 
kolozsvári nemzeti színházban színre került A lá
nyok anyja című népszínműve, mely a kolozsvári 
népszínmű-pályázaton 500 korona jutalmat nyertí 

2. K. Sándor, jogakadémiai igazgató, szül. 
Rokettye-Darócon (Berog) 1813 jan. 1. Gimná
ziumi ós jogi tanulmányait a sárospataki főisko
lában végezte. 1865 végén ügyvédi vizsgát tett 
és Beregszászon ügyvédi irodát nyitott. 1872— 
1882. a város tiszti ügyésze, 1882—95. pedig Be-
reg vármegye árvaszéki első ülnöke s elnöke, 
egyszersmind tiszteletbeli tiszti főügyésze volt. 
Sikeres mozgalmat indított meg a vármegye ide
gen hangzású helységneveinek megmagyarosí-
tása érdekébon. 1896 őszén a büntetőjog tanárá
nak hívták meg a máramarosszigeti ev. ref. jog
akadémiához, melynek jelenleg igazgatója is. 

Koroknyai Ottó megh. Budapesten 1898 ápr. 
27. Hátrahagyott műveiből özvegye kiállítást ren
dezett a képzőművészeti társulat új épületében. 

Korona (X. k.), államjogi értelemben gyakran 
használt kifejezés e helyett: király. L. Szent 
Korona (XV. k.). 

Koronaérték (hivatalos rövidítése k. é.), a ma
gyar kormány 1899 nov. 1. kelt rendelete értel
mében 1900 jan. 1. hatályba lép. L. még Korona 
(X. k.). 

Koronaőrség (magyar királyi), a magyar szent 
koronának és egyéb koronázási és országos jel
vényeknek őrzése végett felállított önálló dísz-
csapat. Őrszolgálaton kivül még a hivatalos is
teni tiszteleteknél, országos ünnepélyeknél és az 
1896. kiadott líj szervi határozmányok értelmé
ben az udvari fogadtatásoknál is mint diszörsé-
get alkalmazzák. Az utóbbi alkalmaknál szerep
köre azonos a cs.és kir. testőrség gyalogszázadáé
val. A K. a K.-i szolgálat tekintetében a két ma
gyar királyi koronaőr alatt áll. Fegyelem, kato
nai közigazgatás, gazdászatkezelés, igazságszol
gáltatás és rendes ellátás tekiutetóben a honvéd
ségi törvényeknek vannak alávetve s a budapesti 
I. honvéd kerületi parancsnokság útján a, honvéd-
főparancsnokság, illetve a honvédelmi miniszté
riumnak vannak alárendelve. L. még Korona
őrök (X. k.). M. i. 

Koronatanú (Queen's evidence), az angol bűn
vádi eljárásból képződött fogalom ama tanú el
nevezésére, ki maga is vádlott ugyan a bűnper
ben, neki mégis büntetlenséget biztosítanak abban 
az esetben, ha a többi vádlott ellen vallomást tesz. 

Koronaügyész, a legfelső államügyészi közeg; 
nálunk az 1896. XXXIII. t.-c. szervezte. Az első 
K. Hammersberg Jenő budapesti főügyész lett. 
kit 1899 dec. 13-án neveztek ki. Hatáskörét 1. Ki
rályi ügyészség-

Korpakosz (n»v., Microsporon Gruby), fonalpe-
aészek génusza. Miceliuma az ember haján v. a 
bőr pikkelyén élősködik. A M. Aiidonini Gruby 
a bőr fölött a hajat támadja meg, mire ez meg-
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őszül és törik (a porrigo decalvans a. m. kopasztő 
kosz). A M. metagrophyt.es Rob. egész a haj, csi
rájáig hat, a szakállon a mentagra eczema v. im-
petigo nevű hajt okozza. A M. furfur Rob. a fel
nőtt ember bőrpikkelyein, különösen a hasán 
meg a mellén viszketeg, lehámló, korpanemtl sár
gás foltokat alkot, melyek nagyobbodnak és ösz-
sze is folynak, tíz sipityriasisversicolor (XIV. k.) 
vagyis tarka K. BORB. 

Korpona (X. k.). Van telekkönyvi hivatala, 
adóhivatala, állami s községi felső népiskolája, 
kaszinója, iparos-önképző egyesülete. A város gaz
dag levéltárát most rendezik; ágy hadi, mint 
igazságszolgáltatási tárgyakból is (fegyverek, 
zászlók, pallosok, kínzóeszközök) eleget tartott 
fenn. Az 1898. épült Ipolyság—korponai vasút hi
vatva van lendületet adni az ősrégi hires, de na
gyon elmaradott városnak. V. ö. Mattinak Mihály, 
Mikor és mi célból épült a korponai tarisznyavar 
(Korponai felsőnépiskolái értesítő 1897/98); u. az, 
Korpona sz. k. város hirái és polgármesterei 
1266-1898. (kiadta Plachy Gyula, Ipolyság 1898). 

Korrekció (lat.), javítás a csillagászatiján oly 
— rendesen igen kicsiny — mennyiség, melyet az 
észlelés vagy mérés eredményeihez hozzá kell 
vennünk, hogy így számításba vegyük a műsze
rek tökéletlen voltát, az égi testeknek az észlelés 
idejéhen történő helyváltozását, p. a Nap dekliná
ciójának változását, a refrakció, parallaxis stb. 
befolyását, szóval oly körülményeket, melyek el
hanyagolása különben hibás végeredményt adna. 
Ugyancsak K.-nak nevezzük azon mennyiségeket 
is, melyekkel az égi testek pályáinak elemeit, az 
ezen elemek alapján számított helyeket kell mó
dosítani, hogy azok a pontosabb és fontosabb ész
leletekkel vagy más időközben felmerülő tünemé
nyekkel összhangzásba jöjjenek. A Neptun ily
nemű K.-jából számította ki p. Leverrier az Ura-
nus bolygó pályáját és helyét az égen. LAKITS. 

Korrobori, Ausztrália férftlakóinak nemzeti 
tánca. Szénnel, vérrel, okkerrel és fehér agyaggal 
befestve, tollal diszitve, lándsával és páncéllal 
felfegyverkezve indulnak táncra, melyet a nők 
egyhangú éneke, fateknőn kivert taktusa kísér. 
A tánc rendesen a vadászatot, melynél egyes tán
cosok az állatot helyettesítik, továbbá a fehérek
kel való harcot jelképezik. Rendesen holdtöltekor 
járják. 

Korszaki növedék, 1. Növetlék (XIII. k.). 
Korszovágy dolmány, 1. Bambusium-
Korteher, kizárólag a lóversenyeknél előfor

duló sportműszó. Ugyanis sok olyan verseny van, 
amelyben nemcsak egyenlő, hanem különböző 
korú lovak is résztvehetnek. Ámde az idősebbek 
a fejlődós előrehaladottabb stádiumában lévén, ön
ként érthetőleg nagyobb kitartással s nagyobb 
versenyképességgel rendelkeznek, ugy hogy ezek
kel szemben a fiatalabbak vagy soha, vagy csak 
ritkán vehetnék föl sikerrel a küzdelmet, követ
kezőleg ilyképen az egyes évjáratoknak egymás
hoz viszonyított képességei soha sem volnának 
reálisan összevethetők, s igy a különböző korú 
lovak számára kiirt versenyek merőben a képte
lenségek közé tartoznának. Hogy tehát a korral 
járó különböző képességek s ekként a győzelmi 
esélyek az ilynemű futamokban lehetőleg egyen

lővé tétessenek, a magasabb korú ló nagyobb ter
het van kötelezve vinni. A K.-eket az évszázados 
tapasztalat állapította meg a különböző koroknak 
az év különböző szakaiban észlelt fejlődési viszo
nyai alapján. A K. feltétlen szükségszerűségét 
legelőször a sport anyaországában, Angliában, 
látták be. Itt ennek nyomai már a XVII. sz. kö
zepén föltalálhatók. A versenysport terjedésével 
az angol szabályok váltak mindenütt irányadókká 
s igy a K. alkalmazásában is, az éghajlati viszo
nyok figyelembe vételével, minden államban egy
aránt az angol minta szerint igazodtak. 

Korteher-táblázat, 1. Tehertáblázat (XVI. k.). 
Korteher - versenyek, csakis azon futamok, 

amelyekben a benevezettekre kirótt súlyok, akár 
egyenlő, akár pedig különböző korú lovak fussa
nak együtt, vagy teljesen a korteher-táblázat nor
mál súlyait, vagy az abban megállapított arányo
kat, illetőleg különbségeket tüntetik föl. A K. 
jelleget nem szünteti meg az a körülmény, hogy 
az illető futamok föltételei a már nyert összegek 
magassága szerint az egyes indulókra poenalitá-
sokat szabnak ki, vagy, a más jellegű versenyek
ben aratott győzelmeket nem tekintve, a nyeret
len lovak számára teherengedményeket tesznek. 
A handicapek és eladóvorsenyek tehát, mint a 
melyekben a terheket a handicapper, illetve az 
ár megjelölésével az egyes tulajdonosok határoz
zák meg, nem K. 

Kortrijk, belga város, (1896) 32,517 lak. 
Korvinusfü, Corvinus olasz botanikus nevé

ről, (növ.), 1. Calepina (IV. k.). 
Korzák (állat), 1. Róka (XIV. k. 621. old.). 
Korzika, sziget, francia département, (1896) 

290,168 lak. 1897-ki termés 93,810 hl. búza, 16,650 
hl. rozs, 21,000 ld. árpa, 2580 hl. zab. 

Kos, el, 1. Elkos (VI. k.). 
Kosárpénz, neve annak a csalásnak, amit a 

piacra küldött rossz cseléd követ el úrnőjével 
szemben, midőn az egyes cikkekért otthon na
gyobb árat mond be, mint amennyit űzetett s a 
többletet zsebredugja. 

Kosel, város, 1. Cosel (IV. k.). 
Kóser lieinholtl, német történetírót Sybel he

lyére 1896. a porosz állami levéltár igazgatójává, 
1898. a porosz állam hisztoriográf jávánevezték ki. 

Kosjek Gusztáv báró, diplomata, megh. Athén
ben 1897 febr. 1. 

Kosmanos,faluJungbunzlau cseh kerületi kapi
tányságban, az Iser balpartján,vasút mellett, (1890) 
2509 lak., Ausztria legnagyobb pamutsajtójával. 

Kosmas, 1. Gosmas (IV. k.). 
Kossá Gyula (magyari), orvos-doktor, szül. Deb

recenben 1865. Iskoláit Miskolcon és Szabadkán 
végezte, a magasabb kiképzést pedig a budapesti 
egyetem orvosi karán nyerte. 1889. ezen egyetem 
gyógyszertani tanszékénél nyert alkalmazást s 
e minőségben (mint tanársegéd) 1893-ig műkö
dött, majd az igazságügynüniszter stipendiumá
val Than tanár intézetében kémiai tanulmányo
kat végzett és az orsz. bírósági vegyész helyet
teséül az orsz. művogyószeti (most bírósági ve-
gyészi) hivatalhoz nevezték ki. 1894-. a budapesti 
egyetemen a méregtan magántanárává habilitál
ták, 1896. pedig a m. kir. állatorvosi akadémiához 
a gyógyszertan ny. r. tanárává nevezték ki. Főbb 

nek meg, a C-beu keresendők! Amely szók a K betliben nincsei 
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munkái: Antagonisztikus tanulmányok a morfint 
illetőleg; Mérges növények; Gyógyszeres kísér
letek a terhes méhen; A kozmetikus szerekről; 
Orvosi növények tenyésztéséről: Görcsokozó 
mérgek némely újabb ellenszerei; A Piscidia 
erythrina kérgének szerkezete; A pikrotoxin 
élettani hatásáról; Kémiai ellenszer cyános mér
gezéseknél ; A pental hatásáról; Mérgezések 
diagnosztikája; Bugát és a gyógyszerészet; A 
farmakológia tanítása Ausztriában és Német
országban; Inkompatibilis gyógyszerek; A form-
anilidról; Méregnyomok a vizeletben: Újabb 
adatok a ciánkálium és a kálium hypermangán 
közti antagonizmushoz; Az acetoncÚoroforrnról; 
Kísérletek gyógyszereknek lehütött testrészekbe 
fecskendősével; Adatok a méregtan történeté
hez; Az epichlorhydrinről; Mesterséges kösz
vény előidézése mérgek által; Adatok a cukrok ha
tásához ; Mérgezések házi állatokon stb., melyek 
részint magyar, részint német és francia folyó
iratokban jelentek meg. E Lexikonba a gyógy
szertan és méregtan köréből való (sikkeket irta. 

Kossuch János, 1. Magyar agyagipar (XII.k.5.) 
Kossuth, 1. Ferenc (X. k.), képviselővé válasz

tásakor (1895 ápr. 10.) a szélsőbaloldal már ketté 
volt szakadva, s két közjogi ellenzéki párt volt a 
parlamentben. Az egyik, melynek élén Ugrón 
Gábor állott, a másik pedig, mely Justh Gyula 
és Eötvös Károly vezetése mellett tartott fenn 
külön pártkört. K. az utóbbi pártkörbe lépett be, 
mire Justh Gyula (1895 dec. 4.) az elnökségről 
lemondott s a párt K.-ot választotta elnökének, 
miután vezéréül már előbb őt ismerte el. Meg
kezdte hirlapirói munkásságát is s 1894 dee. 15. 
belépett az Egyetértés szerkesztőségébe, mint a 
lap főmunkatársa, amellett Kossuth Lapja címen 
hetenkint megjelenő néplapot alapított. És hogy 
a függetlenségi párt elveit az országban ébren 
tartsa, körutakat tett az országban s a közönség 
mindenütt rokonszenvesen fogadta ilyen alkal
makkor tartott szónoklatait. Az 1896-iki általá
nos választásoknál rendkívüli erős tevékenységet 
fejtett ki. Amellett, hogy maga több kerületben 
is föllépett, az ország számos vidékére elment, 
hogy személyes támogatással segítse elő a párt 
jelöltjeinek győzelmét. K.-ot Cegléd városa vá
lasztotta meg. Az általános választások után a K. 
vezérlete alatt álló függetlenségi párt a parla
menti ellenzék egyéb csoportjai közt legerősebb 
volt. 

A kiegyezési kérdések napirendre kerülése 
(1898 őszén) elkeseredett harcot provokált az el
lenzék részéről a Bánffy-kabinet ellen. A képvi
selőház 1898 nov. 24-iki ülésén fejtette ki K. 
pártja álláspontját s 10 pontra terjedő határozati 
javaslatban szövegezte indokait, miért nem bízik 
a kormányban, s miért tagadja meg tőle a kért 
indeinnityt. .Midőn pedig a kormánypárt nagy 
többsége aláirta a Tisza-féle törvényjavaslatot 
(1. o.), a K. vezetése alatt álló párt 1899 dec. 19. 
szózatot intézett a nemzethez, melyben kifejté, 
hogy az obstrukcióval nem a kisebbség akaratát 
igyekszik a többség akarata fölé emelni, hanem 
a törvény szentségét akarja fentartani, mely 
előtt meg kell hajolni nemcsak a többségnek, ha
nem a koronának is. Újév napján (1899) pártja 

Amely szók a K betűben ninoe 

üdvözletére adott válaszában K. kifejtette azokat 
a feltételeket, amelyek alatt meg lenne köthető 
a pártközi béke. A később létrejött paktum nagy 
részben e feltételeket tartalmazta. Ezután az ellen
zéki pártok ad hoc szövetkezése létrehozta a tech
nikai obstrukciót Bánffy ellen. K. az ellenzéki 
pártok szövetkezését és az obstrukciót támadó 
Egyetértés szerkesztőségében viselt főmunka
társi állásáról lemondott (1898 dec. 6.), noha 
egy ideig még irt a lapba, üe midőn pártjá
nak egy értekezletén meglepetésszerűen keresz-
tülvittók azt a határozatot, mely az Egyetértés 
és e lap vezére, Eötvös Károly magatartását el
itélte s kimondta a párt és az Egyetértés közt 
való szakítást. K. az Ugron-párt vezérlapjához, 
a Magyarországhoz szerződött vezércikkírónak. 
Pártja nevében egyike volt azoknak, akiica Széli 
Kálmánnal kötött paktumot (l. o.) aláirtak, mi
után a paktumot előkészítő pártközi bizottság 
elnöke volt, mint ilyennél, a paktum két eredeti 
példánya közül az egyik, melyét Széli Kálmán 
alá irt, nála tétetett letétbe. A megalakult új 
kormány ellen az első támadást a Hentzi-szo-
bor (1. o.) átvitele alkalmával intézte. Midőn 
pedig a quota kérdése 1899 novemberben a képvi
selőházban tárgyalásra került, K. s pártja határo
zott állást foglalt el a javaslat ellen. E harc fo
lyama alatt egyre jobban kitűntek a K.-párt és 
az Ugron-párt közt lévő nagy elvi különbségek 
ugy a delegáció kérdéséhen, mint a quota-kérdés-
ben. Az Ugron-párt belement a delegációba, mit 
a K.-párt elvi álláspontjánál fogva elutasít. Az 
Ugron-párt a quota-kérdés tárgyalásánál oly ha
tározati javaslatot adott be a képviselőházban, 
melyet a K.-párt kárhoztatott, mert azt a köz
jogi ellenzéki alaptól való távolodás újabb tüne
tének tekintette. Ily körülmények közt K.-nak az 
Ugron-pártiMagyarországszerkesztöségétenvaló 
megmaradása szinte lehetetlenné vált. Élihez já
rult az, hogy a K.-párt a quota-harc rendjén épp 
az Egyetértésben találta legerősebb támogatóját, 
ugy hogy e lap támogatása nélkül alig érhette 
volna el azt az eredményt, mely küzdelmét koro
názta s azzal végződött, hogy a quota-javaslatot 
Széli Kálmán levette a napirendről. libben a hely
zetben a K.-párt belátta, hogy egyrészről a köze
ledő választások idejére a párt és a/, Egyetértés 
közt helyre kell állítani a régi jó viszonyt, más
részről K.-nak módot kell nyújtani arra, hogy 
publicisztikai tevékenységét újra az Egyetértés 
hasábjain folytathassa. Tizenkét párttag indítvá
nyára tehát 1899 dec. végén a párt oly határoza
tot hozott, mely kibékítette a pártot az Egyet
értéssel. E határozat következtében K. újra be
lépett az Egyetértés kötelékébe, s mint főmunka
társ meg is kezdte működését 1900 jan. 1., miután 
pár nappal előbb már kilépett a Magyarország 
szerkesztőségéből. SZATMÁRI M. 

2. K. Lajos emlékét hazánkban már 14 szo
bor hirdeti, ezek közt Miskolcon (készítette 
Róna J.), Maros-Vásárhelyen (Köllő M.), Kenes
sen, Tószegen, Letenyón, stb. Arcképét Pestvár
megye gyüléstermében 1898 jul. 11. leplezték le 
(festette Roskovics Ignác). A székes fővárosban 
állítandó szobrára és ugyanitt a kerepesi-úti te
metőben állítandó mauzóleumára országos ada-

inek meg, a C-ben keresendők! 
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kozásból eddig (1899 dec.) 418,765 forint gyűlt 
egybe. A pénzt a főváros hatósága kezeli. Iratai
ból megjelent a VI. kötet (Történelmi tanulmá
nyok, I. rész : 1863—66. végéig, Áttekintés ; 
II. rész : Levelek, sajtó alá rendezte K. Ferenc, 
Budapest 1898). — VII. kötet (Történelmi tanul
mányok, I. rész :Levelek, jelentések ós utasítások; 
II. rósz: Napló, 1866 ; III. rész : Értekezések, Mel
lékletek, sajtó alá rendezte K. Ferenc, u. o. 1900). 

Kostel (csehül: Podivin) város Göding morva 
kerületi kapitányságban, a Thaya balpartja kö
zelében, vasút mellett, (i890) 2517 lak. Cyrill szláv 
apostol 685. állítólag régi városházának kriptá
jában mondta az első misét morva földön. 

Kostelec nad Labem, 1. Elbekosteletz (V. k.). 
Kostenszky Géza, a felvidéki m. közművelő

dési egyesület titkára, szül. Selmecbányán 1866 
ápr. 26., megh. Nyitrán 1895 máj. 12. Elemi ós 
középiskoláit Selmecbányán végezte, a jogi tudo
mányokat a budapesti egyetemen hallgatta és 
doktori oklevelet nyert. A felvidéki magy. közmű
velődési egyesület 1888. Körmöcbányán tartott 
közgyűlésén feltűnést keltett heves szónoklatával, 
melyben az egyesület nemzeti hivatását és a fel
vidéki pánszlávizmust fejtegette. Nyitra várme
gyében előbb közigazgatási gyakornok, majd a 
pöstyóni járásban szolgabíró, később a központ
ban megyei aljegyző lett s átvette a F. M. K. 15. 
hivatalos lapjának, a Felvidéki Nemzetőrnek szer
kesztését. 1891. az egyesület jegyzőjévé, 1893. 
pedig titkárává választotta s ez utóbbi állásában 
korán bekövetkezett haláláig rendkívüli energiá
val és lelkesedéssel küzdött a magyar nemzeti 
ügyért. Nemzeti politika a felvidéken című röp
irata nagy feltűnést keltett. A F. M. K. B. állí
totta síremlékét a nyitrai temetőben 1897 máj. 
23-án leplezték le. LŐKINCZY. 

Kosut, község, 1. Kossuth (X. k. 821. old.). 
Kosutány, 1. Géza, jogi iró, szül. Gyulajon 

(Szabolcs) 1841 jun. 29-ón. A középiskolát Nagy-
Bányán kezdte ós Szatmáron végezte, azután 
gazdasági pályára lépett. Pesten az egyetem jogi 
tanfolyamra iratkozott be s ez idő alatt a Bu-
lyovszky Gyula szerkesztésében megjelent Ne-
felejts c. lapban jelentek meg költeményei; a tan
folyam bevégezte után 1866 márc. 15-én Pest 
vármegye tiszteletbeli aljegyzője lett. 1868 máj. 
8-án ügyvédi oklevelet nyert, azonban rövid ügy
védi működés után 1868 dec. 16. Pest város tiszti 
ügyészévé választották, hol a gyámi ügyek ellátá
sával bizták meg, mig 1872 jan. l.az újonnan szer
vezett kir. ügyészséghez nevezték ki alügyészszé. 
Később a budapesti kir. váltótörvónyszék fegyelmi 
ügyészévé is kirendeltetett, mignem 1880. a buda
pesti kir. törvényszékhez biróvá neveztetett ki, 
mely minőségében előbb mint vizsgálóbíró a 
zalavármegyei zsidóüldözési ügyek vizsgálatára 
küldetett ki, utóbb pedig vógtárgyalási elnöklés
sel bízatott meg. Később fővárosi törvényhatósági 
bizottsági taggá is megválasztották. Irodalmi 
munkássága: A bűnvádi eljárás reformja; A 
csalás mint magánvád (az Ügyvédi Lapokban); 
A párbaj mint társadalmi métely (a Jogban. 
1890—91); Az egyéni érték; A nők munkaképe
sítéséről és A párbajról tartott szakfelolvasáso
kat. Legújabb müve a Nevezetesebb bűnesetek 

tára (Budapest 1891—93,4köt.). 1893 márc. 10-től 
mint a budapesti kir. táblához kinevezett Ítélőbíró 
az I. büntető tanácsban működik. VÁMBÉKT. 

2. K. Tamás, újabb műve: A szőllő és a bor 
(Budapest 1897), továbbá számos értekezés a szak
lapokban és folyóiratokban, ezek közt: Borászali 
előadások (I—X. cikk a Borászati Lapokban 1898). 

Kos vára, a mai Koska helyén állott Verőce 
vármegyében. 1386. urai (a Szeglaki FUlpe csa
lád tagjai) a Horváthy-párthoz csatlakoztak s 
emiatt K.-t Garay II Miklós ostrom alá vette és 
megvívta. Ezután a Kórógyi család kapta és birta. 
V. ö. Gsánki, Magyarország történelmi földrajza 
(II. 455.). KAIÍ. 

Koswig, város, 1. Gosivig (IV. k.). 
Koszlov, 1. orosz város, (1897) 40,347 1. — 2. K., 

1. Eupasoria (VI. k.). 
Kosztolányi György, másként rendesen Geor-

gius Polycarpus, kalocsai érsek, I. Mátyás király 
diplomatája ós humanista, szül. nemes szülőktől 
Kosztolányban (Nyitra), megh. Kómában az 1489. 
óv után. Tanulmányait Gvarino humanista alatt 
Ferrarában végezte, hol Janus Pannoniusnak 
tanulótársa volt ós ahol őt Vitéz János váradi 
püspök többfólekópen támogatta. Később György -
Polikárp Simon nevű magyar tanulótársát és 
több olasz ifjút oktatott és ezek sorában találjuk 
Piccolomini Ferencet, Enea Silvio egyik roko
nát is. 1458 nyarán már mint Mátyás királyunk 
titkára a kir. kancelláriában volt alkalmazva és 
nemsokára diplomáciai megbizásban járt a kül
földi udvaroknál. 1460. II. Pius pápát kereste 
fel Sienában; 1461. török segély ügyében a német 
választó fejedelmekhez fordult Nürnbergbe ; 1462. 
Velencében járt ugyanebben az ügyben, szintúgy 
Rómában II. Pius (Enea Silvio) pápánál, mely 
alkalommal útjába vette a többi olasz fejedelmi 
udvart is. 1466. Vitéz János oldalán Podjebrád 
Györgygyel alkudozásokat folytatott. 1467. líjra 
Firenzében és Velencében végzett követi megbí
zást, de már a következő évben otthagyta eddigi 
urát, Mátyást, ós mint «apostoli irnok» pápai 
szolgálatba lépett; meglehet, hogy ez évben Tra-
pezunti Jakab pápai titkárnak, a hírneves T. 
György görög humanista fiának nővérét vette 
feleségül. 1472. IV. Sixtus pápa a megüresedett 
veszprémi ós székesfehérvári kanonokságokat 
adományozta neki (világi ember létére), egyúttal 
azonban föltételül szabta K.-nak, hogy a kisebb 
egyházi rendet felvegye és nőtlen életet folytas
son. (Felesége ugylátszik időközben elhalt volt.) 
Hivatalát sokáig tartotta meg. 1481. egyik öcscse, 
K. Miklós, az ő pártfogásával nyerte el Rómá
ban a pápai közjegyző tisztét. K. 1489. még élt; 
halálának időpontja kétes. Levelei és költemé
nyei közül több reánk maradt. V. ö. Fraknói, 
Mátyás király diplomatái, I. (Századok. 1898 1. s 
köv. 1., ahol a régebbi irodalom [Reumont, Ábel 
Jenő] is fellelhető). Ábel J. a Philolog. Közlöny
ben irt róla György kalocsai érsek c. alatt (1880, 
32. old.). M. L. 

Kosztroma,oroszkormányzóság,(i897) 1.429,228 
lak. K. város ugyanakkor 41,268 lak. 

Kosztuszgyökér, 1. Gostus. 
Kosztüzlet, 1. Lombard (XI. k.). 
Kotangens, 1. Trigonometriaiszámok(XVl.k.). 

Amely szók a K betűiben nincsenek meg, a C-ben keresendők I 
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Kotillon, 1. Füzértánc (VII. k.j. 
Kotka, 1873. alapított kikötőváros Wiborg 

Finnlanben, a Finn-öböl E-i partja közelében 
fekvő kis BZigeten, vasút mellett, 1836 lak., fü-
rószmalmokkal és fakereskedéssel. (i8'jr>) 1146 
hajó fordult meg benne. Kivittek Oi millió m3 

fűrészelt faárut és 16'6 m3 millió fát; behoztak 3'6 
millió kg. lisztet, továbbá szenet, petróleumot, 
gyarmatárukat, vasat stb. 

Kotlasz, falu Vologda orosz kormányzóságban, 
a Dvina és Vüesegda összefolyásánál;K. végpontja 
a Perm-Vjatka-K.-i vasúti vonalnak, ahonnan az 
árukat a hajózható Dvina. folyón szállítják tovább. 

Koto, feketebarna szinti néger törzs az Alsó-
Binue és a Niger balpartján. Fejtik egyik felét 
borotválják, arcukat pedig homloktól az állig hú
zódó metszéssel torzítják el. 

Kotoko, néptörzs, 1. Mohari (XII. k.). 
Kotor, Cattaro (IV. k.) szláv neve. 
Kotorgárt (esoh: kotrkál, kotrgal, középk. la

tin : quadrigale), a XV. szA)e\ipaizs neve, melyet 
említ ugy a besztercei, mint a schlágli szójegy
zék s 1490—1522. közti oklevelekben is előfordul, 
így nevezték őseink azt a nem nagy, négyszög
letű, homorú s felső peremén a lándsa számára 
nyilassal ellátott lovassági paizsot, mely nálunk s 
a lengyeleknél a XV. sz.-ban tűnik fel, a század 
vége felé pedig a Ny.-európai lovasságnál is el
terjedt. N. G. 

Kottbus, porosz város, (1895) 38,048 lak. Újab
ban szövőiskolát állítottak fel benne. 

Kotur, erőd Aszerbeidsán persa tartomány
ban, az ázsiai Törökország határán. Miután ré
gebben Persiához, 1850 óta Törökországhoz tar
tozott, a berlini szerződés 1878. 1125 m2 terület
tel és 8000 lakossal visszaadta Persiának. K. 
uralkodik a felső Eufrát- és Tigris-terűlettöl az 
Urmia-tó medencéjébe vezető hajókon. 

Kotys (Kotytto), 1. istenasszony, kit a trákok 
őrjöngő kicsapongásokkal tiszteltek. Ünnepét Ko-
tyttiának hivták; 2. több kegyetlen trák király
nak neve. 

Kotyulás, 1. Luca (XI. k.). 
Kotzmann (Kicman), az ugyanily nevű buko

vinai kerületi kapitányság (838 km2, 90,042 lak.) 
székhelye, CzernowitztólENy-ra, (i89o) 4496 lak., 
akik nagyobbára mezőgazdák. 

Kovách Aladár, a budapesti önkéntes mentők 
főorvosa és szakíró, szíil. Budapesten 1866 máj. 
24-én. Tanulmányait u. o. végezte és 1891. nyerte 
orvosi, 1893. pedig sebész-orvosi diplomáját. Erre 
a gyakorló orvosi pályára lépett, első sorban azon
ban a budapesti önkéntes mentő-egyesületnek 
szentelte tehetségét ós idejét, melynek 1887 óta 
működő tagja s egyik megalapítója. 1891. tanul
mányi utat tett Közép-Európában, az 1892-iki 
kolera-járvány és az 1896-iki országos kiállítás 
idején pedig érdemeket szerzett. Sokat buzgólko
dott az elhanyagolt mentésíigy fejlesztése érde
kében és az első segítségnyújtás orvosi rendszeré
nek meghonosítója hazánkban. Munkái: Az első 
segélynyujtáskézikönyve(Bm]a]iestl8'.y-\.2.kiaA.); 
Első segély heveny mérgezések eseteiben (u. o. 
1889); A kolera (1892); Gyakorlati útmutató 
mentők számára (u. o. 1897). Több szaktalálmá
nya ós módosítása is figyelőmre méltó. M. L. 

Kovács 1. György (mádi) 1.895 okt. 28. tábor-
szernagygyá lépett elő. 1897 telén egészségi 
okokból megvá lt a tényleges szolgálattól s néhány 
hónappal később végleg nyugalomba vonult. K. 
nyugalomba vonulása alkalmával legfelsőbb di
cséretben részesült. 

2. K. Gyula (ecsedi), színész, tragikus halált 
halt Segesváron 1899 aug. 2. A Petőfi -társaság 
által Petőfi halálának ötvenéves fordulója alkal
mából a fehéregyházi csatatéren jul. 31. rende
zett Irodalmi ünnepen Jókai Mór Apoteozisét sza
valta el. Bevégezte ugyan szónoklatát, de utána 
hirtelen rosszul lett, kocsin vitték Segesvárra, hol 
két nap múlva meghalt. Kolozsváron temették 
el. Jókai Mór szobor állítására s a művész csa
ládjának pártfogására hivta fel a nemzetet. 

3. K Gyula közgazdasági iró az ezredévi 
kiállításon előadója volt az ipari csoportok na
gyobb részének, főnöke a felügyeleti, jegykezelési, 
cin rusitási és vendéglátási osztálynak. A néprajzi 
és háziipari kiállítás rendezése szintén az ö műve. 
A kiállítás bezárásakor kir. tanácsosi címet ka
pott. Újabban megjelent tőle: A. magyar házi 
ipartörzsköny<ve(Miskolc 1898); Közgazdaságtan 
(I. köt. A közgazdaság általános jelenségei és 
törvényei, Budapest 1899). 

4. K Gyula, technikus, m. kir. vasúti és hajó
zási főfelügyelő, szül. Kézdi-Vásárholyen 1854. 
Tanulmányainak befejezése után a budapesti mű
egyetemen 1876. mérnöki oklevelet nyert. Ezután 
a magyar keleti vasútnál, ennek államosítása 
után a m. kir. államvasutaknál dolgozott. 1878. 
Nyugat-Európa ban, 1884. pedig a Balkánon hosz-
szabb tanulmányutat tett. 1889. és 1897. hivata
los küldetésben Olaszországban és Görögország
ban járt. 1890. a kereskedelemügyi minisztérium
ban a vasúti és hajózási főfelügyelőséghez biz
tosnak, 1893. pedig főfelügyelőnek nevezték ki. 
Cikkei a Vasúti és Közlekedési Közlönyben je
lentek meg. Művei: A vasúti félépítmény átala
kítása (Budapest 1890) ;Ipar, kereskedés, közle
kedés (u. o. 1898); A vasúti felépítmény fejlődé
séről (u. o. 1899). 

5. K. János (pásztélyi), 1. Pásztélyi Kovács 
(XIII. k.). 

6. K. János pedagógus 1896 óta az országos 
közoktatási tanács tagja. Újabban megjelent tőle: 
A felső nép- és polgári iskolai oktatás (a vallás
os közoktatásügyi m. kir. miniszter megbízásából 
az 1896-iki ezredéves kiállítás emlékére, Buda
pest 1896). 

7. K. József, orvos, 1896 mára 16. erdőtelki 
előnévvel magyar nemességet kapott. Megh. Er
dőteleken 1897 aiiii. 7. Budapesten temették el. 

8. K Pál, technikus, országgyűlési képviselő, 
szül. Bács-Földváron 1848 jan. 25. Technikai ta
nulmányait a zürichi műegyetemen végezte. ] 875. 
mint mérnök belépett a tiszavidéki vasúthoz, 
ennek államosítása után pedig Budapestre költö
zött, hol elektrotechnikai tanulmányokkal foglal
kozott. A kormány, a m. kir. államvasutak és a 
mórnökegyesület megbízásából több tanulmány
utat tett, így Nyugat-Európában, Amerikában és 
Afrikában. 1894-től a kereskedelemügyi minisz
térium műszaki osztályában a villamos és egyéb 
különleges vasutak műszaki előadója volt s részt 
uek meg, a C-ben keresendők! Amely szók a K betttben nincse; 
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vett a budapesti földalatti villamos vasút terve
zésében és építése vezetésébon. 1896. Zenta vá
rosa szabadelvű párti programmal országgyűlési 
képviselőnek választotta. Művei: Az elektrotech
nika kézikönyve (Budapest 1890); Amerikai ta-
nulmányutam (u. o. 1894). 

9. K. Pál, jogtudós, szül. Kecskeméten 1855 jan. 
27. Jogi tanulmányait a kecskeméti jogakadé
mián ésatmdapesti egyetemen folytatta. 1878— 
1879. a Lukács Béla és Borostyáin Nándor szer
kesztette Közvélemény, 1880—81. a Veri Dvay 
Gyula által alapított Függetlenség belső munka
társa volt. Ez utóbbi lapban megjelent egyik cikke 
miatt a budapesti esküdtszék és sajtóbiróság a 
közös hadsereg megsértéséért négy hónapi fog
házra s 1000 írt pénzbüntetésre Ítélte. Büntetését 
1881 okt.—1882 febr. a kecskeméti kir. ügyész
ségi fogházban töltötte ki. 1883., miután állam
tudományi doktori címet szerzett, a kecskeméti 
ev. ref. jogakadémián a közigazgatási jog és a 
statisztika rendes tanára lett. 1890. jogtudományi 
doktorátust szerzett és ügyvédi vizsgát tett. 1891 
óta a kecskeméti jogakadémia igazgatója. 1881— 
1884. a kecskeméti függetlenségi párt lapját, a 
Kecskemét-et szerkesztette. Többnyire a közigaz
gatási jog keretébe vágó cikkei a jogi szaklapok
ban jelentek meg. Főbb müvei: A törvényhozó 
hatalom viszonya a végrehajtó hatalomhoz (Kecs
kemét 1884); Á magyar közigazgatási jog(I. köt. 
u. o. 1885, 2. kiad. és II. köt. u. o. 1887); Köz
igazgatásjogi értekezések és irány cikkek (u. o. 
1887); Büntetőjogi értekezések (u. o. 1887); Kri
tikai dolgozatok és értekezések a jog- és állam
tudományok köréből (u. o. 1891); A kötelező pol
gári házasságról (u. o. 1893). 

10. K. Zoltán (sepsi-szentgyörgyi és szeinerjai), 
hírlapíró, e lexikon segédszerkesztője, szül. Er-
ken (Heves) 1863 márc. 16. A vagyonos szülői 
háznál gondos nevelésben részesült; középiskolai 
tanulmányait a soproni Csöndes-féle nevelőinté
zetben, később pedig — minthogy atyja időköz
ben vagyonát teljesen elvesztette — ösztön
díjjal a nagyváradi főreáliskolában folytatta. 
1879—81. sürün jelentek meg versei és egyéb 
dolgozatai a nagyváradi lapokban. 1882. Buda
pesten a Radó Antal szerkesztette Magyar Új
ság, e lap megszűnte után pedig a Magyar 
Távirati Iroda munkatársa lett. 1886 nov. 1-től 
1888 jan. 31-igBogdányi Mór főszerkesztőmellett 
a Budapesti Újság politikai napilap felelős szer
kesztője volt s e lap számára irta Aranyos Ilka 
című regényét. 1.888 febr. 1. visszatért a Magyar 
Távirati Irodához. Számos dolgozata ós verse je
lent meg a fővárosi lapokban (a humoros verseL 
Rímkovács álnév alatt). A 90-es évek elején a 
Fenyvessy Ferenc alapította Magyar Újság re-
gónycsarnoka számára dolgozott s fordításait ön
álló kötetekben is kiadta a lap. 1893 szept. lépett 
aPallas Nagy Lexikona szerkesztőségébe,hol csak
hamar az adminisztrálás súlyos feladata neheze
dett vállaira. Gyűjtötte és nyilvántartotta a cik
keket s a kiegészítő adatokat, a roppant anyagot 
nagy gonddal rendezte s szerkesztés alá előkészí
tette, a kiszedett cikkek ós ívek ellenőrzését 
s ezzel a végleges összeállítás terhes munkáját 
eszközölte. Számos cikket irtugy a főmunka.miut 

a pótkötetek számára. 1896. megjelent A három 
kívánság című verses elbeszélése (Jó könyvek). 
Újabban két nagyobb költői munkán dolgozik, az 
egyik a hunn-magyar mondakör verses feldolgo
zása, amelyből az első rész : Ménrót király, Papp 
Henrik illusztrációjával az Új Idők 1897. 24. szá
mában jelont meg; a másik a Salamon Prédiká
tor könyvének verses átdolgozása, Vanitatum 
Vanitas c, melyből eddig megjelent: Hiábavaló
sága az emberi bölcseségnek (Budapesti Hirlap 
1896, 64. sz., Radó Antal: Költők albuma): Hiába-
valóságaefÖldigyönyörüségnek{Pest\Nii]i\ól896, 
98. sz.); A bölcseknek és bolondoknak egyazon 
végezetjek (u. o. 1896. karácsonyi sz.); E földi 
dolgoknak ö céltalanságok (Aurora 1898). B—F. 

Kovácsmüvészet, 1. Vasmiivesség (XVI. k.). 
Kovács-Sebestény Aladár, mérnök, műegye

temi tanár, szül. Pesten 1858 márc. 17. Középis
koláit a Kálvin-téri ev. ref. kollégiumban, a mű
egyetemet Zürichben járta, hol 1880. mérnöki ok
levelet nyert, melyet 1882. Budapesten is hono
sítottak. Résztvett a Szt.-Gotthard-vasút építésé
ben. Állami szolgálatba 1880.lépett. Blőbbaflumei 
kikötőépítésnél, majd árvédelmi munkálatoknál 
és a kőrös-tisza-marosi ármentesítő társulat töl
tésépítésénél foglalatoskodott. 1883—93-ig a te
mesvári folyammérnöki hivatalnál működött,még 
pedig 1889-től kezdve főnöki minőségben. 1893. 
mint főmérnök Budapestre, a vízrajzi osztályhoz 
került s ettől kezdve gyorsan haladt előre. 1895. 
műszaki tanácsosi címet kapott s az 1896. ezred
éves országos kiállítás után, melynek vizópité-
szeti alcsoportját ő rendezte, valóságos műszaki 
tanácsos lett és a min. oszt.-tanácsosi címet nyerte 
el. A kormány több ízben küldte külföldre, igy 
1891. a párisi, 1894. a hágai belhajózási kongresz-
szusokra; ezenkívül is számos külföldi utazást 
tett, bejárta Német-, Francia-, Angol- és Olaszor
szág, Belgium, Hollandia és Svájc nagy részét. 
Kiváló szakismeretei révén 1897. a műegyetem 
tanácsa a beteg Klimm professzor helyettesítésére 
kérte fel, majd Klimm halála után ugyanez óv jú
liusában rendes műegyetemi tanárrá nevezték ki. 
1899 nov. két évre kinevezték a Vág-balparti ár
mentesítő és belvizszabályozó társulat miniszteri 
biztosává. A műszaki gyakorlaton kivül irodalmi 
munkásságot is fejtett ki: A Temes-Béga folyó 
szabályozásának terve (Vízügyi Közlemények 
II.); VizépUészet az 1896. évi ezredéves orsz. 
kiállításon s számos apróbb értekezés. HGD. 

Kovácsy 1. Béla gazdasági Írótól újabban meg
jelent : Sertéstenyésztéstan (Kassa 1899). 

2. K Sándor, orsz. képviselő, szül. Kisaknán 
(Alsó-Fehér) 1844-ben. Tanulmányait a zilahi és 
kolozsvári gimnáziumokban, a kolozsvári jogaka
démián és a budapesti egyetemen végezte. A jog
doktori és az ügyvédi vizsgákat Budapesten 1867. 
tette le s okkor a közmunka- és közlekedésügyi 
minisztériumba lépett mint segódfogalmazó, ahol 
1870. fogalmazó, 1872. titkár, 1882. osztálytaná
csos lett. 1889. mint a vízjogi ügyek előadója a 
földmívelési minisztériumhoz ment át, ahol 1891 
óta előbb mint az állategészségügyi, később pedig 
mint a közgazdasági főosztályok vezetője műkö
dött. Hivatalos működésének ideje alatt több fon
tos alkotásban részt vett; igy 1873—74.akeres-

A Pallos nagy Lexikona. XVIII. hőt. 7 
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kedelmi törvényt szerkesztő bizottságnak volt 
tagja, hol a fuvarozási ós szállítmányozási ügy
letekről, szóló fejezeteket készítette ; 1882—83. a 
vízjogi törvény szerkesztésében volt része, azután 
pedig a törvény életbeléptetéséről szóló rendele
teket készítetté el, végűi 1891-től 1893-ig a mező
gazdaságról és mezőrendőrségről szóló törvény
javaslatot készítette el és 1894. az ennek életbe
léptetésére vonatkozó rendeleteket. 1875. legfel
sőbb elismerést, 1898. a III. osztályú vaskorona
rendet kapta. 1896. szabadelvű programmal kép
viselővé választották. Nyugdíjaztatása alkalmá
valminiszteri tanácsosi címet nyert. A prot. árva
ház elnöke, a budapesti ref. egyház presbitere. 

Kovalevszky, 1. Sándor, orosz zoológus, szül. 
Dünaburgban 184-0 nov. 7. (19). Heidelbergában és 
Ttibingában végezte tanulmányait, beutazta a 
Földközi-tenger vidékét, Szuezt, Algériát stb., a 
szt.-pétervári egyetemen lett tanár, tagja az ot
tani tud. akadémiának. Az újabb zoológia részére 
becses munkákat nyújtott az Ascidiák(1866—71) 
és az Amphioxus fejlődéséről (1867) és először ál
lított fel elfogadható hipotézist a gerinces és ge
rinctelen állatok közti összefüggésről. Hasonló si
kerrel működött számos más állati faj vizsgála
tánál. 

2. K. Vahlemár, orosz paleontológus, az előbbi
nek öcscse, szül. Vitebszkhen 1843 ápr. 15.,megh. 
1883 ápr. 28. Atyja kívánságára jogi pályára lé
pett, de annak halála után 1867. Londonba ment, 
hol Darwintól tanult, majd Heidelbergában, Jená
ban és Münchenben az anatómiát ós paleontoló
giát tanulmányozta. 1868. Krukovszky-Corvin 
Zsófiát (1. Kovalevszky, X. k.) feleségül vette. 
1870—71-ig Parisban tartózkodott ós lefordította 
Lyell Principles of geology és Brehm Tierleben 
c. művét orosz nyelvre. Később egyes természet
tudományi munkákat és német remekírók mü
veit fordította orosz nyelvre, azután hírlapírás
sal és nyomdászattal foglalkozott, végre költsé
ges ház-spekulációra vetette magát. 1880-ban a 
moszkvai egyetemhez hivták meg a paleontoló
gia egyetemi tanárának. Ott a Ragosin-féle gyár 
társtulajdonosa lett, de a cóg megbukott, elvesz
tette ugy a saját, mint neje vagyonát, miért ön
gyilkos lett. Nevezetesebb paleontológiái mun
kái a Casselben megjelenő Palaeontographica c. 
folyóiratban jelentek meg. 

Kovamangán, 1. Rodonit (XIV. k.). 
Kovasavas só a. m. szilikát. 
Kovászó vára, Beregszásztól keletre esett, a 

XV. sz.-ban már fennállott. 1557—65. években a 
János Zsigmond és Ferdinánd közt folyt harcok
ban több ostromot állott ki. 

Kováts Gyula, jogtudós, egyetemi tanár, szül. 
Pesten 1849 jan. 28. Középiskolai tanulmányait 
a pesti kir. kat. főgimnáziumban, a jogot u. o. az 
egyetemen végezte. 1872. jogi doktorrá avatták. 
Egy ideig a pesti kir. törvényszéknél aljegyző, 
majd kir. Ítélőtáblai fogalmazó volt. 1873. ügy
védi vizsgát tett és ügyvédi irodát nyitott. Rövid 
idő múlva tagja lett a budapesti ügyvédvizsgáló 
bizottságnak és az ügyvédi kamara választmá
nyának. 1883. a budapesti tudományegyetemen 
az egyházjog magántanárának habilitáltatta ma
gát. Ugyanabban az évben a budapesti kir. táb

lához pótbirónak nevezték ki, ahol 1887. rendes 
biróvá léptették elő. 1888. az egyetemen az egy
házjog rendes tanárának nevezték ki. 1895—96. 
az egyetem jog- és államtudományi karának dé-
Kánja volt. A tudományos akadémia 1884. meg
választotta levelező tagjának, 1892. pedig a gya
korlati birói vizsgáló bizottság tagja lett. A király 
1899 jan. 29. a törvények előkészítése körül tett 
szolgálatainak elismeréséül a m. kir. udvari taná
csosi címet adományozta neki. Cikkei a Jogtudo
mányi Közlönyben, a Magyar Jogászgyülés Ev
könyveiben, a Magyar Igazságügyben, a Pesti 
Naplóban, a Pester Lloydban, a Nemzetben, az 
Egyetértésben és a Vasárnapi Újságban jelentek 
meg. Önálló művei: Mi a jogunk s milyen legyen 
a törvényünk az irói és művészi munka védelmé
ben (Budapest 1882); A házasságkötés Magyaror
szágon egyházi és polgári jog szerint, tekintettel 
törvényhozásunk feladatára (u. o. 1883); A házas
sági javaslat a törvényhozás előtt (u. o. 1884); 
Szilágyi Márton tanítása az eljegyzésről 1690. 
(u. o. 1885);, A párbér Magyarországon (bírálat 
dr. Timon Ákos könyve felett, u. o. 1885); A 
párbér jogi természete {felelet ár. Timon Ákos: 
A párbér jogi természete c. válaszára, u. o. 1886); 
Felelet báró Roszner Ervin Régi magyar há
zassági jog c. munkájára (u. ó. 1887); Báró 
Roszner Ervin válaszára (u. o. 1888): Az utolsó 
két egyházpolitikai törvényjavaslat (u. o. 1894). 

Koviljacsa, fürdő, 1. Losznica. . 
Kovno, orosz kormányzóság, (1897) 1.549,444 

lak. — A'., város, ugyanakkor 73,543 lak. 
Kozáry Gyula újabb művei: Descartes és szent 

Tamás (Budapest 1897); Idealizmus az iroda
lomban (u. 0. 1897). 

Kozdi esperesség, vagy dékánság. Az erdélyi 
püspökséghez tartozó 7 szász kerület egyike volt. 
Kőhalom vidékén terült el s a Kőzd pataktól vette 
nevét. L. Kizdi esperesség. 

Kozma 1. Andor (leveldi) újabb művei: Humo
ros históriák (Budapest 1895); Szatírák (u. 0. 
1898); A szabadság ünnepére (szini költemény 3 
képben, u. 0. 1898); Korképek (u. o. 1898); Víg 
elbeszélések (u. 0.1898); Arany László (emlékbe
széd, u. o. 1899). A Vígszínház megnyitására (1896 
máj. 1.) verses Prolog-ot irt. 

2. K. Ferenc (kézdi-szent-lóleki). királyi tan
felügyelő, szül. Csekefalván (Udvarhely) 1844 
febr. 14-ón, hol atyja unitárius lelkész volt. Is
kolai tanulmányait a székelykereszturi ós ko
lozsvári unitárius gimnáziumban végezte s ugyan
ott a teológiai szemináriumban papi oklevelet 
szerzett. Korán árvaságra jutván, tanítással és 
nevelősködóssel tartotta fenn magát. E köz
ben nyelveket tanult s egyháza, államsegély 
mellett, mint tanárjelöltet 1867 őszén külföldi 
egyetemekre küldte. A jenai, heidelbergai és zü
richi egyetemeken két évet töltött filozófiai, peda
gógiai ósfllologiai tanulmányokkal, 1869.egyházi 
főhatusága a székely-keresztúri gimnáziumhoz 
hivta meg. Egy év múlva az itt szervezett állami 
tanítóképző intézethez nevezték ki rendes tanár
nak, hol 1873. az igazgatósággal bizták meg. 
1886. Kolozs vármegye kir. tanfelügyelőjévé, 
kir. tanácsossá neveztetett ki. Ü szervezte az 
első népbankot Erdélyben (Székely-Kereszturon); 
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úttörője volt ugyanott a komlómüvelés megho
nosításának. Számos kisebb-nagyobb cikke, érte
kezése, tanügyi közleménye, alkalmi beszéde, po
lémiája stb. jelent meg folyóiratokban és la
pokban. Fő munkája, melylyel 1880 máj. 20-án 
az akadémiai levelező tagságot is nyerte, 1879. 
jelent meg A Székelyföld közgazdasági és köz
művelődési állapota címen (a Székely egyesü
let ezer forint pályadíjjal jutalmazta). Egyéb dol
gozatai közül megemlítendők: A kolozsvári wii-
tárius eollegium ifjúsága olvasó és irodalmi kö
rének múltja (Kolozsvár 1867); A székely ke
resztúri paedagogiai körnek a magyar ország
gyűléshez intézett felirata az 1868. XXX Vili. 
t. e. módosítása tárgyában (Székely-Udvarhely 
1873); Temetési alapigék (az ó- és újtestamen
tumból összeszedegette K. Mihály szentgericei 
unitárius pap és esperes, bővítette és sajtó alá 
rendezte s K. Mihály életiratával ellátta K., Ko
lozsvár 1875); Vezérfonal az elemi rajztanítás
hoz (u. o. 1875); K. Gergely unitárius pap és 
esperes életirata (függelékül Kazinczy Ferenc le
velei és egy bírálata K. Gergelyhez (u. o. 1876); 
Mythologiai elemek a székely népköltészet- és 
népéletben (akadémiai székfoglaló, 1882 máj. 8.); 
Emlékbeszéd, Fabritim Károly levelező tag fö
lött (akadémia 1883); Minő szemléltetési eszkö
zök szükségesek a történelem tanításához s azok 
mily módon iillitandók elő ? (az 1883. tartott or
szágos tanítói képviseleti közgyűlés munkálatai 
alapján a vallás- és közoktatásügyi m. kir. mi
niszter által kiadott határozatokban, 1885); Bras-
sai Sámuel mint aesthetikus és mükritikus (fel
olvasás az akadémia I. osztályában, 1899 rnárc. 
20-án). 

3. K. Ferenc (leveldi) emlékszobrát Kisbéren 
1896. ós Mezőhegyesen (Zala György műve) 1898 
máj. leplezték le. 

4. K. Károly egri főszékesegyházi kanonokot 
és címzetes prépostot 1898 szept. 4. kinevezték 
scardonai címzetes püspökké. 

h.K. Sándor (leveldi) 1896 ápr. 25. nyugalomba 
lépett, mely alkalommal a Lipót-rendközépkereszt
jét kapta. Megh. Budapesten 1897 aug. 5. 

Kőárok, Szt. István királynak 1009. és Szt. 
Lászlónak 1093. kiadott oklevele szerint a Sze-
rómsógben a pécsi püspökségnek határvonala 
volt. Szt. László vízvezetéknek mondja s Kará
csonyi szerint (Szt. István oklevelei, 50.) a mai 
Mitrovic helyén állt Sirmiumban, a Lezsemer és 
Szilszeg (ma Szuszeg) közt levő hegyek forrás
vizét bevezető aquaeductust értették rajta, mely
nek romjai ma is megvannak s akkor sokkal te
kintélyesebbek lehettek. Ortvay a pécsi egyház
megye alapításáról és első határairól irt érteke
zésében római útnak, Koller (Hist. Bpisc. Quinqui-
Bccl., I. 69.) a Kövesdi-pataknak tartotta, Panler 
pedig (Századok, 1888,199—200. és Magyar nem
zet története, I. 509—510.) Újlaktól (a mai Illók
tól) keletre, a kői monostornál (a mai Bánosto
ránál) kereste. Bz utóbbit a pápa még 1232. is 
kőéri (cuheri) monostornak nevezte. 1274—1462 
közt Szerem vármegyében Kővályu nevű földet, 
birtokot emlegetnek, ez Csánki szerint (Magyaror
szág tört. földr., II. 248.) a Eumától dóldélkeletre 
fekvő Bresztács keleti részén levő Kuvalo pusz

tának felelhetne meg; odább keletre, Simanovci 
mellett is van egy Kuvalo bara nevű hely; ezek 
Illóktól mind délfelé feküsznek. M. 

Kőben, város Breslau porosz kerület steinaui 
járásában, az Odera mellett, (i895) 989 lak. Ro
mokban levő evang. templomában egykor Heer-
mann János (VIII. k.) prédikált. Van régi vár
kastélya, hajóépítószete s barnakőszénbányája. 

Köberle György, német ifó, megh. Drezdában 
1898 jun. 7. 

Köböl, 1. Mérő (XII. k.). 
Ködfoltok (X. k.) elosztása az égen nem egyen

letes. A K. leginkább a tejúttól távol eső részen 
fordulnak elő, mind ritkábbak a tejút körül, mig 
benne alig néhány ismeretes. Ellenkezőleg a csil
lagcsoportok majdnem mind a tejútban s annak 
környékén találhatók s minél sűrűbb a tejút, an
nál több csillaghalmazt észlelhetünk benne. Újabb 
érdekes tanulmányt Potsdamban végeztek a boly-
gószerü ködökön, amennyiben parallaxisokat 
iparkodtak meghatározni. Egynél sikerült is 
0.", —0."2 meg nem haladó parallaxist fotográfiai 
úton konstatálni, a többinél azonban méreti nagy
ságot nem találtak. Keeler több ködnek a látási 
vonal irányában történő mozgását határozta meg 
spektroszkopikus úton. A köd egyes részeinek 
mozgását vagy keringését azonban nem lehet 
ezen az úton megfigyelni. G. J. 

Ködképek, 1. Bűvös lámpa (II. k.). 
Kögel Rudolf, német prot. teologu 

Berlinben 1896 jul. 2. 
Kőhányás, viz által való alámosatáö Veszélyé 

nek kitett építmények (hidpillérety'^bj mg^é* Q\ 
dósóre, illetőleg részben már alámosott műveli 
ós partok helyreállítására szolgál, rs abból áll, 
hogy a meder illető helyén megfelelő mennyiségű 
terméskövet a vizbe süly észtének, gondot fordít
ván arra, hogy a K. formája lehetőleg megegyez
zék a tervbe vettél, s hogy a K. felületére oly"' 
nagy kövek jussanak, amelyeket a viz sodra 
meg nem mozdíthat. Sebes folyású vizeiméi, v. 
tengeri építkezéseknél a szükséges nagyságú töm
böket ugy is szokták előállítani, hogy azokat 
megfelelő állványokon kisebb kövekből cement
vakolattal összefalazzák s csak a kellő megke
ményedés után bocsátják a vizbe. Több ilyen mes
terséges kőtömböt is szoktak egybefoglalni olyan
formán, hogy azokba kettenkint mintegy 1—2m. 
hosszú erős vasláncot falaznak bele, ugy hogy az 
elsülyesztés után a viz sodrának a tömbök nem 
egyenkint, hanem a láncokkal összefoglalt részek 
mind együttesen állnak ellent. B. B. 

Kökényesi monostor, a nógrádmegyei Aszód
tól északkeletre eső Kökényesen állott. A pre
montrei szerzet birta. A Kökényes-Radnót nem
zetség építette. A XIV. sz.-ban virágzott. V. ö. 
Anj. okm. (II. 635.). KAE. 

Kölbing Jenő, német filológus, megh. Herren-
albban 1899 aug. 9. 

Kölcsey Ferenc emlékszobrát Nagy-Károlyban 
(Kallós Ede műve) 1897 ápr. 4. leplezték le. 

HolI . , természetrajzi nevek mellett Kölliker 
Rudolf Albert (X. k.) nevének rövidítése. 

Köller Ernő Mátyás (X. k.), porosz belügymi
niszter, 13 havi működés után 1895 dec. 9. lemon
dott. 1897 aug. Schleswig-Holstein elnökévé ne-
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vezték ki. Ebben az állásban oly szigorral járt el 
a dán születésű ellenzéki politikusok, irók és hi-

. vatalnokok, sőt egész családok kiutasításában, 
hogy a birodalmi gyűlésen és a német egyetemi 
tanárok (mint p. Delbrück) ezért megtámad
ták. — K. György, 1898 jan. 12. előrehaladt 
kora miatt lemondott a porosz képviselőház el
nökségéről. 

Köllö Miklós készítette Petőfi Sándor szobrát, 
amelyet Segesváron 1897 jul. 31. és Kossuth La
jos szobrát, amelyet Maros-Vásárhelyen 1899 jun. 
11-én lepleztek le. 

Köln, 1. porosz közigazgatási kerület, (1895) 
905,510 lak. — 2. K. város, (1895) 321,564 lak. A 
Wiethase tervei szerint épített Krisztus-templo
mot 1894., a Schmidt tervei szerint épült Jézus 
szive templomát 1895. és a Heribertus-templomot 
1896. szentelték föl. Újabb épületek még a törté
nelmi okirattáré ós a műipar-muzeumé. 1897. lep
lezték le I. Vilmos császár emlékszobrát (Anders 
mintája szerint). 1899 őszén nyilt meg az új vá
rosi színház. 

l iö in is f i io Ze i tung , naponkint háromszor 
megjelenő politikai lap Kölnben, mely hiteles és 
gyors politikai tudósításai folytán a legjobban el
terjedt német hírlapok egyike. A lap 1802. indult 
meg Schauberg nyomdász örököseinek kiadásá
ban, 1809. Napóleon elnyomta, de 1814 jan. 16. 
ismét megjelent. A lap jó hírnevét Dumont József 
alapította meg, ki 1831 —61-ig szerkesztette. Ne
vesebb szerkesztői voltak: Brüggemann H. K., 
Levin Schücking (tárcaíró), Kruse H. ós Greken 
H. 1880 óta Dumont József veje Neven-Du Mont 
Ágost volt az üzleti vezető, ennek 1896. történt el
halálozásával két fia, u. m. Neven-Du Mont Lajos 
a szerkesztőségi ós Alfréd a nyomdászati osztály 
vezetője.V. ö. Dumont-Schauberg, Geschichte der 
Kölnischen Zeitung und ihrer Druckerei (Köln 
1880). 

Kölni selyemruhák, a Rajna vidékén készült 
középkori miseruhák; anyaguk gorombább mint 
az olasz készítményeké; egyik ismertető jelük a 
kék szin. 

Kölpény vára, ma Kupinovo Szerem várme
gyében, a Száva közelében. A belgrádi főharmin-
cad egyik fiókja volt. 1445. Hunyadi János, 
1456-tól kezdve a rác despoták birták. Itt laktak 
az utolsó fejedelmi Brankovicsok. 1526 jul. fog
lalták el a törökök. V. ö. Csánki, Magyar történeti 
földrajz (II., 248., 232.). KAR. 

Kölreuter József Gottlieb, 1. Koelreuter (X. k.). 
Költés (X. k.). A modern költőkészülékkel való 

K. igy történik : a K.-re legalkalmasabb hőmér
séklet 39°, mert ilyen egyenletes hőfok mellett a 
legjobb eredményeket érték e). 37 ós 41° között 
való ingadozások, ha csak átmenetiek, nem ká
rosak. A készülékbe tett tojásokat naponkint leg
alább kétszer meg kell fordítani, mert a tojás 
változatlan helyzete mellett az embrió csak hiá
nyosan vagy esetleg nem is fejlődik. A K. hato
dik napján a betett tojásokat vizsgáló készülék 
(1. ábra) segítségével megvizsgálják, hogy a 
meg nem termókenyült, a K.-re alkalmatlan to
jásokat kiküszöböljék. Ha a tojást a hatodik 
napon beleteszik a meggyújtott lámpával meg
világított vizsgáló-készülék sötét kamarájába, 

akkor — amennyiben jó költőtojás, melyből előre
láthatóan csibe várható — a 2. ábrában feltünte
tett képet mutatja. Meg nem 
termékenyült tojások egé
szen tiszcák, míg ellenben a 
hamis székes tojásokon csak 
valami sötét árnyék látszik. 

Költőgép, 1. Költés (X. k.). 
Költségvetés (X. k.). Ugy 

a magán-, valamint állami 
vasutak az okszerű ós rend
szeres kezelés érdekében szi
gorúan megtartandó K.-eket 
(évi előirányzatokat) állíta
nak össze. Ezeket a magán-
vasutak saját igazgatósá
guknak mutatják be, ellen
ben az államvasutak K.-e az 
állami K. keretében a parla
ment elé jut. A költségelő- í. ábra. 

2. ábra. 

irányzatok szerkesztésekor a rendes megszabás
hoz a vasúthálózat hossza és a végzendő munka 
vétetvén első sorban alapul, ez utóbbira az előző 
években teljesített elegytonnakilométer és vonat
kilométerek száma nyújtja a kellő alapot; a rend
kívüli kiadások alapját pedig a beruházások, u. m. 
új építések, járóművek szaporítása stb. teszi. 

Kőmagzat, 1. Litopedion (XI. k.). 
König Gyulát 1895. kinevezték a hazai fel

sőbb kereskedelmi iskolák miniszteri biztosává. 
Mint ilyen szervezte a szünidei tanfolyamokat, 
keresztülvitte a tanári kiegészítő szakvizsgála
tok megengedését, az állami tanárok fizetési vi
szonyainak rendezését s a kereskedelmi tanár
képző felállítását. 1899-ben lemondott tisztéről s 
ekkor királyi elismerésben részesült. 1896. ki
nevezték az országos közoktatási tanács előadó 
tanácsosává; ugyanekkor megkapta a minisz
teri tanácsosi címet. Az akadémia megbízásából 
Róthy Mórral kiadta és értékos jegyzetekkel el
látta Bolyai Farkas Tentamen-jét (1897). Érteke
zései : Az algebrai alakok elméletéhez (Mat. és 
Te cm. Ért. 1896); A határozott integrálok elmé
letéhez (Mat. és Term. Ért. 1897); Bolyai Farkas 
és Gauss Frigyes Károly levelezése (Akad. Brt. 
120. füz., 1899). 

König, 1. Ferenc, német sebész, szül. Roten-
burgban 1832 febr. 16. Tanulmányait Marburgban 
és Berlinben végezte, majd gyakorló orvos volt 
Hombergben, de rövid idő múlva hanaui törvény-
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széki és kórházi orvos lett. 1869. Rostockba, 1875. 
pedig Göttingába hivták a sebészet egyetemi ta
nárának. 1895 óta a berlini egyetem tanára. Mü
vei : Lehrbueh der speciellen Chirurgie (Berlin 
1875,6. kiad. 1893—94, 3 köt., francia fordítása 
Paris 1888—90); Lehrbueh der allgemeinen Chi
rurgie (1883—89); Die entzündlichen Processe am 
Hals (Stuttgart 1882); Die Tuberculose der Kno-
ehen und Gelenke (Berlin 1884). 

2. K.Henrik József, német regényíró, 1. Koenig 
(X. k.). 

3. K. Herbert, német festő és rajzoló, szül. Drez
dában 1820., megh. Niederlössnitzben 1876 jun. 13. 
Egy ideig színész volt. 1848. Münchenbe került, 
ahol a Fliegende Blátterben közzétett humoros 
vázlataival lépett a nyilvánosság elé. Később be
utazta Ausztriát, Magyarországot, Belgiumot és 
Hollandiát. 1852. Lipcsébe ment és a Gartenlaube 
s az Illustrierte Zeitung rajzolója volt, mig Ber
linbe nem hivták egy folyóirathoz. Öt év múlva 
visszatért szülővárosába. K. rajzai a mindennapi 
«let legkülönbözőbb dolgait ábrázolják. Különösen 
arra törekedett, hogy kortársainak félszegségeit, 
a divat hóbortjait jókedvvel, elmésen, elegáns 
rajzokban kifigurázza. 

4. K. János Gerhard, német botanikus, 1. Koen. 
(X. k.). 

5. K. Károly, német természettudós, 1. Koen. 
(X. k.). 

6. K. Róbert, német iró, 1. Koenig (2., X. k.). 
7. K. Rudolf, német akusztikus, 1. Koenig (3., 

X. k.). 
Königsberg, 1. porosz közigazgatási kerület, 

(1896) 1.204,349 lak. — 2. K, város, (1895) 172,796 
lakossal. 1894. leplezték le I. Vilmos császár 
bronzszobrát (Reusch mintázata szerint). Újabban 
az aláhanyatlott hajózás kikötőjében újra kezd 
élénkülni. — 3. K., vaVo.sNeumarkban, (1895) 6045 
lakossal. 

Königsborn, Unna városához tartozó község 
Arnsberg porosz kerület Hamm járásában, vasút
tal, kőszén- és sóbányával, 786 lak. A sóbányával 
sósfUrdö ós gyermek-gyógyító intézet van össze
kötve. 

Königsdorf-Jastrzemb, falu Oppeln kerület 
Rybnik járásában, 600 lak., jód- és brómtartalmu 
sós forrásokkal, jól berendezett iszap- és zuhany
fürdőkkel és inhalációval. 

Königshütte, porosz város, (189S) 44,697 lak. 
Königswarter Hermán báró, valamint törvé

nyes utódai magyar báróságukhoz 1897 jul. 14. 
a «osabacsüdi» előnevet kapták. 

Könnern, város, 1. Cönnern (IV. k.). 
Könnygomba v. futó gomba (»sv.) a. m. házi 

gomba (VIII. k.). 
Könyöki Alajos György, kémikus, szül. Po

zsonyban 1856 dec. 16. Szaktanulmányait a mün
cheni politechnikai főiskolán végezte, ahol 1877. 
műszaki vegyészi oklevelet kapott. Miután még 
két esztendeig a tübingai egyetemen folytatta ta
nulmányait, ahol 1879. bölcseletdoktori oklevelet 
nyert, beutazta Németországot ós Olaszországot. 
1881. egy csehországi, később pedig több magyar
országi gyárban működött. 1888. kir. vegyész lett 
az országos kémiai intézetben. 1899 nov. a föld-
mívelésügyi miniszter kir. fövegyészszé nevezte 

ki és a Fiúméban létesítendő m. kir. vegykisérleti 
állomás vezetésével bízta meg. Cikkei bel- és kül
földi szaklapokban jelentek meg. Müvei: Unter-
suchung des Mothyleugenols (Pozsony 1879); 
Über die Chemie der Theerfarben (u. o. 1880); 
Über Ozokerit (u. o. 1881); A műtrágyázás (Pécs 
1890); Asuperphosphatról(Budapest 1891);Über 
getrocknete Getreideschlempe (u. o. 1894); A 
chilisalétrom jelentősége a kertgazdaságban (u. o. 
1894); Mikor és mennyi chilisalétrommal trá
gyázzuk a szántóföldet (ű. o. 1894); Szőllőtrágyá-
zási kísérletek Liebfrauenthalban (u. o. 1897); 
Die Kunstdüngung des Hopfens (u. o. 1897). 

Könyvárus, 1. Könyvkereskedelem (X. k.). 
Könyvfogadások (sport), 1. Book-maker (Ill.k.). 
Könyvkiadó, 1. Kiadói ügylet (X. k.). 
Könyvtárak országos felügyelete, 1. Muze

umok és könyvtárak országos felügyelete-
Köpenick, porosz város, (i89B) 17,387 lak. 
Köpersely, kőjáratoknál az alsó, nyugvó ma

lomkő nyílásában levő csapágy, mely a kőtengelyt 
körülveszi. Kisebb kőjáratoknál a K. a malomkő 
nyilasában van megerősítve, nagyobb kőjáratok
nál a K. a kőfészekből a kőnyiíásba nyúló vas
tokban van elhelyezve. 

Köpesdy Sándor, pedagógus, főgimnáziumi 
igazgató, szül. Kis-Kun-Pélegyházán 1840 dec. 
10-én. A gimnázium két alsó osztályát szülő
városában, a többit a budapesti kegyesrendieknél 
végezte; a pesti egyetemen bölcsészeti hallgató 
volt negyedfél évig. 1864 nov. elejétől a pesti 
kir. kat. főgimnáziumnál, utóbb a II. kerületi 
reáliskolánál mint póttanár működött. 1865 f ebr. 
22-ón a bajai főgimnáziumhoz a magyar iro
dalom és történelem helyettes tanárává nevez
ték ki. 1867 jun. 2. a latin és görög nyelvből és 
irodalomból tett vizsgálat után magyar és német 
előadási nyelvre képesítették. Baján töltött ki
lencedfélévi működése után a budapesti kir. kat. 
főgimnáziumhoz helyezték át.l881-től a budapesti 
VII. ker. magy. kir. állami gimnázium igazgatója 
volt; jelenleg az V. ker. állami főgimnáziumban 
működik mint igazgató-tanár. Cikkei iskolai ér
tesítőkben, szaklapokban jelentek meg. 1873— 
1874. az Országos Tanáregyesület Közlönyé
nek szerkesztője és később is munkatársa volt, 
itt irta Magunkról magunknak, a latin és görög 
klasszikusok kiadásainak használatáról. Önálló 
munkái: A görög irodalom története (Pest 1873); 
M. T. Cicero válogatott levelei (magyarázta 
Budapesten 1874., 4. javított kiad. Budapest 1896; 
Görög és latin remekírók gyűjteménye 35.); 
M. T. Cicero két beszédje: Pro Sexto Roscio Ame-
rino és de imperio Cn. Pompei (magyarázta u. o. 
1875., ezt 1899. a Pro Archia poéta c. beszéddel 
toldotta meg); Magyar-latin és latin-magyar kézi 
szótára (u. o. 1881—82, két rész, Holub Mátyással 
együtt I, 2. kiad., II, 3. jav. kiad. u. o. 1894); M. 
Tullii Giceronis in L. Sergium Catilinam oratio-
nes quatuor (magyarázta u. o., Jeles írók iskolai 
tára XVIII. köt. 1882); Tanügyünk és a középisko
lai törvényjavaslat (u. o. 1882); M. Tullii Gicero
nis De Officiis libri trés (magyarázta u. o., Görög 
és latin klasszikusok gyűjteménye 1887); Prae-
paratio Cicero beszédjeihez Catilina ellen (I. füz. 
Cat. I. II. 1—6. fej., Latin Praeparatiók XI. köt., 

Amely szók a K betttben nincsenek meg, a C-ben keresenrtök! 
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u. o. 1891); A görög irodalomtörténet szinkronisz-
tikus táblája (u. o. 1898). Szerkesztette a Kritikai 
Szemlét 1878. Budapesten, melyből azonban csak 
három füzet jelent meg és a Középiskolai könyvek 
tárát 1891—93. Kitűnt a tanítás szemléltető esz
közeinek gyűjtésében, sőt ilyen eszközüket mi*ga 
is készített; az iskolai turistaságnak egyik úttö
rője, mint ilyen, tanítványaival hazánkban és 
Olaszországban számos tanulmányutat tett. 

Köppen Károly Frigyes, német jogtudós, szül. 
Goldbergben (Mecklenburg-Schwerin) 1822 dec. 
17-én. Berlinben végezte jogi tanulmányait, 1847. 
porosz igazságügyi hivatalba lépett. 1853. Jená
ban a római jog magántanára, 1856. rendkívüli 
tanár lett. 1857. a marburgi, 1864. a würzburgi 
és 1872. a strassburgi új királyi egyetemen ta
nár. Müvei: Die Erbschaft (Berlin 1856); Systera 
des heutigen Erbrechts (Jena 1862—64); System 
des heutigen Erbrechts im Grundriss (Würzburg 
1867); Der obligatorische Vertrag unter Abwe-
sendeu (Jena 1871); Der Pruchterwerb desbonae 
fldei possessor (u. o. 1872); Grundriss zu Vor-
lesungen über die Institutionen und Geschichte 
des römischen Privatrechts (Strassburg 1879); 
Lehrbuch d. heutigen römischen Erbrechts (Würz
burg 1866—88, 2 rész). 

Körber (Koerber) Ernő, osztrákállamférfi, szül. 
Trientben 1850 nov. 6. A bécsi Terézia-akadémiá
ban nevelkedett s egyetemi tanulmányait is Bécs
ben végezte. 1872. mint gyakornok a bécsi tör
vényszékhez került, 1874. pedig a kereskedelmi 
minisztériumba, hol fokról-fokra egészen az el
nöki osztály igazgatói állásáig emelkedett. Bac-
quehem miniszter (ifjúkori barátja) és Pino mi
niszter alatt az államvasúti ügyosztályt vezette; 
1892. annak az új ügyosztálynak lett feje, mely 
a hajózási ügyeket vezette s a vám- ós kereske
delmi szerződéseket kidolgozta. Az 1891-iki nem
zetközi kereskedelmi szerződések közreműködé
sével készültek. 1894-ben Wurmbrand miniszter 
megbízásából a magyar kormánynyal vezette a 
dunai hajózásra vonatkozó alkudozásokat. 1895 
szept. Bilinski utóda lett az államvasutak vezér
igazgatóságában. Badeni miniszterelnök mint 
osztálytanácsost a belügyi minisztériumba hivta 
és kieszközölte számára (1896) a v. b. t. tanácsosi 
méltóságot. Az 1897 nov. 30. megalakult Gautsch-
minisztériumban a kereskedelmi tárcát kapta. 
Ettől az állástól 1898 márc. 5. (a kabinet lemon
dásakor) vált meg. Ez alkalommal az I. oszt. 
vaskorona-rendet kapta. 1899 szept. kinevezték 
az osztrák urakháza tagjává, okt. 2. pedig a Clary-
kabinetben belügyminiszterré, mely állásától 
azonban dec. 22 , a Clary-kabinet lemondásakor 
megvált. M. L. 

Körjárat, 1. Őrjárat (XIII. k.). 
Körkép, 1. Panoráma (XIII. k.). 
Körmendy Sándor (komáromi), ref. lelkész és 

esperes, szül. Nagy-Korpádon (Somogy) 1829 jul. 
7-én. A gimnáziumot Gyönkön járta s a jog hall
gatására Pápára ment, hol 1848. apja K. Sámuel 
volt nagykorpádi, később szennai lelkész ós ta-
nácsbiró helybenhagyásával honvédnek csapott 
fel. Tizennyolc csatában vett részt, melyek közül 
az isaszegi, a Komárom alatti (jul. 2.) s a váciban 
(jul. 17.) kitűnt. Ez utóbbiban mint vezénylő fő

hadnagy zászlóalját három napi folytonos csatá
rozás között vezette Losoncig, hol Őt ós zászló
alját már elveszettnek tartották. Világosnál reá, 
mint legfiatalabb tisztre bizták zászlóalja felvilá
gosítását a fegyverletétel kényszerüségóről.Innen 
haza térve 1849 nov. Pápára ment, hol a teoló
giai szakra iratkozott be. A tanfolyam bevégez-
tóvel a pápai gimnáziumban a magyar nyelvet, 
költészet- és szónoklattant tanította. De nem ma
radt a tanári pályán. Bécsbe, onnan Felső-Olasz
országba ment, honnan szülőföldére tért vissza 
s ott Kisasszondra lelkésznek választották. Innen 
három év múlva Kálmáncsára, hét év múlva pe
dig Hedrahelyre ment papnak. Mindegyik helyen 
szervező talentumnak bizonyult s ugy az egy
ház, mint az iskolaügy érdekében maradandó 
alkotásokat hozott létre. Nevét és munkásságát 
ismerte ekkor már egész egyházmegyéje, ugy 
hogy 1861. a szigetvári, 1869. ós 1872. a kapos
vári kerület választotta országos képviselővé. 
A képviselőházban gyakran felszólalt s különö
sen a népoktatásügyre vonatkozó beszédeivel kel
tett feltűnést. 1882-ben újból a kaposvári kerület 
jelöltje volt Széchenyi Pál gróf miniszterrel 
szemben. A mandátumot a miniszter kapta meg, 
a választásnál történt törvényellenességek azon
ban, melyek miatt kérvény is adatott be, ország
szerte ismeretessé váltak s később a miniszter 
bukását okozták. K. ez idő óta egyházának élt. 
Egyházmegyéje esperesnek választotta s ekkor a 
népiskola ügyét megyeszerte rendezte, a csurgói 
ref. gimnáziumnak, melynek ma is igazgató ta
nácsosa, alapjait országos gyűjtéssel 40,000 írtról 
100,000 frtot meghaladó összegre emelte, kiesz
közölte számára az államsegélyt s fölépítette a 
gimnázium új épületét, melyet 1899 szept. 14. 
avattak föl. A pápai ref. leánynevelő intézet fel
állítása körül is nevezetes munkásságot fejtett 
ki. Emelte a vallásos életet az egyházlátogatás 
foganatosításával, az egyházak anyagi ügyeinek 
rendezésével. Kaposvárott, Nagy-Kanizsán, Fiú
méban megalkotta a ref. egyházat. Szlavóniá
ban megalkotta a verőcei, daruvári ref. misszió
kat, melyekkel az oda költözött ref. népet men
tette meg a magyarságnak. A dunántúli ref. egy
házkerület előbb aljegyzővé, majd főjegyzővé, 
konventi és zsinati képviselővé, az egyházkerület 
főiskolájának igazgató tanácsosává s egyúttal 
tanügyi felügyelőjévé választotta. Ritka erélylyel 
és kitartással küzdött s küzd máig mindazon té
ren, hova a közbizalom emelte. Irodalmi mun
kássága jobbára a Prot. Egyh. és Iskolai Lapokba 
névtelenül vagy álnéven irt cikkeiben, a Gazda
sági Lapokban, Vachot lapjában megjelent közle
ményeiben nyilvánult meg. Egy röpiratával a 
dunántúli közművelődési egyesület figyelmét a 
szlavóniai ref. missziókra irányozta. Mint egy
házkerületi főjegyző szerkesztette az egyház
kerületi ülések jegyzőkönyveit. 

Körmöcbánya (X. k.), bányamüvei: 1. A kincs
tári u. n. Goldkunsthandlung (aranybányászat), 
mely K. és hozzá tartozó Jánoshegj, Felső-Tóti 
ós Sváb, valamint Bartos-Lehotka, Ó-Körmöcske 
ós Garam-Szt.-Kereszt határában van 865-24 ha. 
bányaterülettel, 14-7 km. bánya- és 2'2 km. fel
színi vasúttal, 240 zúzónyíllal 6 zúzóműben éa 
nek meg, a C-ben keresendők! Amely szók a K betU'ben nincsei 
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1893 óta Ludovika-aknánál villamos erőátvitel
lel; 1897. évi termelése 186,000 q, vagyis 18,000 
tonna zúzóérc, melyből 2473 q kónegszinpor 
(mára) s ebből 33-360 kg. arany és 154p274 kg. 
ezüst 65,519 frtnyi összértékben nyeretett; a 
munkások száma 659 volt. 2. A Rapap^rt-féle 
u. n. Egyesült Károly- ós városi bányamű, mely 
1891 óta jelen minőségében fennáll és 119'66 ha. 
bányaterülettel K.-n bir. B bányamű rendelkezik 
két aknával, 800 méternyi felszini, 2'5 km.-nyi 
közönséges és 700 m. villamos bányavasúttal, egy 
Körting-féle injektorral és egy villamossággal 
hajtott triplex-szivattyuval. A modern berende
zésű órcelőkészítés: 4 Huntington-féle bánya
malom, 3 kőtörő és 2 hengertörő gép, 6 kisebb 
kaliforniai zúzónyíl, 4 zagyemelő, 4 Fene-féle 
szer és 4 Bartsch-íóle körlökőszér. Azonkiviil ren
delkezik a bányamű egy villamos teleppel 2'5 
km. távolságban a Nándor-aknától, vizi erővel 
hajtva ós 2'64 km. hosszú drótvezetékkel ezen 
aknával összekötve. A villamos erő szolgál egy 
40 kaliforniai zúzónyülal ellátott zúzónak hajtá
sára, 2 kőtörővel, 24 fonesorzott rézlemezzel, 
1 zagyemelővel, 8 osztályozó szekrónynyel, 7 
Bartseh-féle körlökőszórrel, 2 Onke-féle szivattyú
val, 4 kénesőadagoló készülékkel, 1 esztergapad
dal és 1 íúrós/.erszámgéppel; továbbá szolgál
tatja az áramot a bányamozdony és 1 villamos 
bányafúró gép hajtására ós az egész műnek meg
világítására. A bányamű munkásainak létszáma 
220 és jelenlegi termelési képessége évenkint 
33,000 tonna zúzóérc. Termelése : 

1891—1897. években 
Zúzóérc ._ 
Szabad a r a n y é r c 
Kéneg-szinpor . . . 
Aranyezüst 
Arany 
Ezüst. 
F é m é r t é k 

84,311 tonna 
2,828-88 kg-. 

15,318-11 q 
415-526 kg-. 
228-818 kg-. 
186-708 kg . 

394,671-68 frt 

1897. évben 
16.369 tonna 

120242 kg . 
2,415'88 q 

40152 kg . 
19387 kg . 
20-765 kg . 

32,429-07 frt. 

A bányaművekhez a vizet Turóc vármegyéből, 
a turcsoki völgyből egy 20 lem. hosszú csatornán 
vezetik, mely a vízválasztón keresztül már a 
XIV. sz.-ban ásatott és a Vág vizeit a Garamba 
hozza. Egy másik nyilt vízvezeték a zólyomi 
völgyből 3*6 m. bosszú, a várost 1884-ig ivóvíz
zel látta el, jelenleg pedig csak egyéb házi szük
ségletre szolgál. Egy harmadik, ugyanazon völgy
ből jövő ós 4'52 km. hosszú vízvezeték 1885-ben 
készült és vascsövekben a szükséges ivóvizet a 
városba hozza. 

Legnevezetesebb azonban a magyar királyi 
pénzverde, mely jelenleg hazánk egyetlen s jog
gal nagyhirü pénzverője, melyben évenkint átlag 
11'8 millió frt arany-, ezüst- és egyéb fémekből 
álló pénz veretik, de 1893-ban 72, 1894-ben 41 
millió frt értékű pénz veretett. 1879. évig a kilenc 
verőgépet csak munkások hajtották, ezen időtől 
kezdve azonban e célra gőzerőt alkalmaznak, 
amennyiben egy 3 lóerejü Hook-fóle gőzmotor 
lett felállítva. Az 1882—89. években a régipenz-
verőházat lényegesen nagyobbították és kellően 
felszerelték és az építkezés befejeztével létesített 
berendezés 1892. még nagyobbítva lett, ameny-
nyiben a gőzgépek ós gőzkazánok száma szaporo
dott. A pénzverde rendelkezik jelenleg 4 gőzgép, 
4 gőzkazán, 2 gőzzel hajtott nyujtósor, 16 verő-

gép ós számos mellókgép fölött. Munkaképes
sége tetemes, amennyiben jelenleg nappali munka 
mellett 350,000 ós éjjeli munka mellett egy fél 
millió pénzdarabot naponta kiverni képes. 1893-
tól kezdve a pénzveröház villamos világítással 
bir, mely célra a hajdani ezüstkohó vizéreje hasz
náltatik fel; ezen vizerővel előállított villamos 
áram nappal erőátvitelre, este pedig világításra 
szolgál. A pénzverdének azonkívül egy külön, 
régi épületben még egy régi nyujtóműve is van, 
melyet csak vizerő hajt. A pénzverde egy arany
választó intézettel is fel van szerelve, melyben a 
magyarországi bányákból és kohókból kikerült 
aranyos ezüstöt kezelik, s elválasztván az aranyat 
az ezüsttől, a két fémet tiszta állapotban állítják 
elő. Az előállított tiszta arany a pénzveréshez 
szolgál, az ezüstöt pedig eladják. Választás alá 
kerül évente mintegy 25,000 kg. aranyos ezüst, 
melyből körülbelül 3500 kg. tiszta aranyat és 
20,000 kg. tiszta ezüstöt állítanak elő. Ezen pénz
verdében 1867—97. összesen 355,738 darab arany 
1.658,157 frt 15 kr. (1885-ig), 6.327,043 darab 20 
frankos 50.616,344 frt (1870-92), 726,876 darab 
10 frankos 2.907,504 frt (1870-92), 291,547 darab 
lVs fitos 437,320 frt (1867), 97.224,055 darab 1 
frtos 97.224,055 frt (i 892-ig), 18.424,070 darab 
20kros3.084,814frt(1868-72), 43.260,387darab 
lOkros 4.326,038 frt 70 la\ (1868-88), 14.170,518 

I darab 20 koronás 141.705,180 frt (1892—97), 
2.363,097 darab lOkoronás 11.815,485frt (1893-
1897), 60.000,000 darab 1 koronás 30.000,000 frt 
(1892-96), 53.304,402 darab 20 filléres5.330,440 
frt 20 kr. (1893-94), 72.000,000 darab 10 filléres 
3.600,000 frt (1893-95), 212.355,580 darab 2 fil
léres 2.123,555 frt 80 kr. (1893 - 97) és 36.469,158 
darab 1 filléres 182,345 frt 79 kr. értékben, azon
kívül pedig a bolgár kormány részére 1892. és 
1894-ben 2502 darab 100 frankos 100,080 frt, 
100,015 darab 20 frankos 800,120 frt, 75,009 
darab 10 frankos arany, 300,036 frt és 2.800,300 
darab 5 frankos 5.600,600 frt, 2.508,238 darab 
2 frankos 2.006,590 frt 40 la-., 5.000,198 darab 
1 frankos 2.000,075 frt 60 ki-, és 2.000,046 darab 
1—2 frankos ezüstpénz 400,009 frt 20 lányi ér
tékben veretett, ezen idő alatt tehát 24.120,798 
darab aranypénz 209.902,906 frt 15 krnyi érték
ben, 231.508,832 darab ezüstpénz 145.679,503 frt 
40 krnyi értékben, 125.304,402 darab nikolpénz 
8.930,440 frt 20 krnyi értékben és 248.824,738 
darab bronzpénz 2.305,901 frt 59 krnyi érték
ben, vagyis összesen 629.758,770 pénzdarab 
366.818,751 frt 34 krnyi összértékben termeltetett. 
Pénzdarabokon kivül itt emlékérmeket is vernek, 
melyeknek verőtőit a pénzverde maga is készít
heti ós az előirt mérsékelt pénzbeli megtérítés 
mellett mindenféle emlékérem veretesét elvál
lalja. A pénzverdéi állandó munkások száma most 
54, a munka szaporodása alkalmával azonban a 
körülményekhoz képest sokkal nagyobb, 1878-ban 
409 volt. A pénzverde 1 frtnyi belépti dlj lefize
tése mellett látogatható reggeli 10—12 óráig és 
délután 3—5 óráig. L. még Szünidei gyermekte
lepek. 

Körmös rúd (nem. Bootshaken; ol. mezzoma-
riner; ang. boat-hook), görbített, sarlóalaku és 
hegyes végű vas-saruval ellátott rúd, mely csó-
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nakoknak, ladikoknak a parthoz való vonására 
vagy a parttól, hajótól való eltolására stb. szolgál. 

Korner, 1. Emil, chilei tábornok, szül.Wegwitz-
ben (Merseburg mellett) 18 iv okt. 10. Katonai pá
lyára lépett (1866) és mint hadnagy részt vett 
az 1870—71. francia-porosz háborúban. 1880. a 
taktikának ós hadi történelemnek tanára lón. Mi
dőn Chile 1885. hadseregének újjászervezése cél
jából egy porosz tisztet kért: a minisztérium K.-t 
küldötte oda. Új hazájában nagy sikert ért el és 
midőn 1891. a kongresszus-párt Balmaceda elnök 
ellen felkelést támasztott, K. a kongresszus-párt 
részére dönté el az ügyet. Erre számos német 
tisztet hívtak be Chilébe, csakhogy a belföldiek 
rossz szemmel nézték őket, mire azok mihama
rább ismét visszatértek hazájukba. K. azonban 
Chilében maradt és Canto tábornok ármányai da
cára elnyerte a chilei hadsereg főparancsnoksá
gát (1898). TH. QY. 

2. KErnö, német festő, szül. Stibbében (Nyu
gat-Poroszország) 1846 nov. 3. A gimnáziumot 
Berlinben, festészeti tanulmányait több berlini 
festő műtermében végezte. 1868. beutazta a Ke
leti- és Északi-tenger partvidékeit, az északi 
Franciaországot, 1872. Olaszországot, Angliát és 
Skótországot, 1873—74. Egyiptomot, Pal'szti-
nát, Sziriát s Törökországot. Ez utóbbi útja nagy 
hatással volt művészetének irányára, ugy hogy 
azután főképen keleti tárgyú képekot festett, me
lyek közül említendők : Az arany szarv ; Szuez ; 
Dolma Bagdse a Boszporus mellett; A Mahmudie-
csatornaAlexandria mellett; Baalbek; AMemnon-
szobrok napnyugatkor; A Sphinx kiásása; A 
holtak városa Theba mellett. Miután 1881. be
járta Spanyolországot, sok spanyol tájképet, 
újabb időben pedig néhány tengeri képet festett. 

Körorvos, 1. Orvos (XIII. k.). 
Körömágy, 1. Köröm (X. k.). 
Körösi, 1. Albin, tanár ée műfordító, született 

Selmecbányán 1860 jan.'10-án. 1876. belépett a 
kegyes tanítórendbe. 1883. áldozópapnak szen
telték. 1885. tanári oklevelet szerzett és a vesz
prémi, majd a temesvári gimnáziumban tanított. 
1891 óta a budapesti piarista gimnáziumban mű
ködik. A spanyol kir. akadémia 1899. külső tag
jává választotta. Cikkei, novellái és versei, jó
részt spanyolból való fordítások, különböző vi
déki és fővárosi lapban és folyóiratban jelentek 
meg. Jelentékenyebb müvei: A XIX. század 
spanyol költői (Budapest 189»); A spanyol köl
tészet gyöngyei (u. o. 1895). 

2. K. László újabb müvei: Egyiptom (tanul
mánykönyv a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium által 1896 jan. és febr. a tanárok 
számára rendezett tanulmányútról. Beöthy Zsolt, 
Goldziher Ignác, Platz Bonifác és a résztvevő 
tanárok közreműködésével, Budapest 1899, Ros-
kovics Ignác rajzaival és száz eredeti képpel); 
A művészeti oktatásról (a budapesti kir. főigaz
gató elnöklete alatt megtartott összes fővárosi 
középiskolai tanári értekezletek előterjesztései
nek összefoglalása a m. kir. vallás- és közokta
tásügyi minisztérium számára, Műcsarnok 1899, 
jun. füzet). 

Körösi monostor, Baranya vármegyében, Kis
asszonyfától északra a mostani körösi pusztán 

állott. A Negol-nemzetsóg építtette. A XIII—XIV. 
sz.-ban virágzott. V. ö. Ósánki, Magyar tört. 
földrajz (II. 499). KAB. 

Kőrösy József (X. k. 926. old.), akolozsvári egye
tem részéről 1896. megkapta a tiszteletbeli doktori 
címet, a király pedig a magyar nemességet adomá
nyozta neki a szántói előnévvel. Számos bel- és kül
földi tudományos társulat levelező ós tiszteletbeli 
tagja, afelvidéki közművelődési egyesület és aka-
marazene-egyesület alelnöke. Újabb munkái: A 
himlőoltás véderejéről (négy statisztikai érteke
zés, Budapest 1897); Dieseculáre Weltzáhlungvom 
Jahre 1900 (Berlin 1897); A felvidék eltótosodása 
(eddig 2 f üz., Budapest 1898 - 99); A fővárosi sta
tisztikai hivatal közleményei (XXV—XXVIII., 
4 köt.); Zur Serumstatistik (Therapeutische Mo-
natshefte, 1898) stb. Jelentékeny mozgalmat fej
tett ki az 1900-iki népszámlálásnak egységes 
alakban való keresztülvitele és feldolgozása ér
dekében, mire vonatkozó javaslatát az Institut 
international de statistique 1897-ben elfogadta; 
ugyanaz elé terjesztett 1899. kimerítő javaslatot 
a halálokok statisztikájának Bertillon által ter
vezett egységesítésére vonatkozólag. 

Kőszeg (X. k.). Prot. leánynevelő intézet, sör-és 
nemezgyár és kötőműhely alakult. A hozzátartozó 
Svábfalu telep Kőszegfalva nevet nyert. A város 
fölött emelkedő Óház-hegyen (609 m.), melyen K. 
régi Wra állott, 1896. a magyar turista-egyesü
let K.-i osztálya díszes millenniumi emléket emel
tetett, egy a város címerét ábrázoló 20 m. magas 
tornyot, mely egyúttal messzelátóul szolgál.™—v. 

Kőszeghy János, II. Rákóczi Ferenc hive, szül. 
1692—93 körül, megh. 1752 előtt. K. Pál (X. k.) 
fia; 1725-ig Bercsényi udvarában ólt és azt szol
gálta. Egyideig (1718—19) Perában lakott s ott 
ismerkedett meg egy Katalin nevii magyar leány
nyal, kinek családnevét nem ismerjük; ezt 1720. 
nőül vette és tőle született már Rodostóban hat 
gyermeke, kik mindnyájan ott v. Konstantiná
polyban töltötték életüket. Apjukat Bercsényi 
halála után II. Rákóczi Ferenc vette maga mellé 
mint fegyverhordozót és végrendeletében is meg
emlékezett hü hívéről. János neve nem fordul elő 
a rodostói halotti könyvben; valószínű, hogy 
Konstantinápolyban halt meg. V. ö. Tlialy Kál
mán cikkét a Századokban (1889. óvf., 597. sköv. 
old.). M. L. 

Kőszegi páloskolostor, a báránya vármegyei 
dunajobbparti Kőszeg (ma másként Batina) falu
ban állott a szentséges Üdvözítő tiszteletére. 
1330—1526. virágzott. Nagy jótevője volt a Szek-
csövi Herczeg-család és Mátyás király. V. ö. 
Bupp, Magy. helyr. tört. (I. 397.). KAR. 

Kőszeg vára, Sáros vármegyében, a Hernád 
völgyében, az Aba-nemzetség Lapispataki ága a 
XIII. sz.-ban építette. A XV. sz.-ban 20 falu tar
tozott hozzá. V. ö. Csánki, Magyar tört. földr. 
(I. 281.). KAB. 

Kőszén (X. k.). Képződési viszonyok. Újabb 
tanulmányok megállapították, hogy a K.-telepek 
képződése szárazföldi, mocsári v. édesvízi növé
ny ekb',1 vagy ott helyben történhetett, ahol azok 
a növények nőttek, amelyeknek megszenesedése 
eredményezte a K.-t; v. pedig távol az illető nö
vények termése helyétől, mely esetben azok a 
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növények messze helyekről a víztől összehordat
tak ós összehordatva szenesedtek meg K.-teleppé. 
Előbbi esetben helyben képződött (autochton) K-
telepről szólunk, utóbbi esetben azt mondjuk, 
hogy a K. idegen helyen képződött (alloohton kép-
ződésü). A legtöbb K.-telep helyben képződött, 
aránylag kevés képződött idegen helyen, távol a 
megszenesedett növények termőhelyétől. Mind
azokban az esetekben, amikor közvetlenül a K.-
telep alatt levő palás agyagrétegben, a K.-nek 
tehát fekvő rétegében, megtalálni ama fás növé
nyeknek tőkóit, amelyeknek törzséből, ágaiból 
ós leveleiből a K. képződött, a K. autochton kép
ződési!. Számos esetben találtak K.-ben Sigilla-
ria- és Calamita-törzseket eredeti helyzetűkben, 
néha tőkéjükkel még összefüggésben; nyilván
való jele annak, hogy az illető K. helyben képző
dött. Az alloohton képződést! K.-ben nagyon rit
kák az egész törzsek, az egyes növényrészek 
rendetlenül, össze-vissza helyezkedtek el, a K. 
rendesen nem tiszta, hanem agyaggal, homokkal 
van tisztátalanítva, a fekvő rétegben nem talál
hatók meg a megfelelő növények tőkéi. Újabb 
vizsgálatok kiderítették, hogy a K.-ben sokkal 
kevesebb az eredeti növényeknek megmaradt tö
mege, mint azt régebben hitték. A fekete szén
ben v. igazi K.-ben az egész eredeti növénytümeg 
v. egynyolcadára redukálódott, az antracitban, 
mint a szenesedés végső produktumáhan egy-
tizenkettedre. SZT. H. 

Köteléki per, 1. Házasság (VIII. k.) és Polgári 
házasság (XIV. k.). 

Köteles példány (X. k.). Az 1897. XIJ. t.-c. el
rendelte, hogy a nyomtatott vagy gépi sokszoro
zás útján készült nyomdatermékekből a törvény
ben részletezett kivételekkel a nyomtató tudo
mányos célokra egy példányt a nemzeti múzeum
nak, egyet a magyar tudományos akadémiának, 
egyet a statisztikai hivatalnak tartozik beszolgá 1-
tatni. A K.-ok beszolgáltatásának elmulasztása 
kihágás.A sajtórendészeti szempontból benyújtott 
K.-ok, amennyiben rájuk hivatalos használat vé
gett már szükség nincs, a közoktatásügyi minisz
ter által kijelölt közkönyvtárak és nyilvános mu
zeumok gyarapítására fordítandók. 

Kötólhajtás, transzmisszió-tengelyeknek kö
téllel hajtó módja. Messzebb fekvő transzmisszió
tengelyeket ugyanis drót- v. kenderkötéllel szo
kás hajtani, mert fogaskerék vagy dörzskerék a 
nagy távolság miatt nem alkalmazható. A drót
kötelet többnyire ott használják, hol az egyik 
tengely a másiktól több száz méterre fekszik, 
mint p. valamely nagyobb vizi erő kihasználása
kor ez gyakran előfordul. Ily esetben a kötél 
több rövidebb darabból van összetevő s a két ál
lomás között az egyes kütéldarabok végződésénél 
több áttevő-állomást készítenek, mely kőből, fá
ból v. vastartókból épített tornyon álló kettős 
vágányu kötólkerékből áll. Kenderkötelet csak 
fedett helyen használnak. Egy-egy kenderkötél 
vastagsága 40—50 mm. s ha nagyobb erőt kell 
átvinni, 20—30 kötelet alkalmaznak egymás 
mellé s ezeket szükség szerint egyenesen a föld
szinti, első, második v. harmadik stb. emeletekre 

„ vezethetik, ugy hogy az erőt a hajtógépről közve-
tetlenül azokba a termekbe szállíthatják, hol arra 

szükség van. A drótköteleket rendesen kenderrel 
bélelik, hogy hajlékonyabbak legyenek. A kender
köteleket, hogy tartósabbak legyenek, kátrány
nyal szokás beereszteni. JALS. 

Kötélkerék, a kötelhajtáshoz való kerék. A K. 
kerülete a kötél vastagságának megfelelő vá-
gánynyal van ellátva. A kenderkötelekhez való 
K. vágánya okszerűen mélyed s a kötelet oldalai 
közé szorítja, a drótkötelekéi azonban alulról 
kissé nagyobb sugarú ívvel bir, mint a kötél s 
rendesen bőrrel vagy fával van bélelve, hogy na
gyobb súrlódási felületet nyújtson s a drótkötelet 
ne koptassa annyira. A kenderkötelekhez való 
K. átmérője a kötél átmérőjének 30— 40-szerese 
v. ennél nagyobb, a drótkötelekét ellenben a kö
tél átmérőjének 200—300-szorosára készítik, JALS. 

Kötélpoligon, 1. Eröpoligon. 
Köthen, város, 1. Cöthen(lV. k.). 
Kötlevél, 1. Kötjegy (X. k.). 
Kötőanyag, a festészetben mindama folyós 

anyag (viz, mézga, enyv, méz, növényi nedvek, 
gyanta, viasz, olaj), melylyel a szilárd állományú 
festékanyagot föloldják, tehát folyóssá és egy
szersmind tapadóvá teszik. A K. szerint sokfélék 
a festészeti technikák. 

Kőtöröfű, 1. Körontófü és Kötöröke (X. k.). 
Kötőszál. A szűkebb értelemben vett gyapjú 

szálai fészekszerüen vannak a bőrön elhelyezve, 
miáltal pászmák, fürtöcskok és fürtök képződnek. 
A fürtöket kopasz bőrcsíkok veszik körül, de utób
biakon itt-ott egyes külön álló gyapjuszálak ered
nek, melyek nem tartozván egy fészekhez sem, 
nem oly irányban nőnek, mint a többi gyapjú, 
hanem a bőrrel többé-kevésbbé párhuzamos irány
ban haladván, különfólekép áthatják a fürtöket 
s egymással összekötik, miért is K.-aknak nevez
tetnek. E K.-ak okozzák azt, hogy a lenyirott 
bunda nem esik szét, hanem a fürtök hálószerűén 
együtt maradnak. A K.-ak mennyisége s kószá-
lási hajlama, mi igen változik, főleg arról Ítélhető 
meg, hogy az állaton a bunda könnyen v. nehe
zen nyitható-e meg; e szerint megkülönböztetnek 
könnyen és nehezen nyitható bundát. A nehezen 
nyitható bunda mindig hibás, és pedig annál hi
básabb, minél nehezebben választhatók szét a für
tök. Ha a gyapjú annyi hibásan haladó ós össze
tapadó K.-at tartalmaz, hogy a bundát nem le
het annyira megnyitni, hogy a bőrig látni lehes
sen, akkor nemeznek mondják; az ilyen gyapjú 
értéktelen. Hamis K, 1. Kétnövésü (X. k.). cs—ó. 

Kötszövet, 1. Kötőszövet (X. k.). 
Kötzschenbroda, szászországi város, (1895) 

5204 lak. 
Köváry László ujabb művei: A millennium 

lefolyásának története s a millennáris emlék
alkotások (Budapest 1897); Brassai száz éves 
pályafutása (Kolozsvár 1897); Visszatekintések 
l'ormdalmunkderiisebbnapjaira{&7.1848—49-iki 
Törté..elmi Lapok 1895. évi egész folyamában) ; 
Szellemünk képviselői a millennium századában 
(az unitáriusok újabbkori története életrajzokban, 
Keresztény Magvető 1898. III. füzettől fogva). 

Kövecses lőpor, a vontcsövű ágyuk haszná
lása óta gyártott lőpor, melynek különböző nagy
ságú, kövecsalaku darabjait szitákkal választják 
össze nagyság szerint. A K. valamivel lassabban 
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ég el, mint a szemcsés, s ezért vontcsövű ágyuk
nál használják, mert ezeknél a lövedék hosszabb 
ideig időzik a esőben, mint a régi simacsövű ágyuk
ban s következőleg kívánatos, hogy erős töltések 
használásakor oly lőport alkalmazzanak, mely ne 
lobbanjon fel egyszerre, mi az ágyúcsövei elre-
peszthetné, hanem azon időközben égjen el mégis 
tökéletesen, mig a lövedék még a csőben van. 

Kövér Kálmán, orvos, 1898. megkapta a kir. 
tanácsosi címet. 

Kövesligethy Radót 1897 máj. 18. kinevezték 
a budapesti tud.-egyetemen a kozmográfia nyil
vános rendkívüli tanárává. 1897 óta a mate
matikai és fizikai társulat ügyvivő titkára és 
1899 óta az ó-gyallai asztrofizikai obszervatórium 
aligazgatója. Újabban az Uránia tud. szinház 
létrehozása érdekében jelentékeuy tevékenységet 
fejtett ki, de a vállalat sikeres megindulta után 
a felajánlott tudományos igazgatói állásról le
mondott. K. egyszersmind a magyar földrengési 
bizottság tagja. Újabban megjelent tőle: A ma-
thematikai és csillagászati földrajz kézikönyve 
(a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
megbízásából, Budapest 1899) ós több tudomá
nyos értekezés, melyek közül A spektrumana
lízis két paraméter egyenlete (Math. és Term.-tud. 
Érc. XVI. k. 5. fűz.) az Astronomische G-ese,í-
schaft XVII. budapesti gyűlésén vázlatosan elő
adva nagy tetszést aratott. Összes dolgozatainak 
lajstromát az 1900. évi Akadémiai Almanach fog
lalja magában. 

Kövessy Albert, szinész és szinmüiró, szül. 
Kótajon (Szabolcs) 1860. Iskoláit Nagyváradon 
végezte. 1877. a kolozsvári szinház tagja lett, 
majd több nagyobb vidéki városban mint ren
dező, művezető és szinész működött. 1899 óta az 
ó-budai Kisfaludy-szinház igazgatója. Színművei 
közül, amelyek a budapesti krisztinavárosi szili
kőrben, a városligeti színkörben, az ó-budai Kis-
faludy-szinházban és a népszínházban kerültek 
színre, nagyobb sikert arattak : A diurnista (éne
kes fővárosi életkép); Goldstein Számi vagy az 
új honpolgár (énekes fővárosi életkép): A vigé-
cek (énekes fővárosi életkép); A diplomás kis
asszonyok (énekes fővárosi életkép); A talmi 
hercegnő (operetté 3 felvonásban, Makai Emillel, 
zenéjo Konti Józseftől; előadták a népszínház
ban 1898 jan.); Háromláb kapitány (énekes bo
hózat) ; Sulamith, Jeruzsálem leánya (keleti 
opera 5 felvonásban, Goldfaden Adolf után hé
berből, 1899-ben a Kisfaludy- és a magyar szín
házban). 

Kövi vár, Gömör vármegyében Jolsvától dél
nyugatra állott. Másként Rákos várnak hívták. 
A Bebek-család 1243—1320 közt építette. 1470. 
egy része a Szapolyai-család kezére került. V. ö. 
Csánki, Magyar tört. földr. I. köt. 126. old. 

Kövületek (X. k.). Újabb időben ásatag állatok 
maradványain puha testrészek (bőr és hűs) meg
maradt nyomait is sikerült kimutatni. Különösen 
a Württemberg (Holzmaaden) posidonomya-palá-
jában talált Ichthyosaurus vázaival kap .^solatban 
mutatták azt ki, ahol a palának vékony, többnyire 
feketeszinü helyeit tartják puha testrészek marad
ványainak. Bajorország fehér jurájában talált kü
lönféle halainak és Cephalopodáinak vázával kap

csolatban szintén konstatálták. Az izom helyeit 
mész v. foszforit igen vékony rétege pótolja, me
lyeknek finoman rostos szerkezetét ugy magya
rázzák, hogy az az izom eredeti rostozatának fe
lelne meg. SZT. H. 

Közegészségi felügyelő (kir.) feladata: az 1876. 
XIV. t.-c. értelmében személyes tapasztalás útján 
közvetetten meggyőződést szerezni a közegészségi 
viszonyokról, az egészségügyre vonatkozó törvé
nyek s rendeletek végrehajtásáról s amennyiben 
szükségesnek mutatkoznék, a hatósági és községi 
közegekot a törvények s rendeletek végrehajtása 
körül útbaigazítani és szakszerű tanácscsal el
látni. B célból a működési köréül kijelölt törvény
hatóságokat időszakonkint meglátogatja s ta
pasztalatairól a belügyminiszternek jelentést tesz, 
figyelemmel lóvén mindarra, ami a közegészség
nek értelmére, illetve javítására alkalmas : köz
tisztaság, lakási viszonyok, ivóvíz-szolgáltatás, 
tápszerek és italok egészsógrendőri ellenőrzése, 
lelencek s dajkaságba adott kisdedek állapota, 
7 éven aluli gyermekeknek betegség esetén köte
lező gyógyíttatása, kisdedóvók, menedékhelyek, 
népi skolák, műhelyek s nagyobb ipartelepek egész
ségi viszonyai, szegényügy, fertőző betegségek
kel szemben tett intézkedések, vódőhimlőoltás, 
orvosi szolgálat, halottkémlés, bábaügy, gyógy
szertárak, kórházak, fürdők stb.L. még Egészség
ügy (V- k.). 1-. o. 

Közegészségügyi mérnöki szolgálat, fölállí
tották 1893. a kultúrmérnöki intézménynyel kap-' 
csolatban oly célból, hogy a városi és községi víz
vezetékeket és csatornázásokat tervezze, kivite
lüket felügyelje s az e célra magánosok által 
készített terveket elbirálja; hatáskörébe tartozik 
még az artézi és másféle kutak, bármiféle vízbe
szerzési helyek, ivó- és gyógyforrások ügyében 
váló véleményadás, valamint ebbe az ügykörbe 
eső munkálatok tervezése, kivitele és felülbírá
lása, végül a lecsapolások céljait szolgáló szi
vattyútelepek tervezése és felülvizsgálása. Jelen
leg az orsz. vizópítósi igazgatóság egyik alosz
tálya. Szókhelye Budapest. BGD. 

Közelítő eset, a nyelvtanban az az eset, mely 
közelítést fejez ki : házhoz, kerthez, földhöz. A 
-hoz, -hez, -höz ragot közelítő ragnak is nevezik 
(némely nyelvjárásokban -ho, -he, vagy -ho, -he, 
-hő, vagy -hő, -hő, vagy -hol, -hői, vagy — a sze
gediben hon, -höv). 

Középafrikai brit protektorátus. Brit-Közén 
afrika K-i felét (a Ny-i a British South Africa 
Company igazgatása alatt áll) foglalja magában 
453,200 km2 területtel, (i89G) 844,995 lak., akik 
között 289 európai, 263 hindu. A 12 kerület közül 
legsűrűbb a lakosság Ny-i és É-i Nyasszában, Ma-
rimbéban ós D-i meg Közóp-Angoliföldön. A ben-
szülöttek jelentékenyebb törzsei: a mannunye, a 
jao, az angoni-zulu, vatonga, vahenga és vakondé. 
A jao ós vatenga törzsek a legharciasabbak. A 
benszülöttek közt sok az állattenyésztő. Az euró
paiak különösen a kávótermelést igyekeznek meg
honosítani ; legtöbb és legnagyobb kávéültetvény 
a Sirei-felföldön, azután a Nyassza-földön van. Az 
angolok az utak építésére is nagy gondot fordíta
nak ós ennek köszönhető, hogy a forgalmi közép
pontokat és a nagy ültetvényeket egymással már 
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most is járható utak kötik össze. Az Af riean Lakes 
Company a Nyasszán 3 gőzöst járat és azonkívül 
Blantyreból Csiromóba vasutat építtet, amelyhez 
csatlakozni fog a portugál birtokokon keresztül 
Quilimaneba vezető vonal. Miután a rabszolgake
reskedők lázadásai is leverettek és a rabszolga-
íogdosás teljesen megszűnt, a forgalom és terme
lés jelentékeny haladást tett. 1891. a behozatal 
értéke még csak 33,000 sterling font volt, 1895. 
71,760-ra emelkedett, a kivitel pedig 9965-ről 
19,668-ra. A fő kiviteli cikkek: elefántcsont (14,250 
sterling font) és kávé (6600 sterling font). Szombat 
és Blantyret táviróvonal köti össze Tete, Salis-
bury és Fokvárossal. A protektorátus kormánya 
élén egy commissioner áll, aki a dólafrikai társa
ságnak a Zambezitől É-ra eső birtokait is kormá
nyozza. Mig kezdetben a K. semmit sem jövedel
mezett, 1896. az állami bevétel már 20,000 sterling 
font volt. A védelemre szolgála Nyassza-tavon, a 
Sírén és Zambezin úszó öt ágyúnaszád. V. ö. Joívn-
ston, British Central Africa (London 1897); Bucha-
ran, Industrialof Nyasaland(Geogr. Journal 1893); 
Sclater, Routes in Xyasaland (London 1893). 

Középamerikai köztársaság (RepublicaMayor 
de Centro-America), Nikaragua, Honduras, San 
Salvador, továbbá Costa Rica és Guatemala apró 
köztársaságok közös védő és támadó szövetsége, 
melyet ismételt, sikertelen kezdeményezés után 
az első három ország 1895. hozott létre, törvény
hozótestületeik pedig 1896 jun. 20. szentesítettek, 
míg Costa Rica és Guatemala csak 1897 jul. 15. 
léptek be az államszövetségbe. Belső ügyeit mind
egyik ország függetlenül intézi el, de a külföld
del szemben egymást pénzzel és fegyverrel se
gítik. 1897—98-ban újabb polgárháború dúlta 
Guatemalát s Costa Ricát, sőt ez a két szövetsé
ges egymás ellen is forditá fegyverét. 1898 nov. 
San Salvador államban federalisztikus mozga
lom indult meg, melynek következtében az or
szág kilépett a szövetségből. M. L. 

Közép-Ázsia, 1. Belsö-jíZsia. 
Középidő, 1. Napidő (XII. k.). 
Középiskola (X. k.). Wlassics Gyula vallás-

és közoktatásügyi miniszter a K. reformját az 
egységes jogosítás címén indította meg azzal a 
célzattal, hogy a gimnázium és reáliskola tan
tervét lehetőleg közel hozza egymáshoz s mind
kettőre kiterjeszsze az egyetemekre való képesítés 
jogát. Az országos közoktatási tanács állandó bi
zottsága 1897—98. foglalkozott a tantervek elké
szítésével, melyeket a tanács összes ülése 1898 
máj. tárgyalt. A miniszter 1899 máj. 20. rendexete 
(Hivatalos Közlöny) a tantervet az első osztály
ban életbeléptette 1899 szept. 1. Az egész tanterv 
életbelépését pedig a rákövetkező három évben 
tervezi. — A német mozgalmakra vonatkozólag 
1. Frankfurti rendszer. 

Középkori művészet, 1. Építészet (V. k.) és 
Román művészet (XIV. k.). 

Közép-latin (média latinitas), a latin nyelvnek 
a középkorban használatos alakja, amint az rész
ben az udvaroknál, részben a kolostorokban ki
fejlődött. Eredete visszanyúlik abba az időbe, mi
kor az irodalmi (klasszikus) latin nyelv a római 
provinciákban élő népek nyelvével csereviszon> ja 
lépvén, lassankint kénytelen volt idegen szavakat 

(barbarismus) és szólásokat (soloecismus) befo
gadni ós igy csiráit foglalta össze a belőle később 
kivált ós külön nemzeti orgánumokká fejlődött 
román nyelveknek. Ezen nyelvbeli evolúciónak 
nagyon tanulságos példája az Itala, hogyha azt 
Jeromos által eszközölt átdolgozásával, a Vulgatá-
val (1. Biblia, III. k.) összehasonlítjuk. így ke
rültek a provinciák szólamai, de különösen a 
héber és görög fordulatok a latin nyelvbe, s a 
provinciák közül viszont Afrika gyakorolt nagy 
hatást, még pedig Tertullianus, Ciprianus, Arno-
bius és Augustinus útján. Ezen és más egyházi 
irók tekintélye aztán egyedül a kánoni jog révén 
a jogi irodalomba jutott el, másfelől a teológiai 
tanulmányok által a kolostorokba, hol annak 
egyik elfajulását, a konyhalatint (latinitas culi-
naria) találjuk, de csak azon kolostorokban, me
lyeknek tagjai csekélyebb műveltséggel bírtak és 
kodexmásolással nem foglalkoztak. Ezen több
nyire a köznép nyelvére szabott latin kifejezé
sekkel (habeo compertum, habeo dicere) élő bará
tok ellen támadtak fel Erasmus, Reuchlin és Hut-
ten ülrik, még pedig a híres Epistolae obscuro-
rum virorum c. munkával, mely azonban nem 
vonatkozhatik a K. nyelvre, melynek fő hibája a 
túlzó ciceronianusok szemében a Cicero nyelvétől 
való eltávozás volt. Tény, hogy a K. egyrészt az 
idegen szókincs felvételével, másrészt idegen szók
nak latinos és latin szóknak idegenszerű képzésé
vel, ragozásával és ha jutásával, végül az idegen 
kifejezések szószerint való fordításával elvesz
tette régi állandóságát, bárha túlzás tőle minden 
értéket eltagadni, mert hiszen ez tartotta gyakor
latban a nyelvérzéket a renaissance klasszikus 
latin írói számára, sőt glossatorai útján megbe
csülhetetlen kincset őrzött meg a történeti nyelv
tudománynak. A szókincset Du Gangé állította 
össze következő művében: Glossarium ad scripto-
res mediae et intimae latinitatis (utolsó kiadása 
Henscheltől, 7 köt., Paris 1840—50). A K. nyelv
nek egyik sajátszerű és Magyarországot közelről 
érdeklő ága a stílus curialis (1. Hivatalos stílus, 
IX. k.), melyen a középkori magyar hivatalos ok
mányok irva vannak. A magyarországi középla
tinság szótárát a m. tud. akadémia megbízásából 
Bartal Antal szerkeszti. L. még Latin nyelv 
(XI. k.) és Neo-latin nyelvek (XIII. k.). L. M. 

Középmérték, igy nevezik a büntetésnek azt 
a mórtékét, melyet a biróság akkor alkalmaz, ha 
súlyosító és enyhítő körülmények egyenlő sú
lyúak, vagy ha sem súlyosító, sem enyhítő körül
mények nem forognak fenn. A büntetés közép-
tartamát, vagyis a K.-et a kúriának 49. sz. teljes
ülési határozata szerint olykép kell meghatá
rozni, hogy a szóban forgó cselekményre a bün
tető törvény által meghatározott büntetési tétel 
legalacsonyabb és legmagasabb mértéke közötti 
különbözetet két egyenlő részre osztjuk, és annak 
egyik felét a törvényes minimumhoz hozzáadjuk. 
Igy p. az 5—10 évig terjedhető fegyház K.-e 
7 és fél évi fegyház lesz. Ez igazságtalan mate
matikai meghatározás ellen, mely indokolatlanul 
megköti a biró kezét, számos, de eddig eredmény
telen felszólalás történt. v. 

Középponti egyenlet (aequatio centri), azon 
javítási mennyiség, melyet valamely bolygónak, 
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ennek egyenletes körmozgásának feltételezése 
mellett számított pályahelyéhez kell adni, hogy 
valódi elliptikus helyét nyerjük. Ptolemaios el
járása szerint ugyanis a csillagász még ma is ugy 
számítja egyszerűség kedveért a bolygók efeme-
ridjeit, mintha ezek körökben egyenletesen mo
zognának. Az eltérést a valódi helyétől azután K. 
nevén külön tekintetbe veszi. Ennek nagysága a 
körtől kevéssé eltérő pályában 2e sin M -f- ije2 sin 
2 M, ha e a bolygópálya numerikus excentriori-
tását, M pedig a perihélium-átmenet óta egyenle
tes mozgásban leirt körivet jelenti. A Föld szá
mára a K. 6918".37 sin M -f 72".52 sin 2 M, tehát 
még 2°-nál is kisebb. A Föld, vagy a látszó moz
gásból indulva ki, a Napnak ugyanekkora K.-e 
közel rokonságban áll az időegyenlítéssel is. Mi
vel a K., azaz a való és egyenletes mozgás felté
telezése alatt számított pályahelyzet a megfigye
lésekből könnyen levezethető, a K. egyszersmind 
igen jó módszert ad a bolygók elliptieitásának 
meghatározására. KÖV. 

Kőzet (XI. k.). A K- mágnessége. Számos K.-en 
észleltek egyszerű és sarki mágnességét. Amely 
K. egyszerűen mágneses, vagyis amelyik a mág
nestűnek mind a két sarkát vonzza, azt a mágnes
vas-tartalom okozza. A sarki mágnessége a K.-
nek, vagyis az a tulajdonsága, hogy a mágnestű 
egyik sarkát vonzza, a másikat taszítja, nehezen 
magyarázható jelenség. Különösen szabadon álló 
K.-eken, sziklákon, amelyekhez az atmoszferiliák 
könnyen hozzáférhetnek, észleltek sarki mágnes
ségét. Hazánkban p. egyebek közt a Vulkán-szo
ros szerpentines K.-ein. Itt-ott már 100 lépésnyire 
észlelhető a hatás a mágnestűre. A K.-ek mág
nessége gyakran nagyon különböző erősségű. 
Egyesek sokkal erősebben mágnesesek, mint 
ugyanolyan, vasban igen gazdag K.-ek, mások 
meg egyazon összetétel mellett egyáltalában nem 
mágnesesek. A K.-ben a mágneses sark helyzete 
nem vág össze az illető hely mágneses délköré
vel, a különböző mágneses tengelyek egymással 
nem egyközösek és elrendeződésükben határozott 
rendszer föl nem ismerhető. Egyazon sziklában 
gyakran észlelhetni egymás mellett ellentétes sar
kokat, melyek egymással váltakozhatnak is. Ed
dig csupán annyit konstatáltak, hogy csakis olyan 
magnetittartalmu sziklák mutatnak sarki mág
nességét, melyek a föld felületén erősen ki van
nak téve az atmoszferiliák hatásának. A nem sza
badon álló, tehát földtől fedett részein a sziklának 
a sarki mágnesség egyre gyöngül, mig végre egé
szen megszűnik. Csakis az olyan magnetit-tar-
talmu K.-eken észlelték a sarki mágnességét, me
lyek erősen repedezettek, melyekbe mélyen ve
zetnek repedések, hasadókok. Gyakran a K.-be, a 
sziklába csapott villám lehetett okozója a mág-
nességnek, amit az a körülmény tesz valószínűvé, 
hogy sürün észlelhetni sarki mágnességét az olyan 
sziklákon, amelyek magas hegy tetején a villám
csapás következtében megüvegesedtek. A Monté 
Rosa egyik csúcsán, a Punta Guifettin, Japánban 
a Moryoshi kialudt vulkán csúcsán észleltek vil
lámcsapástól megüvegesedett sziklákon sarki 
mágnességét, mig a körülöttük és mellettük levő 
egyazon összetételű, villámcsapástól nem érintett 
sziklák a mágnességnek nyomát sem mutatták. 

A sarki mágnesség a K.-nek nem eredeti tulaj
donsága, hanem utólagosan képződik benne mál
lásának, felaprózódásának arányában és addig, 
amig összes mágnesvas-tartalma vashidroxiddá 
alakult. Melloni olasz fizikus ezzel ellentétben 
ugy vélekedik, hogy a sarki mágnesség a K.-nek 
eredeti tulajdonsága, amely megmerevedésekor 
keletkezett benne és eredete a Föld mágneses ere
jére vezethető vissza. Magnetoszkőp nevű készü
lékével azt konstatálta, hogy minden vastartalmú 
eruptív K. sarki mágnességét mutat és hogy a 
megmerevedő lávában az északi sark a tömegnek 
alsó részében van, a déli sark a felső részeben. A 
K.-eken tett észleletek ellene mondanak Melloni 
nézetének, hiszen hogyan volna akkor megma
gyarázható, hogy azok a K.-ek mutatnak csak 
sarki mágnességét, amelyek málló, porladozó fél
ben vannak és amelyeket villámcsapás ért. SZT. H. 

Közgazdasági alap, országos, a hazai mező
gazdaság, ipar és kereskedelem emelésére terem
tett állami alap, melynek vagyona 1.200,000frt. 
Az alapot a pénzügyminiszter kezeli; a tőke fele
részben a kereskedelmi és földmívelési miniszteri 
tárcákat illeti. Ennek segélyével számos, köz
gazdasági viszonyainkra nézve igen fontos intéz
mény létesült; az 1891—93. években keletkezett 
nagy hazai cukoripar is ezen alap segélyével te
remtetett. SZT. J. 

Közgazdasági Lexikon, közgazdasági isme
retek tára, szerkesztik: Halász Sándor és Man-
delló Gyula. Kiadja a Pallas irodalmi és nyom
dai részvénytársaság. A három kötetre tervezett 
munkából megjelent az I. köt.: Absontismus—Hű
bériség (1898) és a II. köt.: Időbér—Munkástőzsde 
(1900). 

Közhit, amiben az emberek bizonyos közössége 
hisz, az a hit, mely az emberek bizonyos közös
ségével közös. Rendesen nem vallásos értelemben 
vétetik, inkább rokon a közszellem (XI. k.), köz
vélemény (XI. k.) kifejezésekkel. 

Közigazgatási biróság (XI. k.),nálunk az 1896. 
XXVI. t.-c. léptette életbe 1897 jan. 1-től kezdődő 
működéssel. Székhelye Budapest ós teljes bírói 
függetlenséggel, önállósággal, végérvényesen itél 
mindazon közigazgatási jogviták fölött, melyeket 
e törvény, v. e törvény alapján kiadott miniszteri 
rendeletek hozzá utasítottak. Ezzel egyszersmind 
megszűnt, illetve a K.-ba beolvadt az 1883. XLIII. 
t.-c. alapján fennállott külön pénzügyi biróság. 

A K. jelenleg egy elnökből, egy másodelnökből, 
szükséges számú tanácselnökökből és birákból 
áll, akik a kúria elnökével, másodelnökével, illetve 
tanácselnökével és bíráival egyenlő rangban van
nak, az elnök és másodelnök hivataloskodásuk 
tartama alatt a főrendiháznak szintén tagjai; to
vábbá a megfelelő segéd- és kezelő személyzetből, 
akiket a kir. kúria hasonló állású alkalmazottai
val egyenlő rang és jelleg illet meg. A K. itélő 
biráit, ideértve az elnököt, másodelnököt és a ta
nácselnököket, a király nevezi ki a miniszterel
nöknek a minisztertaná"s nevében tett előter
jesztésére ós pedig felerészt a magasabb birói hi
vatal viselésére jogosultak (1869. IV., 1891. XVII. 
t.-c), másik felerészt a közigazgatási szakra ké
pesített (1883.1. t.-c.) egyének sorából, akik a köz
igazgatásnál öt évet szolgáltak és ez időtől leg-
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alább 'ó évet magasabb hivatali állásban töltöttek 
el. B biróság területi hatásköre a vasúti, adó- ós 
illetékügyi jogvitákban, továbbá az állami alkal
mazottak illetményi és nyugdíjügyeiben kitér :ed 
a magyar állam egész területére, tehát a társor
szágokra is, mig más ügyekben Horvát-Szlavon-
országokra nem vonatkozik. A birói hatáskörébe 
tartozó ügyeket pedig az 1896.XXVI.t-C. második 
része taxative sorolja fel, a következő fő csopor
tokban: községi ügyek, törvényhatósági, köz
egészségi, vallás- és népoktatási, vizjogi, vám- ós 
közúti, vasúti, mezőgazdasági és mezőrendőrségi, 
állategészségügyi, erdészeti, vadászati, halászati, 
cseléd-, munkás-, napszámos-, házközössegi, adó-, 
illeték-, állami alkalmazottak illetményi és nyug
díjügyek. De ezeken kivül hatásköre, miniszter
tanácsi felhatalmazás alapján kiadott miniszteri 
rendelet útján, kiterjeszthető a miniszteri rende
leteken, vármegyei törvényhatósági és rendezett 
tanácsú városi szabályrendeleteken alapuló vitás 
kérdéseknek végérvényes elbírálására. A hatás
kör ezen kiterjesztése azonban nem módosítható, 
amig az alapjául-szolgáló miniszteri rendelet v. 
szabályrendelet érvénye fönnáll. A K. minden 
ügyekben mint legfelsőbb biróság jár el a köz
igazgatási hatóságok határozataival szemben. Ál
landóan két osztályban működik: az általános 
közigazgatási és a pénzügyi osztályokban. Az 
előbbihez tartoznak az összes közigazgatási jog
viták, kivételével az adó- és illetékügynek, melyek 
a pénzügyi osztályhoz Boroztattak és ez ügyek 
tették a régi pénzügyi K. hatáskörét. A tanácsel
nököket ,és bírákat az elnök sorozza a két osz
tályba. Érvényes határozat hozatalára a K. teljes 
ülésében az összes birói tagok kétharmad részé
nek, az osztályok ülésében az illető osztályba so
rozott birói tagok kétharmad részének, tanácsülé
sekben pedig az elnökön kivül négy, legalább fele 
részben birói minősítvényü tagnak jelenléte szük
séges. A K. ítéleteit a király nevében hozza es 
hirdeti ki. Mind a két osztály külön-külön bir a 
döntvény alkotás jogával is, amennyiben ez osz
tály teljes ülésében elvi jelentőségű vitás jogkér
désekre hozott megállapodásait az illető osztály 
tanácsai mindaddig követni tartoznak, mig azokat 
újabb megállapodás meg nem változtatja. 

A K. jogorvosló működését csak a jogában sér
tett fél panaszára kezdheti meg; hivatalból nem 
járhat el. Panaszt emelni jogosíttatnak: 1. az ér
dekelt felek, a K. elé vihető intézkedések és hatá
rozatok által okozott bármely s irelem orvoslá
sára ; érdekelt fél alatt magánosok, jogi szemé
lyek, hatósági szervek is értendők, amennyiben 
őket mint ügyfeleket érinti a kérdéses intézkedés 
v. határozat; 2. szolgálati, közigazgatási hatósá
gok hatáskörének és az állami (kincstári) közér
dekek védelmére ós pedig megilleti a főispánt a 
törvényhatósági közgyűlésnek ós közigazgatás5 

bizottságnak, a törvényhatóság első tisztviselő
jét, a pónzügyigazgatót, tanfelügyelőt, államépí-
tészeti, folyammérnöki hivatal főnökét, az erdő
felügyelőt az általok képviselt közigazgatási ág 
körében a közigazgatási bizottság, az adófelszó-
lamlási bizottság előadóját e bizottságnak hatá
rozatai ellen. A K. tagjainak fegyelmi ügyeiben 
külön fegyelmi biróság ítél, mely 24 rendes és 

8 póttagból áll, felerészt a főrendiház által saját 
tagjai közül választottakból, másik felerészt a 
K. tanácselnökeiből és a két osztály rangidősebb 
biráiból. Elnöke a főrendiház elnöke v. másodel
nöke (alelnöke), akadályoztatásuk esetén a legtöbb 
szavazatot nyert főrendiházi tag. E fegyelmi bi
róság nyolcas tanácsban itél. A közvádlónak és a 
vádlottnak joga van külön-külön a névsorból ugy 
a főrendiházi, mint a birósági tagok közül 4—4 
tag kihagyását kívánni. Ha a fél visszavetési jo
gát nem gyakorolja, vagy nem teljes mértékben, 
a legtöbb szavazatot nyert 4 főrend és a kineve
zés szerint idősebb 4 bíró alkotja a bíróságot. 
Végre a K. és a közigazgatási hatóságok, a K. és 
a rendes bíróságok közt fölmerülhető illetékes
ségi összeütközések eseteit — az ilyen esetekben 
dönteni hivatott biróság fölállításáig — a minisz
tertanács intézi el. NAGY EKNÖ. 

Közjegyzői kényszer, igy nevezik a tételes 
jognak azt az intézkedését, mely szerint bizonyos 
jogügyletek csak ugy érvényesek, ha azokat köz
jegyző előtt kötik. 1. Közjegyző (XI. k.). VÁMBÉRY. 

Közlési kötelesség. Minthogy a biztosítási ügy
let megkötésekor a biztosító nem ismeri a bizto
sított személyi vagy dologi viszonyait, a bizto
sított kötelessége, hogy a szerződés megkötése
kor azon körülményeket, melyek fontosságuknál 
fogva a biztosítás elvállalására befolyással lehet
nének, a biztositóval közölje. Ezen u. n. K. meg
szegése, amennyiben fontos körülményre vonat
kozik, a biztosítási kötvény megtámadhatóságát 
vonja maga után. v. 

Közönséges bűntett, ellentéte a politikai bűn
tett. L. Bűntett (IV. k.) ós Politikai bűntettek 
(XIV. k.). 

Közös hadsereg, 1. Osztrák-magyar monár-
kia (XIII. k.). 

Közös számvevőszék, 1. Számvevőszék. 
Központi állampénztár, 1. Állampénztár. 
Központi Értesítő, a m. kir. kereskedelmi mi

nisztérium hivatalos közlönye, melyben a meg
történt cégbejegyzések közzótétetnek. A keres
kedelmi cégjegyzésekben törtónt bejegyzéseknek 
harmadik személyek irányában a K.-ben megje 
lent közzététel napjától van hatálya és pedig 
tokintet nélkül arra, vájjon a bejegyzésről vagy 
a közzétételről tudomással birtak-e vagy sem. 
A megtörtént közzététel nem tudásával senki 
sem mentheti magát. v. 

Központi fűtés, 1. Fűtés (VII. k.). 
Központi honvéd lovasiskola (VII. k.), 1. Hon

véd lovasiskola. 
Központi munkamühely, más néven ipari 

közműhely, a kisipar fejlesztésének hathatós esz
köze, mely nálunk még mindeddig nem volt ké
pes tért foglalni. Az újabban megindult kisipari 
akció egyik eredménye az lesz, hogy 1900. Buda
pesten már talán két ily K. fog a kormány hat
hatós támogatásával megnyílni, egyenkint 60 
műbelylyel, sőt valószínű, hogy egy-két nagyobb 
vidéki városban is fog ugyanakkor ily műhely 
létesülni. A K. egyik faja az u. n. szabad mű
hely, amely egy-egy iparág legfontosabb gépei
vel van berendezve, melyet az iparosok rendesen 
óránkint megállapított díjak ellenében használ
hatnak. Ennek nagy előnye az, hogy nem kell 
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minden iparosnak beszerezni a gépeket s holt tő
két kezelni, hanem az iparosok nagy száma ré
szére egyetlen jól berendezett műhely szolgál. 
Ilyen szabad műhely is van kezdőben vidéken 
s előreláthatólag 1900. már létesül is. SZT. J. 

Központi statisztikai hivatal, 1. Statisztikai 
hivatal. 

Központosított kezelés, a birtokkezelésnek 
az a neme, melynél az egyes gazdaságok vagy 
gazdasági kerületek kezelői (intézők, ispánok) a 
központi igazgatóság rendelkezései szerint tar
toznak eljárni. Az igazgatóság állapítja meg a 
kezelés módját, a termelés irányát, a kezelőtisz
tek pedig csak végrehajtó közegei az igazgatóság 
rendelkezéseinek. A kezelőtiszt csak a reábízott 
vagyonért felelős s azért, hogy az igazgatóság 
rendelkezései pontosan végrehajtassanak, de nem 
felelős a gazdaság jövedelméért. Nagyon termé
szetes, hogy ezen többnyire nehézkes, bürokrati
kus s minden ambíciót megölő rendszernél a ke
zelés eredményei nem szoktak a várakozásnak 
megfelelni, minélfogva kivált belterjesebb viszo
nyok között a rendszert szavatossági rendszer 
(XV. k.) szokta felváltani. V. ö. Hensch, Jószág
berendezés- és kezeléstan (Magyar-Óvár 1895). 

Községi háztartás, a községnek és a községi 
felügyelet alatt álló intézeteknek gazdasági ke
zelése. A magyarországi községek háztartásáról 
intézkedik az 1886. XXII. t.-e. a 109—147. §g-ban. 
A községi vagyon kezelésének módját, ennek fel
tételeit, a közköltségek fedezése után fenmaradó 
jövedelmeknek hovafordítását, esetleg ezeknek 
miként történő felosztását, az egyes polgároknak 
azokból járó haszonilletményeit és az ezekért ne
talán fizetendő díjakat a képviselőtestület és pe
dig, amennyiben a fennálló gyakorlatnak megvál
toztatása cóloztatik, az általa evégre legalább 30 
nap közbevetésével határozatilag előre kitűzendő 
és kihirdetendő közgyűlésben állapítja meg. A K. 
költségvetési előirányzatát a községi elöljáróság, 
illetőleg a tanács terjeszti a közgyűlés elé. B költ
ségvetésnek magában kell foglalnia a községnek 
minden rendes és rendkívüli kiadásait, különösen 
kiemelendők lévén azok a kiadások, melyeknek 
fedezésére a községet törvény kötelezi. A költség
vetésbe a községnek mindazon jövedelmei föl
veendők, amelyek eddig is a községi célokra for
díttattak a megelőző óv pénztári maradványaival 
együtt. Az eképen előterjesztett költségvetési elő
irányzat a következő évre mindenkor előre az 
őszi rendes közgyűlésen vizsgáltatik, illetőleg ál-
lapíttatik meg s a közgyűlést megelőzőleg előre 
kihirdetendő 15 nap alatt közszemlére kitétetik, 
rendezett tanácsú városokban ezenfelül a képv: 
selők között kiosztatik. A közgyűlés a községi 
adófizetők által beadott észrevételeket felolvas
tatni és tárgyalni köteles s ott, ahol számvevőség, 
pénzügyi vagy költségvetési állandó szakosztá
lyok vannak, a számvevőség, illetőleg a szakosz
tály előzetesen mindig meghallgatandó. A kisebb
ség különvéleménye a jegyzőkönyvhöz csatoltatik 
s ez a költségvetéssel, továbbá az egyesek által 
beadott észrevételekkel együtt a törvényhatóság
hoz terjesztendő fel. A törvényhatósági joggal birt 
azon városokra, amelyek az 1876. XX. t.-c. foly
tán rendezett tanácsú városokká alakultak át, va

lamint a volt Királyföldön felevő hót szab. kir. vá
ros s végre a volt 16 szepesi város közül azok, 
amelyek rendezett tanácscsal birnak, a belügy
miniszter közvetlen felügyelete alatt állanak. A 
belügyminiszter, illetőleg a törvényhatóság a 
költségvetést, ha a) a fentebbi feltételeknek meg
felel ; b) ha az összes kiadások a községi vagyon 
jövedelmeiből községi adó nélkül fedeztetnek és 
c) ha a költségvetés ellen panasz nem emeltetett: 
egyszerűen tudomásul veszi s attól a jóváhagyást 
nem tagadhatja meg. Ellenkező esetben attól a 
jóváhagyást általában is megtagadhatja s észre
vételei alapján új költségvetés készítését, illetőleg 
a meglevőnek kiigazítását követelheti, az ezt 
megtagadó község számára az illető évre hivatal
ból állapíthat meg költségvetést; mindkét esetben 
fenn van azonban tartva a községnek felebbezési 
joga, melylyel az eldöntést a belügyminiszter elé 
viheti. A községi elöljáróság felelős a költségve
tés szoros megtartásáért. z.z. 

Községi kölcsönök, azok a hitelügyletek, ame
ly ékkel községek és törvényhatóságok részint ren
des, részint rendkívüli szükségleteik ellátása cél
jából pénzt vesznek fel kölcsön. A magyarországi 
községek és törvényhatóságok kölcsönvételi ügy
leteiről az 1886. XXII. t.-c. 24. ós 165. §-ai in
tézkednek s azt rendelik, hogy a kölcsönvételre 
vonatkozólag a tanács által a községi költségve
tés keretében (1. Községi háztartás) tett előter
jesztés fölött a kópviseiő-testület határoz s e hatá
rozathoz a kis- és nagyközségeknél a törvényha
tóságnak, a törvényhatósági joggal jelenleg is 
biró városoknál, továbbá a törvényhatósági jog
gal birt azon városoknál, amelyek jelenleg ren
dezett tanácscsal vannak ellátva, valamint a volt 
Királyföldön fekvő 7 szab. kir. városnál s végre 
a volt 16 szepesi város közül azoknál, amelyek 
jelenleg rendezett tanácscsal birnak, a belügymi
niszternek jóváhagyása szükséges. Ha azonban a 
törvényhatóság a megyei ügyrend értelmében 
kellő időben felterjesztett határozat után követ
kező első közgyűlésen, vagy a belügyminiszter a 
felfolyamodás beérkezésétől számított 40 nap alatt 
nem nyilatkozik: akkor a község határozata hall
gatagon helybenhagyottnak tekintetik és végre
hajtható, z. z. 

Községi levélhordó, 1. Levélhordó (XI. k.). 
Községi törzskönyv, 1. Helynevek. 
Közszolga, 1. Hordár (IX. k.). 
Köztelek. Az 1830 jun. 11. megalakult Állat

tenyésztő társulat, mely alapszabályai megvál
toztatása mellett 1835 jun. 8. tartott közgyűlésén 
Gazdasági egyesület nevet vett fel és működését 
a mezőgazdaság összes ágaira kiterjesztette, 1832 
máj. 31-iki közgyűlésén elhatározta, hogy Ká
rolyi György gróf 1200 négyszögölre terjedő üllői
úti telkét a rajta levő majorépületekkel megvásá
rolja a célból, hogy a társulat saját helyiséget 
nyerjen, hol gyűléseit megtarthassa. A helyiség 
Széchenyi István gróf indítványára K. nevet ka
pott. A választmány javaslatára 1845 jun. 2. a 
közgyűlés azt határozta, hogy egy nagyobbszertt 
csarnokot kell építeni, mely az összes mezőgazdák 
háza és gyülőhelye s az egyesület közmunkálkodá
sainak központja ós tudományos székhelye legyen. 
Az ünnepélyes alapkőletétel 1847 jun. 6. ment 
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végbe. Építette Hild József, 18-48. adatott át ren
deltetésének, de utóépitkezés még az 1850—51-ik 
évben is előfordult. Az 1870 febr. 13-iki közgyű
lés elhatározta, hogy a K. háromemeletesre épít
tessék ki Linzbauer József építész terve szerint. 
Az építkezés 1872. fejeztetett be. A K. mostani ál
lapotában 841 négyszög öl területet foglal el és 
kerekszámban 240,000 írt tőkeértéket képvisel. L. 
Országos magyar gazdasági egyesület (XIII. k.). — 
A K. című közlönyről a XI. köt.-ben van szó. 

Közti állkapocs, 1. Intermaxilláris csontok 
(IX. k.). 

Közvédő. A királyi tábla előtt tartandó főtár-
gyalásnál a védői teendők ellátására a büntető 
perrendtartás a K.-i intézményt rendszeresíti. K. 
közbenjárásának mindazon esetekben helye van, 
melyekben a vádlottnak külön védője nincs. E 
végből a kir. tábla mindegyik büntetőtanácsának 
heti ülésszakára az ügyvédi kamara havonkint 
előre a szükséghez képest egy vagy több K.-t 
rendel ki. A K. elmaradásának vagy akadályoz
tatásának esetében helyettest a felebbviteli fő-
tárgyalást kitűző, illetőleg vezető tanács rendel 
ki. A K. megbízása kiterjed a kir. Ítélőtáblának 
ugyanama tanácsa előtt, a heti ülésszakban tar
tandó valamennyi főtárgyalásra és az azoknál 
érdekelt mindegyik vádlottra, kivéve azt a vád
lottat, kinek érdekében külön védő jelent meg. 
Ha a K. az iratok tanulmányozásakor arról győ
ződik meg, hogy a vádlottakat vagy egy részö-
ket érdekellentét vagy más ok miatt nem képvi
selheti, köteles más K. vagy külön védő kineve
zése végett jelentést tenni annak az elnöknek, aki 
a főtárgyalást kitűzte. A K. az államkincstárból 
megfelelő díjazásban részesül. v. 

Közvetlen idézés (XI. k.). K.-nek a büntető 
perrendtartás szerint csak öt évet meg nem ha
ladó szabadságvesztés-büntetéssel büntetendő cse
lekmény esetén és csak akkor van helye, ha 1. tet
tenkapás forog fenn vagy 2. ha terhelt az eljárás 
adataival egybehangzó beismerésben van. A K.-t 
indítványozhatja a vádiratban a kir. ügyészség. 
Eredménye, hogy a vádirat ellen kifogások nem 
tehetők s a bíróság kontradiktorius tárgyalás mel
lőzésével hoz határozatot a K. és terhelt letar
tóztatása tárgyában. A végzés ellen csak vádló 
ós sértett használhat felfoíyamodást, a terhelt 
nem, valamint nem tehet illetékességi kifogást a 
K.-t rendelő végzés ellen. A közvetlenül elrendelt 
főtárgyalásra lehető közeli határnap tűzendő s a 
vádirat és végzés az idézőlevéllel együtt kézbesí
tendő, v. 

Közzsinat, 1. Zsinat (XVI. k.). 
Itr., a krajcár rövidítése. 
Kracker János Lukács, festő, 1. Magyar fes

tészet (XII. k.). 
Krailsheim, város, 1. Crailsheim (IV. k.). 
Krajcár és félkrajcár rézváltópénz bevonását 

a m. kir. pénzügyminiszter 1897 máj. 23. kelt 
40,918. sz. rendeletével elrendelte. 

Krajna (XI. k.). Az 1890-iki lakosok közül volt 
mező- és erdőgazdasággal foglalkozó: 358,783 
(71-9%), bányász ós iparos 72,604 (14-5°/0), a ke
reskedés meg forgalom szolgálatában állott46,015 
(9-2%), értelmiséghez tartozott vagy foglalkozás 
nélküli volt 46,015 (9-2°/0)- 1895. született 18,444, 

elhalt 13,666, a házasságkötések száma volt 3572. 
Az aratás eredménye 1896-ban 258,706 hl. búza, 
220. 'í95 hl. rozs, 232,383 hl. árpa, 374,687 hl. zab, 
199,709 hl. köles, 357,025 hl. kukorica, 26,077 hl. 
hüvelyes, 3311. len, 2173 t. kender, 176,152 t. 
burgonya, 133,566 t. takarmányrépa, 101,538 hl. 
bor és 19,678 t. gyümölcs. A bányászat szolgál
tatott 1895-ben 247,052 t. barna szenet, 7384 t. 
vasércet, 86,683 t. kónesőércet, 25 t. óíomércet, 
65 t. cinkércet ós 2441 t. magánórcet, összesen 
1.900,000 frt értékben. Az iskolák: egy teológiai 
intézet, 5 gimnázium, 1 reáliskola, 1 tanító- es 1 
tanítónőképző intézet, 4 kereskedelmi, 19 iparis
kola, 2 mező- és erdőgazdasági iskola, végre 312 
nyilvános és 20 magán népiskola. 1896 óta 11 
képviselőt küld a bécsi birodalmi gyűlésbe és pe
dig 2-t a nagybirtokosság, 3-at a városok ós a 
xaibaclii kereskedelmi kamara, 5-öt a községek és 
1-et az általános választási joggal bírók. V. ö. 
Goll W., Die Karst-Luftforstung in Krain (Lai-
bach 1898); Penck ós Bichter, Die Seen von 
Kárnten, Krain u. Süd-Tirol (Bécs 1896); Badics 
P., Der Adél Krains sth. (Österr. Ungar. Revue 
1897, 22. köt.); u. a., Die kaiserl. Post in Krain 
und ihro Entwicklung (Lsibaeh 1897). Számos ré
gészeti és történeti cikk aLaibachban megjelenő 
Argó folyóiratban (a krajnai nemzeti múzeum 
közlönyében); Dopsch, Die Kártner-Krainer 
Frage und die Territorial-Politik der Habsburger 
(Bécs 1899); Lewec, Die krainischen Land-Hand-
festen (Mitteilungen deslnstitutsf. österr. Gesch. 
1898, 9. köt.). 

Krajova, város, 1. Crajova (IV. k.). 
Krakéler (a holland krakeel szóból) a. m. civa

kodó, veszekedő. 
Kraków, Krakó (XI. k.) lengyel neve. 
Krakúzok, lengyel könnyű lovasság, melyet 

Uminski tábornok szervezett Krakóban 1812. és 
Krakus mitikus lengyel fejedelem nevéről neve
zett el. 1830. a felkelő lengyelek összes újonnan 
alakított lovascsapatait K.-nak nevezték. 

Kral, a kaffereknól és hottentotáknál bizonyos 
számú kunyhóból álló falu neve. 

Králik Lajos, jogtudós, szül. Pesten 1849 okt. 
11-én. Középiskoláit a pesti, besztercebányai és 
pozsonyi evangélikus gimnáziumban, az egyete
met Pesten ós Bécsben végezte. 1874. ügyvéd lett, 
azóta a budapesti ügyvédi kamara tagja. Első iro
dalmi kisérlete Apáthy István csődtörvény-terve
zetének kritikája a Magyar Igazságügyben (1875). 
A kritika folytán Perczel Béla igazságügyminisz
ter meghívta a csődtörvény feletti enquétebe; 
rábízta a fizetésképtelen adósok jogügyleteinek 
csődben és esődön kivüli megtámadásáról szóló 
törvény tervezetének szerkesztését (megjelent a 
Magyar Igazságügyben 1876). 1881. megjelent a 
magyar csődtörvény magyarázata, 1894. második 
kiadásban. Szilágyi Dezső igazságügyminiszter-
sóge alatt részt vett annak magánjogi enquétejei-
ben, különösen a házasságjogiban. Szilágyi Dezső 
megbízta a polgári törvénykönyvnek a szülők és 
gyermekekről szóló részével (1893), mely indoko
lásával meg is jelent az államnyomdában (1894). 
Irt még leginkább processzuális értekezéseket, 
köztük külön lenyomatban megjelent Az eskü a 
polgári perben (1879). •• 

Amely szók a K betűben nincsenek meg, a C-ben keresendők! 
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Kraljevic Marko, 1. Marko Kraljevic (XII k.). 
Krall Jakab, osztrák egyiptológus, szül. Vo-

loscában 1857. Bécsben végezte tanulmányait és 
azután a bécsi egyetemen magántanár lett, jelen
leg u. o. az egyiptológia rendes tanára. Munkái: 
Die Komposition u. Schicksale des Manethoisehen 
Geschiehtswerkes (1879); Tacitus und derOrient 
(L, 1879); Studien zur Geschichte des altén Egyp-
tens (1891-90,4. rósz); Die etruskisohon Mumien-
binden des Agramer National-Museums (1892) ; 
Koptische Texte, I. (Corpus Papyrorum Raineri, 
Rainer főherceg gyűjteményének 2. kötete, 1895); 
Demotiscbe Lesestücke (1897); Beltráge zur Ge
schichte der Blemyer und Nubier (1898); Grund-
riss der altorientalischen Geschichte I. (Bécs 
1899). M.L. 

Kramaf (ejtsd: kramars) Károly, cseh politikus, 
szül. Hochstadtban (Csehország) 1860 dec. 27-ón. 
Berlinben, Strassburgban és Prágában végezte 
jogi tanulmányait és azután (1891) a Cas megin
dításával a hírlapírói pályára lépett, amelyei az 
if ju-cseh párt elveit hangoztatta, amint a biro
dalmi gyűlésen is az if ju-csehek egyik vezérférfia
ként szerepelt. 1897. a szláv klerikális többség őt 
a birodalmi gyűlés második, majd első alelnökóvó 
választotta, mely állásban a Badeni-kormány-
nyal s a többséggel megbeszélt titkos terv sze
rint a Lex Eaikenhayn keresztülvitelében csellel 
és erőszakkal közreműködött. Ezzel azonban oly 
gyűlöletessé tette magát a német ellenzék előtt, 
hogy a következő ülésszakban többé nem vá
lasztották meg; sőt a németek egyideig beszólni 
sem engedték a gyűlésen. 1899. federalisztikus 
és szláv irányzatú cikket tett közzé a Revue de 
Paris-ban, melyért nemcsak az osztrák német 
sajtó, hanem a berlini félhivatalos Post is meg
támadta, amennyiben a cikk éle a hármas szö
vetség ellen irányult. M. L. 

Krámer Róbert, svéd költő, szül. Stockh ;lm-
ban 1825 febr. 6. Tanulmányait Upsalában vé
gezte, 1844. a hadseregbe lépett és 1865. elhagyta 
a katonai szolgálatot. Diamanter i stenkol, resa 
i England och Skotland (Gyémántok a kőszénben, 
utazás Anglia és Skóciában, 1857) című művével, 
amelyben a svéd nyelv formait alkalmazta, nagy 
vitát idézett elő, melyek ellen több cikkben (ösz-
szegyüjtve Svenska sprákfrágan, 1858) védeke
zik. Művei: Tvá resor i Spanien (Két utazás Spa
nyolországban, 1861); Envinteri Orienten (1866). 
Irt egy alapvető svét' versmértéket (Svenk met-
rik, 1874-93, 2 füzet). 

Krampusz, 1. Luca (XI. k.). 
Krancz József (vasvári), nyűg. miniszteri ta

nácsos, szül. Kőszegen (Vas) 1828 okt. 14. A kö
zépiskolát Kőszegen ós Szombathelyen, a jogaka
démiai tanfolyamot Győrön végezte. Részt vett 
az 1848—49-iki szabadságharcban mint honvéd. 
Világosnál hadi fogságba került. Szept. 3-án a 
48. sz. cs. kir. gyalogezredbe sorozták be, honnan 
1851 nov. bocsátották szabadon. 1853 ápr. végéig 
ügyvédi irodában dolgozott, mikor közhivatali 
szolgálatba lépett az akkori vasvármegyei ható
ságnál, eleinte mint napidíjas fogalmazó, 1854-től 
egy évig mint szolgabírói hivatali irnok. 1855. 
kinevezték a szombathelyi szolgabírói hivatalnoz 
tollnoknak. 1857. letette az akkor előírva volt 

Amely szók a K betűben nincs 

politikai szó- és írásbeli gyakorlati vizsgát s 
1859 febr. 22. helytartósági fogalmazónak, 1860. 
kőszegi szolgabírói segédnek nevezték ki. 1861 
nov. Vas vármegye főispánja első aljegyzőül, egy 
év múlva vármegyei főjegyzőül alkalmazta, 1864 
szept. 16. m. kir. helytartótanácsi titkárrá nevez
tetvén ki, e minőségben működött a nevezett kor
mányszék feloszlatásáig. 1867. szolgálattételre a 
belügyminisztériumba osztották be, hol 1867. tit
kár, 1872. osztálytanácsos lett. 1886. megkapta a 
miniszteri tanácsosi cimet és jelleget. 1889. való
ságos miniszteri tanácsossá lépett elő. A belügy
minisztériumban fennálló gyámügyi osztályt fel
állításától (1872 jan.—1897 ápr.) vezette ; közre
működött ama munkálatokban, melyek a gyám
sági és gondnoksági ügyekről szóló 1877 XX. 
t.-cikknek alkotását és az árvaszéki ügyrendnek 
az említett törvény 197. §-ában elrendelt kibocsá
tását eredményezték. 1890. irta az árvaügyokról 
szóló emlékiratát az 1877. XX. t.-cikknek módo
sításáról és kiegészítéséről szóló törvényjavaslat 
és indokolás tervezetével együtt. Hosszú hivatali 
pályáján számos kitüntetés érte. 1882 ápr. 15-én 
megkapta a III. oszt. vaskorona-rendet, 1894. a 
magyar nemességet «vasvári» előnévvel, 1897 
ápr. 19. nyugalmaztatása alkalmából, a Szent-
István-rend kiskeresztjét, 1898 aug. 18. pedig a 
Diszérem negyven évi hü közszolgálatokért c. 
érmet. 

Krane, ó-kori város, 1. Argosztoli (II. k.). 
Kraniometria (gör.) a. m. koponyamérés. 
Kranjcevic (ejtsd :knmjcsevics)SzűvioStra)iimir, 

horvát költő, szül. Zenggben 1865 febr. 17., hol a 
gimnáziumi tanfolyamot elvégezvén, teológiát 
hallgatott. A püspök 1883. Rómába küldötte a 
Collegium Germanioumba teológiai tanulmányai 
folytatására, de 1884. kilépett a papnevelőből 
és Strossmayer és Racki segítségével Zágrábban 
folytatta tanulmányait, mint polgári iskolai ta
nárjelölt. 1886. letette a tanári vizsgálatot és a 
mosztári polgári iskolánál tanárkodott; most a 
horvátországi közoktatásügyi osztály vezetője. 
Már mint gimnáziumi tanuló verselt. Első költe
ménye 1883. jelent meg a Hrvatska Vila-ban 
(Horvát tündér). Szerelmi költeményei e cím alatt 
Ja pregaram (Parázsként égek) a spalatói Nada 
(Remény) o. folyóiratban jelentek meg (1883). 
Rómából 1884. küldött költeményeket a Sloboda 
(Szabadság), Zvonimir bécsi almanachba (ütpu-
steni vojnik, Az obsitos katona ; íz samostana, A 
zárdából) ós a Vijenac-ba (Noé na Foru, Éjjel a 
Forumon; Kolo srece, A szerencse kereke). 1885. 
kiadta Bugarkinje (Elégiák) c. verskötetét. Azóta 
sok költeménye jelent meg, melyek közül kiemel
hetők : Ideali (Ideálok,1890); Astrea. Pamet i sreca 
(Ész ós szerencse); Smrti (A halálhoz); Stara slika 
(Régi kep, 1891). MARS. 

Krantz, 1. Gyula, francia tengernagy és volt 
tengerészeti miniszter, szül. Archesban 1821 dec. 
29-én. 1837. lépett tengerészeti szolgálatba és 
1861. naszádparancsnok, 1867. pedig sorhajóka
pitány lett. Paris megszállása alatt (1870—71) 
az Ivry melletti fórt parancsnoka volt, 1871 febr. 
ellentengernagygyá s 1873. a keletázsiai hajóraj 
parancsnokává és Kokhinkhina kormányzójává 
nevezték ki. 1877. altengernagy s a tengerész

ének me£, a C-ben keresendők I 
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törzskar főnöke végre 1888. tengerészeti minisz
ter lett. Tárcáját megtartotta Ploquet, valamint 
Tirard kabinetjében is. Müvei: Éléments de la 
théorie du navire (1852) és Considérations sur 
les roulis des batiments (1867). v. s. 

2. K. Kamill, francia politikus és miniszter, 
szül. Dinozeban (Vosges dóp.) 1848 aug. 24. A pá
risi műegyetemen végezte tanulmányait s azután 
a mérnöki pályára lépett, melyet 1870. a katonai
val cserélt fel. Belépett ugyanis tüzérhadnagynak 
8 a poroszok ellen küzdött. A háború után Paris
ban telepedett le és mint tanár működött a tech
nikán. Azután a chicagói világkiállításon képvi
selte Franciaországot biztos minőségében. 1891. 
és újabban Epinalban képviselőnek választották, 
1897-ben pedig a kamara alelnökévé lett. 1898 
okt. 30. a Méline-kabinetben a közmunkák tár
cáját kapta, mig Freycinet váratlan visszalé
pése után a Dreyfus-pör revízió okozta válságos 
napokban (1899 máj. 5.) a hadügyi tárcát vállalta 
magára, mely állásban elődjének több rendeletét 
hatályon kivül helyezte. 1899 jun. az egész ka
binettel visszalépett s aWaldeck-Rousseau-ininisz-
tériumban nem kapott tárcát. Gallifet tábornok 
lett utóda. M. L. 

Kranz (Cranz), falu és látogatott tengeri fürdő. 
Königsberg porosz kerület Pischhausen járásá
ban, a Keleti-tenger partján, vasúttal, evangéli
kus templommal, lazac-és félszegúszó-halászattal 
és füstöléssel, 1800 lak. 

Krao, földszoros, 1. Kra (XI. k.). 
Krasnohorska Eliz, cseh költőnő, szül. Prá

gában 18-17 nov. 18. A Zenské Listy-t (Xők lapja) 
szerkeszti. Költométiyei: Z májé ziti (Az élet ta-
vaszából,1870); Ze Sumavy (A Cseherdőből,1873); 
l'evec volnosti (A szabadság dalnoka, drámai köl
temény, 1874); Vlastovicky (A fecskék, idill, 1884). 
I rt továbbá víg elbeszéléseket, több irodalomtör
ténelmi értekezést és ó fordította le cseh nyelvre 
teljesen Mickiewicz Pan Tadeus-át (1883). 

Krassó-Szörény (XI. k.) vármegye területe a 
Legújabb adatok szerint 9750 km2, lakóinak szá

mát (t898) 427,600 lélekre 
becsülik. A legújabb köz
igazgatási beosztás sze
rint van benne 2 rende
zett tan. város, 14 nagy-
és 347 kisközség. A szol
gabírói járások száma 14, 
a körjegyzőségeké 89. 
Puszta, telep és major 
van 76. A vármegye terü
letén van 11 kórház 170 

ágygyal; egész területén működik 63 orvos, 116 
oki. bába ós44g.yógyszerész.Van 289'2km. állami 
és 1158-7 km. törvényhatósági út, utóbbiak közül 
azonban 49'4 km. kiépítetlen. A vasúti vonalak 
hossza 235'7 km., a vasúti állomások száma 32. 
Van 73 posta- és 64 táviróhivatal, továbbá 11 táv
beszélő-hivatal 111. állomás. A vármegye területén 
fennáll 5 bank, 11 takarékpénztár s 14 szövetkezet, 
összesen 2.308,900 frt tőkével. Az összes taninté
zetek száma 461, köztük 1 hittani intézet, 1 gim
názium, 10 különféle szakiskola, 1 tanítóképző in
tézet, 438 népiskola és 10 kisdedóvó. Mindezen 
intézeteket öszszesen 49,542 tanuló látogatta. 

Krasznaja gorka, az oroszok leánynéző tava
szi ünnepe, melyet húsvét utáni vasárnapon a 
szabadban ünnepelnek. Az ünnepen leányok és 
legények szüleikkel jelennek meg, hogy játék és 
tánc mellett, dáridó közben megismerkedjenek. 

Krasznisora, kisközség Máramaros vármegye 
taracvizi j.-ban, (i89i) 587 lak. Említésre méltó 
temploma, melynek falait Roskovics Ignác festő
művész képei díszítik. 

Krasznojarszk, orosz-szibériai város, (1897) 
26,600 lak. 

Krasznovodszk, az orosz-középázsiai transz-
kaszpi tartomány megerősített főhelye, a Kaspi-
tenger Balchan-öblónek északi partján, az É. sz. 
40° alatti félszigeten. 1869. alapították és ma a 
helyörségen kivül körülbelül 400 lakosa van. Az 
ivóvizet a tenger vizének desztillálásával nyerik. 
A lakosság halászattal, só- és szénbányászattal 
foglalkozik, de a meglevő naftaforrásokat nem 
aknázza ki. 

Krause, 1. Aurél és Artúr, német utazó test
vérpár, szül. Sclrwetz melletti Polniscb-Konopath-
lian az első 1848 dec. 30., a második 1851 jan. 
25. Berlinben a természettudományokat hallgat
ták, 1881—82-ig a brémai földrajzi társaság meg
bízásából a Bering-szoros ós É.-Amerika észak
nyugati partvidéke kikutatására indultak, amiről 
a Deutsche geographische Blátter 4. és 5. kö
tetében számoltak be. K Aurél irta: Die Tlinkit-
indianer (Jena 1885). 

2. K. Pál Gyöt yy Kristóf, a porosz képviselőház 
alelnöke, szül. Karíowóban (Nyugat-Poroszország) 
1852 ápr. 4. Lipcsében, Heidelbergában és Berlin
ben a jogot végezte és 1877. doktori oklevelet 
nyert. Eleintén állami igazságügyi szolgálatba 
lépett és Insterburgban, később Königsbergben 
alügyész lett, de 1880. Berlinben ügyvédi irodát 
nyitott és 1887. közjegyző lett. 1888 óta tagja a 
képviselőháznak, hol 1895. második alelnökké vá
lasztották. 

Krauss Károly báró, osztrák politikus, szül. 
1834 dec. 12. Jogot végzett s azután a külügyi, 
majd a közös pénzügyi minisztériumban szolgált. 
Utóbbi állásában (1878 óta) a boszniai szakosz
tályt vezette. Később osztrák-magyar főkonzul 
lett Varsóban és utoljára Velencében működött 
hasonló minőségben. 1898. nyugdíjazták. 1899 
szept. 21. kinevezték az urak házának tagjává. 

Krausz Gusztáv, zenepedagógus, szül. Pesten 
1858. Gimnáziális tanulmányainak végeztével a 
nemzeti zenedébe lépett, azután az országos zene
akadémiában folytatta tanulmányait, hol Volk-
mann R., Ábrányi K., Gobbi H. és Nikolics 8. 
voltak a tanárai. A budapesti zenekedvelők egye
sületében, a Ludovika-akadómiában s az állami 
felsőbb leányiskolában mint zongora-, énektanár 
s karnagy nagy tevékenységet fejtett ki. A Lu-
dovika-akadémia kiadásában megjelent Karének
tana (3 köt.). 1896. mint a Ganz-gyár dalkarának 
karnagya, a király elismerését is kinyerte a vér
mezőn tartott katonai ünnep alkalmával. 1898 
okt.-ben Reform-zeneiskola címen önálló zenein
tézetet nyitott, mely a zene minden ágára kiter
jed. Az 1898. aradi országos dalversenyen az ő 
Ganz-gyári egyesületét érte az a kitüntetés,hogy az 
első díjat nyerte el a jury egyhangú Ítéletével. 

A Pallos nagy Lexikona. XVIII. leüt. S 

Krassó-Szörény vármegye 
címere. 
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1897. a budapesti ref. teológiai akadémia és fő
gimnázium énektanárául választották. Á. K. 

Kraxelhuber Tóbiás, a Borsszem 3 ankó ala kja, 
Tóth Kálmán egykor annyira népszerű, Bolond 
Miska-beli Kipfelhauser Adolfjának mása. 

Kray, község Düsseldorf porosz kerületben, 
Essen közelében, vasút mellett, (i895) 4942 lak., 
kőszénbányával és téglagyárral. 

Krcsmárik János- újabb müve : A török jog
rendszer s igazságszolgáltatás (I. A bűncselek
mény s következményei, Budapest 1899). 

Krebo, néger törzs, 1. Glebo. 
Krefeld, porosz város, (i«>r>) 107,245 lak. Újab

ban nyitották meg az uj Vilmos császár-muzeumot. 
Kremencsug. orosz város, íis<>7) 58,648 lak. 
Krementz Fülöp, leölni érsek, megh. Kölnben 

1899 máj. 6. 
Krems, alsó-ausztriai kerületi kapitányság, az 

1896-iki megesonktttatása óta 1151 km2 területű, 
(18M) 84,1-29 lak. 

Kremser Ede, osztrák zeneszerző, szül. Bécs
ijén 1838 ápr. 10. A híres bécsi férfl-énekegyesület-
nek 1869 óta karnagya; számos dalt, karéneket, 
zenekari müvet irt; 3 operetté és Der Sebeim 
von Bergen c. dalmű szerzője. 

Krenner József Sándor újabb művei: Lm •andit. 
új thallium-ásvány ,Allcharról, Makedoniábam 
(Math. és Term.-tud. Ért. 1895); Jodeit-kövek Bir-
máből: 1- Jodeit: 2. Széchenyiit (Széchenyi Béla 
gróf keletázsiai útjának tudományos eredménye, 
III. köt. 6. szakasz). 

Krepuska Géza, fülorvos, szül. Pesten 1861 
szept. 5. Elemi és középiskoláit a budapesti evang. 
iskolában végezte. Orvosi kikópeztetését a buda
pesti egyetemen nyerte; egyetemes orvostudori 
oklevelét 1888 jan. 14. kapta. A budapesti egye
temen a boncolás- és fejlődéstani tanszéknél Mi-
halkovits tanár vezetése mellett két évig tanár
segéd volt, ahol már ez időben kedvvel foglal
kozott a halló szerv finomabb boncolástanával. 
Fülorvosi szakismereteit részint itthon, részint 
külföldön szerezte. A fővárosban megtelepedvén. 
1889 óta kizárólag a fUlgyógyászattal foglalkozik, 
a budapesti tud.-egyetemen a fülgyógyászat m.-ta-
nára, a Szent-János-kórház rendelő orvosa, az 
igazságügyi orvosi tanács tagja. Több rendbeli 
f Ulgyógyászati közleményt irt, ezek közül A. halló-
szerv gUozibrőmája címűt a Balassa-féle juta-
lomdíjjal tüntették ki. E Lexikonnak is munka
társa. 

Krestovics Gábor (Gavril pasa), volt keletru-
móliai kormányzó, megh. Konstantinápolyban 
1898 nov. 28. 

Kresz Géza, a budapesti önkéntes mentő-egye
sület igazgatója, nyűg. fővárosi kerületi és illetve 
tiszti orvos, szül. Pesten 1846 aug. 30-án. Ő 
alapította meg Budapesten a Mundy J. dr. báró 
szerint a külföldön is mintaszerűnek elismert 
mentő-egyesületet. Mint szakíró több kisebb-na
gyobb művet irt főképen a közegészségi ártal
makról, a kanyaróról, vörhenyröl, koleráról, a 
tejről, a mentésről, a baleseteknél szükséges első 
segítségről, az első segélyről a gyermekszollá ha n ; 
mi a teendő fertőző baj esetén az orvos megérkez
téig: az ojtó és nyirktermelő állomásról stb. Igaz
gatói állásából kifolyólag rendezte az elmebetegek 

Amely szók a K betűiben nincs 

szállítását, a részegek és epileptikusok kezelését; 
a, mentő-intézeteknek és az első segítség tanítá
sának a vidéken rendezése céljából országos szö
vetség alakítását tervezte és az első segítségnek 
az iskolákban tanítását javasolta; nagyobb vá
rosokban mentő-intézmények felállítását szorgal
mazta szóval és írásban. Kendezte a betegszállí
tást a fővárosban. Müve: Az első segély rögtöni 
baleseteknél a gyermékszóbában az orvos meg* 
érkeztéig (Budapest 1899). A Ferénc-József-rend 
lovagja, királyi tanácsos. 

K r é t a (XI. k.). Az 1887-iki népszámlálás sze
rint a 8694 km2 területű szigetnek 294,192 la 
kosa volt; ezek az ö kerületben (liva) a követ
kezőképen oszlottak meg: 1. KaneánakKidoniaj 
Kisszamo ós Szelino járásaiban 1086 községbea 
65,787; 2. Kandiának Pediada, Monofaszti, Ma-
levizi és Pirgolica vagyis Kenuria járásaiban 334 
községben 93,119; 3. Betimának Retimo, Milopói 
tamosz és Amara járásaiban 232 községében 
1-9,091; 4. Lasszitinek Ili rabella, Hierapetraj 
Szetia és Viano járásaiban 129 községben 53.77 í; 
végre 5. Szfákiándk Apokorona, Szfakia és HÉ 
giovaszili járásaiban 109 községben 32.421. lak. 
van. Az összes lakosságból 204,781 gör. kel., 
88,487 mobammedánus, 646 izraelita, 254 r. Unt.. 
17protest. és 7 örmény kai. vallású. Az oktatásügy 
szolgálatában állott 306 görög iskola (köztük 
4 középiskola) 15,790 tanítványnyal, 173 mohaid 
medánus 6026 növendékkel, 4 katolikus 311 es 
1 izraelita 16 tanítványnyal. Egy gör. kel. érsek 
van Kandiában, egy kat. püspök ugyanott és egi 
főrabbi Kaneában ; a, gör. kel. vallás szolgálatá
ban áll azonkívül 6 püspök. A férfilakosság közül 
volt 46,428 foglalkozás nélküli, 40,795 földmívelí 
paraszt, 13,939 iskolás liu, 9908 iparos. 7169 pász
tor, 6475 mesterember, 3814 kereskedő. 2822 
földbirtokos, 1183 hajós, 846 pap. — zud 

Története. A sziget keresztény és mobamme-
dán lakói közötti gyűlölség, a török kormány 
félszeg intézkedései s a török közigazgatás rom
lottsága 1896 elején újabb felkelésre vezettek. A 
keresztény lakosság különösen azért volt elégü
letlen, mert a szultán az 1878. Halepában kötött 
szerződóst megszegvén, a K.-i nemzetgyűlés ki
váltságait s az alkotmányt megnyirbálta. Göröa 
ország, mely évtizedek óta vágyódott a sziget 
birtokára, nem késett fegyvereket és önkéntesei 
ket küldeni és így már febr. véres összeütközé
sek voltak keresztények és törökök között: a 
pártok Karatheodori főkormányzó igyekezete da
cára őrjöngök módjára irtották egymást. A na
gyobb városokban a törökök voltak előnyben, 
ellenben a nyilt vidéken s különösen a hegyek 
között a görögök. A nagyhatalmak elvégre megj 
sokalták a vérengzést és jul. 4. arra szólították 
fel az athéni kormányt, igyekezzék a felkelőket 
a kilátásba helyezett reformok elfogadására rá
beszélni s a vérontásnak véget vetni. Azonban a 
felkelés élén álló bizottság már nem volt a hely
zet ura s a mészárlás tovább folyt. Most Ausztria-
Magyarország tett indítványt: helyezzék a szige
tet teljesen zárlat alá, hogy a felkelők kívülről se
gélyt ne nyerhessenek. Ezt az indítványt megint 
Anglia vetette el. Az új, keresztény hitű főkor
mányzó, Berovics György által egybehívott nem] 
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zetgyülós sem hozta meg a békét. Elvégre hát a 
.szultán (aug. 26.) engedett a nagyhatalmak kö
veteléseinek és a következő reformokat helyezte 
kilátásba : a sziget élére a nagyhatalmak hozzá
járulásával keresztény főkormányzót fog kine
vezni 5—5 évre, aki a krétai nemzetgyűlés által 
hozandó törvényekkel szemben veto-jogával él
het ; a török csapatok megmaradnak eddigi állo
másaikban, csakhogy a tisztikar kétharmada ezen 
túl keresztényekből fog állani; a beviteli vám 
felét a sziget szükségleteire fogják fordítani; az 
igazságszolgáltatást s a rendőrséget európai szak-
fértiak tanácsa szerint át fogják alakítani, a nagy
hatalmak pedig elvállalják e reformok keresz
tülviteleért a kezességet. A K.-i nemzetgyűlés 
1896 szept. 3. ezeket helyesléssel tudomással 
vette s ezzel a felkelés látszólag be volt fejezve. 

Ámde a török bürokrácia tehetetlensége, rossz-
akarata meg tunyasága módját lelte annak, hogy 
e reformok idejekorán életbe ne lépjenek, ennek 
pedig újabb felkelés lett a következménye (1897 
jan.). A vérengzések megújultak s az egész sziget 
lángba borult, Görögország pedig most már nyíl
tan K. annexióját irta zászlójára. Febr. 15. Vasz-
szosz görög ezredes 2000 emberrel Platania mel
lett kikötvén, csatlakozásra hívta fel a sziget ke
resztényeit s György király nevében birtokába 
vette a szigetet, mire Berovics főkormányzó, te
hetetlenségre látván magát kárhoztatva., a szige
tetotthagyta. A nagyhatalmak erélyesen tilta
koztak Görögországnak a nemzetközi jogba üt
köző eljárása ellen s a sziget partjaira hadi hajli
kat s megszálló csapatokat küldöttek.Olaszország 
23, Anglia 19, Oroszország 9, Ausztria-Magyar
ország 8, Franciaország 7, Németország pedig 1 
hajót indított útnak, a megszálló csapatok lét
száma pedig hatalmankint 600—650 emberben 
állapíttatott meg. Németország nem küldött csa
patokat; az osztrák csapatokat Gusek ezredes 
vezényelte, aki 1897 niárc. 27. a Szuda-öbölben 
partra szállott, inig hadi hajóink élén Hinke el
lentengernagy állott. 

E nemzetközi hadi erőnek súlyos feladattal 
kellett megbirkóznia: le kellett fegyvereznie a 
lakosságot, a vérengzéseknek véget vetnie, a 
görög önkénteseket pedig távozásra kellett bír
nia. Midőn a görög kormány csapatjait vissza
hívni vonakodott, a nagyhatalmak a szigetet 
tnárc. 21. zárlat alá helyezték és a hajóhadat 
szaporították. Lassacskán lecsendesedtek a ke
délyek s a görög-török háború lefolyása, illetőleg 
Görögország lealázásáuak hire a szigetbeli görö
gök harci kedvét is lelohasztá. Ezek a tapaszta
lások arra bírták Ausztria-Magyarországot (1898 
ápr.), szintúgy Németországot, hogy hadi hajóit 
visszahívja. Anglia, Franciaország, Itália s Orosz
ország ellenben továbbra is kitartottak s mintegy 
22,000 emberrel tartották a szigetet megszállva; 
egyúttal azonban azt követelték a szultántól, 
hogy György görög herceget nevezze ki főkor
mányzó vá, egyébiránt pedig autonómiát hirdes
sen. Hosszadalmas alkudozások folytak, de meg
egyezés nem jött létre. A szultán Dsevad pasat 
bízta meg a fókormányzósággal. akivel azonban 
a felkelők még szóba sem álltak. Midőn az ango
lok (1898 szept.) a városokban összeszorult, vég-
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Ínségre jutott törököktől a tized beszolgáltatását 
sürgették, a kétségbeeső muzulmánok fegyvert 
ragadván, az angol alkonzult és 600 keresztényt 
felkoncoltak. A nagyhatalmak a fajgyűlöletnek 
ezen újabb kitörését arra használták fel, hogy a 
legerélyesebb hangon szólítsák fel a portát a tö
rök csapatok visszahívására s azzal fenyegették 
a szultánt, hogy vonakodás esetében nem törőd
nek többé a török fenhatóság fentartásával. Erre 
a, meghökkent szultán engedett és csapatainak 
zömét visszahívta, mire nov. 3. a négy nagyha
talom csapatjai szállották meg Kanea bástyáit. 
A nagyhatalmak most régibb előterjesztésüket is 
megújították, melynek értelmében György görög 
herceg bizassék meg a sziget pacifikálásával. A 
szultán ebben is engedett sigy György hercegdec. 
22. kikötött K.-n és átvette (a szultán fenhatóságá-
nak hallgatag elismerése mellett) a sziget kor
mányzását. Tövises feladatba fogott és ezerféle 
akadálylyal kellett szembeszállnia. Sok koldus
botra jutott török család nem bízván Ígéretében, 
inkább otthagyta a szigetet s Kis-Ázsiába költö
zött. Vógre(1899febr.)egybegyültanemzetgyülés, 
mely az új alkotmányt meg vitatta.Ezen alkotmány 
Lényegesebb pontjai: 1. K. ezentúl is a török csá
szárságnak egyik részét képezi sa szultán fenha-
tósága alatt áll; 2. a sziget közigazgatását Kelet-
Rumólia példájára fogják átalakítani; 3. a sziget 
kormányzásának élére egy keresztény hitű fő
kormányzó áll, akit a szultán a nagyhatalmak
kal egyetértve, egyelőre 5 évre fog kinevezni. 
E kormányzó hatalma jóformán fejedelmi; övé a 
kinevezési jog s veto-joggal is rendelkezik. Évi 
fizetése 200,000 frank; 5. a szigeten levő török 
örséget fokozatosan vissza fogják hívni; 5. a tör
vényhozó hatalmat a nemzetgyűlés gyakorolja, 
melyet maga a lakosság választ meg. A lakos
ság általános szavazati joggal bir, 40 éven felüli 
polgár kettős szavazattal rendelkezik. A hozott 
törvények a kormányzó szentesítésére szorulnak. 
A követek száma 70, személyük a nemzetgyűlés 
tartama alatt sérthetetlen; napidíjuk 10 frank; 
6. a kormányzó hatalmában áll, a kikerülhetet
len állami kiadások fedezésére 6 milliós kölcsönt 
fölvenni; 7. a sziget összes közvetlen és közve
tett jövedelmeit a sziget szükségleteire fogják 
fordítani; 8. K. a szultánnak évi adót fog fizetni, 
melynek magasságát majd később fogják meg
állapítani. Á nemzetgyűlés rövid tanácskozás 
után 1899 ápr. az új alkotmányt elfogadta s ezzel 
György herceg megkezdhette kormányzói pályá
ját. A mohammedánus lakosság kivándorlása 
azonban most sem szűnt meg, ámbátor György 
herceg máj. 21. kelt proklamációjában arra hívta 
fel a keresztényeket, hogy a törökök iránt jóindu
lattal viseltessenek. Sok bajt okozott a pénzügyi 
válság is, amennyiben a megszavazott 9 millió 
nem volt elegendő a tönkrement gazdák kielégí
tésére. György herceg (máj.) újból 2.500.000 frank 
előleget kért a nemzetgyűlés által kötendő 
újabb kölcsön fejében, mely összeget a szigeten 
visszamaradt törökök letelepítésére akarja for
dítani. 

Irodalom, Tunia von Waldkampf, Kréta und die neueste 
Phase dei orientalischeu Frage, Lipcse 1897: Bothmer, 
Kréta in Vergangenheit und Gcgonwart, 1898; Castonnet 
des Fosses, La Crete et l'hellénisme, Paris 1897; Laroche, 
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hu Crete ancienne et moderné, u. o. 1898; Bérard, Les 
affaires de Créte, u. o. 1899: Botomer H., Kréta in Ver-
gangenheit und Zukunft, Lipcse 1898; Berecz Antal. K., 
Budapest 1897. M. L. 

Krétai kömény, 1. Magtaréj (XI. k.). 
Krétapapiros (glacé-pápiros), enyves krétával, 

vagy kréta és ólomfehérkeverekkel bevont papi
ros, amelyből névjegyeket készítenek. Egyik faját 
indikátor-papiros-víak használják. Készítésmódja 
abban áll, hogy a papiros egyik oldalát, avagy 
mindkét oldalát iszapolt krétával ledörzsölik vagy 
mésztejjel bevonják s fényesítik. Az ily módon 
kezelt papiroson az ón- s ólomötvözetbül álló tü 
oly tartós nyomokat fest, hogy ezeket kigummizni 
sem lehet. 

Kretschmer Ödön, német zeneszerző, szül. a 
szász Ostritzban 1830 aug. 31. Drezdában 1854. 
orgonás lett; számos egyesület karnagya volt. 
Nyert pályadíjakat, igy 1868. egy misével a brüsz-
szeli nemzetközi pályázaton. Számos nagyobb kar
éneke van zenekari kísérettel. Operái: Die Fol-
kunger (Drezda 1874); Heinrieh der Löwe (saját 
szövegére, Lipcse 1877); Der Flüchtling (1881); 
Schön Rothraut (Drezda 1891). K—T. 

Kreuzburg, porosz város, (1895) 8750 lak. 
l í r euzer (ném.) a. m. krajcár; továbbá cir

káló hajó (IV. k.). 
Krcuzzcituug, 1. NeuePreussische Zeitung. 
Krezilit, a franciák által használt trinitrokre-

zolból álló robbanó szer; erősebb hatása van, 
mint a melinitnek. 

Krezilmész, 1. Krezolok (XI. k.). 
Krezilsav, 1. Krezolok (XI. k.). 
Kri, indus törzs, 1. Cree (IV. k.). 
K'ri (aram), másként kéri (1. o., X. k.). 
Kribi, Kamerun német-afrikai gyarmat ugy a n-

ily nevű kerületének (amely a gyarmatnak a Sze-
langától D-re fekvő részét foglalja magában) több 
faluból álló székhelye a K.-patak jobb partján, a 
tenger mellett, kat. hittérítőállomással, iskolával 
(180 flu és 40 leány), terjedelmes kávéültetvé
nyekkel; a benszülötteken kívül 16 német ós egy 
angol lak. 

Krieghammer Edmund közös hadügyminisz
ter 1896 aug. 18. a Lipót-rend, 1898 nov. 30. a 
Szont-István-rend nagykeresztjét kapta; 1899 
jul. 27. pedig ötven évi szolgálatának évfordulati 
ünnepén ő felsége sajátkezű levélben legmele
gebb köszönetét fejezte ki, s egyúttal az örökös 
osztrák bárói rangot adományozta neki. 

Kriens, falu Luzern svájci kantonban és ke
rületben, 491 m.-nyire a tenger színe fölött, a Pi
látus északi tövénél, Luzernbe vezető lóvasútiak 
gépgyárakkal, harangöntéssel, selyemszövéssel, 
tésztagyárral, 1513 lak. Közelében van egy vas-
és rézhámor, délre Schauensee kastély szép ki
látással, délnyugatra Herrgottswald, fürdő- és 
búcsujáróhely (854 m.) és Éigenthal klimatikus 
gyógyhely (1000m.); nyugatra a Sonuenberg (780) 
gyógyító intézettel és az elzüllött gyermekek me
nedékházával, melyet a svájci közhasznú társa
ság alapított. 

Kriminológia (gör.-lat., a bűncselekmény tana), 
a büntetendő cselekmények tényleges alakzatai
val és okaival foglalkozó tudomány, mely a bün
tetendő cselekményeket a természetrajzi mód
szerrel elemzi. A K.-ban megkülönböztethetünk 

büntető embertant (v. antropológiát) és büntető 
társadalomtant. Az előbbi a büntetendő cselek
ménynyel, mint az egyéni élet jelenségével foglal
kozik, a bűnözési hajlamot (penchant au crime) 
egyéni feltételezettségében vizsgálja (I. Antro
pológiai wkola), az utóbbi a bűncselekménye
ket, mint a társadalmi élet eredményét veszi 
szemügyre. A K.-nak ez utóbbi szociologikus 
iránya a környezet befolyására helyezi a fő
súlyt s első kiválóbb müvelője Quetelet, majd 
Tarde és Prins volt. A bűntettesek szaporodását 
korunkban a kriminálszociologia a nagy városok 
fejlődésével hozza kapcsolatba, mely a vidék 
népességét a városokban zsúfolja össze s oly pro
letariátust hoz létre, mely termő talaja a csa
vargás és kriminalitásnak. A gazdasági ellenté
tek, a nyomor, a túlfokozott érzékiség, a pazar
lás, a fukarság megannyi tényezői a bűnözésnek. 
Ehhez képest a szociologikus irány első sorban 
a bűn társadalmi megelőzését teszi feladatává, 
ellentétben az antropológiai iskolával (1. o.), 
mely a született bűntettesek kiküszöbölését te
kinti a társadalmi védelem egyik fő eszközéül. 
Elfogadható eredményre csak az előfeltételek 
mindkét csoportjának figyelembevételével jutha
tunk s ezen alapszik Liszt Ferenc megkülönböz
tetése akut és idült kriminalitás közt, amennyi
ben az elsőnél, mely az alkalmi büntettek formá
jában jut kifejezésre : a társadalmi, a második
nál, mely a szokásos v. hivatásszerű bűnözésben 
nyilvánul: az egyéni okok túlnyomóak a bünte
tendő cselekmény létrehozásában. 

Irodalom. Garofalo, La criminoiogie, 1891: Ferri, Socio-
logia criminale, németül: Das v'erbrechen als soziale Er-
scheinung, 1896: Lombroso, Le crime, causes et remedeC 
1899: Colajanni, Sociologia criminale, L>. kiad. 1889; Prins, 
Science pénale et droit pontif, 1899. v. 

Krimmitschau, város, 1. Crimmitschau{l\T. k.). 
Kripta (gör.), a rómaiaknál földalatti sötét he

lyiséget, folyosót jelentett; az őskeresztények a 
katakombák folyosóinak misék meghallgatása 
miatt kiszélesített részét hívták e néven. Midőn 
később a vértanuk és szentek sírjai fölé kezdtek 
templomokat emelni, e sírokat hozzáférhetővé 
tették, kibővítették, majd magukat a templomo
kat ugy tervezték és építették, hogy azoknak pa
dozata alatt a szent sírjának vagy ereklyéinek 
előkelő helyet biztosítottak. Még később a K. 
a templom v. kolostor papságának is temetkezési 
helyül szolgált. A K. rendszerint a templom szen
télye alatt van; eleinte csak egy kisebb-nagyobb 
üreg volt, mely azonban mihamarább elfoglalta 
az apszis alatti egész tért egészen a középnégy
zetig, majd elterjedt a két mellékapszis alatt és — 
de már ritkábban — a templom hosszú hajójának 
egy bizonyos része alatt is, ugy hogy kiterjedése 
miatt valóságos alsó templomot alkotott. A K.-k-
nak ez a fontossága azok belső magasságának 
emelésére is késztetett; innen van az, hogy az 
őskeresztény bazilikáknak szentélye a templom
hajók padozatánál néha 11/20—2 méterrel is maga
sabban fekszik. A szentély alatt fekvő K. igy csak 
félig volt a földbe beásva, szellősebb és világosabb 
volt és a szentély két oldalán levezető lépcsők meg
engedték, hogy oda nagy processziók és egyéb 
sokaság lemehessen. Hazánkban egyik legérde
kesebb ilynemű K.-ja a pécsi székesegyháznak 

ének meg, a C-ben keresendők! Amely szók a K betliben nincsí 



Kr ipton — 117 — Kr iv ic 

van, mely kiterjedtségénél és architektonikus ki
képzésénél fogva egyszersmind a középkor leg-
nagyobbszerübb K.-i közé is sorolható. A pécsi 
székesegyház (alaprajzát 1. Építészet, X. képmel
léklet 8. ábra) K.-ja az egész szentély alsó részét 
elfoglalja és magába vonja a két mellékapszist is. 
Már a XIII. sz.-ban kezdették a szentek tetemeit 
külön e célra készült diszos fémkoporsókban és 
ládákban magában a templomban, az oltárok 
mögé vagy alá elhelyezni. A K. tehát lassankint 
fölöslegessé válik és igy látjuk, hogy p. Francia
országban, az e korban alapjuktól kezdve épült 
templomoknak K.-juk nincs. A csúcsíves templo
moknak nálunk sincs már K.-juk, legalább olyan 
értelemben, mint az őskeresztény és román épí
tészetben. 

Kripton (krypton), Ramsay és Travors által 
1898. felfedezett elem, a levegő egyik alkotó ré
sze. Ramsay és Travers ugyanis 750 cm2 csepp
folyó levegőt lassan elpárologtattak, s ekkor a 
különböző hőfokokon elillantak a különféle ele
mek, ugyanis a nitrogén, azután az oxigén. Mikor 
10 cm2 folyadék maradt meg csak, akkor ennek 
gőzeit külön fogták fel, és e gőzökből az oxigént 
izzó rézzel, a nitrogént pedig mész- és magnézium
keverék által vonták el. A megmaradt 26'2 cm2 

gázt, oxigénnel keverve, nátronlúg felett villa
mos kisüléseknek tették ki. B gáznak a spektro
szkópiai vizsgálata egy eddig ismeretlen spektru
mot adott; egyik sárga vonalának hullámhossza 
5875-9, egyik zöld vonalának hullámhossza 5566-3 
volt, de volt a spektrumban még egy zöld vonal. 
Ez tehát nem az argon spektruma volt; további 
vizsgálatnál kitűnt, hogy a gáz sűrűsége (0 = 16) 
22-4—22-5. A gáz egyatomu, nehezebb mint az 
argon és folyékony állapotból nehezebben illan, 
mint a nitrogén, oxigén v. argon. Atomsúlya 80 
körül lehet. 20,000 súlyrész levegőben 1 súlyrész 
K. van. Ezen az úton fedezték fel a levegő többi 
alkotórészeit is, u. in. a neont és a metargont is. 
Ramsay és Travers ugyanis a folyékony levegő 
lassú elpárologtatósa alkalmával az argont magát 
is szétbontotta 3 alkotórészre : 1. tiszta, színtelen 
argonra, 2. egy szilárd anyagra és 3. egy köny-
nyen illanó gázra; ez utóbbi gáz elütő spektru
mot adott az eddigiektől és ezért új elemet ismer
tek fel benne : a neont. Atomsúlya 11. A szilárd 
test gáza az argontól elütő spektrumot adott és 
ezt metargonnak nevezték el. Atomsiílya 20. VÉKT. 

Kristály (XI. k.). Folyékony K.-ok. A szilárd
ság, a részecskéknek szilárd összefüggése nem 
tartozik okvetlenül a K. fogalmához. Lehmann 
folyékony K.-okat is észlelt. Az azoxyplienol, az 
tízoxyanisol és egy harmadik hasonló összetételű 
test közönséges hőmérséklet mellett mint szilárd 
K. ismeretes. Ha ezeket a készítményeket a mi
kroszkópiai vizsgálatra használt tárgylemez és fe
dőlemez között megolvasztjuk, miután a kikristá
lyosodásig lehűtjük és újra melegítjük, akkor a szi
lárd módosulata ezeknek az anyagoknak 134°, ille
tőleg 116° és 87° mellett folyékony, erősen kettős 
fénytörést! módosulattá alakul. A folyékony mó
dosulat a szilárd módosulat K.-alakját mutatja, 
ugy hogy a megnevezett hőfok mellett megol
vasztott anyagok tulajdonképen folyékony K.-ok. 
Ha a hőfokot emeljük és pedig az egyik anyagét 

165°-ra, a másikét 134°-ra, a harmadikét 140°-ra, 
akkor áll elő az a közönséges folyékony módosu
lat, amely K.-alakot nem mutat és nem is kettő
sen fénytörő. Alkalmas módon az is elérhető, hogy 
tökéletesen gömbalaku K.-cseppek úszszanak az 
egyszerűen fénytörő, közönséges folyadékban, 
illetőleg olvadékban. A K.-cseppek mekanikailag 
oszthatók és mindegyik rész rögtönösen gömbala
kot ölt; viszont ha kétK.-cseppegymással érintke
zik, rögtönösen összefolyik. A K.-os folyadéknak 
nincsen meg az a képessége, hogy szilárd testet 
feloldjon, mig ugyanazon anyagnak a normális 
olvadéka szilárd testet felold. Két különböző K.-os 
folyadék keverék-kristálylyá egyesülhet, épp ugy, 
mint ahogy izomorf anyagok alkothatnak keve-
rék-K.-okat. SZT. H, 

Kristály-díszítmény^'ománéldtményesforma, 
mely lefelé álló hegyű gúlasorból áll. 

Krisztiánia, Norvégia fővárosa, 0897) 192,141 
lak. A város különösen régibb részeiben az ott 
épült új paloták következtében lényegesen átala
kult. Újabb ny ilvános épületek: az igazságügy i pa
lota, a történelmi múzeum, az egyetemmel szem
ben a nemzeti színház. Újabb szép utcája a Bygdö 
nevű. 1895. a behozatal értéke volt 117.448,000, 
a kivitelé 31.713,600 korona. Ugyanakkor a ke
reskedelmi hajóraja 150 gőzösből (59,586 t.) és 
215 vitorlásból (136,151 t.) állott. 1894. érkezett 
a külföldről 2339 hajó (878,7061.) és elment 1530 
hajó (584,358 t.). V. ö. Nielsen, Christiania und 
Umgegend (1894). 1899 aug. itt ülésezett az in
terparlamentáris konferencia, melyen Apponyi 
Albert grófnak a hágai konferencia határozataira 
vonatkozó két javaslatát egyhangúlag elfogad • 
ták. L. Örök béke. 

Krisztics Fülöp, szerb államférfi, midőn Szer
biában a fiatal király által (Milán tanácsára) 
végrehajtott államcsíny következtében a dinasz
tia helyzete nagyon válságossá lett, Milán aján
lata folytán neveztetett ki 1894 okt. miniszter
elnökké, mikor azután pénzzel ós csendőrökkel az 
új szkupstinában többséget csinált magának. Cél
ját azonban mégsem érte el, mert a tervezett új 
államadósságot még ez a többség sem akarta el
fogadni, mire K.-et 1895 jul. elbocsátották, M. L. 

Krisztinkovich Ede ifj., miniszteri osztály
tanácsos, szül. Kaposvárott 1865 mára 25. Gim
náziumi tanulmányait Győrött és Székesfehér
várott, a jogot a, budapesti egyetemen végezte. 
1882. a közlekedési minisztériumban segédfogal
mazónak, 1885. fogalmazónak nevezték ki. 1886. 
rábaszabályozási igazgató, 1893. miniszteri titkár, 
1895. osztálytanácsos lett. Az 1896-iki ezredéves 
országos kiállítás mezőgazdasági igazgatója volt. 
1891. megindította a Vízügyi és ílajózási Köz
löny c. heti szaklapot. 1894. Bethlen András 
földmivelésügyi miniszter megbízásából megala
pította a négy nyelven megjelenő képes 'Képlapot, 
melyet 1896. végéig szerkesztett. A Magyaror
szág földmívelése c, a földmívelési miniszter-
áltál az ezredéves országos kiállítás alkalmával 
kiadott monográfiának ő volt a. szerkesztője. Mű
vei : A liábaszabályozás története (Bpest 1886); 
A lií'm (regény, Barang álnéven, u. o. 1887). 

Krivic, félelmes északkeleti szél Romániában, 
amely nem ritkán 20-—25°-os hidegben lökésszerű 

Amely szók a K betűben nincsenek meg, a C-ben keresendők! 
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rohamokban jelentkezik s egész a Balkánig ter
jed. Allatok és emberekre egyaránt vészthozó; 
megszakítja a közlekedést s gyakran 12—15 na
pi g tart. 

Kfivoklát, 1. Piirglitz (XIV. k.). 
Krivoscsekovo, falu Tomszk orosz-szibériai 

kormányzóságban, az Ob jobb partján, az Ina tor
kolata közelében. K. a Ny .-szibériai vasút végső 
pontja és a vasút kiépítése óta gyors fejlődésnek 
indult. 

Krizamin, 1. Benzidin. 
Krizko (ejtsd : krizskó) Pál, történetkutató, szül. 

Besztercebányán 181-1 máj. 30., n. o. járta a 
gimnáziumot s 1860. Körmöcbányán ágostai 
hitvallású evangélikus tanító lett. A felekezeti 
iskolák Körmöcbányán 1870. történt megszünte
tésével a városi iskola egyik tanítójául vá
lasztották, 1872. pedig az általános tisztújitás-
kor városi levéltárnoknak nevezték ki, mely 
állását 1877. a főszámvevői hivatallal volt kény
telen felcserélni. 1889. a levéltárnoki hivatalt 
újra megnyervén, mai napig abban dolgozik. E 
mellett evek hosszú során át bányaigazgató, va
lamint a helybeli ág. h. ev. egyház és az önkén
tes tűzoltó-egylet pénztárnoka volt. írói munkál
kodását már mint gimnazista kezdte meg, első 
munkája az ötvenes évek végén jelent meg. A 
körmöcbányai városi gazdag levéltárban már 
1861. megkezdte kutatásait s eddig már száznál 
több különféle kisebb-nagyobb cikket és munkát 
irt főleg tót, de amellett magyar, német és cseh 
nyelven is. Szépirodalmi és folklorisztikai, vala
mint régészeti dolgozatainak száma 76, melyek 
különféle szakközlönyökben és hírlapokban láttak 
napvilágot. E lexikonnak is munkatársa. 

Krk, sziget, 1. Veglia (XVI. k.). 
Krka, folyó, 1. Kerka (X. k.). 
Krnov, város, 1. Jagerndorf (IX. k.). 
Kroki, 1. Groquis (IV. k.). 
Krokodilok, egy miinchen i költő-társaság neve, 

mely kiválóan 1856 és 1864 között nagy szerepet 
játszott és 1873—7 í-ig állott fenn. B társasághoz 
mindazon költői tehetségek tartoztak, leiket Miksa 
bajor király Münchenbe meghívott, vagy önként 
telepedtek ott le (Geibel, Heyso P., Bodenstedt, 
Lingg, Meyr M., Löher Fr., Grosse Gy., Herz 
Vilmos, Leutbold H., Lenieké, Schack A. F. stb.). 

Krolop Ferenc, operaénekes, megh. Berlinben 
1897 máj. 30. 

Kroman Kereszteli/ Frigyes Vilmos, dán tu
dós, egy hollandi hajós fia, szül. 1846. Eleinte 
atyja mesterségében, később mint tanonc egy 
üzletben működött, igy csak 28 éves korában lé
pett a tudományos pályára. Jonstrupban a. tanító-
kópzöintózetben végezte előtanulmányait, azután 
házi tanító volt, miközben a természettudomá
nyokkal és mennyiségtannal foglalkozott. 1S77. 
Den exakte Videnskabs Indlág i Problemet om 
Sjálens Existens c. értekezésével a doktori okle
velet nyerte. Vor Naturerkjendelse c. művét 1882. 
a tudományos akadémia az arany éremmel tün
tette ki, Í8SI-. a kopenhágai egyetemen a bölcsé
szet rendes tanára és az akadémia tagja lett. 
Müvei: Tanke-og Sjalelare (1882, 2. kiad. 1888); 
előadásai a következő címen jelentek meg: Om 
Maal og Midler for den höjere Skoleunderwisning 

stb. (1886); Grundtrak of Sjaleláren (1889, 2. kiad. 
1891). Irányán Kant hatása mutatkozik. 

Kromatipia (gör.), a lipcsei Kramertöl az 50-es 
évek vége feli'1 föltalált sokszorosítóéi járás könyv-
sajtón készült színes nyomatoknak porcellánedé-
uyekre való átvitelére. A K. útján átvitt képel 
az egyéb olcsó porcellánfestmónyeknél jóval 
szebbek. 

Kromefiz, város, 1. Kremsier (XI. k.). 
Kromográf a. m. hektográf (1. o., IX. k.). 
Krompach (XI. k.) 1899 jan. a gölnicbányal 

járáshoz csatoltatott. 
Kronacher-féle cserzés, 1. Gyorscserzés. 
Kronau Friderika, német színésznő, szül. 

Ruhrortban (rajnai Poroszország) 1841 mard 
7-én. A szini pályára lépett és 1860 — 63. a bécsi 
Burg-szinházban működött, majd 1863—65. M. m. 
Frankfurtban, mígnem 1865. Ascher a bécsi 
Carl-szinházhoz szerződtette, melynek azután 
1873-ig elsőrangú csillaga volt. Attól a perctől 
kezdve, hogy Montyojeban a naiv hősnőt ját
szotta, utolsó fellépéséig állandóan bálványa volt 
a közönségnek. 0 kreálta Sardou és ifj. Dumas 
modern szalondarabjaiban (Frou-Frou, Georges 
hercegnő, Andrea stb.) Ausztriában a fő szerepe
ket. Bősen, a Carl-szinház akkori dramaturgja, 
tucatjával irt számára kedves szerepeket, melye
ket K.oly művészettel elevenített meg.hogy a ma
gukban véve gyönge darabok is nagy sikert arat
tak. Annyira kedveltje volt a közönségnek, hogy 
Ascher és Offenhach egy ízben (a Párisi élet első 
előadásain) éneklő szerepet (Gondremark grófnőtt 
is bíztak reá, ami az amúgy is elsőrangú en-
semble fényét s az est sikerét meg emelte. 1873. 
megválta színpadtól és sok akadály legyőzése 
után nőül ment Edelsheim-Gyulay Lipót báró 
(V. k.) lovassági tábornokhoz, kit nemsokára, 
midőn a IV. hadtest parancsnokaként Buda
pestre helyezték át, ide is követett. Ezóta a bárdi 
pár a magyar fővárosban élt és az úri társaság 
szórakozásaiból éppen ugy kivette a részét, mint 
a rangjukbal járó kötelezettségekből. Társadalmi 
állása is azóta, hogy maga a király sa királyné 
nyilvános alkalommal kittintették, mindjobban 
megszilárdult. Kdelsheim báró elhunyta óta (1893 
marc. 27.) a bárónő visszavonultan él. M. C 

Kronberg (Cronberg), város Wiesbaden kerü
let Obertaunus j.-ban, (ÍKIJI 2576 lak. Közelében 
van Friedrichshof, Frigyes német császár özvaj 
gyének kastélya. 

Krondorf, Okenau községhez tartozó falu 
K'aa len cseh kerületi kapitányságban, (isso) 3cS6 
lak. Ismeretes az ásványvízforrásáról, melynek 
vizét midenfelé árulják. 

Kronenberg, porosz város, (i89ö) 8815 lak. 
Krones Ferenc osztrák történetíró újabb mun

kái : Verfassung u. Verwaltung der Mark u. de] 
Herzogtums Steiermark (Századok 1897, 155. 
old.); Die Markgrafen von Steier(u. o. 91-9. old.}! 
Die Anfange des Klosters Saar in Miibren und 
sein Chronist Georg v. Heimburg (Brünn 1897); 
Bertha von Liechtenstein, und die Sage von den 
weissen Frau zu Neuhaus (u. o. 1897); Das Cis-
terz.-Kloster Saar u. seine Geschiclitschreibung 
Í1898): Ergebnisse einer archivál. Reise (1897); 
Deutsch bürtiger Adél im mittelalterl ichen Ungarn 

Amely szók ít K betliben nincsenek meg, .a C-ben keresendők! 
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(1897); Üsterreichische Gesehichte (a Göschen-
gyüjtemény része, 2 köt., Lipcse 1899): DerHer-
renstand des Herzogtums Steier (Graz 1S99). 

Krónikás monda, 1. Népmondák. 
Krónikus betegség, idillt, hosszabb időre ter

jedő betegség, 1. Akut betegségek (I. k.). 
Kronofotográfia (gör.), a mozgás fotográfiai 

ábrázolása, az egyes mozzanatok fotográfiai föl
vétele u. n. pillanatképek készítésére. 

Kronstadt, orosz város, (1897) 59,589 lak. 
Kropatschek Alfréd, altábornagy, a róla el

nevezett puska szerkesztője, újabban több kitün
tetésben részesült; megkapta az orosz Szt.-Anna-
rendet (1896), a Lipót-rend középkeresztjét (1897), 
a porosz koronarend első osztályát (1897), 1898 
nov. 30. a v. b. t. tanácsosi méltóságot. L. Kro-
patschek-puska (XI. k.). 

Kropí Lajos újabb miivei: Gastaldo Erdély
ben (Hadtört. Köziem. 1896); Áldana visiója 
in. o.i: Zrínyi Miklós jelentése Kanizsa élelme
zéséről (u. o.); Nikápoíy (u. o. 1897); A «kocsi» 
sző eredete (Philolog. Közi. 1897, 3.fUz.); Balbi-
nus tudósítása a régi kun Írásról (Arch. Brte-
s [tő 1897); A i pádh ázi Jolán, Aragon kii •álynéja 
(Századok 1897); Adalék a Wesselényi-összees
küvés történetéhez (u. o.); Terdsuman Murád 
(u. o.); llailii Negrú, a honalapító (u. o.); Be-
nyofszky Móric Lengyelországban(u. o.); Lehel 
kürtje (2 cikk, u. o.); Balibardi (u. o. 956. old.); 
A magyar gályarabok történetéhez (u. o. 1898); 
Egy incidens Temesvárott 15ől-ben(u.o.); Ada
lék Kálmán győri püspök életéhez (u. o.); 1 i. Rá
kóczi Ferenc A ngliában (u. o. 1898); I rzbégh tatár 
klián magyar követsége (u. o. 1899); Dárius ki
rály Erdélyben (u. o.j; Lala Mohammed halála 
(u. b.): Az erdélyi oláhok eredetéről (u.o.); A 
Szent-István-féle Pensa auri (.Magyar Gazdaság
történeti Szemle, VI. évi.); A dévai lóriik vesze
delem (a Hunyadvármegyei történ, társ. X. év
könyvében, 1899). 

Krossen, város, 1. Orossen (IV. k.). 
Kroton-olaj, 1. Kroton (XI. k.). 
Krotoschin, porosz város, (1895) 11,547 lak. 
Kröcher .lordéin, német politikus, szül. Isen-

schnibbében (Altmaik) 18é6 máj. 29. A gimná
ziumot Berlinben végezte, azután eleget tett bon
védelmi kötelezettségének és dsidás-hadnagy lett. 
Reszt vett az 1866. és az 1870—71-iM háború
ban, de 1875. nyugalomba lépvén, birtokaira vo
nult. 1879—83-ig és 1888—93-ig a porosz képvi
selőház tagja volt. 1893. a birodalmi gyűlésnek 
lett tagja, mely őt 1898 jan. Köller helyébe elnö
kévé választotta. sí. x.. 

Krsnjavi Izidor horvát iró és államférfi 1896 
szept. megvált a vallás- és közoktatásügyi osz
tályfőnöki állásától. Távozásának politikai oka 
volt, t. i. az ö hatósága alá tartozó horvát diákok 
a király látogatása alkalmával elégették a ma
gyar zászlót. A magyar közvélemény elégtételt 
követelt, melyet a horvát kormány K. elmozdí
tásával adott meg. 

Krúdy Gyula, iró, szül. Nyíregyházán 1878 
okt. 21. Elvégezvén középiskoláit, Budapestre 
került, miután előbb vidéki napilapoknál (Debre
cen, Nagyvárad) volt hirlapiró. A fővárosban 
előbb a Fővárosi Lapoknál, később a Pesti Napló

nál, majd a Magyarországnál nyert alkalmazást. 
önálló müvei: Üres a fészek és egyéb történe
tek (Budapest 1897); Ifjúság (u. o. Í899); A víg 
ember bús meséi (elbeszélések, u. o. 1900). Több 
regényt is irt (Szeretlek, Hamu, Pál apostol leve
lei, Aranybánya), azonkívül sok tárcát, amelyek 
a magyar középosztály (gentry) életéből merítik 
tárgyukat, újságcikkeket, verset stb. 

Krug Arnold, német zeneszerző, szül. Ham
burgban 1819 okt. 16. Atyjától, a szintén termé
keny zeneszerző K. Dietrichtől, majd Qurlitt-tól 
s 1868. a lipcsei konzervatóriumon tanult; a Mo
zart-ösztöndíjjal 1871. Meinecke és Kiél tanítvá
nyaiéit, a Meyerbeer-ösztöndíjjal Olasz-és Fran
ciaországban tett tanulmányutat. Hamburgban 
énekegyesületet alapított s 1885 óta u. o. a kon
zervatórium tanára. Ének- ós zenekari szerzemé
nyei nem közönséges becsiiek. 

Krugit (ásv.), szulfát, középhelyet foglal el a 
polihalitésazanhidrit között,amennyiben anyaga 
víztartalmú kénsavas mész és kénsavas kalcium-
magnézium a következő összetétellel: 

4CaS04 -f K2Mg(S04), + 2H20. 
Stassfurt kősótelepein találni és kálitrágyát gyár
tanak belőle. Fehér vagy szürke szinti. SZT. H. 

Krukovszkoi (Krukovszki) Péter, orosz szár
mazású francia iró, szül. 1817., megh. Asniéres-
ben 1899 jul. 10-én. Parisban telepedett le, hol 
mint hírlap- és színműíró kereste kenyerét. Da
rabjai közül azonban csak annak az egynek volt 
sikere, melyet ifjabb Dumas Sándorral együtt 
irt Les Danieheffs címen (magyarra is lefordí
tották). Ezt a drámát Neivski Péter álnév alatt 
irta ; más munkáit Corvin Péter irói néven adta 
ki, azt tartván magáról, hogy ivadéka Korvin 
Mátyás nagy királyunknak. Utolsó éveit elhagya
tottan és betegen Asniéresben töltötte, ahol neje, 
('ollas Stella (volt színésznő) gondosan ápolta. Ro
kona volt Kovalevszkv-K.-Corvin asszonynak 
(X. k.). M. L. 

Krumir, nép, 1. Khrumir (X. k.). 
Krung-Kao, 1. Ajutllja. 
Krupa, község Bihács boszniai j.-ban, az Unna 

mellett, 0.885) 2096 görög-ortodox lak., erőddel. 
Azelőtt a ródusi lovagoké, majd a Zrínyi grófoké 
volt. 1521. a törökök itt nagy vereséget szenved
tek, de L565. elfoglalták az erődöt. 

Krupanj, falu Podrinje szerbiai kerületben, a 
Csadjavica folyócska mellett, 880 lak. K.törnyé-
ben sok eziisttartalmii antimon- és ólomérc van, 
de a szerb kormány által 1871. alapított bányamű 
addig csak keveset jövedelmezett. 

Kruspér Istvánt 1899 máj. 5. a m. tud. aka
démia tiszteleti tagjává választotta. 

Krücken Oszkár, I- Jásznigi. 
Krüger István János Piil (hazájában Oom 

Páninak |a. m. Pál bácsi] hívják); a délafrika i köz
társaság elnöke, szül. Colesberg kerületben (Fok
tartomány) 1825 okt. 10-én. 12 éves korában 
hagyta el szüleivel együtt szülőföldjót, akik az 
első boer csapattal Natalba vándoroltak ki és ké
sőbb Oranje szabad államban s végre Transzvál-
ban telepedtek le. Az angol annexio idejében a 
köztársaság alelnöke volt. 1880. az angolok ellen 
kitörőfélben levő szabadságharcban ö volt a 
hazafias mozgalom lelke, miért is a hálás boerok 
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fővezérré, majd a szabadság kivívása után 1883., 
1889. és 1893. a transzváli köztársaság elnökévé 
választották. Kormánya és közbenjárása folytán 
létesültek az első vasutak Transzválhan. A Wit-
water szélén fölfedezett aranymezőket alatta 
kezdték kiaknázni, miközben K. célszerű törvé
nyek révén az állami pénztár érdekeit hangsú
lyozta. Az angol kormánynyal folytatott hosszas 
tárgyalások után sikerült neki 1895. a Szvázi 
földet a köztársaság oltalma alá hoznia. Német
országgal, melylyel a legbarátságosabb lábon 
állott és ma is áll, kereskedelmi szerződést kö
tött, de határozottan vonakodott az angol, illetve 
foktartományi kormány protektorátusa alatt ala
kult délafrikai vámközösségbe lépni. Transz-
vál régi alkotmányához szigorúan ragaszkodott, 
noha a Johannesburgban és az aranymezők vidé
kén letelepedett angol gyarmatosok (uitlanders) 
egy része viharosan követelte a boerokkal való po
litikai egyenjogúsítását. Az ennek következtében 
1895 végén kitört johannesburgi lázadást gyorsa n 
és erélyesen elnyomta és midőn 1896 jan. 1. a Char
tered Company csapatai Jameson vezetése alatt 
Rhodes Ceeil tudtával fegyveresen az országba 
törtek, K. parasztgazdái a kalandorokat körül
fogták ésmegadásrakényszerítették.Higgadt gon
dolkozásáról tanúskodik az is, hogy Jamesont a 
többi angol tiszttel együtt az angol kormánynak 
kiszolgáltatta, mig a johannesburgi, részint ha
lálra, részint súlyos börtönre itélt felkelőknek 
1896 máj. és jun. teljes kegyelmet adott. 1897. 
Transzvál és Oranje, a két parasztköztársaság az 
angolok csekély örömére benső védő és támadó 
Szövetséget kötött egymással ós arra kötelezték 
magukat, hogy közös erővel küzdenek majd közös 
ellenfeleik ellen. 1898. visszautasítá K. a Cham
berlain által felajánlott angol védelmet és az an
gol protektorátus bármily alakját is. 1899febr. 3. 
nagy többséggel újra elnökké választották. A há
ború kitörése küszöbén ultimátumot intézett An
gliához és miután erre válasz nem érkezett, oki 
közepén a háború megkezdésére határozta el ma
gát, melyben számos fia és unokája is harcol az 
angolok ellen. V. ö. Statham P. R., Paul K. and 
his times (Boston 1898); Scidel, Transvaal (Berlin 
1899); Fisher W. B. G., The Transvaal and the 
Boers (London 1896); Hofmeijr V., Transvaal 
(Bréma (1897). L. még Transzvál. O..T. 

K r j p t o n , 1. Kripton. 
Kt . , lóversenyekkel foglalkozó közlemények

ben használt rövidítés e. h. korteher. 
K t . , Angliában a lenight (X. k.) szokásos rövi

dítése. 
K'tib (aram), másként Ketib (1. o., X. k.). 
Kuara, folyó, 1. Niger (XIII. k.). 
Kuba (XI. k.). A gyakori fölkelések a lako

sok szaporodásának útját állották; az 1894-iki 
becslés szerint 1.631,696 volt, néhánynyal keve
sebb, mint az 1887-iki népszámlálás alkalmával. 
A lakosok 65°/0-a fehér és 35%-a színes bőrű. A 
fő termék még most is a cukornád és a dohány. 
Az előbbiből a polgárháborúk következtében 3/4 
részszel termeltek 1896. kevesebbet (225,211 t.) 
mint 1895. A dohánytermékekből 1896. expor
táltak 185 millió szivart (1891-ben 145 milliót, 
152,936 csomag (á 50 kg.) dohánylevelet és 48 

millió szivarkacsomagot. A kávótermelés, vala
mint a bányászat nagyon aláhanyatlott. Az áru
forgalomra nézve újabb adatok hiányzanak. 1 Síi;!. 
a behozatal értéke 56'2 és, a kivitelé 89"6 pese
tára rúgott. Az Egyesült-Államokkal való forga
lom azóta a fölkelések következtében jelentéke
nyen csökkent. A behozatal onnan 1893-ban 787 
milliót tett ki, 1897. pedig csak 18'4 milliót. A 
vasúti vonalak hossza 1897-ben 1731 km. volt. 
Az 1897—98-iki budgetben a bevételek 24'7, a 
kiadások 26"1 millió dollárra voltak előirányozva. 
A kubai államadósság 70'2 millió sterling fontra 
rúgott, amiből 10 milliót a spanyol kincstár elő
legezett. Az 1898 dec. 12. kötött békeszerződés 
elteimében Spanyolország a szigetet átengedte az 
északamerikai Egyesült-Államoknak, mely a szi
get további sorsa iránt véglegesen még nem in
tézkedett. Újabb történetét 1. Spanyolország. 

Kuban-terület, (1897) 1.922,773 lak. 
Kubbet (Grúbbet), a francia keletafrikai S/.o-

málpart vidéke a Tadsura-öböl Ny-i végénél, ho
mokos, legcdönek való terület. 

Kubéba-olaj, éterikus, aromatikus szagú és 
kámforízü olaj,mely meleg borszeszben és ('térben 
oldódik. Talajdonképen két kubéba nevű szén
hidrogénből áll. Vegyjelük C\-H!4. Az egyik faj
súlya, 01)1 és 220°-nál forr, a másik fajsúlya 
093 s 250°-nál forr. Ha a K. sokáig áll, kubóba-
kámfor kristályosodik ki belőle. A kubébabors 
(XI. k.) gyümölcse 14% K.-at tartalmaz. VÉÉT. 

Kubelik János, cseh hegedttvirtuóz, egy sze
gény kertész fia. Sevcsik prágai tanár alatt vé
gezte tanulmányait s 1899 dec. lépett fel először 
nyilvánosan Bécsben, majd pedig Budapesten. A 
közönség s a kritika teljesen egyetértve rend
kívüli művészt ismert fel a még csak 18 éves ifju-
ban, aki nemcsak csodával határos, hibátlan tech
nikájával és helyes felfogásával, hanem valódi 
művész-temperamentumával is kiváló helyet biz
tosított magának a zeneművészek közt. M. L. 

Kubinszkoje, balban bővelkedő tó Vologda 
orosz kormányzóságban. Hossza 65 km., széles
sége 15 km., területe 393 km2. 33 folyó szakad 
belé, lefolyása a Szuhonán történik. Minthogy a 
viz igen sekély, a hajózás veszélylyel jár. A ha
lászat évi hozadéka körülbelül 150,000 rubel. 

Kubó, magyar szó járásban trágár tréfát űző 
ember neve, a Mátyusföldén dívó karácsonyi 
misztériumokban pedig a torzonborz bajusza ós 
szakállú öreg juhász, aki a többi pásztor közt a 
komikus alak. Neve, mint Simonyi sejti, aligha
nem a Jakab név tótos kicsinyítő alakja. KAT. 

Kudora Károly 1896. megkapta a koronás 
arany érdemkeresztet. Újabb müvei: Nem téti iro-
dalmunkazezredéveskiálKtáson(Biiá&pest 1897); 
Könyvfestészetünk a párisi magyar történelmi 
kiállításon (u. o. 1899). 

Kudowa (Cudowa), fürdő Breslau porosz kerü
let glatzi j.-ban, (1895) 605 lak. Három szénsava-
forrásának vizét ivásra, és fürdésre használják 
ideggyöngeség, sápkór s gyomorbajok esetében. 

Kuefstein Károly grófot 1895. az osztrák-ma
gyar monárkia svájci követévé nevezték ki. 

Kuenburg Oandolfgióf, osztrák államférfi, 
1897 jan. letette mandátumát s azurakháza élet
fogytiglani tagjává nevezték ki (u. a. évmárc. 24.). 
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Kuíferath Móric, belga zenei író, szül. Brüsz-
szelben 1852 jan. 8. Servais gordonkaművész ta
nítványa ; jogot és filológiát végezvén, I873. az 
Indépendance Belgeben a külpolitikát vezette, 
majd a Guide musical szerkesztő-tulajdonosa lett. 
Könyvei: E. Wagner et la IX. symphonie; Ber
lioz et Schumann; Le théatre de Wagner do Tann-
háuser á Parsifal; L'art de diriger l'orchestre. 

Kuge, a japáni hűbérúr neve, a hűbériség 
idejében, a buke katonai nemességgel szemben. 

Kugler Bernát, német történetíró, megh. Tíi-
bingában 1898 ápr. 7. 

Kuglóf (ered a német Kugelhupfbúl), élesztős 
tésztanemU, melynek készítési módja lehet fino
mabb és egyszerűbb is. A finomabb, n. n. császár-
ív. következőképen készül: egy liter liszt egy 
csekély részéből kevés 'tejjel, cukorral, élesztővel 
kovászt készítünk. Külön edényben 6 tojássár
gát li—20 deka vajjal, ízlés szerinti cukorral, 
kevés sóval, citrom- vagy vanilia-izzel jól össze
keverünk. Ezután hozzáadva a hátramaradt lisz
tet ós kovászt, annyi tejet adunk hozzá, hogy 
gyönge tészta váljék belőle, aminő a fánkhoz is 
szükséges. Miután finomra tört, hámozott man
dulát és mazsolaszőllőt belevegyítettünk, az egész 
anyagot kikent formába öntjük, állni hagyjuk 
mlg megkel és ezután aranysárgára megsütjük. 
Az egyszerűbb K. ugyanannyi lisztből, tejből s 
csak kevesebb vaj és cukorból áll. o. o. 

Kuhac (ejtsd: —ács) Ferenc, horvát zenein') ós ze
neszerző, szül. 1881 nov. 20. Nagy érdemei van
nak a délszláv zenetörténet terén. Beutazta a 
délszlávok által lakott összes vidékeket és gon
dosan összegyűjtött minden népdalaik és zenéjök 
történetére vonatkozó adatot. Főbb munkái: A 
délszláv zeneszerzők életrajzai; A délszláv nép
dalok dallamai; A délszlávok nemzeti hangsze
rei ; Haydn és a horvát népdalok; A Gaj-féle 
illirizmus zenei törekvése; Die Musik in Dalma-
tien und Istrien; Lisinski és kora; A szlovének
hangjegyei; A szerb zene története; Délszláv 
dalok gyűjteménye stb. MAIIG. 

Kuhlandi marha, Morvaországban, a regi 
morva marhának eleintén tiroli, később berni 
bikákkal való keresztezése által keletkezett, vörös 
vagy barnatarka szinii; a tehenek 550-— G()() kg. 
nehezek, nálunk évente átlag 1700 lit. tejet adna k, 
igen jól híznak s az ökrök igában használhatók. 

li ülni. növénynevek után Kulin Miksa berlini 
tanár (1842—94) neve. Harasztokkal foglalkozott. 

Kuhn Ferenc báró, táborszernagy, megh. Görz-
hon 1896 máj. 25. 

Kuj (Cui) Cézár, orosz zeneszerző, szül. Vilná-
ban 1835 jan. 6. A pétervári mérnök-akadémia 
növendéke, majd erödítéstani tanára, e szakban 
tankönyveket is irt. Zenében Moniuszkótól tanult 
legtöbbet, Balakirevvel együtt. Több mint 50 
dalt szerzett, számos kiváló programmzenemüvet 
irt, operái (A kaukázusi fogoly ; A mandarin fia; 
William Bateliff; Angelo) csak hazájában arattak 
sikert. 

Kujundsik, 1. Ninive (XIII. k.). 
Kukuchoto(a. m. kékváros), város Sanszi kínai 

tartományban, az É. sz. 40° 48' ós a K. h . l l l 0 38' 
alatt, 988m.-nyire a tenger szine felett, a Hoangho 
egyik mellékfolyója, aTurghuanpira mellett, szá

mos kereskedelmi út gócpontja, 200,000 lak. A 
városban 10,000 főnyi helyőrségit citadella van, 
továbbá hires mongol egyetem, melyben állító
lag 20,000 diák és szerzetes lakik. Nevezetes ipar
ágak a teveszőr-szövés, cserzés, festés, továbbá 
a márvány- és szénbányászat. Vásárait a mon
golok nagyon látogatják. 

Kulangszu, Fukian khinai tartományhoz tar
tozó kis sziget, szemben Amoy szerződéses kikö
tővel. A szigeten több mint 300 angol kereskedő 
telepedett meg, kiknek raktárai Amoyban van
nak. Azonfölül itt székel az 1857. Swinburne ala
pította természettudományi társaság. Nehogy a 
szigetet más hatalom vegye birtokába, 1899 máj. 
ö-én Anglia szerződést kötött Khinával, amelyben 
ez megígérte, hogy K.-t nem engedi át idegen 
hatalomnak. 

Kuláns (franc, coulans), eredetileg a. m. folyé
kony, átvitt értelemben készséges, előzékeny. 

Kulcsár Eridre, iró, szül. ?\"omes-l)éden (So
mogy) 1858 dec. 11. Középiskolai tanulmányait 
Csurgón és Sopronban, a bölcseleti tanfolyamot 
(1879—83) Budapesten végezte. 1883. a csurgói 
ev. ref. főgimnáziumba, majd innen 1891-ben a 
debreceni kollégiumba a magyar ós latin nyelv 
es irodalom tanszékére hívták meg. 1876 óta kü
lönféle szépirodalmi lapokban jelentek meg köl
teményei. Irt tanügyi cikkeket az Iskolai Szem
lébe, Orsz. Középisk. Tanáregyesületi Közlönybe, 
irodalomtörténeti, nyelvtudományi és nyelvészet
esztetikai értekezéseket és bírálatokat a Figye
lőbe, Magyar Nyelvőrbe és l'hil. Közlönybe. Fő 
művében (A magyar stilus) összehasonlító fejlő
déstörténeti alapon ismerteti a magyar nyelvnek 
kifejezésbeli sajátságait. Önálló müvei: Disszo
nancia (költemények, Budapest 1881); Etele 
(szomorújáték öt felv., Nagy-Kanizsa 1889); A 
magyar stilus (1. köt. : A kifejezés ereje. Debre
cen 1896; a II. köt. első fele: A kifejezés szaba
tossága, u. 0.1897); Magyar stilisztika (Buda
pest 1899). 

Kulcscsontjóslás, 1. Omoplatoszkópia. 
Kuldiga, város, 1. Goldiw/en (VIII. k.). 
Kalebra (Culebra), azon foldhat, amely a Pa

nama-szoroson vízválasztóul szolgál az Atlanti
én Xagy-oceánközt. A vasút átmegy rajta; Les-
seps tervei szerint a Panama-csatornának itt lett 
volna a legmélyebb bevágása. 

Kuleli-Burgasz, falu a Drinápoly vilajethez 
tartozó Edirne szandsákban, 32 km.-nyire D.-ro 
Drinápolytól. Itt ágazik el a belgrád—konstanti
nápolyi vasúttól a Dedeagacs felé vivő szárny
vonal. 

Kulikoro, helység a francia Szudánban, a Ni
ger folyam bal partján, Bammako katonai állo
mástól keletre 65 km.-nyi távolságban, a Niger 
flottillájának állomása és a Szenegál-vasút terve
zett végállomása. 

Kuliíaván (iiiiv.), 1. Oimetfa (IV. k.) 
Kulm, porosz város, (1895) 10,499 lak. 
Kulmbach, bajor város, 0895) 8112 lak. 
Kulmsee, város Marienwerder porosz kerület, 

thorni j.-ban, (1895) 7579 lak., vasúttal, 1261. épült 
szép kat. egyházzal, élénk iparral. 

Kuloj, folyó Arhangel orosz kormányzóság
ban, a Pinega járásban ered, hol Szotká-nak hiv-
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ják s 320 km. folyás után ÍI mezeni öbölbe ömlik. 
Nagy része hajózható. 

Kultivált növény, 1. Termesztelt növények 
(XVI. k.). 

Kuluri, 1. Szalamisz (XV. k.). 
Kúm (török), helynevekben mint összetétel 

gyakran fordul elő, p. Kara-kúm, Kizil-kúm. Ere
deti eltelnie: homok, sivatag. 

Kumamoto, Kiu-sziu japán sziget legnépesebb 
városa és az ugyanily kertilet székhelye a Sira-
kava mellett, mintegy (1895) 69,828 lak., a XVI. sz. 
végéről való erősséggel. Japánnak ilynemű leg-
nagyobbszerü épületével. 

Kumani, a Kaspi-tengerben újabban feltűnt 
sziget, melyet fölfedezöjéről neveztek el. 1861 
máj. 7. vették először észre, amikor a sziget 
6 m.-nyi magas és 1 km.-nyi hosszú volt. ugyan
azon év nov. ismét elmerült. V. ö. Abich tanul
mányát a Mémoires de l'Aeadémie de St.-Péters-
bourg e. folyóirat 1863-iM évfolyamában. 

Kumán-tarrasi lecsapoló társulat, alakult 
1893. Kumán székhelylyel oly célból, liogy Klí
mán és Tarras községek mélyen fekvő területei
ről a belső vizeket levezesse. Érdekeltségi térti-
léte 12,000 magyar hold. A lecsapolás céljaira 
15,000 m. fő- és 26,000 m. mellékesatorna, to
vábbá egy szivattyútelep szolgál, mely masod-
percqnkmt 1200 üt. vizet tud ő m. magasra 
emelni.Befektetése li 1,100 frt. 

Kumari, Kelet-India déli fokának neve, melyet 
a portugálok és angolok Comorin néven is
mernek. 

Kumarunafa, 1. Tonkafa (XVI. k.). 
Kumasszi (Coomassie), Asanti nyugatafrikai 

királyság székhelye, az lí. sz. 6° 30' és a Ny. h. 
2° 10' alatt, körülbelül 70,000 lak. Tőle egy km. 
távolságra van Bántania elővárosa. Asszafu 
királyi palotáját, valamint K.-t az angolok Wol-
seley alatt 1874. elpusztították, de a város me
gint hamar felépült. L. Asanti (II. k.). 

Kumir, nép, 1. Khrumir (X. k.). 
Kumlik József, zenész ós karmester, szül. 

1815., megh. Pozsonyban 1869. A hires Seehter-
nek volt tanítványa. A íO-es évek elején Po
zsonyba került, mint a székesegyház karmestere, 
mely állásban haláláig működött. Egyúttal a ze
nekedvelő társulat hangversenyein is dirigált. Ő 
adta elő hazánkban legelőször Beethovennek má
sodik miséjét, melyet összesen ötször vezényelt. 
Liszt Ferenc ós sok előkelő bécsi zeneköltő barát
ságával tüntette ki ezt az igénytelen, szerény em
bert és műveik bemutatásával biztákmeg. at. i.. 

Kumtapoh (Kintampoh, Quamtapoh), az angol 
Aranypart gyarmathoz tartozó nyugatafrikai vá
ros, Kumasszitól 120 km.-nyire, 15,000 lak., kik
nek száma a nngy karavánjárás idején 10,000-re 
is felszaporodik. Korábban itt volt Ny.-Afrika 
elefántcsontkereskedésének fő helye, most kola-
dióval, rabszolgákkal kereskedik. 

Kun, 1. László, karnagy, szül. Sarkadon (Bi
har) 1869. Zenét s cimbalmot előbb Csabán, az
után Aradon tanult, hol gimnáziumi iskoláit is 
járta. Budapestre kerülvén, az országos zeneaka
démia hallgatója lett s előbb Nikolics, azután 
Köszler tanár vezetése alatt tanulta a zeneszer
zést. 1895. a közoktatásügyi minisztérium költ-

Amely szók a K betűben nincí 

sógén külföldi tanulmányútra ment, hogy ma" 
gát a karnagyi pályára kiművelje. Visszatérve a 
kolozsvári s a budapesti nemzeti színházban kar
mesterkedett, inig végre 1897. a Vígszínház kar
mesterének s az országos zeneakadémiában az 
ez évben rendszeresített cimbalomhangszer ta
nárává nevezték ki. Müvei, amelyek száma már 
is tekintélyes, minden irányra s formára kiter
jednek, irt igen sikerült s elterjedt magyar dalo
kat, cimbalomdarabokat eredetiben s átiratok
ban, zenekari műveket, melyek a filharmóniai 
társulat s a nemzeti zenede hangversenyeiben 
kerültek bemutatásra. Petőfi a Hortobágyon c. 
melodrámája (Várady Antal szövegére, zongora, 
cimbalom- és hegedűre) igen elterjedt szerze
ménye. Mint cimbalomvirtuóz ritkítja párját. Ő 
irta a zenéjét Benedek Elek Többsincs királyfi 
c. látványos tíimlérrogéjenek, amely 1899 dee. 19. 
került szinre a Vígszínházban. i. K. 

2. K. Margit, zongoraművésznő, K. Bertalan ref. 
püspök unokahuga, szül. Miskolcon 1871., megh. 
Bártfán 1897 aug. 1. Zenei kiképzését az orsz. 
m. kir. zeneakadémiában nyerte, hol a zongorái 
ban Gobbi Henrik és a zeneszerzésben Ábrányi 
Kornél volt a tanára. Fényes eredménynyel bej 
végezvén tanulmányait, egyik társa lett a Kelen 
Ida ós Hollósy K.-féle művészi női triásznak. A két 
zongorán való együttes játéknak szintén egyik 
kiváló mestere volt s ngy is mint magánjátszó, 
számos önálló s jótékonycelu hangversenyben 
működött közre mindig kiváló sikerrel. Á.K 

3. K. Róbert megh. Déván 1897 ápr. 
1. A'. Sámuel, filozófiai író, szül. Pápán 1819 

márc. 8. A gimnáziumot szülővárosában, Szom
bathelyt és a pápai ev. ref. kollégiumban vé
gezte. 1869 óta a budapesti Athenaeum részvény! 
társaság nyomdájában mint korrektor működik, 
de közben nyolcadfél évig Parisban folytatott ta
nulmányokat. Bölcseleti cikkei bel- és külföldi 
folyóiratokban jelentek meg. Müvei: Le pro-
gramme de l'avenir (Réponse á Mgr. Schlaucli, 
évéque de Szathmár, Budapest 188ö): A pozitú 
vizmus mint vallásrendszer (Comte Ágost mun
kái nyomán, u. o. 1892): Az esztétika elvei a 
pozitivizmus szempontjából (u. o. 1896): Apozi-
tivizmus népszerű előadásban (Monier Camille 
után, u. 0.1897); Nemzeti kultúra és nyugati 
civilizáció (utóhang a millenniumhoz, u. o. 1899, 
Pozitivista könyvtár I.); Egy anya intelmei (Mmj 
de Lambert után franciából, u. o. 1900, Poziti
vista könyvtár II.). 1900 jan. Pozitivista Szemle 
címmel bölcseleti folyóiratot indított. 

Kuna (többes szám: kuni), orosz nyestbör, az
előtt Oroszországban pénzegység volt a kereske
désben, átalában a. m. pénz. 

Kunbúm, nevezetes láma-kolostor Kanszu khi-
nai tartomány Szining kerületében; régente 7000 
lámapap tartózkodott itt, de a mohammedánok 
lázadása óta, kik 1872. és 1874. elpusztították, 
csak 2000. Régóta fennálló iskoláját még mindi? 
sokan látogatják, valamint a nagy vallásos ün
nepeken is ezrivel zarándokolnak ide. 

Kunckel János, 1. Kunkel (XI. k.). 
Kuncsang, város Kan-szu khinai tartomány

ban, a Hoangho egyik mellékvizénél, hatalmas 
kőfalakkal, mintegy 50,000 lak. 

invk meg, a C-ben keresendők! 
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Kuncz, 1. Adolf, 1896 jun. 9. megkapta a Szt-
István-rend kiskeresztjót. 

2. K. Elek, pedagógus, szül. Kisfaludon (Zala) 
1846 jan. 30. A gimnáziumot 1864. Szombathe
lyen végezve, a bécsi és budapesti egyetemeken 
3 évet töltött. 1868. a tanárvizsgálat letétele után 
a nagyszebeni államgimnáziumhoz nevezték ki 
tanárrá. 1875—4882. a losonci állami főgimná
zium igazgatója volt, 1882. az aradi kir. főgim
názium és állami főreáliskola igazgatójává ne
vezték ki, 1890. a nagyváradi tankeriilet főigaz
gatójává, két év múlva a kolozsvári tankerület 
főigazgatója lett. Irodalmilag 1869 óta műkö
dik : Gimnáziumi paedagogiaf(Am\X műve 1874. 
Xagy-Szebenben jelent meg. Értekezései külön
böző szaklapokban láttak napvilágot. 1893. meg
kapta a kir. tanácsosi címet. 

3. K. Ignácot a ni. tud. akadémia 1896 máj. 15. 
levelező tagjává választotta. Székét 1896 nov. 6. 
Állami önkormányzat (Budapest 1896) elmü érte
kezésével foglalta el. 

Kundmann Károly, osztrák szobrász, 1897. 
megkapta a Pro litteris et artibus érdem jelvényt. 

Kunduk, folyó, 1. Kogünik (XI. k.). 
Kung, khinai herceg, megh. 1898 máj. 2. 
Kunik Ernő, orosz történetíró, megh. Szent

pétervárt 1899 jan. 30. 
Kunjut, 1. Kunsut. 
Kunos Ignácot 1899. kinevezték a keleti keres

kedelmi akadémia igazgatójává. Újabb időkben 
megjelent dolgozatai közül említendők: Kis-
Ázsia török dialektusairól (Budapest 1896); 
Xasireddin hodsa tréfái (u. o. 1899); Török 
nyelvkönyv (1899, kiadja a keleti kereskedelmi 
akadémia); Muudarten d. Osmanen (1899, kiadja 
a szentpétervári tud. akadémia). 

Kunowski Albrecht, német gyorsíró, szül. 
Potsdamban 1864 jul. 4. Jelenleg Kreuzburgban 
(Felső-Szilézia) intézeti orvos. Öcscsével, K Fé
lix főhadnagygyal (szül. Oberwilbanban 1868 
ápr. 10.) együtt behatóan foglalkozott a német 
gyorsírás elméletével és 1893. öcscsével közzé
tette saját rendszerük tervezetét. Ezt követte : 
Die Kurzschrift als Wissenschaftu. Kunst(l. rész, 
Berlin 1895) c. elméleti munkája. 1898. Arends 
és Roller gyorsirási rendszerei híveinek egy része 
nemzeti gyorsírás címmel elfogadta a K. testvé
rek rendszerének megváltozott alakját. Az új is
kola szellemi vezére K. 

Kunsut (Kunjut), Kasmírtól függő kis tarto
mány a Karakorum D-i lejtőjén; a harcias hunza 
es nagar törzsek lakják, kiket az angolok 1891 /92. 
meghódítottak és ekkor a megerősített Nilt hely
séget választották a brit kormányzóság székhe
lyévé. Legnevezetesebb helye az 1500 házból álló 
Baltit, meiy 2560 m. magasságban fekszik. 

Kunto, három nagy tó neve Arhangel orosz 
kormányzóságban. A három tavat 1 km. szóles 
csatorna köti össze s a Kemj folyón át ömlik a 
Fehér-tengerbe. A felső K. területe 291 km'2, a 
középsőé 493 km2, az alsóé 237 km2. 

Kun-Weber Mária, 1. Kun (2., XI. k.). 
Kunz Hermann, porosz hadtörténeti iró, szül. 

Ogrosenban (Brandenburg) 1847 márc. 12. A po
rosz hadseregben szolgált, részTvett az 1866-iki 
és 1870—71-iki háborúban és azután (1889) mint 

őrnagv szolgálaton kívüli állapotba helyeztetett. 
Művei: Von Montebello bis Solferino (1888): Die 
Schlachten des Krimkrieges (1889); Der Feldzug 
der I. Armee in Xord-Frankreich 1870-71 (1889);. 
Die Feldzüge von 1848—-49 in Italien, Der Feld
zug von 1866 és Der Feldzug von 1870-71 (1889); 
Die Feldzüge desFeldmarsehalls Eadetzky inOber-
Italien 1848—49 (1890); Die Schlacht von Wörth 
(1891); Die Schlacht von Xoisseville (1892); Ein-
zelndarstellungen von Schlachten aus dem Kriege 
Deutschlands gegen die französische Republik 
1870—71 (7 rész, 1890-95); 1160 Themata fíir 
Winterarbeiten und Vortráge aus dem Gebiete 
der neuern Kriegsgoschichte (2. kiad. Berlin 
1893); Die deutsche Reiterei in den Schlachten 
des Krieges 1870—71 (u. o. 1895); Konnte Mar-
schall Bazaine im Jahre 1870 Frankreich retten ? 
(u. 0.1896); Kriegsgeschichtliche Beispiele aus 
dem deutseh-franz. Krieg (1896—98, több füzet). 

Kupang, 1. Timor (XVI. k.). 
Kupás kukorica, 1. Lófogu kukorica. 
Kupcsayné Molnár Julcsa, írónő, szül. 1854-

dec. 29. Molnár Viktor iró nővére. Számos re
gényt és elbeszélést közölt a Székely Nemzetben. 
Könyvalakban eddig a következő két regénye je
lent meg : Egy asszony küzdelmei (Budapest) és 
Van Isten (u. o.). 

Kupé, 1. Goupé (IV. k.). 
Kupferberg (Medenec), bányaváros Kaaden 

cseh kerületi kapitányságban, az Érchegységben,, 
vasút mellett, dsoo) 1101 lak., hanyatló rézbányá
szattal. 

Kupferdreh, község Düsseldorf porosz kerü
letben, a Ruhr és vasút mellett, 0895) 5239 lak.,. 
vasművel, rézkohóval és kőszénbányával. 

Kupinovo, 1. Kölpény. 
Kupolasir (tholus), az ókori görög temetke

zésnek egyik módja, mely időben megelőzi a ha
lottégetésnek szokását. Rendesen három részből 
állott: egy folyosóból (dromos), mely a földalatti 
kupolához való jutást tette lehetővé; a kupolá
ból, mely a halottak tiszteletére szánt áldozati 
hely volt és egy sziklába vágott kamarából (a 
tulajdonkópeni sír). Egyes K.-oknál (p. a Schlie-
mannó által feltárt mikenei tholusnál) a kamara 
hiányzik, amiből azt lehet következtetni, hogy 
a kupola alá is temetkeztek. A K.-okat egészen a 
legújabb időkig pinceházaknak tartották, csak a, 
mikenei ásatások hozták tisztába igazi rendelte
tésűket. Leghíresebb példájok az Atreus kincses
házának nevezett K.Mikenében (képét 1. Építészet, 
VI. k. 239.), melyen kívül ugyanott még hat K. 
van, a görög szárazföldön pedig még ötről van 
tudomásunk (Menidi, Orohomenos, Váfio Sparta 
mellett, a Heraionnál Mikene közelében, Dimini 
mellett Tesszáliában). Egyes tudósok, különösen 
Adler szerint Phrygiából származnak, hol az em
berek hasonló földalatti helyiségekben éltek s 
igy a holtak számára az élők lakásait utánozták. 
V. ö. Kécsey Viktor, Tyrins M. (Görög földön, 
emlékkönyv a magyar tanárok 1893. évi tanul
mányútjáról, Budapest 1895). L. M. 

Kurca, patak, 1. Csongrád vármegye (IV. k.). 
Kureszta (az ókori Orestis), Makedonia DNy-i 

részében fekvő, hegyektől környezett kerület, 
melyhez körülbelül 50 helység tartozik, keresz-
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tény s török Lakosokkal, főhelye Kasztoria (X. k.). 
A lakosság nagy része évenként ősz elején 
•Szalonikibo, Konstantinápolyba, Szmirnába és 
Athénbe megy, hogy mint ácsok, kőmívesek vagy 
segédmunkások alkalmazást nyerjenek. 

Kurföld,oroszkormányzóság,(1897) G72.(i.Hi lak. 
Kúriai biráskodás, 1. Magyarország (alkot

mánya). 
Kuria-Muria-szigetek, sziklás szigetcsoport 

Arábia D-i partján, területük 5ö km2. Gyér la
kosságuk a szemközt levő szárazföldön lakó boni-
gharalt törzshöz tartozik, de nyelvük elüt az 
arabtól. A Kr. u. I. sz.-ban Insulae Zenobii néven 
említik, de csak Hayes angol hajóskapitány is
mertette behatóbban 1835. 

Kurinszk, sziget a Kaspi-tenger délnyugati 
partján, Baku transzkaukáziai kormányzóságban, 
a Kizilagacs-öböl előtt fekvő Lenkorantól észak
keletre, a világ egyik legfontosabb halászó-helye. 
Évenkénti haltermése 750,000 rubelre rug, azon
kívül évenként 5000 pud kaviárt s 150,000 rubel 
értékű zsirt és olajat állítanak itt elő. A halászást 
és a halak földolgozását egy 800 munkással ren
delkező társaság vezeti. 

Kurlánder Ignác újabb műve: Föídmágnességi 
mérések a magyar korona országaiban 1892 
1894. (Budapest 1896). 

Kurincde (néni.), a régi hübérjqgban a föl
desúr ama kiváltsága, hogy a jobbágy hagyaté
kából a legértékesebb darabot megtarthatta. 

Kurnik, város Posen porosz kerület Scbi'imm 
járásában, a K.-tó mellett, (1895) 2555 lak. Za-
moyski gróf kastélyában gazdag könyvtár van 
(1-íÖ.OOO köt., 200 inkunábulum és 1100 kézirat. 
főleg a lengyel történetre vonatkozólag). 

Kuroda Kiyotaka, japán gróf ós államférfiú, 
már a (50-as években játszott politikai szerepet. 
A polgárháború lezajlásával (1870) a gyarmat-
tlgyek (Jesszo sziget) élére állították S 1871. altá-
bornokká tették. 1875. Koreában járt diplomáciai 
küldetésben s szövetséget hozott létre a koreai 
császárral. 1877. Saigo ellen harcolt, mely há
borúban ez elesett. Érdemeiért 1881. grófi rangra 
emelték. 188G. Szibérián át Európába utazott; 
1887. Ito miniszterelnök helyére került, mely ál
lásról 1889 okt. visszalépett. 1890. a titkos állam
tanács tagja lett, melynek jelenleg az elnöke, M. L. 

Kuropatkin Njikolajevics Elek orosz tábor
nokot 1898 jan. 13. a hadügyminisztériumba hív
ták be. 

Kurszk, orosz kormányzóság, 0897) 2.396,577 
lak. K. város (ugyanakkor) 52,890 lak. 

Kurtafejüség (brachycephalia), a koponyának 
oly alakja, melynél a hossz-szélességi index 80-on 
felül vau (1. Koponya, X. k. 766—67. old.). Ellen
tétese a hosszufejüség (IX. k.). A K. a mongol 
törzseket jellemzi, de előfordulhat embereknél ós 
állatoknál mint beteges képződmény is. Válto
zatai : plagiocephalas (ferdefejü), ha a homlok- v. 
koponyavarratnak egyoldalú növekedése van; 
oxycephalus (süvegfejü), ha a lamda- v. köszönt
és nyilvarratkorcs; troclwcephalus (kerek fejű); 
pachycephalus (vastag fejti). A házi állatok meg
különböztetésénél is ez elnevezéseket használják. 

Kurtics (XI. k.), 1896 aug. Posta Béla a nem
zeti múzeum megbízásából ásatásokat eszközölt 

Takácsy Sándor dr. orsz. képviselő birtokán a 
Bugyér patak mellett. Számos neolit-, bronz-_é? 
római korú leletre akadt. V. ö. Archeológiai Ér
tesítő (XIX. k. 1. szám 1899 lel))'. 15.). 

Kurtizán, I. Courtisan (IV. k.). 
Kurui fürdők, 1. Coury-lés-Bains. 
Kuruma, 1. Jinrikisha. 
Knrz József, német szinész,l..Berwar(/ow(III.k.)j 
Kusaly, kisközség Szilágy vármegye zilahi 

j.-ban, (1801) 770 lak. Hajdan a, K.-i Jakcs családtól 
épített, 1450—1550-ig virágzó Ferenc-rendü ko
lostor ékítette. Itt irta Ilosvai Selymes Péter fi 
XVI. sz.-ban egyik versét. KAB, 

Kusancu, ezüstbánya a khinai mongol földön) 
Pekingtől E-ra mintegy nyolc napi járásra. A 
bányát valószínűen már századok óta müvelila 
újabban az amerikaiak kezelik s nagy eredméj 
nyéket értek el. Közelében vas- és szénbányák 
is vannak. 

Kusk- i Nakhud, afganisztáni város Ivanda-
bartól nyugatra. Az angolokat itt Ejubkhán 188Ö 
jul. 27. megverte. 

Kuskpkwim, folyó Alaska É.-amerikai terüle
ten, az É. sz. 63° alatt ered s 700 km. folyás után 
a Bering-tenger öblébe ömlik. 

Kussevics Szvetozár 1897. megkapta a Perenfl 
József-rend középkeresztjét. 

Ku tacskák (fonticuli), a magzat és újszülött 
koponyáján jelenlevő hártyás helyek, több lapos 
csontnak szögletalakban érintkező helyén. A ko-
ponyatető és oldalt! falain fekvő csontok hártyái 
hói. azaz kötőszövetből csontosodnak közvetetle-
níll (1. Koponya fejlődése X., k.), ilyenek a fal-
csont, homlokcsont, halánték- és nyakszirtcsonl 
pikkelyes részei ; ahol ezeknek szögletei találkoz
nak, ott egyideig kötőszöveti hártya van, ezek te
szik a kutaeskákat. A legnagyobb közülök &lwm-
lokkutacska (fonticulus frontális) a koszom- és 
nvilvarratok keresztbe-vágódási he lyén; zen 
négyoldalú lágy hely az első életév után tűnik el a 
homlok-ós falcsontok felső szögletcinek tökéletes 
bülése közben. A nyákszirtikutacska (font. occipfl 
talis) háromoldalú, a nyakszirti pikkely csúcsai; 
fekszik a falcsontok között, születéskor már ki-
csiny.Az ikkutacska (font.sphenoidalis) az ikcsont 
vagy szárnycsúcsok felső hátulsó csúcsa, halán 
tékpikkely és homlokcsont között v a n ; születés
kor rendszerint mái' csak megnyúlt résalaku. A 
csecskutacska (font. mastoideus) a halántókcsonj 
csecsrésze és a falcsont csecsszöglete között fek
szik, a születéskor csak nyoma van még jelen. A 
K.-nak jelentőségük a születés alkalmával van, 
midőn a fejtetői csontok érintkező helyei között 
fekvő hártyás huzamokkal együtt lehetővé teszik 
egyik csontszélnek a másikra való tolódását és 
ezáltal a koponya méreteinek kisebbedését. 

Kutaisz, orosz kormányzóság, (ISIIT) 1.075,861 
lak. — K.. város, ugyanakkor 32,492 lak. 

Ku ta t á s i jog, 1. Motozási jog (XII. k) . 
K u t o n a q u a (Kootenay), É.-amerikai indus nép, 

mely a Szikla-hegységtől nyugatra, a Kolumbia 
folyó forrásvidékén, többnyire angol területen tar
tózkodik. A nép 51)0 lelket számlál és becsületes
sége, valamint jóindulata által tűnik ki. 

Kutschke-dal (XI. k.l. szerzője, mint újabban 
kiderítettAk,nem Pistm'ius volt.hanem Hojfmani 
mek meg. ;i C-bea keresendők! Amely szók íi K betűben nincse 
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Gotthelf boroszlói államhivatalnok, ki, saját el
beszélése szerint, 1870 aug. 3. éjjel, mikor egy 
társával előőrsön állt, szerzetté a dalt. Megenged
ték neki, hogy neve melle a Kutschke szót is föl
vegye. V. ö. Illustrierte Zeitung 1899 ápr. 13. sz. 

Kutyaadó, 1. Ebadó(V. k.). 
Kutyacsillag, 1. Sirius (XV. k.). 
Kutyák (X. k.). A fajbeli tisztatenyésztés se

gédeszközei : a) a törzskönyv; b) a kiállítás ; o) a 
klubok speciálisan a sportcélokra használt állat
fajoknál ; d) a nyilvános versenyek. 

Annak, hogy bármely állat céljainknak meg 
fog minden valószínűség szerint felelni, egyedüli 
biztosítéka a hamisítatlanul tiszta leszármazás. 
Minél több tiszta tenyésztésből származott őse 
van egy állatnak, annál nagyobb a biztosíték 
arra, hogy az ivadék őseire méltó fog lenni s leg
alább is az egyéni tehetőség meg nem határoz
ható játszótere között használható lesz. E cél 
elérésére alapították az állattenyésztési törzs
könyveket, amelyekbe saját osztályában minden 
igazolhatóan tisztán tenyésztett állat bizonyos 
sorszámot kapva, születésének, tenyésztőjének s 
szülőinek megnevezésével s kellő megkülönböz
tető leírásával színének, ivarának bejegyeztetik 
(1. Törzskönyv, XVI. k.). A törzskönyv értékét 
legjobban igazolja a tenyésztés klasszikus hazá
jának, Angliának a példája, amely ennek a bizo
nyító eljárásnak köszönheti állatai óriási árát s 
azon körülmény, hogy Albion példáját e téren kö
veti ma az egész világ. 

Második segédeszköz: a kiállítás. Hogy a törzs
könyvezett állatok mennyire felelnek meg a faj 
meghatározott jellegének, s melyek köziilök a leg
tökéletesebbek, azt csak összehasonlítás útján le
het meghatározni. Erre valók a kiállítások az 
azzal összekötött díjazásokkal. A kiállítás felszínre 
hozza a különben talán rejtve tartott kitűnő pél
dányokat s ezáltal hozzáférhetővé teszi a tenyész
tésnél való használatnak és serkentésül is szolgál, 
mivel az u. n. championok fedeztetési díjai hihe
tetlen magasságra emelkednek. Azonban minden 
túlhajtás veszedelmes. Nemcsak az emberi nem 
átka az idegesség, hozzátapadt ez a nemesen te
nyésztett állatokhoz is. Mennél nemesebben van 
egy állat tenyésztve, annál idegesebb. S amint az 
embernél az egyedüli menekvés a célszerű táplá
lék, a szabad lég használata, a mozgás és a sport, 
épp ugy áll ez az állatoknál is.Hivatásától elvonni 
az állatot: mindig megbőszül ja magát. S mi vált 
divattá? Leghirnevesebb tenyésztők állataikat 
egyik kiállításból a másikba viszik. Közben a 
tetszetős külemért s nehogy valahogy a szőr-
zetben hiba történjék, zárva tartják, folyton a 
kellő mozgás nélkül, koncentrált táplálékkal éte
tik ; a mozgás annyi, hogy egyik kiállításról a 
másikra utaztatják a zakatoló vonaton zárt re
keszben. Aztán a kiállítások alatt izgatja a szegény 
állatot többi szánandó társa vonítása, s a tisztelt 
bámuló publikum; s az igy megy egész életén át 
a szegény champion-jelölttel, elvonatván tőle él
tető eleme : a szabad lég, erős mozgás s a vadá
szat gyakorlása. Mi természetesebb aztán, mint
hogy szerfeletti idegesség veszi elő, nincs, ami ezt 
ellensúlyozza, s aztán ismét természetes, hogy e 
folyton excitált állat idegességét a párosítás által 

átplántálván az ivadékra, ezt már születése előtt 
az idegesség átkozott bajával inficiálja. S ez igy 
menvén nemzedékről nemzedékre, az idegesség-
folyton fokozódik, megromlanak a nedvek s a 
gyönyörű állat egy elbánhatlan döggé válik. 
A legnagyobb baj pedig abban rejlik, hogy Dar
win s a tapasztalás szerint: ami gyakoroltatik,, 
fejlődik; ami nem gyakoroltatik, visszafejlődik; 
s miután, habár a gyakorlathiány talán nem is. 
teszi a szaglást egész semmivé, de mindenesetre-
csökkenti azt, s ez generációról generációra min
dig romlik, utoljára legbecsesebb tulajdonsága 
vész el a nemes állatnak. A kiállítások hasznos 
szolgálata ugyan érintetlen kell hogy maradjon, 
de a vadászati gyakorlat a tenyészállatoktól nem. 
vonandó el; a versenyek jelentőséget nyernek a 
gyakorlatban s a tenyészállatoknál a vadászaton 
való kitűnőség legyen a fő kritérium. Igy, néhány 
év és generáció alatt a baj gyógyulása bizonyos. 

Harmadik segédeszköze a fajbeli tiszta tenyész
tésnek a nyilvános mezöuerseny (field trial). Mig 
a törzskönyv feladata bemutatni a tiszta faj léte
zését, a kiállításé e faj legkitűnőbb példányait 
fajjelleg tekintetében érvényre emelni: a mező
versenyé ezen anyag értékét tenyésztési és hasz
nálhatóság szempontjából dokumentálni. A va
dászeb értéke egészben természetesen a vadásza
ton tűnik fel, de a fő babérok mégis azok maradnak, 
amelyeket a vizsla a fleld trialon arat. Az angol 
helyesen a field trial-vért becsüli legtöbbre, azaz 
az olyat, amelynek vére ezen kitűnt. Hogy miből 
áll ezen trial, körülbelül ösmeretes. Nemcsak 
hasznos ez, de kiváló élvezetet is nyújtó. Nincs 
semmi, mi ennél jobban elősegítené a vadászok, 
összejöveteleit, jobban sarkalná ezeknek becsvá
gyát s jobban tüzelné azon dicsőség elérésére, hogy 
legjobb ebük van. 

Negyedik segédeszköze a, fajbeli tiszta tenyész
tésnek az egyesületek v. klubok, amelyek aztán a 
többi már említett segédeszközök vitelét is ellát
ják. Angliában ott van a kennel-klub s azonfelül, 
sok speciális klub. Csaknem minden ebfajnak van 
külön klubja. Németországban szintén egy sereg
klub működik. Ausztriában az Österreiehischer 
Hundezueht-Vérein. Hazánkban is volt a Magyar 
vizsla-mezőverseny-egyesület, melynek elnöke-
Esterházy Béla gróf, alelnöke e sorok irója volt. 
Kiadta a magyar ebtörzskönyv első kötetét, ren
dezett néhány nyilvános mezőversenyt. E sorok, 
irója elvi okoknál fogva kénytelen volt alelnöki 
állásáról lemondani s helyére Podmaniczky Géza 
báró jött. De ezen két kiváló sports- és gentle
mannek sem sikerült a hamvadó parázst lángra 
lobbantani s kérdés, fog-e egyáltalán valaha ha
zánkban még e téren élet kelni? HANVAY Z. 

Kutya-őrség, 1. Második éjjeli őrség (XII. k.).. 
Kuún Géza gróf 1898 jnn. 3. megkapta a v. b. 

t. tanácsosi méltóságot. A helsingforsi finn-ugor 
társaság 1897. tagjául választotta. Újabb müvei: 
A besenyő népnév kétféle kiejtéséről Kazwininál 
(Etlmographia, 1896); Maimonides értekezése a 
Mózes előtt létezett bálványimádásról (Ker. Mag
vető, 1897); Az aranyi s kapivári Kapi-család 
urbáriuma 1680-ról (Erdélyi Gazda, 1897); Gon
dolatok a magyar faj hivatásáról az új ezredér 
küszöbén (Hunyadm. rég. és tört. társ. VIII. évk... 

Amely szók a K betűben nincsenek meg, a C-ben keresendők! 
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Kolozsvár 1897); Emlékbeszéd bethleni gróf Beth
len Gábor felett (u. o. 1897); Erdély s a néprajz 
(Erdély VII. évf., 1898); Mas'udi Manesröl s a 
manicheus hit fel ékezetről (Ker. Magvető, 1898); 
GondolaMöredekek a vallás jelentőségéről (Prot. 
Szemle, 1898); A nemzeti egység alapelvei (Ma
gyar Polgár, 1898); Keleti'kútfők (Budapest 
1898); Pacalt leltár 1629 január 4-ikéről (Er
délyi Gazda, 1898); Relationum Hungarorum túra 
orieiite gentibusque orientális origines história 
antiquissima (2 köt., Kolozsvár 1897); Kritische 
Beitrágez. uralaltaischen Philologie,Berlin 1897): 
Emlékbeszéd Torma Károlyról (Hunyndmegyei 
régészeti és történelmi társulat, X, évkönyv, 
1899); Társulatunk előzményei és előjelei (u. o.): 
Gurdézi szövege a magyarokról (Akadémiai Ér
tesítő 52. füzet); Erzsébet királyné emléke (Hu
nynám, tört. ós rég. társ. évk. 1898); Visszapil
lantások az Erdélyi Múzeum megalapítására 
(Erdélyi Múzeum XV. köt., 10. füzet); Egy újabb 
adalék a z r hangcseréhez a volgaparti régi 
bolgár nyelvben (Ethographia IX. évf. 6. füzet); 
A katharosok hitfelekezete (Kolozsvár 1899): A 
keresztény hierarchiáról (Masudi szerint, Ker. 
Magvető 1899). 

k u x h a v e n , község, ). Cyxhaven (IV. k.). 
Kuyper {&»&•. Kujper) Ábrahám, németalföldi 

politikus és hittudós, szül. Maassluisbau 1837. Lej-
dában tanulta a hittudományokat, 1874. lelkész 
lett és a második kamara tagja, hol Groennel és 
másokkal az ellenforradalmi pártot alkotta. Nem
sokára kilépett a kamarából, először publicista és 
Groen halála után a párt vezére lett. Mint teoló
gus a szigorú kálvinista ortodoxia vezére volt. 
1880. megalapította a szabad egyetemet Amster
damban. Politikai közlönye a Standaard, egyházi 
lapja a Heraut. Több röpiratán kívül megjelent 
tőle Ons Program (2. kiad. Amsterdam 1880). Ki
adta Laski -Iá nos lengyel reformátor müveit (Hága 
L866). 

Kuzsinszky Bálintot 1899 aug. 5. kinevezték 
a nemzeti múzeum őrévé. 1899. a főváros) mú
zeum ideiglenes vezetésével bízatott meg. Újabb 
művei : Az aquincumi castra kérdése (Areh. 
Értés., 1897); Aquincum romjai (Budapest 1898); 
Néhány szó Nemesis cultusáról (Archeológiai 
Értesítő, XVIII., 5. 1898): Pannónia és Dácia 
(A magyar nemzet története, 1895. I. k.). 

K ü c k e n t h a l Willy, német zoológus ós utazó, 
szül. Weissenfelsben 1861 aug. 4. Tanulmányait 
Münchenben és Jenában végezte. 1885. Haeckel 
•asszisztense lett. 1886. magántanárnak habilitál
tatta magát. 1898 óta a boroszlói egyetemen a 
zoológia és az összehasonlító anatómia rendes 
tanára. 1883. és 1885. beutazta Norvégia nyugati 
partvidékeit és a bergeni múzeumban dolgozott, 
1881'—85. pedig a nápoiyi zoológiai intézetben. 
1886. Tromsőböl első sarkvidéki útjára indult, 
amelyen a Hyperoodont és a fehér cetet tanulmá
nyozta. 1889. a brémai földrajzi társaság megbí
zásából még egy sarkvidéki utazást tett. Hajója 
j u n . 11. hajótörést szenvedett, úgyhogy útját egy 
norvég cethalászó hajón kellett folytatnia. 1894. 
zoológiai és etnográfiai szempontból átkutat ta a 
maláji szigettengert, különösen pedig a Molukki-
szigeteket. Főbb művei ; Forschungsreise in das 

europáisehc Eismeer (Bréma 1890); Forschungs^ 
reise in den Molukken und Borneo (Frankfurt 
1896); Leitfaden für das zoologisehe Praktikum 
(u. o. 1898). 

Kücsük, török államférfi, 1. Szaid (2., XV. k.j. 
Kühl Gotthard, német festő, szül. Lübeckben 

1851. Münchenben Fortuny, Parisban a natura
listák, Hollandiában a régi hollandi mesterek 
nyomdokain haladt. Jeles képei: A műterem
ben, Pihenő órák. Fuvolázok, Lübecki árvalánynk. 
Vitorlavarrók, Kártyások. 

Kühne Ede 1896. megkapta a HL oszt. vas-
korona-rendet. 

Külföldiek házassága , 1. Polgári házassá-á 
(XIV. k. 75. old.). 

Külföldi ló, a Magyarország területén általá
nos érvényű versenyszabályok szerintaz.amelyet 
Európa bármelyik államában az ottani verseny 
szabályok belföldinek minősítenek. A K. addig 
semmiféle versenyben nem indulhat,mig mii' 
külföldi igazolványokat, amelyek a ló korát, ne
mét, szánnazását, sziliét és minden egyes külö
nös jelét, melyekről az felismerhetö.tartalmazzák. 
az illető versenyegyesület bejelentési hivatalánál 
nem deponálják:. Ezen okmányok azonban csakis 
akkor vehetők figyelembe, ha azokat oly elismeri 
versenyegyesület titkára vagy más tisztviselője] 
egyéb hiteles személy vagy nyilvános hatóság irta 
alá, amely azon országban van, hol a ló elletett. 
Mindezek hiányában a lovat diszqualinkáltnak je
lentik ki. A viszonyossági egyezmény folytán ki
vételt tesznek azon németországi vagy külföldről 
Németországba bevitt lovak, melyek a berlini 
Union-Club lajstromaiba, mint olyanok, melyek 
versenyben már indultak, be vannak iktatva. 

Küllyődi vár, a mai Kollnt (X. k.) helyén ál
lott Bács-Bodrog vármegyében. A XV. sz.-bnn a 
Geszthy-családé volt. 1529. Zápolya János egj 
darabig itt táborozott. 1511. a török hatalmába 
jutott. Romjait ma Bekavarnak hívják. V. ö. 
Csánki, Magy. tört. földr. (II. 188). KAE. 

Küp, sziámi hosszmérték = 25. cm. 
Kürmesszer Péter, 1605-— 08. a Guise-hcrce-

gek ötvöse Lyonban, majd IV. Henrik francia ki
rály udvari ötvöse Parisban. Kassai születésű, ki 
művészetét is valamelyik kassaimesternél tanulta 
ki. Művészetébenmagát tökéletesltendő.akülföldre 
bujdosott. 1605 febr. 13., 24. és 27. Lyonból kel
tezett leveleiben az édesatyjáról, K. Gregerröl s 
anyjáról, Szabó Katharináról reámaradt hagya
ték kiadását kéri a kassai tanácstól s ugyanekkor 
azt irja, hogy Guise hercegnek, Lyon város kor
mányzójának szolgálatába állt. 1608. Parisban 
lakott s dec. 13-áról keltezett levelében magát 
«Ko. Mst. zu Franckreicb vnd Na varra Hoff-Gold-
schmidt»-nek nevezi.V.ö. Mihalik J., Kassa város 
ötvösségének története (Budapest 1899). 

Kürschák Józsefet a m. tud. akadémia 1896 
máj. 15. lev. tagjává választotta; u. a. év szept. 
24 megkapta a József-műegyetemen a nyiiv. 
remlkiv. tanári címet és jelleget. Ujabb müveii 
A másodrendű parciális differenciálegyenletek 
egy osztályáról (akadémiai székfoglaló értekezés, 
Mat. és Term. Ert. XV. köt.); Az egyértékü égést 
függvények neméről (három közlemény, Math. és-
Physika'i Lapok V. és VII. köt.); Quadratikiis 

Amely szók a K betűben uincsei>ek meg, :i C'-hen keresendők! 
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binar alakok rendszereinek invariánsairól (u. o. 
VII. k.); A szabályos tizenkétszögröl (u. o. VII. k.). 

Kürt, a halló szervben, 1. Eustach-fele kürt 
(VI. k.). — K. (méhkürt, petevezető, Fallop-csö), 
1. Nemi szervek (XIII. k.). 

Ktirtbeli terhesség, 1. Mélwnkivüli terhesség 
(XII. k.). 

Kürtjelzés vasutakon, 1. Jelzés (IX. k.). 
Kürtös kalács, 1. Kürtös fánk (XI. k.). 
Kürüi monostor, a Tisza mellett, Nagy-KUrü 

faluban állott. 1200—1241. virágzott. 1316. a 
Gutkeled nemzetség Lotárd ága birta K.-át, de ez 
évben hűtlensége miatt elvesztette és a Kom-
polthy-esaládé lett. V. ö. Pesti/, Helynevek (219). 

Küstner Frigyes, német csillagász, szül. Gör-
litzben 1856 aug. 22. Tanulmányait Strassburg-
ban végezte. 1879. a berlini csillagvizsgáló asz-
szisztense, 1888. a hamburgi, 1884. a berlini csil
lagvizsgáló obszervátora, 1891. a brtinni csillag
vizsgáló igazgatója és a csillagászat tanára lett. 
1888. saját megfigyelései alapján fölfedezte a 
sarkmagasság változékonyságát. Művei: Bestim-
mung des Monddurchmessers aus Plejaden-Be-
deckungen (Halle 1879); Resultate aus Beobach-
tungen von 670 Sternen (Berlin 1887); Neue Me-
thode zur Bestimmung der Aberrationskonstanto 
nebst Uutersuchungen über die Veránderlichkeit 
der Polhöhe (u. o. 1888); Untersuchungen über die 
Eigenbewogungen von 335 Sternen (Bonn 1897). 

Küstrin, porosz város, (1895) 17,552 lak. 
Kütz. , növénynevek mellett Kiilzing Frigyes 

Traugott (XI. k.) nevének rövidítése. 
Kvacsala./íÍMOS újabb művei: D. B. Jablonsky's 

Briefwechsel mit Leibniz (Dorpat 1897); II. Rá
kóczi/ Ferenc porosz összeköttetései történetéhez 
(Századok 1898). 

Kvakiutl , indus törzs északnyugati Ameriká
ban, a Vancouver-szigetektől északra és a szem
ben fekvő Brit-Kolumbia partján; több törzsre 
oszlik, melyek három különféle tájnyelven beszél
nek. Halászatból és vadászatból élnek, régi szo
kásaikhoz szívósan ragaszkodnak. Számuk (tsss) 
2000 volt. 

Kvánangenfjorcí, Norvégia EN'y-i partján levő 
tengeröböl, Tromsötöl ÉK-re. 

Kvassay 1. István miniszteri tanácsost 1897 
nov. 11. elnökül osztották be a Konstantinápoly
ban felállított konzuli főtörvényszékhez. 

2. K. Jenő (XI. k.), 1898. a földmívelésügyi 
kormány képviseletében részt vett a brüsszeli VII. 
nemzetközi hajózó kongresszuson s ugyanez év
ben a Lipót-rend lovagkeresztjót kapta. 1899. szer
vezte a földmívelésügyi minisztérium kebelében 

a magyar királyi országos vizópítési igazgató
ságot. BGI). 

Kven-lün, 1. Kuen-Uin (XI. k.). 
Kvóta, 1. Qirota (XIV. k.). 
Kyathos , 1. Gyathus (IV. k.). 
K y b u r g (Kiburg), falu Zürich svájci kanton 

pfaffikoni j.-ában, 630 m. magasságban a tenger 
szine fölött, 367 lak., a még jókarban levő K. vár
kastélyával, mely 4 km. távolságban fekszik Win-
terthurtól, regényes vidék magaslatán. A várkas
tély a K. grófok törzsfészke volt, kik a történe
lemben, Werner gróffal, Ernő sváb herceg (1027 — 
1030) hü társával említtetnek. K. grófság Grlattól 
a Rajnáig terjedt. 1078 körül házasság útján dil-
lingeni Hartmann grófra szállott, a későbbi K. 
grófok törzsatyjára. Ezek, mint a Zahringek örö
kösei, a XIII. sz.-ban Svájc leghatalmasabb csa-
ládai közé tartoztak. Midőn 1264. IV. Hartmann 
gróffal a fórfl-ág kihalt, a birtokok nagy része 
unokaöcsesőre habslmrgi Rudolfgrófra,a későbbi 
német királyra szálltak, hasonlókép a K. grófság 
és kastély is, mi 1424. zálog gyanánt Zürich vá
ros birtokába került. Zürich visszaadta ugyan 
1442. III. Frigyes császárnak, de ez 1452. ismét 
Zürich városának engedte át a hátralékos zsold 
fejében és azóta a város tulajdonában maradt. 
1832. a kastély (fegyvertár, régiségekben gazdag 
lovagterem stb.) magántulajdon lett, most is szép 
képtár van benne. V. ö. Pfaa und Kinkéi, Be-
sehreibung der Burg K. (Zürich 1870); Pupiko-
fer, Geschichte der Burgfoste K. (u. o. 1869); Bar, 
Zur Geschichte der Grafschaft K. (u. o. 1894); 
Lwigl József, Die K.(Bécs 1898). 

Kyffhauser-hegység (XI. k.), a Vilmos császár-
emléket 1896 jun. 18., II. Vilmos császár jelenlé
tében leleplezték. A toronyalaku épület 57 m. 
magas; az emlék egész magassága körülbelül 90 m. 

Kyjow, város, 1. Gaya (VII. k.). 
Kykl ikus költők, 1. Epikus ciklus (VI. k.). 
Kyneton, délausztráliai város Victoria gyar

matban, 91 km.-nyire ENy-ra Melbournetől, amely-
lyel vasút köti össze, (i89i) 3371 lak. Van törvény
széke, kórháza, környékén aranyat bányásznak. 

Kypros, sziget, 1. Ciprus (IV. k.). 
Kyr i tz , porosz város, (1895) 5317 lak. 
Kyselack József (Kieselack), osztrák utazási 

iró, szül. Bécsben 1795., megh. ti. o. 1831. Az 
udvari kamara hivatalnoka volt. Az a mániája 
tette híressé, hogy nevét mindenhová, még a 
legmagasabb sziklára is, mit csak turisták mász
hatnak meg, nagy betűkkel felirta. Müve: Skizzen 
einer Fussreise durch Österreich, Steiermark, 
Karatén etc. (Bécs 1829). 

L. 
Lábállatok, 1. Pantopocla (XIII. k.). I befejeztével Berlinben kapott alkalmazást a csá-
Laban Ferdinánd, német bölcseleti és iroda- i szári múzeum könyvtárában. Munkái: Collín 

lomtörténeti iró, szül. 1856 febr. 1. Tanulmányai j H. T.; Beitr. zum Kampf der Lebensanschauun-
Amely szók a K betűben nincsenek meg. a C-ben keresendők! 
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gen (1879); Schopenhauer-Literatur (1880, pót
lék 1883); Auf der Hainburg (1881, ebben a ver
ses munkában az Attila-mondát tárgyalja); Der 
Gemfitsausdruck des Antinous (1891); Die Proso-
popóe bei Lenau u. Petőfi (1883). M. L. 

L a b a r i a (állat), a csörgőkígyók (Crotalidae) 
családjába tartozó Bothrops atrox nevíí mérges 
kigyó brazíliai népies neve. 

Labassére (ejtsd: labaszer), falu Hautes-Pyrónées 
francia département Bagnéres-de-Bigorre j.-ban, 
769 lak. Gazdag palakőbányái vannak és 12—40 -
nyi kénes forrása, melynek vizét iszszák. 

i.:ii><i:iii(iiit. 1. Ladanum. 
Labes, porosz város, (1895) 5187 lak. 
Lábfekvés, 1. Magzatfekvések (XII. köt.). 
Labin, 1. Cseh borok (IV. k ) . 
Labor i Ferdinánd Gusztáv Gaszton, francia 

ügyvéd és jogtudós, szül. Reimsben (Marne dé
partement) 1860 aug. 18. Jogi tanulmányait a 
párisi egyetemen végezte, hol 1881. a magán
jogi, 1883. pedig a római jogi első díjat nyerte. 
Tanulmányainak kiegészítésére beutazta Angliát 
és Németországot; visszatérvén, Parisban ügy
védi irodát nyitott. A legkeresettebb védőügyvé
dek egyike. Az esküdtszék előtt ő védte Pini 
anarkistát, Vaillant dinamit-merénylőt. A La 
Plume c. irodalmi folyóiratot ő képviselte Sár 
Peladon ellen indított szenzációs pőrében. Nevét 
világhírűvé mégis a Dreyfus-ügy miatt keletke
zett Zola-pör (1. o.) tette.Védő ügyvéde volt Drey-
fusnek is a rennesi tárgyaláson, hol 1889 aug. 
14-én máig ismeretlen tettes merényletet köve
tett ellene e l : az utcán meglőtte. Sebéből felgyó
gyult ugyan s a tárgyaláson újra megjelent, de 
a védőbeszédet ügyvédtársára, Uomange-ra bizta 
s a szólás jogáról lemondott. A Gazette du Palais 
című ügyvédi folyóirat főszerkesztője. Többed
magával kiadta a Répertoire encyclopódique du 
droit francais című tízkötetes lexikális jogi 
munkát. 

T ^ a b o u l b c n i a c c a c vagy Laboulbeniafélék 
(ttöv.), légyen és bogáron élősködő gombacsoport, 
a morzsagombák rendjében. A Laboulbenia mus-
cae Peyr. a házi légyen járványosán jelenik meg, 
még pedig a nősténynek a fejét meg a derekát, 
a himnek az elölábait támadja meg. Hengerded 
tartója és hasi és nyaki részből álló peritheciuma 
van, ebben pedig a nógyspórás tömlő. Csírázás
kor a spórából egyenesen a nyeles termőtest nő 
ki. V. ö. Peyritsch, Beitráge zur Kenntnis der 
Laboulbenien (Bécs 1873). BORB. 

Labrea , az ilyen nevű kerület székhelye Ama
zonas brazíliai államban, a Rio Purus mellett, 
gőzhajóállomással. 1871. alapították, nagyobbára 
szalmakunyhókböl áll. Temploma, iskolája, bör
töne és több kereskedőháza erősebb anyagból 
való. A kaucsuk-, paradió-, szasszaparilla-, ko-
paivabalzsam-, kakaó- és halkereskedés jelenté
keny. 

Lab rous t e (ejtsd: labruszt) Henrik, francia épí
tész, szül. Parisban 1801 máj. 11., megh. u. o. 
1875 jun. 26. Tanulmányait Vaudoyer és Lebas 
műtermeiben s a képzőművészeti akadémián vé
gezte, ahol 1824. az építészeti nagy díjat kapta. 
A következő évben tett olaszországi útjának ered
ménye a paestumi Poseidon-templom kilenc rajza 

(megjelent 1878., 21 tábla). 1829. a párisi Palais 
des Beaux-Arts építésének felügyelője lett. Hi
ntán 1837. a lausannei kórházat s 1843—50. a 
párisi St.-Geneviéve-könyvtárat építette, a nem
zeti könyvtár építését is rábízták, melyet minta
szerű ízléssel végzett. 1867. Hittorf helyében a 
művészeti akadémia tagja lett. 

L a b j i-ini h i c i (állat), 1. Labirinthalak (XI. k.). 
Lacaune (ejtsd.- lakón), város Tarn francia dé

partement Castres kerületében, a Cevennes-hegy-
séghez tartozó, 1266 m. magas L.-hegy északi 
tövénél, (189D 3547 lak. Van márványbányászata, 
juhtenyésztése. 8 — IS^-nyi ásványvízforrásait 
fürdőnek használják. 

Lacava Péter, olasz államférfin, 1898 jun. tagja 
lett Pelloux kabinetjének mint közmunkami-
niszter s állását a rekonstruált kabinetben 1899 
jun. 29. is megtartotta, noha az 1898 nov. közzé
tett okiratok tanúsága szerint a Banca Romána 
üzelmeiben magát kompromittálta. 

Lachenal (ejtsd: lasnái) Adrién, svájci szövet
ségi elnök, szül. Genfben 1849 máj. 19. U. o., va
lamint Heidelbergában és Parisban tanulta a jo
got, 1871 jan. és febr., midőn Bourbaki francia 
tábornok és hadteste átszorult a határon, L. ele
get tett honvédelmi kötelmének. 1871. letette a 
jogi szigorlatot. 1874—78. a főállamügyész he
lyettese volt szülővárosában, majd 1880. bevá
lasztották a genfi nagy tanácsba, hol a liberál-
radikális párt vezére lett. 1881—84. a rendi ta
nácsban képviselte kantonját, 1884—92. pedig a 
nemzeti tanácsban, mely 1891. öt elnökévémegvá-
lasztá. 1892 dec. 15. Droz helyébe bejutott a szö
vetségi tanácsba, melyben 1896-ig a külügyet 
vezette. 1895. a svájci köztársaság alelnöke, 
1896. pedig elnöke lett. Hivatalának lejárta után 
újra elfoglalta helyét a szövetségi tanácsban és 
az ipar és kereskedés ügyeit vette át. o. j. 

l .a<'li«-nali:i Jacq. (növ.), Dél-Afrika liliom
féléje (30 faj), itt a jácintus helyettesitője, amely-
lyeltermetót tekintve megegyezik.Virága csüngő, 
hosszabb-csövü. A L. tricolor Thunb. szirma há
romszinti (piros, sárga és zöld), levele pirosbarná
val márványzott. Nagyon csinos kerti dísz. A ]j. 
luteola Jacq. virága sárga, zölddel szegélyzett. 
A L. sanguinea Sveet. levele meg a virágszála 
bíborpiros, foltos, virága fehér és zöld, később 
világospiros. BOHB_ 

L a c i n i a , 1. Sallang (XIV. k.). 
Lack, név, 1. Magyar személynevek. 
Lacombe (ejtsd: íakonb) Pál, francia zenész, 

szül. Carcassoneben 1837 jul. 11., hol Tesseyre, a 
párisi konzervatórium növendéke vezette zenei 
nevelését. L. a nem színpad számára dolgozó 
francia zeneszerzők legkiválóbbjainak egyike. A 
kamarazene terén szerzett érdemeiért 1889-ben 
megkapta a Chartier-díjat. Irt három szinfóniát, 
egy Suite pastorale-t, egy szinfónikus legendát, 
egy szinfónikus nyitányt, egy drámai nyitányt,, 
több hegedüszoná'tát, zongoratriót, egy requi-
emet s egy misét, több (Lisztre emlékeztető) zon
goraművet. 

La Cour (ejtsd: lakúr) Pál, dán fizikus és me
teorológus, szül. Skjársóban, Ebeltoft mellett (Jüt-
land) 1846 ápr. 13. Kopenhágában és Utrechtben 
tanult, 1870—72. meteorológiai tanulmányuta-
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zást tett hajón Walesbe ós Messinába, 1872. a 
kopenhágai meteorológiai intézet aligazgatója, 
1878. tanár az askovi főiskolán J ütlandban, 1871. 
módszert dolgozott ki a felhők magasságának 
mérésére, feltalálta 1874. a fonotelegrátiát, 1876. 
a fonikus kereket s 1880. ennek szinkronizálá
sát, miáltal megvetette alapját a telegráfozás 
több módszerének. 1886. feltalálta a spektrotele-
gráflát s 1895. a kratosztátot. Munkái: Fomaars-
beretning fra det kgl. Landlmslioldningsseisk 
absmeteorologiske Comitee for 1866—70 (1872); 
Tonehjulet (1878) s kiadta : Tyge Hrahesmeteoro-
logiske Dagbog, 1582-97 (1876). 

Lacroix Jenő de, francia festő, 1. Delacroix 
(V. k.). 

La Crosse (ejtsd: lakrosi), kanadai nemzeti já
ték, melyet eredetileg az indusok játszottak s 
mely most már Angliában is meghonosodott. A 
játszók két csoportba oszlanak, mindegyik cso
port 12 emberből áll. Mindegyik párt arra törek
szik, hogy egy gummilabdát hosszú nyeleken 
megerősített hálókkal (crosse) az ellenség kapu
ján átvigyen vagy áthajtson. A labdát csak a 
«kapuör»-nek szabad kézzel érintenie, másnak 
csupán akkor, ha a labda lyukba esik. A hálóval 
nem szabad ütni s a játszóknak tilos egymáshoz 
nyúlni. 

I.HVIIS (lat.) a. m. tó. 
Lacus Felicis, Magyarország ókori vízrajzá

ban annak az állóvíznek elnevezése, moly az Iti-
nerarium Antonini szerint Azaótól (Süttö) 18 mér
földre feküdt. Ez idő szerint a tatai tó Komárom 
vármegyében. V. ö. Salamon Ferenc (Századok 
XIV. 508). 

Lád Károly 1896 óta az országos közoktatási 
tanács tagja, az országos polgári iskolai egyesü
let elnöke. Újabban is több tankönyv jelent meg 
tőle. 

Lada iiiini (iabdanum), fekete gummigyanta, 
a héja-h ásított Gistus ozeticus L. fájának kifolyt 
tejes levéből kivált nyálkás és megszárított, 
kagylótürésü anyag. Füstölőszerül használják. 

Lailenbergia KI. (n6v., Joosia Karst.), a ki-
ninfanemiiek fája 1—2 fajjal Peruban és Kolum
biában ; kérgét kinakéreg helyett használják. 

I.,a«lics r a c e (ang., ejtsd: lédisz rész a. m. 
női, nőnemű versenyek), általános neve mindazon 
versenyeknek, amelyek kizárólagkancák számára 
vannak fentartva. 

i.iKlisiaiis, i. László (XI. k.) és Ulászló 
(XVI. k.). 

Ladismith (XI. k., Ladysmith) a boer-angol 
háborúban jelentékeny szerepet visz. A megerő
sített helyet White angol tábornok védi a boer 
csapatok ellen, kik 1899 nov. óta ostromzár alatt 
tartják. 

Ladmirault René Pál (le, francia tábornok, 
megh. Parisban 1898 febr. 3. 

Ladó, az egyiptomi Equatoria volt fő helye, a 
Fehér Nílus mellett, az B. sz. 6°-a alatt. Gordon 
tábornok építette 1874. az elhagyott Gondokoro 
pótlására, később azonban Emin pasa elhagyta 
és Vadelaiba ment. Emin pasa távozása után a 
máhdisták birtokába került, átmenetileg a bel
gák szállották meg-és 1896 óta ismét a benszü-
lött lakosság hatalmában van. Diplomáciai egyez

mények alapján az angol Kelet-Afrikának érdek
szférájába tartozik, amelytől 1891. a Kongo-ál-
lam vette bérbe. 

Laer bei Bochum, falu Arnsberg porosz kerü
letben Bochum mellett, (1895) 51-il lakossal, szén
bányával. 

Laevigatae (nov.), 1. Rózsa (XIV. k. 719.). 
Laevigat io (lat.), a gyógyszerészi gyakorlat 

mesterszava, a. m. finom porrá eldörzsölés. 
Laffitte Péter francia filozófus megh. Paris

ban 1893 nov. 6. 
Lali t tc , 1. Bordeauxi bor (III. k.). 
Laforest (ejtsd: latoré) JónosLajosDubut. fran

cia regényíró, szül. St.-Pardouxban (Dordogne) 
1853. Túlzóan naturalista regényei közül emlí
tendők : Le Gaga, moeurs parisiennes (1885, e 
regény miatt L.-t pörbe fogták s közszemérem 
ellen való vétségért két hónapi börtönre Ítélték); 
La bonne á tout fairé (1886, dramatizálva 18921; 
Mademoiselle de Marboeuf (1888); Les petites 
Rastas (1894). 

La Fosse (ejtsd: íafósz) István Fülöp, francia 
állatorvos, szül. Montaterreben (Paris mellett) 
I73Í)., megh. Villeneuve-sur-Vonneban 1820 jan. 
Atyja vezetése alatt megtanulta az állatgyógyá
szatot. 1758. a hadseregbe lépett be állatorvos
nak s 1767—70. igen látogatott állatorvosi fel
olvasásokat tartott. 1777—81. Oroszországban 
élt s amikor visszatért Parisba, az udvarnál és a 
csendőrségnél főállatorvos lett. Legkiválóbb mű
vei: Dissertation sur la morve (Paris 1761); 
Guide de maréchal (u. o. 1766); Cours d'hippia-
trique (2 köt., u. o. 1772); Dictionnaire d'hippia-
trique (4 köt., u. o. 1775). 

Lágler Sándor, egyházi iró, ág. ev. pap, szül. 
Kölesden (Tolna) 1843 jan. 30. Tanulását a gyönki 
gimnáziumban kezdó 1854. s onnét 1857. Sop
ronba ment; a bécsi teológiai intézetben végzó be 
tanulói pályáját. 1872. a bonyhádi gimnáziumba 
választották tanárul, majd 1873. szülőföldje hívta 
papjául. Mint egyházi iró, a Margócsy-féle ftize
tekben lépett fel először. 1879. Kálmán Dezsővel 
alapítá a Protestáns Pap című gyakorlati szak
közlönyt, melyben több műve jelent meg. 

Lagoni (ol. a. m. lagúnák), viztócsák 20 m.-ig 
terjedő átmérővel, P5—25m.mélységgel; vizük 
93—95 fokos s időről-időre a sofflonik (fumaro-
lák) mintájára, melyekkel együtt fordulnak elő, 
egész 2 méter magasságig gőzoszlopokat tövei
nek ki. 

Lagos (XI. k.), 1. Ny.-afrikai brit gyarmat, 
területe és népessége becslés szerint 52,000 km-, 
illetőleg 3 millió. A tulajdonképoni gyarmatnak 
2551 km2-nyi területén (i89i) 85,607 lelket szá
moltak össze, akik közt 250 európai. A halan
dóság még mindig igen nagy. 1887-ben született 
1545, elhalt 1702. A tanítás kizárólag a hitté
rítő társaságok kezében van ; 1896. egy moham-
medánus iskolát is állítottak föl. A vasút jelenleg 
a tengerpartról Abberkutába visz. Az áruforga
lom 1897. az előbbi évekhez képest elég jelenté
kenyen csökkent. A behozatal értéke 770,511, a 
kivitelé 810,975 sterling font. 1897. exportáltak 
először mahagoni-fát is. A gyarmatnak bevételei 
ugyanazon évben 177,921, kiadásai pedig 182,669 
sterling fontra rúgtak. A belső forgalom szolgá-

A Pallos nagy Lexikona. XV11I. Jcöt. 9 
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latában nyolc postaállomás volt. — 2. L., spa
nyol város, (1890) 8259 lak. 

Lagos de Moreno, kerületi székváros Jalisco 
mexikói államban, iisso) 18,500 lak.; van felső 
iskolája, vasúti műhelye, pamut- és gyapjugyára. 

Lagostomus (áiiat), l. Pampas-nyúl (XIII. k.). 
Lágyfa, 1. Keménység. 
Lágy fekély, 1. Sanker (XIV. k.). 
Lágyító szén, 1. Edzés. 
Lahmann-féle tej, 1. Gyermektáplálás. 
Lahner György, mint az újabb kutatások ki

derítettek, nem Besztercebányán 1795 okt. C. 
született, hanem Necpállon (Turóc) 1795 okt. 22. 
Necpállon szülőháza helyén (Justh György főis
pán parkjában) emlékoszlopot állítottak neki, 
amelyet 1899 okt. 6. lepleztek le. 

Lahnstein, 1. Ouerlalmstein (XIII. k.). 
Lahovari Sándor, román államférfi, megh. Pa

risban 1897 márc. 16. 
Lahr, badeni város, (1895) 11,079 lak. 
Laibach, Krajna fővárosában 1897 jul. 15. 

újabb nagy károkat okozó földrengés volt. 1897. 
átadták az új posta- s távirópalotát rendeltetésé
nek. A város német jellege mindjobban háttérbe 
szorul a szlovén elem mögött. Stein várossal és 
fürdőhelylyel helyi érdekű vasútösszeköttetés lé
tesült. A L. városától D-re elterülő mocsarat a 
kormány 1898 óta kiszáríttatja. 

Laing (ejtsd: leng) Sándor Gordon, angol utazó, 
szül. Edinburgban 1794 dec. 27., megh. Afriká
ban 1826. 1822—24. Siorra Leonéból tett utazást 
a Szudánban. 1825 - 2C. Tripoliszból Timbuktuba 
utazott és a Nigernél megfojtatta egy arab törzsfő, 
mert nem akart mohamedánussá lenni. Útleírása: 
Travels in Timannac etc. countries in Western 
Africa (London 1825, németül Jena 1826). 

Laird (ejtsd: Lérd) Macgregor, angol utazó, szül. 
Greenockbau 1808., megh. Brightonben 1861 jan. 
27. Nevezetes utazásokat tett 1832., 1851. és 1857. 
a Nigeren. Útleírása Narrative of an expedition 
op the river Niger (1832). 

Laistner Lajos, német iró, megh. Stuttgart
ban 1896 márc. 22. 

Lajos Amadém József Mária, olasz kir. her
ceg (49., XI. k.), abruzzói herceg, 1897-ben meg-
mászta É.-Amerikának egyik óriását, a jeges 
Szt.-lllés-hegyet; 1899. pedig északsarki útra in
dult, azzal a szándékkal, hogy a Stella Polare 
hajójával, esetleg szánon a Spitzbergák felől kö
zelíti meg a sarkot, -lun.-ban hajójával Kristia-
niába ért, hol az a furcsa eset törtónt meg vele, 
hogy egy angol biztosító társulat valami jogcím 
alatt a Stella Polarét lefoglalta és csak akkor en
gedte a herceget útra kelni, midőn a követelt 
összeget letette. Jun. 12. a herceg Kristianiából 
északnak indult. M. L. 

Lajos Fülöp, portugál trónörökös, 1. Bragan-
zai herceg. 

Lajos Szalvátor, osztrák főherceg, m. kir. 
hercegtől újabban megjelent: Bougie, die Perle 
Nordafrikas (Prága 1899, a szerző által készített 
33 képpel és egy térképpel). 

Lajos Viktor főherceget 1896 jun. 11. a király 
kinevezte az Ausztria-Magyarországon fennálló 
vöröskereszt - egyesületek véduökhelyettesévé, 
'899 május pedig táborszernagygyá. 

Lajstromrendszer, az ügyiratok kezelésének 
az a rendszere, melyet a kir. járásbíróságok ügy
vitelére vonatkozólag 1897 dec. 30-án 73,465. sz. 
alatt kiadott igazságügyminiszteri rendelet ho
nosított meg Magyarországban. Alapelve a keze
lés megosztása az ügyek egyes csoportja szerint. 
Minden járásbiró, illetőleg albiró mellé külön 
jegyzői iroda állíttatott fel, melynek kezelési köre 
összeesik a bíró ügykörével. A könyvek, me
lyekbe az ügyeket bevezetik: a lajstromok. A 
lajstromban minden ügynek csak egy száma van, 
az egyes lajstromokat pedig az évszám és az 
egyes ügycsoportoknak megfelelő betti különböz
teti meg egymástól. Az egyes ügycsoportok több 
biró közt is fel lehetnek osztva, mely esetben 
minden bírónak külön lajstrom áll rendelkezé
sére s az egyes lajstromok az évszám és betűjel
zésen kivtll római számokkal vannak megkülön
böztetve. A lajstromozás adja meg az egész ke
zelésnek külső bélyegét s innen a L. elnevezés. 
V. ö. Lányi Bertalan, A járásbíróságok ügyvi
tele (1898)'. v. 

Lakás-biztosítás, 1. Biztosítás. 
Lakatos, 1. Aladár (csik-szent-simonij,'minisz

teri tanácsos, szül. 1850 febr. 2. biharvármegyei 
nemes családból. Iskoláit Vácott a piaristák gim
náziumában ós folytatólag Budán végezte. A jogi 
tudományoknak Pesten való befejezése után 1872. 
a honvédelmi minisztériumhoz fogalmazó-gya
kornokká nevezték ki, 1873. ily minőségben 
a fennállott közmunka- és közlekedési miniszté
riumhoz tették át s két évi megszakítás után, me
lyet a m. kir. államvasutaknál töltött, újból az 
utóbb nevezett minisztériumban nyert alkalma
zást. 1885. miniszteri titkár lett s ezen minőség
ben a vasútügynek szolgált 1895. miniszteri osz
tálytanácsossá történt kinevezésóig, mikor is 
előbb a szabadalmi osztály, majd az ipari köz
igazgatási osztály vezetője volt, mig 1899 jul. 20. 
az államosított s újonnan szervezett m. kir. ke
reskedelmi múzeum igazgatójává nevezték ki. 

2. L. Károly újabb művei: Természeti és va
dászképek (Szeged 1897); Vadászhit (A magyar 
vadászbabonák és hiedelmek kultusza, u. o. 1897). 
Lendl Adolffal a Természet c. folyóiratot szer
keszti 1897 óta. 

3. L. Miklós, országgyűlési képviselő, szül. 
1824 aug. 20. Miután jogi tanulmányait befejezte 
s 1844. ügyvédi vizsgát tett, Torna vármegye 
országgyűlési Írnoknak küldte ki. 1848. Gömöj 
vármegye a vörös-sapkás honvédzászlóaljnak tá
bori főnökévé választotta. 1860—61. és az alkot
mány helyreállítása után 1867—92. Torna vár
megye főszolgabírója volt. Azóta Abauj-Torna 
vármegye Szin kerületét képviseli az országgyű
lésen függetlenségi programmal. 

Lakits Vendel 1896 óta az orsz. közoktatási 
tanács előadó tanácsosa. 

Laktarin a. m. kazein. 
Laktobutirometer (gör.), ama némileg ponto

sabb, mert 0'2 százalóknál nagyobb hibát ritkán 
elkövető tejvizsgálati eszköz, melylyel úgy hatá
rozzák meg a tej zsírtartalmát, hogy fokokkal 
ellátott üvegcsőbe egyenlő mennyiségű tejet, 
étert és abszolút alkoholt öntenek és ezt összerág 
zák, 10 percig 40 C° meleg, azután ugyanaddig 
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20 C° meleg vizbe állítják, s később leolvassák 
az üvegcsőről, hogy mennyi koncentrált óteres 
zsíróidat vált ki. Megkülönböztetnek Marchand-, 
Gerber- és Demieliel-féle L-t. cs ó. 

Lallcuiant ia Fisch.et Mey.,ajakas növény; 
4 faja keleten egész Kanaorigterjed; 1. Avé-Lal-
lemant (2., II. k.). 

Lalo Eduárd, francia zeneköltő, szili. Lille-ben 
1823 jan. 27., megh. Parisban 1892 ápr. 22. Már 
a Conservatoire-on kitűnő hegedűs (brácsás) volt. 
Kamarazenemüvei, hegedü-hangversenydarabjai 
(egyik Symphonie espagnole a), zenekari művei 
(Rhapsodie norvégienne) épp oly kedveltek és si
kerültok, mint Namouna 0. hallétje és operái (Le 
roi d'Ys; La Jacquerie). K—Y. 

Lalopátia (gör.), az afázia, agráfla és amimia 
gyűjtőneve Preyer szerint. Kussmaul diszfáziá-
nak (V. k.) nevezi. 

Lam János, lengyel humorista és regényíró, 
szül. Stanislauban (Galícia) 1838 jan. 16., megh. 
Lembergben 1886 aug. 3. Tanulmányait a lem-
bergi egyetemen végezte 1855—59. Mint hadap
ród végig küzdötte az olasz hadjáratot. Kapitányi 
rangban részt vett az 1863-iki lengyel fölkelés
ben s azóta mint szerkesztő élt Lembergben. Mint 
humorista különösen a napilapokban megjelent 
heti krónikáival lett híressé. Maró szatírával 
irott elbeszélései közül a legjobbak: Emilia kis
asszony ; Aranyozni való gombok; Idealisták; 
Különös életpályák stb. 

L a m a r c k i a Moench. (n8v.), pázsitfű, egy faja 
a mediterrán flórában egész Afganisztánig ter
jed. A L. aurea-t Moench. szép virágzata kedvé
ért kertbe ültetik s téli virágbokrétába kötni 
szeretik. 20—25 cm. magas, bokrosán nő, egy
nyári. Kalászkái csüngők, eleinte halványzöldek, 
később megsárgulnak és selyemfényüek. BORII. 

Lambdacizmus, 1. Lambda (XI. k.). 
Lambeaux (ejtsd: —bo) Gyula, belga szobrász, 

szül. Antwerpenben 1852. s az ottani művész-aka
démián tanult, majd Parisban tovább képezte 
magát. L. a reális irány képviselője s alakjait 
nagy élénkség és mozgékonyság jellemzi. Első 
merészebb alkotását Brüsszelben tervezte: A vi
lágosság diadalát, melyet Wiertz festő emlékére 
fognak felállítani, a festő szülővárosa (Diuant) 
mellett kimagasló magányos sziklacsúcsra. Rend
kiviili feltűnést keltett L. 1889-ben egy 70 m2 

nagyságú kartonjával, mely az emberi szenvedé
lyeket ábrázolta; a kompozíció merészségében ós 
a meztelen test megjelenítésében annyi művészet 
nyilatkozott meg, hogy a belga kormány megbí
zásából a csoportozatot 6 m. magas és 8 m. hosszú 
márvány reliefben faragta ki. A dombormű gipsz
másolatban Bécsben az 1899-iki őszi műtárlaton 
ki volt állítva. Sikerült szobra a Csók: gyor
san siető leányka, kit egy ifjú kerget és utolér. 

Lambermont (ojtsd: laKbermoS) Agostbávó, belga 
államférfiú, szül. Brabantban 1820. 1842. a kül
ügyi hivatalban kapott állást. 1863. már mint 
Belgium megbízottja szerepelt azon a nemzet
közi gyűlésen, mely a Schelde-vámot eltörülte és 
ebbeli érdemei fejében I.Lipót (1863) bárói rangra 
emelte. Nagy érdemeket szerzett a Kongó-állam 
alapítása és szervezése körül. Ekkor azután a mi
niszteri címmel ruházták föl. 1889. elnöke volta 

Brüsszelben tanácskozó kongresszusnak, mely a 
rabszolgaság végleges eltörlését sürgette. 1892. 
megülte állami szolgálatának 50. évfordulóját. A 
külügyi minisztériumban államtitkár és az állam
tanács tagja. M. 1.. 

Lambert (ejtsd: lalíber) Endre, svájci építész, 
szül, Genfben 1851 máj. 12. Építészeti tanulmá
nyait 1869—72. Stuttgartban Leinsnél, majd 
1876-ig Parisban az École des Beaux-Arts építé
szeti osztályán és Coquart meg Viollet-le-Due 
műtermeiben végezte. Olaszországi tanulmány
útja után 1878 — 83. magánépítész volt Neufcha-
telben, ahol Rychnerrel együtt kiadta a L'archi-
tecture en Suisse aux différentes époques c. mun
kát. 1883. Stuttgartba ment és Stahl Edével 
(szül. Frankfurtban 1849.) részben építkezésekre 
ós művészeti munkák illusztrálására, részben az 
építészet s a műipar körébe vágó gyűjteményes 
díszmunkák kiadására szövetkezett. E munkák 
közül a legkiválóbbak: Das Möbel; Motive der 
deutsohen Architektur; Moderné Architektur; 
Barock- und Rokokó-Architektur der Gegenwart 
(valamennyien Stuttgartban); Vilién und Land-
háuser (Berlin). Stahllal együtt 1892—95. a XVIII. 
sz. stílusában a berni történeti muzeumot, 1895. 
XV. Lajos stílusában a stuttgarti Olga királyné-
épületet építette. 

Lambesc (ejtsd: Lanbeszk), francia város a Rhőne-
département aixi kerületében, római épületek 
lomjaival, faolaj- és konzerv - gyárakkal, (i89i) 
2410 lak. L. régente a fejedelemség elmet vi
selte. 

Lambessa, 1. Lambese (XI. k.). 
Lambeth-értekezletek, e néven ismerik azo

kat a nem hivatalos s nem törvényes szervezeten 
alapuló zsinatokat, melyek a canterbury-i érsek 
összehívása folytán 1867 és 1878. Londonban a 
Lambeth-palotában tartották üléseiket, mely ér
tekezletekre-a nevezett érsek meghívta a világ 
öt részében levő angol gyarmatok püspökeit. Az 
első értekezlet első és fő célja az volt, hogy a 
hatvanas években az angol magas egyház köré
ben oly szenvedélyes harcot előidézett Colenso 
püspök (IV. k.) ellen tüntessen; ezenkívül igye
kezett, bár siker nélkül a ritualizmus (XIV. k.) 
terjeszkedése elé gátat emelni; másfelől igyeke
zett a görög-keleti egyházzal leendő egyesülés 
útját egyengetni. Épp ily eredménytelen maradt 
a második u. n. pán-anglikán értekezlet is, mely
ben mintegy 100 püspök vett részt, köztük egy 
néger is. F—g. 

Lambrit (fav.), 1. Schreibersit (XIV. k.). 
Lambton (ejtsd: lemt'n), ausztráliai város Új-

Dél-Wales angol gyarmatban, az északi vasútnak 
egyik szárnyvonala mellett, (i89i) 3436 lak. Kő
szénbányái vannak (1892-ben 224,498 t ) . 

Lametta, vékony fémdrótból erős nyomással 
nyert fémszalagok, melyek oly finomak (0'3 mm. 
szélesek és 0'007 mm. vastagok), hogy 1 km. 
hosszú szalag csak 44 g.-ot nyom. Anyaguk réz, 
rendszerint azonban megezüstözve, aranyozva és 
cink-gőzök által felületükön sárgarézzé változ
tatva. A L.-nak szánt drótot végül átfúrt gyémán
ton húzzák keresztül s azt két finomra csiszolt 
felületű forgó henger közt laposra nyomják, ugy 
hogy egyúttal fényt is kap. A L.-t azelőtt csak 

! ) • 
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Khinában használták és pedig oly szövetek készí
tésénei, amelyeket fémszálakkal kívántak át
szőni. Most főleg karácsonyfa-díszül szolgál s 
ezért színesítik is, ugy hogy lakk-fürdön, majd 
hosszú szántó kemencén vezetik át. Fodrozott 
L.-t rovátkos hengerek közt nyernek. Szecska
vágó géphez hasonló szerkezettel apró kockákra 
vagdalt L.-k tarka képecskék hehintésére szolgál
nak. L. meg Lemez (XI. k.). 

L&meyÁgost, badeni államférfi, megh. Karls-
ruhéban 1896 jan. 14. 

Lamington báró, Cochran£ Sándor Dundas 
Baille (IV. k.); 1880. kapta ezt a címet s vele a 
felsőházi tagságot. 

Lammasch Henrik, osztrák jogtudós, szül. 
Seitenstettenben 1858 máj. 11. Jogi tanulmányúit 
Bécsben végezte, ahol 1876. promoveálták. 1882. 
a bécsi egyetemen a büntető jog rendkívüli, 1885. 
pedig rendes tanára lett. 188Í) óta a büntető jogon 
kívül a nemzetközi jogot is előadja. Munkái: Mo-
mentobject d. Geííihrlichkeit ím Versuchsbegriff 
(1879); Das Recht der Auslieferung wegen poli-
tischer Verbrechen (1884); Auslieferungspflicht 
und Asylrecht (1887): üiebstahl und Beleidigung 

• (1893). A hágai békekonferencián (1899) mint jogi 
szakférfiú képviselte Ausztriát s Magyarországot 
és a Ferenc-József-rend középkeresztjét kapta. 
1899 szept. az urak házának tagjává nevez
ték ki. M. L. 

Lamnungia (állat), az emlős állatok egyik 
rendje, melynél a lábujjak, a hátulsó lábak belső 
ujjának kivételével, patát viselnek. A fejlődés 
deciduávalósöves méhlepénynyel történik. Ügyet
len családja a H/jracina-ielék a Hyrax-gé-
nuszszal. 

Lamoignon, 1. Malesherbes (XII. k.). 
Lamont Dániel Scott, É.-amerikai politikus. 

szül. Cortlandvilleban (New-York) 1852. Már ifjú 
korában élénk részt vett a politikai pártéletben. 
Hü kortese volt nevezetesen Tildennek, aki őt 
azután magas közigazgatási állásra nevezte ki. 
Egyúttal a New York Sun számára dolgozott: 
1877. megalapította az Albany Árgust; majd 
Cleveland titkára lett, mely állásban öt Washing
tonba kisérte. 1889. a newyorki közúti vasúttár
saság igazgatója lett, mígnem a másod ízben el
nökké választott Cleveland öt 1893. hadügymi
niszterré tette. Cleveland visszalépésekor ő is 
lemondott. M. L. 

Lamoriniére (ejtsd: — njor) Ferenc, belga festő, 
szül. Antwerpenben 1828., az ottani akadémián 
tanult. Müvei közül, melyeken a természetet, több
nyire sűrű erdőket a legapróbb részletekig is 
természethiven iparkodott ábrázolni, említendők: 
Tájkép Spaa mellől; Edeghem környéke (brüsz-
szeli múzeum); Reggel az Ardennekben; Magány; 
Ősz kezdete Dél-Flandriában ; Walcheren sziget 
(antwerpeni múzeum); a Wartburg képe sth. Réz
karcokat is készített. 

Lampadius Vilmos Ágost, német kémikus és 
kohász, szül. Hehleiiben (Braunschweig) 1772 
aug. 8., megh. 1842 ápr. 13-án. 1793. Sternherg 
Joakim gróffal beutazta Oroszországot, 1794. 
kinevezték a freibergi bányászati akadémiára a 
kémia tanárának, itt tanította 1796 óta a kohá
szattant, melyet ö emelt tudománynyá. 1796. 

fölfedezte a széndiszulfidot. Nevezetesebb művei: 
Handbuch der Hüttenkunde (1817); Grundrissder 
Híittenkunde (1827). 

Lampe Emil, német matematikus, szül. Goll-
witzban; Brandenburg mellett, 1840 dec. 23-án. 
1860-tól Berlinben tanult, 1865. gimnáziumi ta
nár u. o., 1874. tanár a hadi akadémián s 1889. 
rendes tanár a technikai főiskolán Charlotten-
burgban. 1892. a padovai egyetem tiszteleti dok
torává avatta. 1868 —92. a Crelle-Journal szer
kesztésében vett tevékeny részt s 1885-től kiadja 
évkönyvét a matematika haladásáról, és pedig 
elei nte Heiwch~M.-e\, 1890-től fogva pedigegyedül. 

Lampérth Géza, iró, szül. Meneshelyen (Vesz
prém) 1873 okt. 23. Középiskolai tanulmányait a 
felső-lövői algimnáziumban és Pápán az ev. ref, 
kollégiumban végezte, a jogi tanfolyamot a buda
pesti tudományegyetemen. Az érettségi vizsgát 
letéve, Pápán Perczel József ezredes fiai (Perczel 
Mór tábornok unokái) mellett nevelősködött egy 
évig. Ez idő alatt élénk hírlapírói munkásságot 
fejtett ki a Pápai Lapok és a Pápai Független 
Hírlapban s a fővárosi lapokban is mind sűrűb
ben jelentek meg versei. A fővárosba kerülve, első 
sorban a Vasárnapi Újságnak, de e mellett az ösz-
szes számottevőbb szépirodalmi lapoknak munka
társa lett. Tárcákat ir a Budapesti Hírlapba és a 
.Magyar Újságba. Versei első önálló gyűjteménye 
1897. jelent meg Első könyvem (hazaüas és egyéb 
költemények) cimen, Beöthy Zsolt előszavával. 
Újabb művei: Megjöttek a huszárok (idillikus 
vígjáték 1 felv., ii. o. 1898; szinre került a 
krisztinavárosi színkörben 1898 jul. 1.); Elmúlt 
időkből (tört. rajzok, u. o. 1899). 

Lamperti Ferenc, olasz énektanár, szül. Savó
imban 1813 márc. 11., megh. Comóban 1892 
máj. 1. Tanulmányait a milanói zeiiekonzenato-
riumon végezte, melynek 1850 -75 . kiváló tanára 
volt. Azóta csak magántanítással foglalkozott. 
Tanítványai voltak a többi közt Artot Desirée, 
Albani asszony, Cruvelli híres énekesnők. Kiváló 
enekiskolát, étudeöket és trillagyakorlatokat irt. 

Lampertico (ejtsd: —tiko) Fedele, olasz köz
gazda,, szül. Vicenzában 1833 jun. 13. Padovában 
végezte tanulmányait, 1866. képviselő, 1873. sze
nátor lett. Közgazdasági munkái: Giammarfl 
Ortes e la scienza economica al suo tempó (Ve
lence 1865); Bconomia dei popoli et degli stati 
(5 köt., Milano 1874—79): Studii sulla legisla-
zione mineraria (1869—71); Della statistica come 
scienza in generálé, e di Melchiore Gioja in par-
ticolare (Róma 1879); La legge di abolizione ed 
affrancazione delle decimé (Padova 1888); Gia-
como Zanelli. Ricordi (Vicenza 1895). Egyéb nui-
vei: L'urgenza della questione veneta (Torino 
1864); Relazione di uno statista veneto (Firenze 
1865); L'ltalia e la chiesa (u. o. 1890); II protet-
torato in üriente (u. o. 1891). 

Laiuprotornis (állat), a seregélyfélékhez tar
tozó madárnem, melynek ismert faja a L. aenens 
Temm. Afrika középső és déli részeiben, az erdők
ben ól. Háta, feje fekete, aranyosan fénylő, hasa 
fémes-zöld szinti, mig farka és begye biborviola. 
50 cm. nagy, szárnyhossza 19, farkhossza 30 cm. 

Lamscheid, falu a Koblenz porosz kerületbeli 
St.-Goar j.-ban, 174 lak. Vasércbányái vannak. 
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Kriedrich-Wilhelms-Brunnen nevfi savanyufor-
rása szénsavas vizét messze földön használjak. 

Lánc (XI. k.). A lapos csukló-L.-ok csak egy 
síkban képesek mozogni, mig a gyűrűs L.-ok és 
az 1—6-ig terjedő ábrákból látható különleges 

L.-ok minden irányban mo
zoghatnak. Az 1. ábra cso
mózott drót L.-szemet mutat 
elől- és oldalnézetben. A L.-
szemet alkotó drót végei kü
lönleges gépekkel esomóztat-
nak össze. A 2. ábra nyi

tott L.-szemet mutat, mely egy lapos vasrúd-
nak többszöri köríilcsavarása által készül. A le-
mez-L.-okat alkalmas alakra kivágott lemezek
ből hajlítják és hajlítás közben egymásba fűzik 
a •')'. ábra módjára, mely igen ellentálló L.-ot áb-

rázol, vagy a kivágott szemeket a Gall-íéle L.-ok 
mintájára csapszegekkel fűzik össze. A gyüriis-
szemü L.-okat forrasztás helyett marás és hen
gerlés által is készíthetik és pedig agy, hogy az 
elkészített szemek mindjárt egymásba fűződve 

körűinek ki a gép
ből. A feldolgozásra 
szánt anyag kereszt-
alakú keresztmet
szetben hengerelt 
vasrúd.Ebből mind
azt, ami a szemek
hez nem szükséges, 
fúrás vagy marás 
általforgácscsá ala
kltjuk, ugy hogy 
csak az egymásba 
kapcsolt szemek 
maradnak meg. 
Ezek a L.-ok azon
ban a nagy mennyi
ségű anyagveszte
ség folytán sokba 
kerülnek, ezért ké
sőbb a L.-szemek 
előállításának olyan 
módját találták lel. 
melylyel a fölösle
ges anyagot hen

gerlés által a szemek anyagához sajtolják. Ez által 
a szemek külső méretei nagyobbak lesznek, mint a 
hozzájuk használt v. feldolgozás alá vett kereszt-
alaku keresztmetszetre hengerelt rúdéi. Kzen eljá
rás fokozatos hengerlés által történik (-/. ábra). A 
golyós L.-ok, melyek főként ékszer gyanánt hasz
náltatnak, az 5 —6. ábra szerint sajtoltatnak. Bgy 
gombokkal felszerelt a rudat b csőbe helyeznek 
és a gyorsan egymás felé mozgatott c nyomófejek 
közé téve gyorsan forgatják. Az első nyomás csak 

kis mélyedésü fejek között megy végbe s aztán 
fokozatosan mindig jobban kimélyített nyonió-
fejek közé kerül, mig végre a nyomás alatt álló 
csőrész folyó alakot öltve letörik és egyszersmind 
a rudacskát is a gombok között elszakítja. A 
>>. ábra a kész L. belső és külső alakját láttatja. 

I <ii nceolal us (lat.) 
a. m. lándsás. 

Lancerote, sziget, 1. 
Lanzarote (XI. k.). 

Lánchíd. A budapesti 
L. fönnállásának 50-ik 
éve 1899 nov. 20-án 
volt. A félszázados év
fordulót a magyar mér
nök- és épltószegyesü-
let Hieronyini Károly 
elnöklésével nov. 18-iki díszülésen ünnepelte 
meg. Az egyesület nagy ülésterme emelvényén 
déli növényektől körülvéve közepén Széchenyi 
mellszobra, két oldalt Clark Vilmos és Clark 
Ádám, továbbá Maderspach magyar gyáros mell
szobra volt felál
lítva, a falakat tel
jesen elborították a 
hídnak az országos 
levéltárból való ter
vei; az asztalon fe
küdt annak a lánc
szemnek darabja, moly 184-8 jul. 18. elszakadt, va
lamint a láncakna torkolatából 1893. kivésett grá
nitpálca. Az elnök kiemelte a nap jelentőségét, Ze-
lovich Kornél pedig ismertette a L. történetét s 
Indítványozta, hogy a hidat Széchenyi-hídnak 
nevezzék el. A díszülésen jelen voltak a L. épí
tőjének, Clark Ádámnak élő családtagjai is. Az 
évforduló napján a hidat kivilágították s egész 
nap ingyen járhatott rajta minden gyalogos. Tör
tenetét 1. Budapest (III. k. 773. old.); szerkezetét 
és képét 1. FUggő híd (VII. k.). 

Lánckerék, L Lánc (XI. k.). 
Láncos rúd, hosszú rúd, amelynek végére lán

cot erősítenek s a tele szákkal való halászáékor 
a, halak terelésére használnak. 

Láncvas, vasszerkezeti elem, amely csak hú
zásnak ellentálló alkotó részek készítésére hasz
nálható (láncbidak főtartói [láncai] ; rácsos ge
rendatartók alsó övei v. csupán húzott rácsrúdjai, 
ez utóbbiak különösen amerikai szerkezeteknél). 
Elnevezését onnan vette, hogy az egyes L.-ak 
egymáshoz a lánc szemeihez hasonlatos módon 
csatlakoznak. A L.-nak többféle alakja van;ezek 
közül leghasználatosabb a budapesti lánchidnál 
alkalmazott forma: élére állított, sa vegein ki
szélesedő és fülekkel ellátott lapos vas. A szerke
zetben több ilyen élére állított L. van egymás 
mellé helyezve, s ezek együtt alkotják a szerkezet 
egy tagját (láncszemét). Az egyes L.-ak közt ak
kora hézag van, hogy a szomszéd láncszem L.-ai 
azok köze benyúlhassanak. Az ekként érintkező 
szomszédos L.-akat egy, a füleken átdugott közös, 
többnyire csavaros végű orsó egyesíti. A szerke
zet által viselendő teher is legtöbbnyire ezeken az 
orsókon van, ugyancsak fíilekkel ellátott függőva
sak közvetítésével, felakasztva. L. Függőhíd (VII. 
köt.). »• B. 
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Lánczy, 1, Gyula 1896 óta az országos közok
tatási tanács tagja. 

2. L. Leo 1896. megkapta a Ferenc-József-rend 
középkeresztjót. 

Landana, kikötőhely Angola Ny .-afrikai por
tugál gyarmatiján, az É. sz. 5° 14' alatt, a Csilo-
ango folyam torkolatának baloldalán. Van francia 
hittérítő intézete, továbbá francia, angol és né
metalföldikereskedelmi telepe. Fö kiviteli cikkek 
a kaucsuk és a pálmaolaj. A hajók csak bizonyos 
távolságban horgonyozhatnak a parttól. 

Landau in der Pfalz, (1895) 13,617 lak. 
Landes, francia département, (1896) 292,881 lak. 

1897-iki termés 221,000 hl. búza, 320,000 hl. rozs, 
1080 hl. árpa, 12,000 hl. zab, 80,664 hl. bor. 

Landeshut, porosz város, (1895) 7677 lak. 
Landgraf János 1896. megkapta a Ferenc-

József-rend lovagkeresztjét. 
Landi Kamilla, angol dalénekesnő, a kontinen

sen az 1896-97-iki évadban tiint fel, 1898 febr. 
óta. Budapesten is fellépett dalaival és ó-olasz ope
rák nagy áriáival. Zengzetes mezzoszopránjának 
egyenletes, erővel és lágysággal teljes hangjai 
közfii különösen a mélyek szépek (a d-ig!), de ki
tűnő iskolájáért és a Barbiét majdnem elérő mély 
érzéseért épp ugy ünneplik európaszerte. Műsorá
nak legjelesebb számai: Largo (Handel Xerxesé-
ből), Divinités du Styx (Gluck : Alceste), modern 
énekszámai közül pedig a Habannera Carmenból. 

Landliga, 1. Land League (XI. k.). 
Landmanni?o7;erí, bajor miniszter, szül. (i IOSS-

weingartenben 1815 jan. 12. Jogi tanulmányai
nak befejezése után a birói pályán működött s 
1869. Augsburgban a kereskedelmi és iparkamara 
titkára lett. 1871. beállott az Allgemoine Zeitung 
szerkesztőségébe; 1876. kisegítő előadóként mű
ködött a belügyminisztériumiján; 1886. bajor he
lyettes meghatalmazott lett a, szövetségi tanács
nál s egyszersmind 1885—91-ig Bajorország 
képviselője a Rajua szabályozásával foglalkozó 
birodalmi bizottságban ; 1890. a nemzetközi mun
kásvédő gyűlésben vett részt (Berlinben), 1893. 
pedig a drezdai nemzetközi egészségügyi értekez
letben. 1893. nemességet kapott s 1895 márc. 30. 
kinevezték bajor közoktatásügyi miniszterré. L. 
magyarázó kiadást irt a birodalmi iparrendtar
tásról, a balesetek elleni biztosító szabályzatról, 
a rokkantak eltartásáról szóló törvényről stb., 
melyeknek kidolgozására is nagy befolyáesalvolt. 
Egyik tanulmánya (a birodalmi biztosító törvény 
egyszerűsítéséről) a Preuss. Jahrbücher 1891. év
folyamában jelent meg. o. J. 

Landolt, 1. Éliás, svájci erdész, megh. Zürich
ben 1896 máj. 20. 

2. L. János, német kémikus, szül. Zürichben 
1831 dec. 5. Tanulmányait szülővárosában, Bo
roszlóban, Berlinben és Heidelbergában végezte, 
1856. Boroszlóban egyetemi magántanár, 1857. a 
bonni egyetemen rendkívüli, 1867. rendes tanár, 
1870. az aacheni technikai főiskola, 1880. a berlini 
mezőgazdasági főiskola, 1891. a berlini egyetem 
rendes tanára és az ottani második vegyészeti in
tézet igazgatója lett. A porosz tudományos aka
démia rendes tagja. Az általános és a fizikai ké
mia köréből sok értekezést irt a szaklapokba. Mű
vei : Das optische Drehungsvermögen organischer 

Substanzen (Braunschweig 1879); Physikalische 
chemiscbe Tabellen (Berlin 1894). 

Landor fujtsa: lennd'r)Henrik Savage, angol uta
zó, IJ. Walter-Savage (XI. k.) unokája, szül. Firen
zében 1865. Eleinte festő volt s beutazta Spanyol
országot, Marokkót, Egyiptomot, később az Egye
sült-Államokat, Kanadát és Japánt, ahol Jesszót 
és a Kurdokat is bejárta, főképpen az aino-törzs 
tanulmányozása végett. Ezután beutazta Koreát, 
Khinát, Ausztráliát és 1897. utazást tett a tibeti 
felföldön, ahol Lhasszáig akart eljutni. Terve 
azonban nem sikerült, mert Lhasszától pár napi 
távolságban vissza kellett fordulnia. Utazásainak 
tudományos eredményei csekélyek, de főképpen 
utolsó útja bőséges alkalmatadott bosszantó szen
vedések és veszedelmes kalandok izgalmas leírá
sára. Munkái: Alone with the Hairy Aini, or 
3800 miles on a pack saddle in Yezo and a cruise 
to the Kurile Islands (London 1893); Corea, or 
chosen, the land of the Morning Calm (New-York 
1895); In the forhidden land, an account of a 
journey in Tibet (London 1898, 2 köt.). 

Landsberg, 1. Felső-Bajorországban, 0S95) 
5050 lak.- 2. Frankfurt porosz kerületben, (1895) 
30,483 lak. 

Landsborough (ejtsd: lendszbBrró) Vilmos, angol 
Ausztrália-utazó. szül. Stevenstonban (Arishire), 
megh. Brisbaneben 1886. Atyja skót természet
tudós volt. Korán került Afrikába, ahol Queens-
Landba n mezőgazdasággal foglalkozott s mellesleg 
kutató utazásokat tett, miközben 1860. fölfedezte 
a Thomson-folyó forrásait. 1861. egy expedíció 
élén Bürke és Wills eltűnt utazók felkeresésére 
indult s átutazta Ausztrália szárazföldjét a car-
pentariai öböltől Melbournoig. (V. ö. Journal of 
Landsborough's expedition from Carpentaria,Mel
bourne 1862.) Később is, 1864-65. és 1867-68. 
sikeres felfedező utakat tett Queenslandban. me
lyekért az ausztráliai kormánytól 2000 font ster
ling jutalmat kapott.. 

Lanessan (ejtsd: laneszán) János Mária Antal, 
francia tudós és politikus, szül. Saint-Angré de 
Cubzacban 1843 július 18. Orvosi tanulmányait 
Parisban végezte s azután (1862—70) mint hajó
orvos szolgált a hadi tengerészetnél Kokhinkhiná-
ban és Ny.-Afrikában. Részt vett az 1870—71. 
porosz-francia hadjáratban is, melynek lezajlása, 
után a párisi egyetemen a természetrajz tanára 
lett. Mint képviselő (1881) a radikális párthoz csat
lakozott s különösen a munkáskórdés megoldásá
val s a, kereskedelem és ipar emelésével foglalko
zott. Ezen célból (1886—87) tanulmányutat is tett 
Franciaország tengerentúli birtokaiban s itt szer
zett tapasztalatait La Tunisie (1887), L'expansion 
coloniale de la Francé (1888) és L'Indo-Chine fran-
caise (1889) c. nagy feltűnést keltett könyveiben 
bocsátotta közre. Ezen munkáinak köszönhette, 
hogy a kormány 1891. Indo-Khina teljhatalmú 
katonai és polgári kormányzójává nevezte ki őt. 
De L. csakhamar összeütközésbe jött alárendelt
jeivel és környezetével, s az 1892. tonkingi zavar
gások alkalmával Fournier tengernagyot és Pri-
gant pénzügyigazgatót visszahivatta Franciaor
szágba. Ezután egyideig minden csendes volt In-
do-Khinában, midőn 1894 dec. 29. L.-t egész vá
ratlanul felfüggesztették, mert egy hírlapírónak 
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hivatalos dolgokat elárult. Erre visszatért Pa
risba s beválasztatta magát a képviselőházba. 
1899 jun. pedig a Waldeck-Rousseau-kabmetben 
a tengerészeti tárcát kapta. Mint természetrajzi 
tudós, becses munkát irt Paris flórájáról (Flore de 
Paris) és tovább fejlesztette Darwin kiválási el
méletét (Études sur la doctrine du Darwin). Leg
újabb müve: La eolonisation francáise en Indo-
Chine (1895). 

Láng Ambrus (langenthali), II. Rákóczi Ferenc 
udvari orvosa, megh. Konstantinápolyban 1725 
jan. l i . Hiven szolgálta urát s Rodostóba is kö
vette, honnan, súlyosan megbetegedvén, 1724 
vegén Konstantinápolyba vitték, ahol meghalt. 
V. ö. Thály Kálmán, Rodostó (Századok 1889. 
5G9. old.). M. ,.. 

Láng Viktor, osztrák fizikus, szül. Bécs-Ujhe-
lyen 1838 márc. 2. Tanulmányait Bécsben és Hei-
delbergában, majd Parisban Regnaultnál végezte. 
1861. a bécsi egyetemen magántanár, 1862. a brit 
múzeum ásványtani osztályának segédőre, 186 í. 
a grazi, 1866. a bécsi egyetemen a fizika tanára, 
i 877. a nemzetközi mérték- ég súlybizottság tagja. 
.Művei: Lelirbuch der Kristallographie (Bécs 1866); 
Einleitung in die theoretische Physik (Braun-
schweig 1868—73, 2. kiad. 1891). Átdolgozta Beér 
Einleitung in die höhere Optik e. munkájának 2. 
kiadását (u. o. 1882). 

Láng 1. Lajost az 1896 őszén megalakult kép
viselőház alelnökévé választotta. Ezt a tisztet vi
selte az 1898 őszén kitört képviselőházi obstruk-
cióig, mikor Szilágyi Dezső elnök példáját kö
vetve (dec. 11.), az alelnökségről lemondott. 1897 
szept. 30. megkapta a v. b. t. tanácsosi méltóságot. 
Újabban megjelent tőle : Emlékbeszéd GrünwcM 
Béla akad. levelező tagról (Budapest 1895); Ja
vaslat a qiwta megállapítására (u. o. 1897); A 
nemzetiségek Magyarországon és Ausztriában 
(u. o. 1898). 

2. L. Mihály, pedagógus, szül. Kálmándon 
(Szatmár) 1856 szept. 13. Elvégezte az elemi és 
polgári iskolai tanítóképző intézetet, óvónőképző 
int. tanári képesítést szerzett s 1893 óta óvónő
képző int. igazgató Eperjesen. Számos tankönyvet 
irt, köz ülök kiválnak: Kisdednevelés módszer
tana (1893, 2. kiad. 1895); A kisdednevelés lélek
tana (1895). 1895 óta szerkeszti a Magyar Kisded
nevelés és Népoktatás c. oktatásügyi havi lapot. 

Lángálló szövet, oly szövet, melyet bizonyos 
szerekkel megóvnak a könnyű meggyuladástól. 
Ezt ugy érik el, hogy a szövetet 6—10 százalékos 
kénsavas vagy foszforsavas ammóniák-oldatban 
áztatják. Oly szövet számára, melyet vasalni kell, 
1 rész wolframsavas nátront 5 rész vizben fel
oldanak és az oldathoz 3—i százalék foszforsavas 
nátront kevernek. A megmosott szövetet bele
mártják az oldatba és kifacsarják. Ez a szer még 
a legfinomabb színeket sem változtatja meg, de 
a vele kezelt szövet a tűzben csak elszenesedik, 
anélkül, hogy lobbot vetne. Patera szerint a leg
finomabb szövet és gyönge szinek számára a kö
vetkező oldat ajánlatos: 3 rész borax és 25 rész 
keserflsó 20 rész vizben, a megfelelő mennyiségű 
keményitőliszttel. Durvább szövet számára kén
savas ammóniák és gipsz keveréke használatos. 
V. ö. Versmann és Oppenlieim, On rendering 

fabrics non inflammable (London 1859); u. a., 
Description of fhe ladies life preserver (u. o. 
1859); Patera, Über Flammenschutzmittel (Bécs 
1871). 

Lange Emília, 1. Arányi Dezső. 
Lange, 1. Ernő Fülöp Károly, német regény

író, megh. Potsdamban 1899 feb'r. 20. 
2. L. Miksa, német iró, megh. Lipcsében 1899 

dec. 8. 
Langeac (ejtsd: lalizsák), városlIaute-Loire francia 

département Brioude kerületében, az Allier bal
partján, (1896) 4318 lak., vasúttal és kőszénbányá
szattal. 

Langen, hesseni város, (1895) 5007 lak. 
Langenberg, város Düsseldorf porosz közigaz

gatási kerületben, Mettmann közelében, vasút 
mellett, (1895) 7491 lak., selyem- és gépiparral. 

Langenbrücken,falnés fürdőhely Baden nagy
hercegség Karlsruhe kerületében, vasút mellett, 
121 m.-nyi magasságban a tenger szine felett, 
1377 lak. Sós kénesvizét fürdésre és ivásra hasz
nálják, a légcső krónikus hurutja, hólyaghurnt, 
csúz stb. ellen. 

Langendreer, porosz falu, (1895) 15,056 lak. 
Langensalza, porosz város, (1895) 11,466 lak. 
Langer Tivadar, német rézmetsző, megh. 

Drezdában 1895 jun. 1. 
Langerfeld, falu Arnsberg porosz kerület 

Schwelm j.-ban, (i89."i) 8333 lak., gépgyártással, 
gomb-, csipkekészítéssel; kelmefestéssel. 

Langmann Fülöp, osztrák iró, szül. Brünnben 
1862 febr. 2. Mint szerény tisztviselő él szülővá
rosában. 1897. Bartel Turaser c. kitűnő realiszti
kus drámájával egyszerre tette nevét ismeretessé, 
(A darabot Ágai Béla fordításában 1899 jan. 14. 
a budapesti népszínházban is előadták.) Egyéb 
munkái: Arbeiterleben (novella, 1893); Realisti-
sche Erzáhlungen (1895); Ein junger Mann von 
1895 und andero Novellen (1895); Die vier Ge-
winner (vígjáték, 1898); Unser Tedaldo (dráma, 
1898). M. L. 

Lángos opál, 1. Opál (XIII. k.). 
Langshan-tyúk, 1. Tyúkfajták (XVI. k.j. 
Langstroth-féle kaptár, 1. Amerikai kaptár

formák. 
Langtry Lillie, családi nevén Le Breton, an

gol szülésznő, szül. Jerseyn 1852-ben, 1874. férj
hez ment L. belfasti földbirtokoshoz és 1881. a 
színpadra lépett. Modern drámák és vígjátékok, 
valamint Shakespere színmüveinek elsőrangú 
szerepeiben nagy sikert aratott. Több ízben maga 
igazgatta azokat a színházakat, melyekben ját
szott. Amerikában is tett művészi körutazásokat. 

Languet (ejtsd: íaügé) Hubert, francia politikai 
iró, szül. Viteauxban (Bourgogne) 1518., megh. 
Antwerpenben 1581 szept. 30. Tanulmányait Poi-
tiersben végezte, majd Olaszországba utazott, 
ahol 1547. megismerkedett Melanehton Loci com-
munes c. művével, mely megnyerte őt a protes
tantizmus tanainak. 1549. Vittenbergába költö
zött, hogy, Melanehton közelében élhessen. Miután 
beutazta Észak-Európát, 1559. Ágost szász vá
lasztó fejedelem szolgálatába állott, kinek részére 
különböző udvaroknál, több ízben Franciaország
ban is, diplomáciai küldetésben járt. 1572. követ 
volt Parisban és a Szent-B-ertalan-éjen megmen-
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tette több barátját, 1573—77. a bécsi császáriad-
varnál élt, később pedig az oraniai herceg mellett i 
vállalt állást. Fő müve: Yindiciae conti'a tyran-
nos, sive de principis in popnlum populique in 
principem legitima potestate (Bdinburg és Basel 
1579; franciául Paris 1581; németül Lipcse 1846). 
E munkában, melyet Június Brutus álnéven 
adott ki,aztvitatja,hogy az alattvalóknak nemcsak 
joga, hanem kötelessége, hogy a zsarnok fejede
lem ellen föllázadjanak. L. leveleit kiadták Lud-
wig (Halle 1699); Elzevir (Lejda 1646); Camera-
rius (Groningen 1646). Életrajzát megirta Phili-
bert de la Maró (Halle 1700). V. ö. Chevreul, Hu
bert L. (2. kiad., Paris 1856); Scholz 0., Hubert 
L. als Gesandter in Frankreieh 1560—72. (Halle 
1875); Blasel, Hubert L. (Oppeln 1872). 

I.;IIIOS:I Fr. ("ÖV.), 1. Pehelypenész. 
Lansdowne Henrik Károly Petty, 1895 jun. 

Salisbury harmadik kabinetjében hadügyminisz
ter lett. Őt és Chamberlaint illeti első sorban a 
Transzvál ellen indított háborúval járó felelősség. 

Lansford, város Pennsylvania E.-amerikai ál
lam Carbongrófságában, (ISDO) 4004lak. Nagy kő
szénbányászata van. 

Lantanursav, 1. Aüantursav. 
Lányi 1. Bertalan 1897 tavasza óta az igaz

ságügyminisztérium törvényelőkészítő bizottsá
gának vezetője és a magyar általános polgári 
törvénykönyv tervezetét előkészítő bizottság el
nöke. Újabban megjelent tőle: Az örökösödési el
járás (Budapest 1896); A bányajog alapelveiéi, o. 
1897); A járásbíróságok ügyvitelein, o. 1898). 

2. L. Géza, cimbalomművész és népdalszerzö, 
szül. Debrecenben 1849. Fiatal korában a fővá
rosba került, 1859—61-ig a nemzeti zenedének 
volt növendéke, későbben az ungvári szeminá
riumban és konviktusban, valamint az ottani 
gimnáziumban kilenc éven át működött mint 
zenetanár. 1885. szerződött a budapesti népszín
házhoz, amelynek manapság is tagja és szélesen 
ismert első cimbalmosa. Mint magyar népdal
szerző, számos közkedveltségíi dalt irt. k. K. 

Lanza (ejtsd: lánca) Károly, buscai gróf, olasz 
tábornok és diplomata, szül. Mondoviban 1837 
máj. 21. A katonai pályára lépett és részt vett 
az 1859-iki olasz és 1866-iki osztrák háborúban. 
1873 79-ig a párisi s 1879—84-ig a bécsi nagy
követségnél működött mint katonai attaché; majd 
a király szárnysegédjévé nevezték ki s 1887 — 
1888-ig Eritreában San Marzano alatt egy had
osztályt vezényelt. Majd altábornokká léptették 
elő s Perugiában szolgált, ahonnan Novarába, 
végre Genovába került. 1892 aug. nagykövet lett 
Berlinben. 1898. kinevezték az olasz szenátus 
tagjává, 1899 dec. pedig Umberto király első fő-
hadsegédévé. _ o. .i. 

Lao-Kai (Bao-Thani), Hanoitól ÉNy-ra a khinai 
határon fekvő városa Tonkingnak a Szong-Ka 
vagyis Vörösfolyó balpartján. L. a Jünnan khi
nai tartománynyal folyó kereskedelmet közvetíti 
és ezért élénk forgalmú hely. 

I.a piti«'* cancroruiu, 1. Rákszem (XIV. k.). 
Lapinsky Teofil, 1. Tefik bej (XVI. k.). 
Lapistyán (állat), 1. Ökle (XIII. k.). 
La Plata, argentínai város, 1892 óta erősen 

hanyatlik. Lakóinak száma 1890 óta, midőn 

65,557-re rúgott, (1895) 43,400-ra csökkent. 1895. 
i még a behozatal értéke L4 és a kivitelé 8-3 mil-
i li(') pesóra rúgott. 

Lápmetsző, félholdalaku, a nyélen keresztbe
álló vágó szerszám, amelylyel a lápkutakat 
vágják. 

Laponya (állat), 1. Ökle (XIII. k.). 
Lapos vas, vasszerkezeti elem: oly négyszögű 

keresztszelvénynyel, amelyben a szélesség a vas
tagsághoz képest nem tetemesen nagy (1. Lemez
vas, XI. k.). Magában csak búzó erőknek elleut-
álló alkotórészek készítésére használják; nyomott 
alkotórészek készítésére szögvassal kombinálják, 
illetve merevítik. 

Lapozás, 1. Ojtás (XIII. I;.). 
Laprade (eítsd: — prád) Viktor, francia író, szül. 

Montbrisonban 1812 jan. 13., megb. Lyonban 
1883 dec. 13. Lyonban jogot tanult és az ügyvédi 
pályára lépett. Költői művei, melyeknek stílusa 
Lamartinera emlékeztet, a következők: Les par-
fums de Madeleine (1839); La colere de Jésus 
(1840); Psycbé (1841); Odes et poémes (1844); 
Poémes évangéliques (1852); Les Symphonies 
(1855); Tdylles héroíques (1858). Egyél) munkái í 
Questions d'art et de morale (1861); Les arbres 
du Luxembourg (1865); Le sentiment de la 
oature avant le ehristianisme (1866); Prole-
goménes (1883); Le sentiment de la nature 
chez les modernes (1867); L'éducation honiicide 
(1867); L'éducation libérale (1873); l'éruette (köl
tői elbeszélés, 1868); Harmodius (tragédia, 1870); 
( ontre la musiquo (1880); Essais de critique idéa-
liste (1882); Le livre d'uu pere (1877). L. Lámáira 
tine legtehetségesebb követője, aki különösen a 
természetleirásokban alkotott kiválót. Költeméí 
nyeit magas röptű idealizmus és némi miszticiz
mus jellemzi. Poémes civiques (1873) és Trilmns 
et courtisans (1875) c. verses könyveiben a sza
tíra nagytehetségű művelőjének mutatkozik. 
összegyűjtött müvei (Oeuvres poétiques) 6 kö
tetben jelentek meg 1878—81. L. 1865-től a fran
cia akadémiának, 1871—73. pedig a versaillesi 
nemzetgyűlésnek volt tagja. V. ö. Heinrich, No-
Hce sur Victor de L. (Paris 1884); Biré, Victor 
de L. (u. o. 1886); Gondamin, La vie et les oeu
vres de V. de L. (Lyon 1886); Roux L., Victor 
de L. (u. o. 1888). 

Lapsziszta, Monasztir európai török vilajet 
Xaszlids nevű járásának székhelye Kasztoriátol 
D-re, mintegy 4000 mohammedánus lak. 

Laptáros, a balászbokornak az a tagja, aki 
partra való balászáskor a parton marad, az egyik 
apacsot (I. o.) a part közelében tartja, mig a 
többi a ladikon beevez, a hálót kiveti, azzal kerít 
s végül a második apacsot a partra kihozza. 

Laptolni, dunai hajóskifejezés; azt a műve
letet értik alatta, midőn a lovaskötelet, melyei 
nagy súlyánál fogva csak nagy nehézséggel húz
hatnának be a hajóra, a part felőli végén kezdve 
a ladikba felszedik s ugy viszik a hajóra; vagy 
midőn egy cölömp kötelét s ezen a cölömpöt tartó 
horgonyt a vízből csónakba emelik, a kötelet föl-
v. beszedik. 

Laptoló háló, az öreghálóhoz hasonló, de annál 
jóval rövidebb, legfeljebb 70 m. hosszú háló, 
amelylyel többnyire a folyó közepén halásznak. 
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Laquea, narancsszínű ázsiai karneol, melyből 
gyöngyöket és golyókat csiszolnak. 

Lar, város Pars persa tartományban, 850 m.-
nyire a tenger szine fölött, 6000 lak., szép új 
bazárral, 600 esztendős mecsettel, datolyapál
mákban bővelkedő környékén sok rommal. 

Larcher t'laude, álnév, 1. Bourget (III. k.). 
Largeau (ojtsd: lai-zsó) Viktor, francia Afrika

utazó, szül. Niortban 1840., megh. u. 0. 1897 
márc. 19-én. 1875. déli Algériából a sivatagon át 
két ízben utazott Khadameszbe és 1877. — bár 
sikertelenül — Timbuktut próbálta elérni. Később 
Francia-Guineában a Rio-NnJíez melletti Bokó 
kerület közigazgatási főnöke lett. Művei: Le Sa
hara (Paris 1876); Le pays de Rirha-Ouargla; 
voyage á Rbadamés (u. 0.1879); Le Sahara algé-
rion; les déserts de l'Erg (2. kiad. 1882). 

Largs, város és tengeri fürdő Ayr sk(')t gróf
ságban, Cumbrae szigetével szemben, (i89i) 3187 
lak. Van kikötője és halászata. 

Lario, a Como-tó (IV. k.) olasz neve. 
Iiarlx2,owrií.(nöT.),l.JBo«»iann^-/ew2/ó'(XIV.k.). 
Larkha kol. néptörzs, I. Ho-
Larnaudi epoka, a bronzkor második szaka

szának elnevezése Mortillet felosztása szerint, me
lyet a hosszabb és díszesebb kardok, szárnyas 
<:s tokos vésők jellemeznek. Ezen szakasz vége 
felé tűnnek fel a legegyszerűbb nyakperecek is. 
Elnevezését Franciaország egyik leggazdagabb 
leletétől vette, melyet 1865. talált Larnaudban 
(département du Jura), krumpli kapálás alkalmá
val egy munkás, kitől Zephyrin Róbert tulajdo
nába jutván, az 1867-iki párisi világkiállításon ál
líttatott ki először s ez alkalommal a saint-ger-
maini Musée Nationale számára vették meg. A 
lelet mintegy ezernyolcszáz darabból áll 8 hatvan
hat kilót nyom. 

Laroche János, színész, 1. Kasperle (X. k.). 
Larroumet (ejtsd: larumé) Gusztáv, francia iro-

<lalomtörténetiró, szül. Gourdonban 1852. Eleinte 
több líceumon tanított, majd 1888. a párisi École 
des Beaux-Arts igazgatója lett, 1891 óta pedig a 
Sorbonneon a francia irodalomtanára. Főművei: 
Marivaux, sa vie et ses oeuvres (1882); La co-
médiede Moliére (1887, 2. kiad. 1892); Ktudes 
d'histoire et de critique dramatique (1892); Ktudes 
de littéralure et d'art (1893). 

Larsson Károly, svéd festő és rajzoló, szül. 
1853 máj. 28.Tanulmányait a svéd művészeti aka
démián és Franciaországban végezte. A legkivá
lóbb svéd plein-air festők egyike, aki egyforma si
kerrel működik a könyvillusztrálás,azaquarell-, 
olaj- és temperafestés, valamint a rézmetszés te
lén. Egy ideig festő-iskolát is vezetett Göte
borgban, ahol a freskófestéssel is megpróbálko
zott. Jelenleg Stockholmban él. 

Lartigue (ejtsd: lartfg) János, francia tengerész 
és vízrajzi iró, szül. Vic-Bigorreban 1791 máj. 25., 
megh. 1876 ápr. 26-án. 1820—24-ig beutazta Bra
zília partvidékét, La Platát, a Nagy-oceánt, 
1841. mint a nyugatindiai tengerészeti hadosztály 
parancsnoka fontos hidrográfiai kutatásokat tett 
és 1860 óta a francia tengerészeti térképtár (De
pot des cartes et plans) hivatalnoka. Fő művei: 
Description de la cöte de Póron (1824); Exposi-
tiou du systéme des vonts (1840, 2. kiad. 1855). 

darus caniis L., 1. Viharsirály, 
Lárvás disznó, 1. Potamochoerus-
La Salle (ejtsd: laszái) Antal, francia iró, szül. 

Bourgogne vagy Touraine tartományban 1398 
körül, megh. Rómában 1470 körül. 1422. Rómá
ban járt, azután a Provenceban II. Lajos és René 
szolgálatában volt, s ez utóbbi ő reá bizta János 
fia nevelését. Később Flandriában élt Jó Fülöp 
herceg udvarán és 1448. Luxemburgi Lajos há
rom fiának nevelője lett. Chronique du Petit Je-
han de Saintré c. munkája, melyet 1459. irt Ge-
nappeban és János hercegnek ajánlott (kiadta 
Guichard 1843. és Hellény 1890.), történeti regény, 
melyben a költő kora lovagi nevelésének ideálját 
írja le. Quinze joyes de mariage c. műve (új ki
adása Paris 1857, illusztrálva 1887) finom humor
ral megirott és találó megfigyelésekkel átszőtt 
szatíra, melyet még ma is élvezettel lehet olvasni. 
(lent nouvelles o. munkájának egyes novelláit Fü
löp herceg genappei udvarának egyes tagjaival 
mondatja el. (Kiadták 1480. egy azóta elveszett 
ós 1858. az egyetlen most ismeretes kézirat 
a lapján.) 

Lasionit (ásv.) 1. Vavellit (XVI. k.). 
Laskai Oszvald (üsvaldus de Laskó), ferenc-

rendi szerzetes, jeles prédikátor, a Hollós Mátyás 
korabeli TemesváriPelbártnak(XVI. k.), ugy lát
szik hogy nálánál ifjabb kortársa és Pelbárt egyik 
munkájának, a Rosarium c. teológiai ismerettár
nak folytatója s befejezője. Biga salutis c. szeutbe-
szédei három részből állanak, az egyik a szentek
ről, a másik az egyházi óv vasárnapjaira, a har
madik a böjti időre szóló prédikációkat tartal-
mazza. (Valamennyi Hagenauban jelent meg 1497 
és 1516 közt több kiadásban.) Eletéről eddig semmi 
közelebbi adatunk sincs; csak annyit árulnak el 
(különben névtelenül megjelent) munkái, hogy a 
ferencrendiek pesti (vagy budai ?) házának volt 
tagja, később főnöke. Munkáit külföldi és hazai 
bibliográfusok (legelőször Czvittinger az ő Speci
menjében 1711, 395. old.) összetévesztik Michael 
de Ungaria beszédeivel (ugyanígy Hain és utóbb 
még Horvát Ignác is); ellenben Hellebrant Á. a 
Szabó-féle Régi magyar könyvtár III. kötetében 
37. stb. szám alatt már helyesen és pontosan írja 
le L. összes ismert kiadásait. KAT. 

Lasker Emánuel, német sakkjátszó, szül. Bér
li nchenhen 1868 dec. 25. A berlini ós a göttingai 
egyetemen matematikát tanult, de tanulmányait 
csakhamar félbenhagyta ós Angliába ment, ahol 
kizárólag a sakkjátékra adta magát. 1892. le
győzte Blackburne J. H.-t és Anglia mesterének 
címét nyerte. Ezután hosszabb ideig az Egyesült-
Államokban élt, ahol Steinitztöl elragadta «a vi
lág mestere» címet, melyet azóta meg is tar
tott. 1896. a pétervári és mirtzbergi versenyeken, 
valamint 1S97. Moszkvában első díjat nyert. Egy 
ideig a London Chess Fornightly c. sakkújság ki
adója volt. Müve: Common sense in chess (Lon
don 1896). 

Lasswitz Kurd, német filozófiai és szépiro
dalmi iró, szül. Boroszlóban 1848 ápr. 20. Szülő
városában és Berlinben matematikai, fizikai ós 
filozófiai tanulmányokat folytatott. 1876 óta a go-
thai gimnázium tanára. Filozófiai munkái: Ato-
mistik und KriticismusfBraunschweig 1878); Die 
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Lehre Kants von der Idealitíit dos Raumes und 
der Zeit allgemein verstándlich dargestellt (Berlin 
1883); Geschichte der Atomistik vom Mittelalter 
bisNewton (Hamburg 1890); S. Th. Peohner (Stutt
gart 189G). Szépirodalmi művei: Bilder aus der 
Zukunf t (3. kiad. Boroszló 1879); Seifenblasen, mo
derné Marciién (2. kiad. Weimar 1894); Auf zwei 
Planeten (regény, 2. kiad. u. o. 1898. 2 köt.). 

Las Vegas, város New-Mexiko északamerikai 
territórium San Miguel grófságában, a Szikla
hegység K-i alján, 1958 m.-nyire a tenger szine 
felett, vasút mellett, (i89o) 2385 lak. Szárnyvonal 
visz a tőle 9 km.-nyire levő L. Hot Springs fürdő
helyre, melynek 40 forrása 25—60° közt válta
kozik. 

Laszkáry Gyula, a főrendiház tagja, szül. Alsó-
Nyéken 1839 okt. 11. Gimnáziumi és jogi tanul
mányait magánúton végezte. Húsz éves korában 
Hont vármegyében nagy szerepe volt a pátens 
elleni mozgalomban. 1861. Nógrád vármegyébe, 
Romhányba költözött és átvette anyai birtokának 
kezelését. Azóta mint megyei bizottsági tag és 
mint egyházfelügyelő tevékeny részt vett a nó
grádvármegyei politikai életbon. Az esperesség 
1889., a dunáninneni ágostai evang. egyházke
rület pedig 1895. felügyelőjének választotta. Hi
vatala alapján a főrendiház tagja lett. 

László, név, 1. Magijar személynevek. 
László, cigány vajda, csupán arról nevezetes, 

hogy ö az első név szerint ismert magyarországi 
cigány. 1423. ő kért és kapott szabad útlevelet és 
olyan kiváltságot, hogy az ő vajdasága alatt levő 
cigányok egymás közt való ügyeiben csak ö lát
hasson Ítéletet. E levélből azonban nem lehet 
következtetni, mintha csak akkor jöttek volna a 
cigányok hazánkba. V. ö. Fejér, Cod. Dipl., X., 6., 
532) ; Századok (1894, 126).' KAR. 

László-díj. 1890-ig csikóverseny. A budapesti 
őszi meeting egyik igen érdekes versenyszáma, 
mely a két éves lovak próbaköve. Díja 32,000 
korona, távolsága 1400 m. 

I . a l ac s e n t e n t i a c (lat.), a római kat. egy-
házjogban olyan egyházi fenyíték, mely maga 
magától beáll, mint az egyházi vétségnek törvény
szerű következménye, anélkül, hogy büntető Íté
letre szükség lenne. Ellentéte a ferendae senten-
tiae-fé\e fenyíték, melyet a büntető ítélet meg
állapít. 

Latas Mihály, 1. Omer pasa (XIII. k.). 
Lateiner (németes beszédből átvett szólás), la

tinos műveltségű, gúnyosan : pedáns, tapasztalat
lan, gyakorlatiatlan, nem élelmes vagy különc
ködő ember, aminő a tudós szokott lenni. 

Latericia (Lateritia, Latricia, Latorcha), Ma
gyarország középkori vízrajzában a. m. Latorca. 

L a t e r i g r a d a c (állat), a pókok (Aranei) rend
jének egyik csoportja, melyet magyarul keszeg-
járóknak nevezhetünk. Az ide tartozó fajok hálót 
nem szőnek. 

Latinovics, 1. Gábor, megh. Budapesten 1897 
máj. 8. 

2. L. János, szül. Borsódban (Bács-Bodrog) 
1843. Tanulmányait Bécsben és Budapesten vé
gezte. A hatvanas évek végén Bács vármegye 
tiszteletbeli főjegyzője, 1868—78. pedig kir. táblai 
tanácsjegyző volt. 1878—87. a rigyicai kerületet 

képviselte szabadelvű párti programmal. A király 
1895. a főrendiház élethossziglan való tagjának 
nevezte ki. 1898 nov. 30. megkapta, a Lipót-rend 
lovagkeresztjét. 

3. L. Pál, országgyűlési képviselő, szül. Bor
sodon (Bács-Bodrog) 1856 okt. 10. Középiskolai 
tanulmányait a bajai gimnáziumban, jogi tanul
mányait a bécsi és budapesti egyetemen végezte! 
Tizenhét óv óta Bács-Bodrog vármegye közéletéi 
nek s állandó választmányának, közigazgatási 
és törvényhatósági bizottságának tevékeny tagja. 
1896. a rigyicai kerület szabadelvű program
mal képviselőnek választotta. 

Latkóczy-r.saMd (latkóci), leányágon az Ár
pádok véréből sarjadott magyar nemzetség, mely 
régi adománylevelét a török háborúk idején el
vesztette, de 1557-ben új adományt kapott a trenj 
csénvármegyei Latkócra (Villa de Lathk), amely 
már Szt. István király halálakor előfordul Mai 
gyarország történeti térképén. Az új adományi 
levelet megelőző időből említendők a család tag
jai közül: 1440. Bálint és Mátyás, V. László ki
rály két megbízottja azon alkalomból, hogy 
Ugróc várát a Szontmiklóssy, másként Yicsapy-
család tulajdonába adják által. 1519. L. Pál mint 
ugróéi várkapitány szerepel. A XVII. sz.-ban a 
család tagjai a nemesi lajstromban négyféle mel
léknéven fordulnak elő (Kozák, Lesták, Bernát 
és Szcsaszni). A Bernát-ágból való János, Thur-
zóók kedves embere és várnagya a bitsei várban. 
A XVIII. sz.-ban az egyik ág Latkócon maradj 
mellette találkozunk egy dezseri, halácsi, nyitrai 
és gömöri ággal, sőt egy vadkertivel, moly mint 
primatiális nemes ág az esztergomi heeegprimás-
tól kapja armálisát. A mindvégig Latkócon szé-
kolő (Kozák) ágból való a XVII. és XVIII. sz.-ban 
III. János, ki mint lelkes kuruc, Zay Pállal 
együtt küzdött Rákóczi zászlója alatt, s ezért 
nótapert kapott; a XIX. sz.-ban Sándor (1822— 
1896) Trencsén vármegye alispánja, Zsigmond, 
ki latin költeményeket irt és ennek unokája 
Mihály (XI. k.). A gömöri ágból a festészet terén 
kitünt'jLa;'os. az arcképfestő, aki ezen tehetséget 
nagyanyjától Vigée-Lebrun francia festönötől 
örökölte1 és mint cigányprímások festője korának 
egyik specialitása. A nyitrai ágnak sarjadéka 
Imre (XI. k.), kit 1898 jul. 8. felmentettek belügy
miniszteri államtitkári állásától s kinevezték a 
közigazgatási biróság másodelnökévé. 

L. Mihály. Újabban megjelent tőle : Magyar 
szentegyházak regéi (Budapest 1898); e lexikon 
pótköteteiben megírta az összes ^lasszika-nlolo-
gikai ós régészeti címszókat; az Ókori Lexikonba 
pedig a mitológiai részt. A Szinyei-Merse-csaláfl 
eperjesi levéltárában egy XVII. sz.-beli kéziratot 
fedezett fel. melyet tulajdonosairól Szinyei-Mer-
se-kődex-nek nevezett el és a budapesti filológiai 
társaságnak 1899 márc. 8. ülésén ismertetett. 
1899 nov. Nógrád vármegye megbízta a várme
gye történetének megírásával. 

Látogatási jog, 1. Motozási jog (XII. k.). 
Látóideg-gyuladás (papillitis), olyan gyuládéi-

sos folyamat, mely a szem belsejében szemtükör
rel látható látóidegfő duzzadásában, vérrel való 
teltségében nyilvánul, következménye látóideg
sorvadás. Eleinte nem a látás romlása tűnik föl a 
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betegnek, mert a látás csak lassankint fogy, ha
nem nagy fejfájás kínozza. Ugyanis ágybéli daga
natok, tályogok, gutaütés vagy agyvelőgyuladá-
sos gócok, agyhártyagyuladás, az erek vérének 
megalvása (thrombosis) szokták a L.-t előidézni, 
még pedig rendesen mind a két szemben. Az egyik 
szemre akkor szorítkozik a L., ha a szemgödör
ben fejlődő daganat v. gyuladás idézi elő. Szem
tükörrel nézve igen feltűnő, hogy a vivőerek na
gyon teltek, sőt megrepednek, ugy hogy vérzések 
lepik el a látóideget; azért szokták a L.-t vér
pangásból magyarázni, újabban azonban az a 
fölfogás kezd fölülkerekedni, hogy az előidéző 
daganatok fertőző anyagot juttatnak a látóidegbe. 
Gyógyítására piócát raknak a két halántékra s 
bedörzsölő kúrával iparkodnak a gyuladásos anya
got fölszivódásra bírni. —DI. 

Látóideg-sorvadás, a látóideg rostjainak el
pusztulása, aminek vakság, u. n. fekete hályog a 
következménye. A látás lassanként romlik, a né
zés meredt lesz, végre bizonytalanul a messze
ségbe irányul a két szem. Külsőképen nem látni 
a szemen semmi egyéb változást, legfölebb, hogy 
tágabb a szembogár. A szemorvos azonban a szem
tükörrel meglátja a.látás romlásának, sőt a vak
ságnak okát. A látóidegfő, vagyis a látóidegnek 
a szem belsejében látható dombocskája nem rózsa-
szin, hanem többé-kevésbbé fehéres, előbb csak 
a külső falán, utóbb egészen; egyszersmind az 
idegfő lapos lesz, sőt besüpped. A L. okai külön
bözők s e szerint a szemtükörrel látható kép is 
változik, ugy hogy abból, amit a szemorvos 
szemtükörrel lát, az okát is megtudja állapítani. 
Ha valami nyomja a látóideget, p. valami daga
nat, tágult ér, vérömlés avagy ha esés folytán 
megrepedt a koponya alapja és vele együtt meg
szakadt az ideg vagy lövés roncsolta el, akkor egy
szerűen elsorvad a látóideg. Szemtükörrel nézve 
tiszta fehér, sőt kékes, a sorvadt idegrostok" he
lyén szürke pettyezés látszik az idegfőn. Ellen
ben szürke szint ölt az idegfő, ha a sorvadás oka 
gerincvelő-sorvadás (tabes); erre nézve az is bé
lyegző, hogy a szembogár megszűkül és nem szű
kül és tágul a világosság és árnyékolás váltako
zásakor. Elég gyakran a szemorvos állapítja meg 
a gerincvelő-sorvadás diagnózisát. Akkor is sorvad 
a látóideg, ha előbb látóideg-gyuladás (papillitis) 
volt a szemben. A gyuladás multával lelapul a 
duzzadt idegfő, de be nem süpped, szinte egyöntetű 
fehér, tágult vivőerei mutatják, hogy a gyuladás 
termékeinek maradékai nyomják össze az ereket, 
nehezítik a vérkeringést. Részleges sorvadást, a 
látóidegfő külső felének elfehéredését látni olya
nok szemében, akiknek iszákosság, erős dohány
zás vagy sok kinin fogyasztása miattromlott meg 
a látásuk. Még egy formája van a L.-nak, az, 
amelyik az esteli vakságot (hemeralopia) okozza. 
Az ilyen látóidegfő piszkos, sárgás szinti, lelapalt, 
az erei mind igen vékonyak. A L. gyógyítására az 
előidéző okot iparkodunk elhárítani, az eredeti 
bajt orvosolni, e mellett magát az ideget villamo-
zással, strichninnek a halánték bőre alá oltásával 
serkentjük működésre. Ha a L. teljesen kifejlődött, 
gyógyíthatatlan a vakság. - —DI. 

Látótér, az a terület, amit a térben egyszerre, 
egy szemirányitással látunk. Ennek kiterjedése 

egyik-egyik szemre nézve kifelé, vagyis a halán-
téki oldalon 90°, aláfelé mintegy 85°, befelé 
vagyis az orr felé mintegy 55°, fölfelé csak 45°. 
Azonban o számok egyénenként változnak. Akik
nek mélyen fekszik a szemük, nagy az orruk, 
kidomborodó a szemöldökük, azoknak kisebb ter
jedelmű a L.-ük; ellenben akiknek előre dülled a 
szemük s nem korlátolja az orruk és szemöldökük, 
azoknak nagyobb terjedelmű L.-ük van. Ha az 
ember két szemmel néz, két szeme látótere rész
ben egybevág, a nézett pont síkjában metszi 
egymást, igy aztán a L. teljes 180°-nyi terjedel
met ér el haránt irányban, a többi irányban azon
ban nem változik. Ha szemünk nem irányul va
lami tárgyra, hanem mozgatjuk jobbra, balra, 
föl ós le, akkor a L.-ből nézőtér lesz. Ez nagyobb 
terjedelmű, mint a L., t. i. függőleges irányban 
200°-ra, harántul 260°-ra becsülhetjük. Az idegláz 
ós látóideg bajaiban a L. kiterjedése megváltozik, 
azért ilyen bajokban a L. pontos megmérése szük
séges. Hemiopía esetében a L.-nek csak a fele 
van meg, másik felében nem érzékel a szem. 
Glaukomás szem látóterében a be- és fölfelé eső 
rész csorba. A látóideg-sorvadást a L. minden 
irányban való megszűkülése kiséri. Legjobban 
megszűkül a L. a hemeralopia vagyis esteli 
vakság folytán. Egyenes irányban még jó lehet 
a látás, mégsem bír a beteg járni, eligazodni, 
mert csak azt a pontot látja, amelyre néz, a látó
tere környéki részeire vetődő képeket nem ér
zékű ; olyanforma a látása, mintha hosszú csövön 
nézne keresztül. Az ilyen kóros esetek bizonyít
ják leginkább, milyen fontos tulajdonsága látá
sunknak a L. Igaz, tisztán csak azt a pontot lát
juk, amelyre nézünk, a többi tárgynak csak bi
zonytalan képe merül föl a L.-ben, de legalább 
sejtjük őket s mihelyt valamelyiken föltűnő vál
tozás esik, kivált ha megmozdul, rögtön figyel
met kelt s szemünk reáirányul, hogy közelebbről 
vegyük szemügyre. P. az utcán menvén kocsi 
jön, elgázolhatja az olyan embert, aki szűk L.-e 
miatt nem veszi észre idejekorán. A szűk látóterű 
ember olvasni is nehezen bir, nehezen találja meg 
az elolvasott sor folytatását. — DI. 

La Tour Gusztáv, francia politikus és iró, 
megh. Trégni érben (Cötes-du-Nord) 1893 okt. kö
zepén. 

Latour Vince Károly Miksa, Baillet grófja, 
volt osztrák miniszter, az 1848 okt. meggyilkolt 
L. Tivadar gróf (XI. k.) hadügyminiszter uno
kája, szül. Grazban 1848 okt. 5. Jogi tanulmá
nyait Grazban és Innsbruckban végezte. 1871. az 
állami igazságügyi szolgálatba lépett. 1873. a 
közoktatásügyi minisztériumba került. 1878. mint 
tartalékos tiszt résztvett Bosznia okkupációjá-
ban. 1882. dalmáciai helytartósági tanácsos. 1886. 
tanácsos és 1892. osztályfőnök a közoktatásügyi 
minisztériumban. 1897—98. Gautsch miniszter
elnöksége alatt néhány hónapig közoktatásügyi 
miniszter volt. 1895 óta v. b. t. tanácsos. 

Latscher Gyula, cs. ós kir. altábornagy, a lem-
bergi 30. gyaloghadosztály parancsnoka, szül. 
Iglauban 1816 juí. 22. Katonai tanulmányait a 
fiumei hadapród-intézetben kezdte meg és a bécs
újhelyi katonai akadémiában folytatta. 1865 
szept. 1. hadnagygyá nevezték ki az utász-csapa-
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toknál, 1866 máj. I. osztályú hadnagygyá lépett 
elő. Még ugyanezen évben részt \ ett a Porosz-
ország elleni hadjáratban. Miután a hadi iskolát 
elvégezte, 1870 okt. 30. főhadnagygyá nevezték 
ki és állandóan a vezérkarhoz osztották be. 1873 
máj. II. osztályú századossá, 1876 máj. pedig 
I. osztályú századossá nevezték ki a vezérkarban. 
A vezérkari szolgálat minden ágában szolgálatot 
teljesítve, 1880 okt. a 29-ik gyaloghadosztály ve
zérkari főnökévé nevezték ki, amelyet 1881 máj. 
őrnagygyá történt kineveztetése követett. 1883. 
az országleiró hivatalba osztották be. 1884 nov. 
alezredessé nevezték ki. 1886 jan. 22. az utász-
ezredhez osztották be. 1887 okt. az 5. hadtest 
vezérkari főnöke lett. Ezen állásában 1888 máj. 
ezredessé lépett elő. Az utász-csapatok újjászer
vezése alkalmával L. lett e fegyvernem első fő
felügyelője (1893 ápr. 21.). Kitűnő szolgálataiért 
a vaskoronarenddel tüntették ki, 1894 máj. vezér-
ornagygyá, 18í)7 okt. 29. pedig altábornagy gyá 
léptették elő. 1899 ápr. 19. a 30. gyalog hadosz
tály parancsnokává lett s megkapta a Lipót-rend 
lovagkeresztjét. M. r. 

Látszerész, az optikus (XIII. k.) rossz magyar 
neve. 

Lattmann Gyula, német pedagógus, megli. Göt-
tiimában 1898 aug. 20. 

Látva nemző (nov.), a virágzó növények, mert 
ivarszervök, a him meg a termő, szaluid szemmel 
is látható. L. Kriptogámák (XI. k.). 

Latzina/'V/vHcosztrákszármazásu argentínai 
statisztikus és geográfus, szül. Briinnben 1843 
ápr. 2. Tanulmányait a trieszti tengerészeti aka
démián végezte. 1863. tiszti szolgálatot teljesítő 
hadapród lett és 1861. Argentínába ment. 1872. 
a catamareai nemzeti kollégiumon a mennyiség
tan tanára, majd a cordobai csillagvizsgáló tanár
segéde, utóbb .pedig az ottani egyetem tanára. 
1881. a buenos-airesi statisztikai hivatal igaz
gatója lett. Főbb müvei: Bstado del comércio y 
de la navigáción argentina de los aiíos 1880— 93; 
Censo escolar de la Republica Argentina (1883); 
Censo generál de Buenos-Aires (1889); L'agricul-
ture et l'élevage dans la République Argentiné 
(1890); Diccionario geograflco argentino (2. kiad. 
1892). 

Laubach, város Oberhessen Schottenkerületé
ben, vasút mellett, (i89ö) 1889 lak. Van gimná
ziuma, járásbírósága, dohánygyára, környékén 
pedig barnaszénbánya, Solms-L. gróf kastélyában 
38,000 kötetből álló könyvtár van, melyben 100 
kötet az ősnyomtatvány. 

Lauban, porosz város, (1895) 12,634 lak. 
Lauchert Richárd, német festő, szül. Sigma-

ringenben 1825., megli. Berlinben 1868. München
ben és Parisban tanult, 1860. pedig Berlinben te
lepedett le. L., kinek egy Hohenlohe-Scbillingfürst 
hercegnő volt a felesége, a német, angol és orosz 
uralkodóházak, valamint a főnemesség kedvelt 
arcképfestője volt. Arcképei édeskések, elegánsak, 
de kevéssé természetesek. 

Lauenburg, 1. L. an der Élbe, (1896) 5300 lak. 
— 2. L. in Pommern, U89r>) 9035 lak. 

Laufenauer Károly újabb müvei: A hódmező
vásárhelyi boszorkányperek (1730 -1758.) ideg-
kőrianiszempontból (akad. székfoglaló értekezés, 

kivonata megj. az Akad. Ért. 109. füz.); A hae-
matohydrosis szövettana (u. o. 111. füz.); Elő
adások az idegélet világából (Bpest 1900). 

Lauffen, württembergi város, (i895) 4084 lak. 
Lauffer Vilmos-, könyvkereskedő, megli. Buda 

pesten 1895 dec. 17. 
Laugóe (ejtsd: lozsé) Ferenc Dezső, francia festő, 

szül. Marommeban 1823. Parisban Picot műter
mében és az Ecole des beaux-artsban tamilt, az
után Angolországban ós Belgiumban képezte to
vább magát. Eleinte történeti, romantikus tárgyú 
képeket festett, azután az alsó nép életét szerette 
ábrázolni,legutóbb a vallásos iránynak hódol.Leg-
ismeretesebb képei: Van Dyck Saventhemben; 
Riocio meggyilkoltatása; Zurbaran halála; 31-
Quentin ostroma; Hódító Vilmos halála; Le Sueur 
a kartauzi kolostorban (Paris, Luxembourg-mú
zeum) ; Az arató reggelije; A fosztogatók; Lo- i 
vagló-lecke; Kilépés az iskolából; Kellemes hir; 
Az újszülött; Magyarországi szent Erzsébet sze
gényeknek lábait mossa; Szt. Cecília himnusza; A 
fiatal gazdasszony; Tömjént hordó angyal; A nap 
vége. Festményei a, st.-quentini Péter és Pál-tem
plomban, a párisi Szt. Klotild, a St. Pierre du Gros 
Caillou és Szentháromság templomokban vannak. 

Lauka Gusztáv irói munkásságának hatvana
dik évfordulóját 1899 dec. 12. Nagy-Becskereken j 
megünnepelték. 

Launay, Vicomte de, álnév, I. Girardin (2., 
VIII. k.). 

Laurahütte, porosz község, (1895) 11,483 lak. 
Laurent (ejtsd : lorán) Ferenc, belga jogtudós és 

történetíró, szül. Luxemburgban 1810 jul. 8-án, 
megli. Gentben 1887 febr. 11. dogot végzett s az
után szülővárosában ügyvéd lett. 1835 óta pedig 
a genti egyetemen a magánjog tanára volt. Ala
pos és egyúttal élvezetes munkái közül említen
dők : Études sur l'histoire de l'humanité. Histoire 
du droit des gens (Brüsszel 1860—70, 18 köt.); 
Principes de droit civil francais (1869 79, 33 
köt.); Cours élémentaire de droit civil francais 
(1878, 4 köt.); Le droit civil international (1880-
1882, 8 köt.). A klerikálisok ellen irt munkái: De 
la passión des catholiques pour la liberté (Gént 
1850); Van Espen. Étude sur l'Église et l'État 
en Belgique (Brüsszel 1860—63, 3 rész, 2. kiad. 
1865); Lettres d'une retardataire libéral á un 
piogressiste catholique (1863, 2. kiad. 1864) és 
Lettres sur les Jésuites (u. o. 1865). M. L. 

Laurenzi Káráig, olasz bíboros, megh. 1893 
nov. 2. 

Lausanne (XI. k.), lakóinak száma 1898-ban 
42,082 volt. 1899 jun. havában megnyitották a 
2'5 km-nyire fekvő Le Signal nevű szép kilátóhoz 
a hidraulikus fogaskerekű vasutat. De Rimiine 
orosz hercegnek (megh. Bukarestben 1871 jun. 
18.) 3 millió frankra megnövekedett hagyatéká
ból építteti fel a város az egyetemet; épülőfélben 
van még egy új tanító- és tanítónőképző, meg egy 
postapalota. 

Lauscha, szász-meiningeni falu, íi89f>) 440í lak. 
Üvegiparának 300 éves fennállását 1897. ülte 
meg. 

Lautenschlager Károly, német színpadi tech
nikus, szül. Bessungenben (Darmstadt mellett) 
1843 ápr. 11. Még kis gyermek volt, amikor mos. 
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tohaapja, Bornuth színész és rendező a darmstadti 
udvari színházban gyermekszerepekben föllép
tette. Minthogy azonban szülei ellenezték azt az 
óhajtását, hogy egészen a színi pályára lépjen, 
Brandt Károly színpadi technikus tanítványa lett 
és egyúttal megszerezte a mérnöki oklevelet. Szak
jában oly gyors haladást tett, hogy már 1863. 
Prágába hívták színpadi technikusnak. Két évvel 
később a stuttgarti, 1880. pedig a müncheni udvari 
színházhoz szerződtették, ahol különösen Wagner 
operáinak fényes szinrehozatalával, valamint a 
Shakespere-szinpad (1889) és a forgó színpad 
(1896) fölfedezésével nagy érdemeket szerzett a 
modern színpadi technika fejlesztése körül. Müve: 
Besehreibung einer Bühneneinrichtung mit dreh-
barem Bühnenpodium und mit elektrischem Be-
triebe aller Maschiuen (München 1894). , 

Lautenthal, bányaváros Hildesheim porosz ke
rület zellerfeldi j.-ban, (1895) 2669lak.,vasüttal,Van 
aranyválasztója, kénsavgyára. Ezüsttartalma ga-
lenitet és szfaleritet, ólmot és ezüstöt bányász
nak itt. 

Lauterbach, 1. hesseni város, (i895) 3444 lak. 
- 2. L., falu Rügen porosz kerületben a put-

busi kikötőnél, vasút mellett, tengeri fürdővel 
(Frigyes-Vilmos-fürdő) és 120 lak. 

Lauterbach János Kristóf, német hegedűmű
vész, szül. Kulmbachban 1832 jul. 24. Wtlrzbnrg-
ban, majd Brüsszelben (Bériottói) tanult ; 1853. a 
müncheni udvari zenekar magánliegedüse, 1861. 
Drezdában hangversenymester lett. 1889. nyuga
lomba vonult. Van hangversenyműve stb. he
gedűre. K—Y. 

Lavagna gróf, 1. Fiesco (VII. -k.). 
Laval-féle gőzturbina, 1. Gőzgép. 
Lavater Lajos, álnév, 1. Spac'h (XV. k.). 
Lavedan Henrik francia iró 1898 óta az aka

démia tagja. L. Francia irodalom (XVII. k. 538. 
old.). 

Laveld, belga falu, 1. Lafeld (XI. k.). 
La Villemarqué (ejtsd: la vlimarké) Tivadar, 

francia nyelvtudós és archeológus, szül. Quimper-
lében (Bretagne) 1815. Az Institnt rendes és a ber
lini tudományos akadémia levelező tagja. Müvei: 
Barzaz-Breiz. Chants popnlaires de la Bretagne 
(Paris 1840, 2 köt., 6. kiad. 1867); Contes popn
laires des anciens Bretons (2 köt. 1842); Les bar-
des bretons, poémes du VI. siécle (1850, 2. kiad. 
1860); Notices des principaux manuscrits des an
ciens Bretons (1856); Le grand mystere de Jósus, 
drame breton du moyen-áge (2. kiad. 1866); La 
légende celtique en Irlande, en Cambrie et en 
Bretagne (1859); Mirdhinn, ou l 'enchantenr Mer-
lin (1861); Les romans de la Tableronde (4. kiad. 
1861); Poémes bretons du moyen-áge (1879). L. 
adta ki Le Gonidej- Dictionnaire francais-breton 
(1847—50, 2 köt.) c. szótárát a breton nyelv tör
ténetével együtt. 

Lavoix (ejtsd: lavoá) Henrik (L. flls), francia 
zenetörténeti iró, szül. Parisban 1846. Már húsz 
esztendős korában a francia nemzeti könyvtár 
hivatalnoka volt. 1887 óta a Ste-Geneviéve könyv
tár őre. A zeneirodalom körébe vágó legfontosabb 
művei a következők: Les tradncteurs de Shake
speare en musique (1869); La musique dans la 
nature (1873); La musique dans l'imagerie du > 

moyen-áge (1875); Histoire de l'instrumentation 
(1878); Histoire de la musique (1884); La musique 
francaise (1890); Recueil de motets francais des 
XII. és XIII. siécles (Eavnaudval együtt, 1881— 
1884, 2 köt.). 

Laysan, 4 km- területű laguna-sziget a Nagy-
oceánban Havaitól ÉNy-ra az É. sz. 25° 47' és 
Ny. h. 172° 41'alat t , nagy guanótelepekkel, amiért 
is Havai annektálta. 

Lázár, 1. Béla újabb müvei: Bál után (monológ^ 
Budapest 1895); Myria. Anya (két elbeszélés, 
u. o. 1895); A tegnap, a ma és a holnap (kritikai 
tanulmányok, u. o. 1896); Hangulatok (elbeszé
lések, u. o. 1898). 

2. L. Gi/uláné, családi néven Kasztner Janka, 
az Erzsébet-nőiskola igazgatója, Sopron várme
gye egyik kis falujában született, hol atyja mint 
gazdatiszt nagyszámú családját nagy gondok közt 
nevelte. Az elemi iskolát otthon végezte, azután 
a győri Zsalud-féle nevelőintézetbe került, mely
ben tanulmányai befejezésével, tizenöt éves ko
rában, azonnal kisegítő tanítónői állást kapott. 
1871 őszén rokona, Xantus János ajánlása foly
tán Zirzen Janka (XV. k.) vezetése alá került. 
Budán szerezte meg az elemi és polgári iskolai 
tanítónőképesitő oklevelet ós erre (1873) az ipoly-
sági állami polgári leányiskola igazgatójává ne
vezték ki. Egy évvel később már Győrött műkö
dött, mint az. újonnan felállított állami tanítónő
képző igazgatója, honnan 11 évi munkálkodás 
után 1885. a kolozsvári állami tanítónőképző igaz
gatását bízták rá. Tíz év alatt virágzóvá tette a 
gondjaira bizott intézetet. Kolozsvárott lépett 
1887. L. GgidaQÍL k.) tanárral házasságra. 1896. 
a budapesti VI. ker. állami polgári iskolai tanító
nőképző és felsőbb leányiskolái nevelőintézet igaz
gatójává nevezték ki, mely állásban most is mű
ködik. 1899 maró. 1. a nőnevelés terén szerzett 
érdemei elismeréséül megkapta a koronás érdem
keresztet. M. L. 

Lazarevics Lázár, szerb novellaíró, szül. Sa-
bácban 1851 máj. 1., megh. Belgrádban 1890 dec. 
28-án. Berlinben tanult, a szerb király udvari or
vosa volt. Összesen csak nyolc novellát irt, de ezek 
a kompozíció művészi ízlése és a nyelv mesteri ke
zelése által tűnnek ki és lefordítvák orosz, cseh, 
lengyel, francia és német nyelvre. Első könyve: 
Sest pripovedaka (hat elbeszélés, 1886), részei t 
Prvi put s otcem na jutrenje; Skolska ikona; U 
dobri ías hajduci; Na bunaru; Verter; Sve ce to 
narod pozlatiti. Az első és utolsó legszebb. 1889.-
megjelent az Otacbinában mesteri elbeszélése 
Vetar és 1890. a szerb akadémia költségén a On 
zna sve (Ő mindent tud) c. novellája, mely a Ma-
rinovies-féle nagy jutalomdíjat nyerte. Felette 
emlékbeszédet Gjorgjevics Vladan, az Otacbina 
szerkesztője mondott. MAKG. 

Lázics István, szerb író, szül. Karlócán 1830 
szept. 23. Tanult Szegeden, Zágrábban, Budapes
ten és Bécsben. 1854. tanár, 1876. igazgató a 
karlócai szerb főgimnáziumban. Horatius összes 
müveit lefordította szerbre (1862); népdalokat is 
irt. MARG. 

Leader (ejtsd: lider) Benjámin Vilmos, angol 
festő, szül. Worcesterben 1831. Eleinte a mérnöki 
pályára készült, de csakhamar a festészetre adta. 
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magát és a worcesteri királyi rajziskola növen
déke, utóbb a londoni akadémia növendéke, 1883. 
annak tagja lett. Legszebb képei: Szappanbubo
rékok; A Wetterhorn; Vihar; Pebruary Fill-
Dyke; Este világos lesz. Valamennyi nem az 
ábrázolás tárgya, hanem a reudkivül finom, fes
tői fölfogás által hat. Különösen szépen, hangu
latosan festi a világos éjszakákat. 

Leadhills (ejtsd: leddhiisz), falu Lamark skót 
grófságban, (i89i) 998 lak. Ólombányáit már a 
XVII. sz. óta müvelik. 

Leánygimnázium, 1. Nőnevelés-
Lebegő komp, 1. Híd. 
Lébényi apátság, 1. Lebeny (XI. k.). 
Lebon (ojtsd : íöiión) André, francia politikus és 

miniszter, szül. Dieppoben (Seine-Inférieure) 1859 
aug. 2G. Jogi tanulmányainak befejezése után 
1880—90-ig André Dániel néven az Année poli-
tique c. évkönyvet adta ki. 1884. a parlamenta
rizmus történetének tanára lett az Éoole libre 
des seiences politiques intézetben. 1882. a szená
tus irodavezetőjévé nevezték ki. 1888. pedig Ber
linben mint a francia küldöttség titkára szerepelt 
a nemzetközi munkásvédő konferencián. 1889. 
képviselőnek választották. 1895. a Ribot-féle ka
binetben kereskedelmi miniszter, 1896 ápr. a 
Méline-kabinetben pedig gyarmatügyi miniszter 
lett. Mint ilyen verette az Ördög-szigeten fogva 
tartott Dreyfust a törvény ellenére vasra, még 
pedig amint ezt utóbb (1899) védő-iratában kifej
tette : félelemből, nehogy Dreyfus megszökjék. 
1898 máj. a képviselőválasztáskor megbukott, 
jun. pedig az egész kabinet beadta lemondását. 
1897. kereskedelmi s politikai érdekből beutazta a 
nyugat-afrikai francia gyarmatokat, mely utazá
sáról Lagrilliére-Beaucleve a következő értesí
tést adta ki: Mission au Sénégal et au Soudan. 
Voyage de M. André L. (Paris 1898). Művei: 
L'Angleterre et l'émigration francaise de 1794 á 
1801 (u. o. 1882): Etudes sur la législation élec-
toralederempired'Allemagne(u.o. 1879);Modern 
Francé (London 1897); Cent ans d'histoire inté-
rieure. 1789—1895 (Paris 1898). o. j. 

Lebret (ejtsd: lőbré) György, francia politikus, 
szül. Étampenban 1853 nov. 7. Jogi tanulmányait 
Parisban végezte, hol éveken át egy közjegy
zői irodában dolgozott. Miután jogi doktori okle
velet szerzett, a közoktatásügyi miniszter tanul
mányútra küldötte Angliába és Skótországba. 
1880—92. a caeni egyetemen magánjogot adott 
elő. 1892. Caen polgármestere lett, 1893. és 1898. 
pedig az ottani mérsékelt köztársasági párt be
választotta a kamarába. Az utolsó Dupuy-kabi-
netbenl898okt.-től 1899 jun.-ig igazságügyminisz
ter volt. Műve : Étude sur la propriété f onciére en 
Angleterre (1882). 

Le Breton, 1. Langtry. 
Lebrun Tivadar, német színész, megh. Hirsch-

bergben 1895 ápr. 9. 
Lebvas, a meteorit (XII. k.) rossz magyar neve. 
Léc (O-L.), kisközség Torontál vármegye bán

laki j.-ban, (i89i) 451 lak. (bolgár, német, magyar), 
vasúti, távírda-, telefonállomás, postahivatal és 
postatakarókpénztár. 

Lecher Ottó, osztrák politikus, szül. Bécsben 
1860 jan. 6. Jogi tanulmányainak befejezése 

után 1881. fogalmazó lett a brünui kereskedelmi 
kamaránál, hol 1889. titkárrá választották. 1897. 
Brünn városa képviseletében mint a német ha
ladópárt jelöltje bejutott a birodalmi gyűlésbe, 
ahol különösen a német ellenzék obstrukciójában, 
Badeni ellen, vett részt. Nevét azzal tette köz
ismeretessé, hogy 1897 okt. 28--29-én 12 óráig 
hatalmas beszédet mondott s az egész ülést egy
magában kibeszélte. 1899. a Budapester Tag
blattban több cikket tett közzé az osztrák-magyar 
kereskedelmi és bank-kérdésről és Ausztria jövő
jéről, o. J. 

Lechhausen, bajor falu, (ISDÓ) 11,093 lakossal. 
Lechner, 1. Ágoston, jogtudós, főrend, 1898. a 

40 évi hű szolgálat kitüntetésére alapított arany
érmet kapta. 

2. L- Lajos, mérnök, megh. Budapesten 1897 
nov. 18. 

3. IJ. László (von der Lech), író és műfordító, 
szül. Pesten 1841 jun. 16., megh. u. o. 1883szept. 
9-én. Iskoláit Erdélyben elvégezvén, a teológiai 
pályára lépett s Tövisen plébános lett. A 70-es 
évek elején pályát változtatott és tanár lett, előbb 
Hódmező -Vásárhelyen, majd a fehértemplomi 
állami főgimnáziumban. 1883. áthelyezték Lő
csére a reáliskolához, de mielőtt új állását elfog
lalhatta volna, elhunyt. Tanári és papi működése 
mellett folyton foglalkozott irodalommal, a napi
sajtóban mint lapszerkesztő is megpróbálkozott, 
1874. Hódmezö-Vásárhelyen a Deák-párt helyi 
lapját, a Hódmezö-Vásárhely-t szerkesztvén. Ön
állóan megjelent müvei a következők: Sieminski 
lMüián(V.ét beszély, Győr); Habicht Lajos (A 
jakobinusnőboszuja,u. o.); Dinklage CampeM-
rónő, Az ötödik feleség (regény, Szeged 1875); 
Uti rajzok (Csataghi L. álnéven,Temesvár 1881). 

4. L. Ödön, műépítész, szül. Budapesten 1846. 
Építészeti tanulmányait a budai József-műegye
temen, majd a berlini építészeti akadémián foly
tatta. Miután több évet töltött Olaszországban, 
Belgiumban és Franciaországban, 1877. Buda
pesten telepedett meg. A francia és angol építé
szet tanulmányozására újabb időben többször 
utazott Londonba és Parisba. Kiváló súlyt fektet 
a magyar motívumok alkalmazására, ugy hogy 
e tekintetben építészeink közt az első helyet vívta 
ki. Legszebb építkezései: a szegedi városháza, a 
budapesti korcsolyacsarnok első épülete, a nagy-
becskereki vármegyeház, a karlócai gimnázium, 
a magyar államvasutak nyugdíjintézetének az 
operaházzal szemben levő bérháza, a váci-utcai 
Thonet-palota, az üllői-úti iparművészeti múzeum, 
a kőbányai templom, a kecskeméti városháza, a 
földtani intézet Stefánia-úti palotája. A budapesti 
börze épületének pályázatán. 1899 dec. a 2-ik 
dijat nyerte. 

Lecky Vilmos Eduárd Hartpole angol törté
netírót a dublini egyetem 1895. az alsóházba vá
lasztotta meg, hol a szabadelvű uniouistáklioz 
csatlakozott. 1897. kinevezték a titkos tanács 
tagjává. Újabban megjelent tőle: Democraey and 
liberty (2 köt., London 1896). 

Le Creusot, 1. Creitsot (IV. k.). 
Leczyca, kerületi város orosz Lengyelország 

kalisi kerületében, a Bzuva mellett, (tsoo) 8683 
lak., négy templommal, tanítóképző intézettel. A 
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kerületnek jelentékeny cukor-, posztóipara van, 
különösen Özorowban (XIII. k.). 

Ledbury (ejtsd : leddijöri), régi angol város Here-
fordshireben, 22 km.-nyire Herefordtól K-re, (i89i) 
4303 lak. Van normann temploma, latin isko
lája, 1232. alapított kórháza. 3 km.-nyire K. felé 
van Eastnor Gastle, Lady Somerset gyönyörű 
mezei kastélya, képtárakkal és más gyűjtemé
nyekkel. 

Ledebur-Wicheln János gróf, osztrák íöldmí-
velésügyi miniszter, a Badeni-kabinettel együtt 
beadta lemondását 1897. 

Lederer, müvószcsalád, 1. Coriolano (IV. k.). 
Ledrain (ejtsd: lödre!!) Jenő, francia orientalista, 

szül. St.-Susanneban (Mayenne) 1844-ben. Eleinte 
papi pályán volt, de csakhamar odahagyta és a 
párisi Louvre keleti gyűjteményeinek őre s a 
Louvre iskolájának tanára lett. Művei: Histoire 
d'Israél(2 köt, 1879 -82); Bibled'apréslestextes 
hébreu et grec (biblia-fordítás, 8 köt., 1886—93). 
Mint publicista főleg azokkal a politikai és tár
sadalmi kérdésekkel foglalkozik, melyek bele
játszanak a vallás ós egyház ügyeibe. Különös 
gondot fordít az okkultizmus és az exorcizmua 
tanulmányozására. 

Lee Vernon, angol irónő, 1. Paget. 
Leemputten Ferenc, hollandi festő, szül. 

•Werchterben (Brabant tartomány) 1850 dec. 29. 
Akadémiákba nem járt, hanem magánúton ta
nulta a festést. Eleinte Amsterdamban lakott, ké
sőbb Brüsszelben, jelenleg pedig Antwerpenben 61. 
Képeiben főkép szülőföldjének tájait, embereit, 
falusi életét festi meggyőző realizmussal. Legis
mertebb müvei: Vasárnap reggel a töltéseken; 
Hazatérés a templomból. A müncheni és berlini 
művészeti kiállításon arany érmet kapott. 

Leér, porosz város, (1895) 11,470 lakossal. 
Lefejtés, 1. Borfejtés (III. k.). 
Lefoglalás (XI. k.), a büntető perrendtartásban 

bizonyos tárgyak birói őrizet alá vételét jelenti. 
A vagyoni jogkörnek ily korlátozására két ok le
het : 1. az, hogy a tárgyak bűntett vagy vétség 
elkövetésére szolgáltak, vagy azáltal hozattak 
létre s igy a büntető törvény szerint elkobzan-
dók; 2. az, hogy a bűnvádi eljárásban bizonyí
tásra felhasználhatók. Ha a lefoglalandó tárgy a 
terhelttől különböző személy birtokában van, a 
L. alapjául csak irott határozat szolgálhat. Köz
szolgálati tárgy és irat szükség esetén az illető 
hatóság őrizetében hagyható, a L. pedig jegyző
könyvbe vétel által történik. Ettől eltekintve, 
mindenki tartozik a lefoglalandó tárgyat, esetleg 
ezer koronáig terjedhető pénzbüntetés terhe mel
lett, az illetékes hatóságnak kiadni. A büntetés 
(kiszabását záros határidőt kitűző felhívásnak 
kell megelőznie) nem alkalmazható a terhelt ós 
tanuzástól mentes egyén ellen. A terhelthez inté
zett, vagy tőle származó levelek ós táviratok 
csak akkor foglalhatók le, ha a terhelt valamely 
bűntett vagy nem csupán pénzbüntetéssel bünte
tendő vétség miatt vizsgálat alatt áll, vagy le 
van tartóztatva, vagy ha ellene ily bűncselek
mény miatt az elővezetés, elfogatás vagy a fő
tárgyalás el van rendelve és oly körülmények 
forognak fenn, melyekből alaposan következtet
hető, hogy a hozzá intézett v. tőle származó le

velek, táviratok ós egyéb küldemények ellene 
vagy terhelt-társa ellen bizonyítékul szolgálhat
nak. A terhelt hozzátartozóinál és védőjénél az e 
személyek közt folytatott levelezés csak akkor 
foglalható le, ha a hozzátartozókat részesség, 
orgazdaság vagy bűnpártolás nyomatékos gya
núja terheli, a védő pedig e miatt vizsgálat alatt 
áll. E szabályt a vérségi s bizalmi viszony in
dokolja, mely a terheltet a megjelöltekhez 
fűzi. v. 

Lefölöző gép (separator), 1. Tejfölöző gépek 
(XVI. k._). 

Lefölözött tej az, melyből a zsír legnagyobb 
részét kivették, ellenben félig L. az, mely 12 
órai állás után fölöztetik le, vagyis zsírjának 
csak mintegy felétől fosztatik meg. A L. a friss 
tejtől kékes szine s csekélyebb zsírtartalma által 
különbözik, azonban a benne megmaradt zsír
mennyiség igen különböző. A gépek segélyével 
eszközölt tejfölözésnél átlag 0'35 százalék, ellen
ben a közönséges tejfölözésnél 0'8 százalék vagy 
több zsír marad a L.-ben. A L.-et emberi vagy 
állati táplálékul, vagy sajtkészítésre használják; 
újabban a kenyérkészítésnél is használják viz 
helyett. cs—ó. 

Lefrancais, 1. Lalande (XI. k.). 
Lefuel (ejtsd: lifttel) Hektor Márton, francia 

építész, szül. Versaillesben 1810 nov. 14., megh. 
Parisban 1881 jan. 1. Az ópitóst előbb atyjánál, 
majd Huyotnál tanulta. Később belépett az École 
des beaux-artsba, ahol 1839. megnyerte a római 
díjat. Itáliai útját az ókori emlékek buzgó tanul
mányozására használta föl. Miután visszatért 
Franciaországba, építészeti iskolát nyitott. 1854. 
megbízták azzal, hogy fejezze be a Tuileriáknak 
a Louvre-ral való összeköttetését, mely feladat
nak 1857-ig meg is felelt. 1855. a világkiállítás 
palotájának, a mostani Palais de l'Industrienek 
építését vezette. 

Légajtó, a légbúzás mérséklésére vagy irányí
tására szolgáló ajtó. 

Le Gallienne Rikárd, angol író, szül. Liver
poolban 18GC jan. 20. Tanulmányait a Liverpool 
Collegeben végezte. Eleinte könyvelő volt, 1889. 
színházi titkár lett és 1891 óta a Star irodalmi bí
rálója. Első verses művei, az érzelmes, de gyakran 
túlságosan légies My Ladies Sonnets, a könyvek 
szeretetét dicsőítő Volumes in Folio (1889). a Book 
Bilis of Narcissus (1891, új kiad. 1895) és az En
glish Poems (1892) nagy feltűnést keltettek, bár 
sok bennük az affektált pózolás. Tartalmasabb 
Róbert Louis Stevenson and other poems (1895) 
c. műve, mig Omar Khaygám Rubaiyatjának 
parafrázisa gyönge munka. A prózában szeren
csésebb mint verseiben. George Meredith, somé 
charaoteristics (1890), The religion of a literary 
man (1893), Prose Fancies (1894 ós 1896) c. mun
kái nagy hatást keltettek. Legújabban megjelent 
két regénye : The quest of the golden girl (1897); 
The románcé of Zion Chapel (1898). •,;»= "%..>x> g*M 

Legenda aurea , 1. Legenda (XI. k.)..v? -V-
Legenda maior , l.Nagyobblegenda (Xll.k.). 
Legfelsőbb kézjegy, igy nevezik a kir. kabi

netirodába érkezett folyamodványokra vezetett 
ama jelzést, mely a folyamodvány kedvező elin
tézését helyezi kilátásba. 
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Legge (tjtsd.-legg) Jakab, &ngo\ hittérítő és orien
talista, szül. Huntlyben (Aberdeensnire) 1815 dec. 
20-án. Teológiát tanult a londoni Highbury Col-
lege-en, 1843—73. hittérítő volt Hongkongban és 
1876 óta a khinai nyelv és irodalom tanára az 
oxfordi egyetemen. Művei: The notions of the 
Chinese concerning God and Spirits (London 
1852); A khinai klasszikusok fordítása a khinai 
szöveg melléklésével (28 köt., u. o. 1861—72); 
Four lectures on the religion of China (u. o. 1880). 
Sok tanulmányt irt Müller Miksának The Sacred 
Books of the East című folyóiratába. 

Léghajózás (XI. k., 1. a mellékelt képet). Mivel 
az eddigi kísérletek alkalmával szerzett tapasz
talatok kétségtelenné tették, hogy a léghajók a 
meteorológiai észlelések és a katonai szolgálat 
céljaira fontos és másként nem pótolható esz
közöknek tekintendők, egyes mérnökök és tár
sulatok fokozott mértékben dolgoznak azok töké
letesítésén. Az általános érdeklődést nagy mér
tékben fokozta az a vakmerő vállalkozás, amely 
az északi sarknak léghajón való fölkeresését 
tűzte ki céljául. Andree (1. o.) svéd mérnök tud
valevőleg 1897 jul. 11. indult nagy légi útjára. 
1900 jan. közepéig még nem tért vissza; általában 
elveszettnek tartják. Az 1896-iki párisi meteoro
lógiai kongresszus is hozzájárulta L. napirenden 
való tartásához, amennyiben kimondotta, hogy 
egyidejű nemzetközi meteorológiai megfigyelé
sekre szükség van; a légkör magasabb regióiba 
pedig csak léghajóval lehet behatolni. Az újabb 
törekvések részint a tulajdonképeni léghajó töké
letesítésére, részint a repülőgépek szerkesztésére 
irányulnak. Az első irányban működött Társéval 
bajor kapitány és Sieqsféld mérnök. Alkotásuk, 
az u. n. sárkány-ballon katonai célokra készült. 
Ezen légi obszervatórium hengeres ballon-test
ből áll (1. ábra), melynek két vége gömbszerű 
felület. Megterhelése ós lekötöttsége ferde hely
zetre kényszeríti, a sárkányhoz hasonlóan. A szer
kesztés fő nehézsége főleg a kellő ferde helyzetet 
biztosító megterhelés és húzás elosztódásában és 
abban rejlett, hogy a ballon megtartsa külső for
máját és rázástól, rengésektől megóvassók. Hogy 
a ballon helyzete a levegőben biztos legyen, ahhoz 
föltétlenül szükséges, hogy a szél okozta behor-
padások elkeríthessenek. Ézt maga a gáz sztatikái 
nyomása nem képes biztosítani s azért a szer
kesztők elmés módon magát a szélnyomást hasz
nálták fel. A gázzal töltött hengeres hüvely t. i. 
alsó részében belső ballont rejt, amely tölcsér-
szerű a szélfogó segélyével önműködőlég telik 
meg levegővel. Ez a szól nyomását átviszi a bal
lon tartalmára és igy a behorpadásnak leginkább 
kitett homlokzatfelület a belső, nagyobb nyomás 
következtében megtartja domború alakját. Alul 
alkalmazott biztosító szellentyü megóvja a bal
lont attól, hogy túlságos nagy belső nyomástól 
szétrepedjen. A hengeres test oldalmozgását ellen
súlyozza a 6-vel jelzett kormányzó gyűrű, mig 
egy kalapalaku kis társballon c, mely a hengeres 
test hátulsó részén van megerősítve, ennek zárá
sát szünteti meg. 

A kormányozható léghajók szerkesztésére nézve 
csak kevés kísérlet tétetett s ezek még nincsenek 
befejezve. 1897 jun. 11. Wöífert ilyen kísérlet 

alkalmával Knabe mechanikussal együtt szeren-
csótlenül járt, amennyiben a ballon a közel alatta 
elhelyezett Daimler-féle benzinmotortól tüzet fo
gott és elégett. Wölfert ballonja (2. ábra) orsó-
alaku volt. Alsó részéhez rudak segélyével erősí
tették a bambuszból és nádból készült csónakot. 
Elül kétszárnyú csavar volt elhelyezve, hátul a 
csónakon pedig 2 m.-nél hosszabb kormány. Igen 
érdekes kísérletet tettek 1897 nov. 3. a Sclnvarz-
tól szerkesztett alumínium-léghajóval. A kísér
let ugyan rosszal végződött, mert a motor sé
rülése következtében a kormányát vesztett hajó 
lezuhant, de az mégis bebizonyult, hogy 3700 ms 

Űrtartalmú, aluminiumbádogból készült járómű 
meglehetős friss szél ellenében megindítható és 
fölszállásra bírható. A meteorológiai L. terén a 
ballon látszik arra hivatva lenni, hogy levegő
beli obszervatóriumot szolgáltasson. A már emlí
tett egyidejű nemzetkőzi ballonjáratok alkalmá
val 16,000 m. magasságig emelkedő ballonok is 
szerepeltek; a ballonok egy részét t. i. megfigye
lők nélkül bocsátották fel alkalmas regisztráld 
eszközökkel. Az ily módon nyerhető és nyert ada
tok a meteorológiára nézve rendkívül fontosak. 
A járatokon a párisi, strassburgi, müncheni, ber
lini, stockholmi, varsói és pétervári állomások 
vettek részt. Nehézséget okoz a megfelelő mű
szerek szerkesztése, de ezen tekintetben is foly
tonos a haladás. 

Az aerodinamikus L. terén szintén élénk volt 
az utóbbi években a tevékenység. Az egyéni re
pülés bátor gyakorlója, Lilienthal Ottó berlini 
mérnök életével lakolt. 1896 aug. 9. repülés köz
ben előrehajolt, 15 méter magasból lezuhant és 
szörnyet halt. Készülékével, amelyet a 3. és /. 
ábra két helyzetben tüntet fel, szél ellenében mán 
10 m. sebességgel birt haladni és 200—30()m.-nyi 
úton tudott lebegve a levegőben maradni. 

Eljárását folytatta és új módon fejlesztette 
Chanute chicagói mérnök. Mig t. i. Lilienthal 
lábainak mozgatásával igyekezett súlypontját 
változtatni, hogy a szél lökéseinek egyenetlen
ségeit ellensúlyozza, addig Chanute ezt önműkö
dőlég akarta készülékével végeztetni. Ennek 12 
szárnyfelületet adott, melyek hossza egyenkint 
1*8 m., szélessége 0'9 m. A szárnyakat rugalma
san erősítette a kerethez és pedig 4- 4-et jobbra 
és balra, egymás fölött, egyet a készülék legma
gasabb részén közepett, kettőt jobbra és balra a 
hátul levő függélyes kormányfelülettől (5. ábra). 
A gépezet teljes felülete 179 m2 volt, súlya pedig 
17 kg. Chanute 5'5 m.-nyi szél ellenében 25 m.-nyi 
repülési hosszat ért el, midőn a szárnyak a víz
szintes síkhoz képest 3- 7°-nyi szög alatt hajlot
tak. A szárnyak számát és alakját többször meg
változtatta s igy olyan készüléket is szerkesz
tett, amelyen csak két, egymás fölött álló felület 
volt alkalmazva (6. ábra). A testnek előre- és 
hátrahajlításával hullámszerűvé tette a repülést. 

Gépekkel ellátott repülő készülékek szerkeszté
sében újabban nem tettek kísérleteket. Hofmann 
J. Berlinben sárkányrepülőt szerkesztett, melyen 
a gőzgép kazánja egészen alumíniumból állott s 
a tovamozgást propellercsavar eszközölte volna 
A kísérlet azonban anyagi eszközök híján abban
maradt. 
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4. Lilienthal repülökészüleke 
elülröl, leszálláskor. 

2. Wölfert léghajója. 

5. Chanute repülökészüléke 
12 síkkal. 

3. LIHenthal repülökészüléke 
hátulról, repülés közben. 

1. Sárkány-ballon. 
Parseval-Siegsfeld szerint. 

íí. Chanute repülökészüléke 
két síkkal. 

7. Langley repülőgépe. 
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Meglehetős nagy modellel sikeres próbát tett 
az amerikai Langley. Repülő készüléke (7. ábra) 
szintén sárkányrepülő, melyen négy szilárd 
szárny van alkalmazva; a tovamozgást kis gőz
géptől hajtott (isavarpropeller eszközli. Több évi 
kisérletezés után a repülőgép 1896 máj. 100—300 
m.-nyi utat tett meg 7—10 m. magasságban 91 
mp. alatt. Szárnyrepülőt szerkesztett Stentzel 
mérnök Hamburgban. Ez a készülék a 3 lóerőnyi 
szénsavmótorral együtt 34 kg.-nyi volt és másod-
percenkint 6 m.-nyi sebességgel haladt előre, mi
dőn a levegőbe emelkedett. Valóban használható 
repülő készülék szerkesztése még nem sikerült. 

A sárkánytechnika újabban nagy sikereket ért 
el. Sárkányokat készítenek, melyek nagy ma
gasságba szállanak föl és meteorológiai jelzőké
szülékekkel vannak ellátva, v. pedig inkább ka-

1. ábra. Edüy sárkánya. 

tonai és sportcélokra csekélyebb magasságba 
emelnek embereket. Both Boston melletti Blue 
Hill obszervatóriumában 1898 aug. 26. öt sár
kányléghajón 7960 m. hosszú drótkábellel 3680 
m.-nyire emelkedett a tenger szine fölé. Sárkány-

2. ábra. Kress repülőgépe. 

nyal 60 m.-nyi magasságba emelkedett London
ban Baden-Powell kapitány, Amerikában Wiise 
hadnagy és Kijevben Ulianin hadnagy. 

Ma kétféle sárkányt különböztetnek meg : la
posat és szekrényalakut. Az elsőt, mely a játszó 
gyermekek sárkányára emlékeztet, a farkatlan I 

maláji sárkánynak az amerikai Eddy által meg
változtatott alakjában (1. szövegábra) alkalmaz
zák tudományos célokra. 

A modern repülési technikusok véleménye sze
rint a repülőgép legészszerübb alakja a sárkány-
szerű repülőgép (aeroplon), mely biztosítékot ad 
arra nézve, hogy a hajtó motor megakadása ese
tében a sárkány felületeinek szállitó-ernyőszerü 
hatása következtében nem történik katasztrófa, 
hanem csak lassú leesés. Az ily irányú újabb kí
sérleteket azonban jórészt csak gépmodelleken 
végezték, ugy hogy a gyakorlatban való alkalma
zás kérdése még nincs eldöntve. Említésre méltó 
a bécsi Kress modellje {2. szövegábra), mely egy 
szánra felszerelt, két propellercsavartól hajtott, 
egymás mögött eDielyezett két görbült sárkány
lapból áll. A washingtoni Langley modellje, mely 
gazolin-motorral van ellátva, állitólagl600 m.-nyi 
utat tett meg a levegőben. Annak a lehetőségét, 
hogy a sárkány-repülőgép minden körülmények 
közt föntartható a levegőben, a torinói Garelli 
egy forgó, vízszintesen fekvő korong segítségé
vel sikeresen bebizonyította a maga modelljén. 
Nagyobbszerü repülőgép készítésére törekedett 
Adler Parisban és Koch Münchenben. V. ö. Héjas 
Endre, A léghajó a tudomány szolgálatában 
(Budapest 1899). 

Legio !'•• I•••• n:il i-i v (XI. k). Annak a cso
dás eseménynek történeti mivolta, mely ezen lé
gióval a quad küzdelmek korában (174.) esett 
meg, egészen új világításban áll előttünk, amióta 
a római Marcus Aurólius-féle oszlopot gondosan 
s részletesen lefényképezték. Az egyes részletek 
sorában,melyek így jobban érvényre jutottak, első 
helyen áll az a dombormű, mely a csodálatos zi
vatart ábrázolja. A dombormű határozottan arról 
tanúskodik, hogy a rómaiak az esőt és fergeteget 
ugy tekintették, mint az istenek közbelépését, 
amit a keresztények aztán természetesen saját 
hitök szerint magyaráztak. Az ide vonatkozó iro
dalomból kiemelendők : Petersen, Das Wunder 
von der Columna Marci Aurelii (a római német 
régészeti intézet évkönyveiben, 6. köt., Eóma 
1894); Weizsacker, Das Regenwunder unter 
Mark Aurél (Tübinga 1894); Mommsen, Das 
Regenwunder der Markus-Saule (Hermes, Berlin 
1895); Petersen. Blitz- u. Regenwunder von der 
Markus-Saule (Rheinisches Museum, Majna m. 
Frankfurt 1895). i- M. 

Legitim pálya a neve a galoppversenyek tar
tására állandó jelleggel berendezett s minden szük
séges kellékkel felszerelt olyan területnek, ame
lyen az illető ország vagy állam irányadó ver
seny-egyesülete rendezi fő meetingjeit s a kebelé
ből kikerült igazgatóságnak közvetlen felügyelete 
alatt áll. Ilyen p. Magyarországban a Budapesten 
levő városligeti, Ausztriában a Bécs mellett fekvő 
freudenaui versenypálya, míg az alagit, pozso
nyit, siófokit stb. úrlovas-versenypályáknak hív
ják. Az olyan pályákat pedig, amelyeken a ver
senyek nagyobb része katonatiszti lovasok szá
mára van fentartva, tiszti versenypályáknak 
nevezik. 

Legkisebb négyzetek. Ha valamely természeti 
jelenséget többször figyeltünk meg, valamely meg-

I határozandó mennyiséget többször mértünk meg, 
A Pallos nagy Lexikona. XVIIL köt 10 
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részben érzékeink és eszközeink tökéletlensége, 
részben véletlen külsőségek folytán egymástól 
eltérő és nem egészen pontos eredményeket ka
punk ; azt az eljárást, melylyel ezen különböző 
eredményekből a valódi értéket leginkább meg
közelítő eredményre jutunk, a L. elvének nevez
zük. Legelsőbben Gauss jött erre az elvre (1795), 
ki abból a feltevésből indulva ki, hogy egyetlen 
mennyiségnek, melyet közvetlen mérésekből ha
tározunk meg, a számtani középarányos a leg
valószínűbb értéke, arra a tételre jutott, hogy ál
talában bizonyos összefüggésben álló mennyisé
gek legvalószínűbb értékei azok, melyeknél a 
fenmaradó eltérések — hibák — négyzeteinek 
összege minimummá válik. De legelőször Le-
gendre közölte a L. elvét (Nouvelles méthodes 
pour la détermination des orbites des eométes, 
Paris 1806), ki Gausstóí függetlenül jött reá; 
Gaus csak 1809. közölte eljárását (Theoria mo-
tus corporum coelestium, Hamburg). A L. elvé
nek elméleti megállapításában és főleg annak a 
valószinüségszámitással való összefüggésében 
aztán még Laplace (Théorie analy tiquo des proba-
bilités, Paris 1812) és Encke (Über die Begründung 
der Methode der kleinsten Quadrate, Berlin 1831 
és a Berliner astronomisches Jahrbuch 1834— 
1836-iki köteteiben) működtek közre. A rendkívü
lien gazdag irodalomból, mely főkép a L. elmé
tének szigorú megállapításával foglalkozik, Ha-
gen, Bessel, Hansen, Bienayme stb. munkáira 
utalunk; a L. elméletének kritikai móltatása és 
az elvnek általánosítása tekintetében kiválik 
Henke Rikárd dr.-nak 1894. újra kiadott doktori 
értekezése (Über die Methode der kleinsten, Qua
drate, Lipcse). Magyar nyelven Vész János Ármin 
irt: A L. elmélete es bevezetésül a valószínűségi 
hánylat elemei c. könyvet (Pest 1869). LAKITS. 

Légmérséklet, 1. Levegő hőmérséklete (XI. k.). 
Légnyomás napi menete régente ismeretes je

lenség. Rendszerint a barométer 24 órában ha
tározott időben kétszer emelkedik és kétszer sü-
lyed (napi periódus). Már Humboldt Sándor is meg
emlékezik róla és kiemeli annak a szabályosságát 
a trópusokban, hol napi menete annyira pontos, 
hogy a barométer óra gyanánt is szolgálhat és az 
ember alig téved 15 perccel. A napi periódus ma
gasabb földrajzi szélességgel mindinkább szabály-
talanabbul lép fel és gyengül. De azon körülmény, 
hogy az az időpont, melyben a barométer menete 
megfordul, az egyenlítőtől a sarkokig közel egye
zik, arról tanúskodik, hogy ezen jelenségnek 
univerzális jellege van. A napi periódus magya
rázatával foglalkoztak Rámond, Kreil, Blauford 
és Hann. Nálunk a L. télen-nyáron körülbelül d. e. 
10 óra körül éri el legmagasabb értékét, azután 
folyton sülyed, míg télen 3, nyáron 6 óra körül 
száll le legalacsonyabb értékére. A nappali inga
dozás sokkal jelentékenyebb, mint az éjjeli, mely 
utóbbi este mutat egy gyengébb maximumot és haj
nalban egy gyengébb minimumot. Az amplitúdó 
v. a szélső értékek közötti különbség júliusban 
1*2, decemberben 0'8 mm.-t tesz. A L. évi menete 
a föld különböző részein nagyon különböző. Leg
élesebben mutatkoznak a L. évi váltakozásai a 
szárazföldön, hol télen a L. sokkal magasabb 
mint nyáron, a tengeren pedig ellenkezőleg nyá

ron magasabb a L. Ez kétségen kivül összefügg a 
szárazföld és a tenger különböző hőmérsékleti 
viszonyaival, melyek a légtömegek eltolódását 
okozzák. 35 évi (1860—95) megfigyelés alapján 
Budapesten a légnyomás évi középértéke 748'5 
métermázsa. Az egyes hónapok középértékei pe
dig, melyek a légnyomás évi menetét feltüntetik, 
a következők : jan. 751*1, febr. 750-4, mára 746-5, 
ápr. 746-3, máj. 747'0, jun. 747*1, jul. 747-3, aug. 
747*8, szept. 749'9, okt. 749'1, nov. 749'6, dec. 
750-1 mm. 

Légrády Károly 1898 dec. 17. megkapta a 
III. oszt. vaskorona-rendet. 

Légrés, légszáj (niJv.), 1. Szájnyílás (XV. k.). 
Legrövidebb menetidő. A vonatok menetse

bességót a befutandó vonal lejtviszonyai, a to
vábbítandó elegysúly nagysága, a vonatot továb
bító mozdony vonókópessége, végre az alkalma
zott fékrendszer szerint, illetve azok figyelembe 
vételével állapítjuk meg (1. Menetidő, XII. k.). 
Ezt alapsebességnek nevezzük. Az államvasutak 
következőleg osztályozzák: 

Jelzése: al, a, A, b, B, c, C, d, D, E, P 
km : 80, 70, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20 

Ha már most valamely vonat bármely ok miatt 
megkésett, akkor a késésnek helyrehozhatása 
céljából, a megállapított rendes menetsebesség, 
illetve az alapsebesség helyett magasabb osztá
lyú sebességgel közlokedtetjük. E nagyobb sebes
séget, mely a hivatalos célokra szolgáló menet
rendekben szintén fel van tüntetve, nevezzük L.-
nek, s ez rendszerint az alapsebességnél közvet
lenül magasabb sebességnek felel meg, de teher-
vonatoknál 40, folytatólagos fék nélkül közlekedő 
személyvonatoknál pedig 60 km.-nél nagyobb 
nem lehet. P. ha egy vonat alapsebessége B, 
vagyis 50 km., akkor L.-je rendesen b, vagyis 55 
km. óránkénti sebességnek felel meg. i>. s. 

Légvonal, 1. Telegráf-oszlop (XVI. k.). 
Lehár Ferenc, zeneszerző, szül. Komáromban 

1870. Atyja szintén L.Ferenc, mint katonai kar
nagy és mint könnyed zeneművek szerzője egy
aránt jónevü volt (megh. 1898.); a flu korán ébredt 
és korán érett tehetségét 1880. a budapesti Nem
zeti Zenede (Tomka zongoraosztálya), utóbb a prá
gai konzervatórium (Bennewitz hegedű-, Poerster 
zeneszerzéstanár) művelték ki annyira, hogy egy 
szonátáját Dvorak ós Brahms dicséretekkel hal
mozták el. 18 éves korában hangversenymester 
lett Elberfeldben, 20 éves korában katonai kar
nagy ; 1894. a hadi tengerészeihez került Polába, 
itt ismerkedett meg Falzari Pélix sorhajóhad-
nagygyal s német költővel, kivel a kiéli csatorna 
megnyitásán részt véve, tervezték a Kakuska 
c. operát, mely 1897. Lipcsében és Boroszlóban, 
1899. ápr. pedig (bővítve, Várady Sándor fordí
tásában) Budapesten szép sikert vívott ki. K—Y. 

Le Havre, 1. Havre,Le- (VIII. k.). 
Lehe, porosz falu, (1895) 19,151 lak. 
Lehmann, 1. Ágost, német gyorsíró, szül. Zos-

senben 1843 ápr. 16., megh. Berlinben 1893 ápr. 
8-án. Rövid ideig cipész volt, majd gyárilag készí
tett cipősarkokat, 1875 óta pedig kizárólag a 
gyorsírással és irodalmi művelésével foglalkozott. 
1875. stenotaehygraphia címmel új gyorsirási 
rendszert alapított, melynek terjesztésén Német-
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országban 40 egyesület és 4 szaklap buzgólkodik. 
L. rendszerét francia nyelvre is alkalmazták. 

2.L. OWo, német fizikus, szül. Konstanzban 1855 
jan. 13. Tanulmányait Strassburgban végezte. 
Eleinte freiburgi, 1876. mühlhauseni tanító, 1883. 
az acheni technikai főiskola magántanára, utóbb 
rendes tanára,1888. Drezdában az elektrotechnika, 
majd a karlsruhei technikai főiskolán a fizika 
tanára. Művei: Physikalischo Teohnik, speziell 
Anleitung zur Selbstanfertigung physikalischer 
Apparate (Lipcse 1885); Molekularpliysik mit be-
sonderer BerUcksichtigung mikroskopischer Un-
tersuchungen (u. o. 1888—89,2 köt.); Die Kristall-
analyse (u. o. 1891). Átdolgozta Frick Physika-
lische Technik c. müvének 6. kiadását (Braun-
schweig 1890 -95 , 2 köt.). 

Lehnert József lovag, megh. Bécsben 1896 
febr. 29. 

Lehóczky, 1. Kálmán, a pozsonyi kir. Ítélő
tábla elnöke, 1897. megkapta a v. b. t. tanácsosi 
méltóságot. 

2. L. Tivadar újabban irta: Beregvármegyei 
régiségek (Arcli. Értés. 1896); A mezökászonyi 
got sír (u. o. i 897); Germánok emlékei Munkács
nál (u. o. 1897). 

Lehr, 1. Albert, nyelvész ós esztétikus, a buda
pesti ág. hitv. főgimnázium tanára, 1898. nyuga
lomba vonult. Tanítványai 1899 okt. 22. ünnepet 
rendeztek tiszteletére, mikor egy, Stróbl által ké
szített Toldi-szoborral megajándékozták. 1899 jan. 
23-án tartotta székfoglalóját az akadémiában, be
mutatván Goethe Hermáim und üorothea c. köl
tői elbeszéléséből három ének műfordítását. 

2. L. Vilmos, 1. Tolnai (5., XVI. k.). 
Leichlingen, porosz város, (1895) 5758 lak. 
Leighton Frigyes, angol festő, megh. London

ban 1896 jan. 25. 
Leiningen-Westerhurg Károly (XI. k.) hon

védtábornok leveleinek és naplójának közlését 
Marczali Henrik megkezdte a Budapesti Hirlap 
1899 dec. 31. számában. 

Lieipziger Zeitung, a szász kormány hivata
los lapja. Ezen a címen 1810 óta jelenik meg. Meg
jelenik Lipcsében naponként, a vasár- ós ünnep
napok kivételével, 1856 óta hetenként háromszor 
tudományos melléklettel. 

Leírás (XI. k.), a lóversenysportban a tulajdo
nos vagy a nevezésre jogosult részéről teljesí
tendő elmulaszthatatlan aktusok egyike. A ver
senyszabályok értelmében ugyanis azt a lovat, 
amelyik még nevet nem kapott, vagy ha már 
van is neve, de a versenyre először nevezik, vilá
gosan körül kell irni és pedig, ha csak lehetséges, 
színének és nemének (mén, kanca, herélt) kitün
tetésével, apjának vagy anyjának bevezetett 
vagy a méueskönyvben előforduló nevével, il
letve apjának és anyjának leírásával. Ha az anya 
ellesi évében több ménnel is fedeztetett, ugy 
mindezen méneknek neve felemlítendő és pedig 
azon sorrendben, amelyben hozzábocsájtattak. 
A leszármazásnak ós körülírásnak minden kürül-
mények között akként kell történnie, hogy a ne
vezett ló minden más lótól tisztán megkülönböz
tethető legyen. Ha az apa vagy anya leszárma
zása ismeretlen, ugy olyan korábbi adatokat kell 
felhozni, amelyek a ló azonosságát minden két

ség kizárásával képesek bizonyítani; p. a ló hol, 
mikor s kitől vétetett stb. Az első benevezéshez 
csatolt azon iratnak, amelyben mindezek foglal
tatnak, a neve L., amely tehát önként érthetőleg 
igen fontos, mivel ennek hiányában a nevezés 
nem csak érvénytelen, hanem magas összegű 
bírságot von maga után, mert igen könnyen a 
legnagyobb visszaélésekre adhatna alkalmat. Ép
pen azért, ha a ló a versenyre hibás vagy elégte
len L.-sal neveztetik, ugy a magyar korona és 
Ausztria területén érvényben levő szabályok sze
rint a nevezési határidőtől számított egy héten 
belül 100, ezen idő eltelte után, de legkésőbb az 
illető versenyre való lemázsálásig 400 korona 
bírság lefizetése ellenében helyreigazítható, föl
téve, hogy a ló kétségtelen azonossága mellett 
az is igazolható, hogy a mulasztást nem szándé
kosan követték el. Ha ilyen helyreigazítás nem 
történik, vagy pedig a ló egy héten belül nem 
törültetik, vagy ha a ló fut a nélkül, hogy a ne
vezést előzőleg helyreigazították vagy kiegészí
tették volna, a versenyintézőség a tévedés és mu
lasztásért felelős személyekre pénzbírságot és 
egyéb büntetéseket is szabhat ki. 

Leisnig, szászországi város, (1895) 7756 lak. 
Leisten Jakab, német festő, szül. Düsseldorf

ban 1845. Eleinte szobrászattal foglalkozott a 
düsseldorfi akadémián ós Reiss szobrász műter
mében. 1864. azonban a festészetre adta magát. 
1869—73. Münchenben tanult, majd Düsseldorf
ban telepedett le. Kitűnő genrekópei: A szerelmes 
levél; Az első mitrailleuse; Werther és Sarolta; 
Idill; Temetés; A házassági szerződós; Látogatás 
a földesúrnál; Az utolsó a családból; Erdei kas
tély ; Indulás a lakodalomra; Bibornok bácsi; 
Kettős; I. és II. osztályú váróterem stb. 

Leitner Gottlieb Vilmos, megh. Bonnban 1899 
máro. 22. 

Leixoes.Oporto új,külső kikötője.1892. fejezték 
be és adták át a portugál kormánynak. Bármilyen 
mély jaratu hajók minden időben akadálytalanul 
jöhetnek és mehetnek ós a kőpartjainak elkészülte 
után a hajókegyenesen a vasúti vaggonokb a rak
hatják áruikat. L. évenként nyer fontosságban. 

Lejtés-mutató (vasút), 1. Emelkedési viszonyok. 
Lélekvakság, 1. Lelki vakság (XI. k.). 
Lélekvas, igy nevezték a középkori magyar 

nyelvben a sisakrostélyt, vagyis az arcot eltakaró 
vaslemezt, mely a XIV. sz. közepétől kezdve egy 
az orrot és szájat befogó, az orr alatt a lólekzés 
végett sűrűn átlyukgatott vasdarabból állt, csak
hamar pedig egy elől kicsúcsosodó s föl s alá csa
pódó álarccá alakult. A besztercei szójegyzókben 
«lelekuz» néven fordul elő, amit «lólekező»-nek 
olvastak,a Schlágli szójegyzékazonbau világosan 
L.nak írja. N. o. 

Leleszi prépostság, 1. Lelesz (XI. k.). 
Lelet (bány.). Ha a kutató fáradozásai jó ered

ményre vezettek és ércet talált: ebből egy dara
bot be kell mutatnia a bányahatóságnak, mely 
azután a lelőhelyet megtekinti ós ha a mürevaló-
ságot konstatálhatta, megadja az adományt. 

Lelienberg (Lelienburcb) Cornelis van, hollandi 
festő, a XVII. sz.-ban ólt Hágában, hol 1646. a 
festőcéh tagja lett ós 1672. még dolgozott. Termé
szetim csöndéletei, állat-, szárnyas- és gyümölcs-

10* 
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képei berlini, drezdai, schwerini, weimari, iniin-
cheni, hágai képtárakban láthatók. 

Lelkészi jövedelem kiegészítése, 1. Kongrua. 
Lelki süketség, 1. Süketség (XV. k.). 
Lemaitre (ejtsd: íőmetr) Gyula, francia költő és 

kritikus, szül. Vennecyben (Loiret) 1858 ápr. 27. 
Az école normálé befejezése után a retorika ta
nára lett Havreban, 1880. Algériába került ha
sonló minőségben. 1882-ben pedig Besanconba. 
1883. a grenoblei egyetemen lett tanár, 1884 óta 
pedig kizárólag az irodalomnak él és amellett a 
legbefolyásosabb párisi kritikusok egyike.Számos 
fontos munkával gazdagította a francia irodal
mat ; ezek közül említendők: La comédie aprés 
Molicre et le thóátre de Dancourt (1882); Les con-
ternporains (1886 — 95, 5 köt.); Impressions de 
theatre (1888-95, 8 köt; a Uébats-ban közlött 
kritikák gyűjteményes kiadása). Színdarabjai kö
zül említendő: La róvoltée (1889); Le député Le-
veau; Le mariage blanc(1891, Fehér nász címen 
színre került a nemzeti színházban 1899 ápr. 21.); 
Les rois (dráma; ebben Rudolf trónörökös is sze
repel). Legújabb színmüvével: LTige difflcile (elő
adva 1895-ben a Gymnaseban) óriási sikert ara
tott. Novellákat és regényekot is irt, mint: Sóró-
nus, histoiro d'un martyr (1886); Dix contes 
(1889); Les bois ; Les Médaillons és Petites orien-
tales (1883); Myrrha (189*). L. még Francia iro
dalom. M. L-

L e m b c k e Eduárd, dán iró, szül. Kopenhágában 
1815. Filológiát tanul t és 1850 óta a hadersíebeni 
gimnázium konrektora volt, mig az 1864-iki po
rosz-dán háború Kopenhágába menekülésre kény
szerítette. Shakespere drámái t (18 köt.), Byron és 
Moore művei t ki tűnő dán fordításban adta ki. Sa
já t költeményeit , melyekben főképen a Dániá t az 
1865-iki háborúban ért szerencsétlenségről énekel, 
1870. tet te közzé Digte og Sange címmel. Vort 
Modersmaal c. verse a legnépszerűbb nemzeti da
lok egyike. 1879. a kopenhágai egyetem tisztelet
beli doktorrá nevezte ki. 

Lemez-szegeese lés , lemezek egybekapcsolá
sára szokásos kötőmód. Hidaknál, gőzkazánoknál, 
víztartó edényeknél stb. alkalmazzák. Újabban a 
nagyobb gyá rakban többnyire hidraulikus gépek
kel végezik, mert ez a kézzel való szegecselésnél 
gyorsabban megy s tökéletesebb hatást biztosít. 

L e m g o , lippei város , (t895) 8096 lak. 
L e m o n n i e r (ejtsd: iBmonyé) Kamill, belga Iró, 

szül. Brüsszelben 1841 márc . 24. Hosszabb ideig 
La Hulpeben élt, azután a párisi Gil Blas-t szer
kesztette. Első cikke miat t , mely ebben a lap
ban L'enfant du crapaud címmel megjelent, az 
ál lamügyész pörbe fogta. Szépirodalmi müvei , 
melyekben a legszélsőbb realizmus hívének mu
tatkozik, a következők: Nos flamands (1869); Pa
ris-Berlin (1871): Croquis d' au tomne (1870); Con
tes flamands et wallons (1873); Derr iére le rideau 
(1875); Bébés et joujoux (1880); Les charniers , 
Sédan (1881): Un málé (1881, 3. kiad. 1892); Le 
mór t (1881, üj kiad. 1887); Ni chair , ni poisson 
(1884); L'hystérique (1885); Lesconeubins (1885); 
Happe-chair (1886, Új kiad. 1887); Noels fla
mands (1887); La comédie des jouets (1887); Ma
dame Cupar (1888). Műtörténeti és kr i t ikai mun
kái : Gustave Courbet et son oeuvre (1878); His-

toire des heaux-arts en Belgique (Brüsszel 1881, 
2. kiad. 1887); Les peintres de la vie (1888): La 
Belgique (Paris 1887); Bn Allemagne (1888); An-
thologie des prosateurs belges (Picard Eduárddal, 
Brüsszel 1888). 

l i e i u u r i t l a c (állat), 1. Félmajmok (VII. k.). 
L e n a r d Fülöp, fizikus, szül. Pozsonyban 1862 

jun. 7. U. o. a reáliskolát végezte, melyben különö
sen Klat t Virgil , a fizika t aná r ának előadásai nagy 
befolyással voltak reá. Egy évig a pesti egyete
men Than Károly kémiai laboratór iumában dolgo
zott. Azután Heidolbergába,későbbBerlinbe ment, 
Bunsen, Helmholtz, Koenigsberger, Quincke ve
zetése a la t t folytatván tanulmányozásai t . Hei-
delhergában 1886. megszerezte a doktori gra-
dust. Er re visszajött hazájába, hogy a budapesti 
egyetemen Eötvös Lóránd báró laboratóriumában 
mint annak t an í tványa dolgozzon. De rövid idő 
múlva alkalom nyi lván rá, asszisztens lett a liei-
delbergai egyetem fizikai intézetéhen. Ott készül
tek tudományos munkála ta i az eső folyadékcsep-
pek rezgéséről, a hizmut-fém elektromos tulajdon
ságairól, az ultraviolett-fény elektromos hatásá
ról. (V. ö. Wiedem. Annál. 3 0 - 3 9 . köt., 1887— 
1890.) Klat t Virgillel közösen a foszforeszcenciá-
ról való dolgozatában (Wied. Annál. 38. köt., 
1889) k imutat ta , hogy a régóta ismeretes sötétben 
világító kéneesek e tulajdonsága bizonyos fémek 
csekély nyomokban való jelenlététől függ. 1890. 
Hertz Henrik meghívására Bonnba ment mint 
egyetemi magán taná r . Ott keletkeztek a katód
sugarakról való vizsgálatai (Sitzungsber. d. Ber
liner Akad. 1893-ból; Wied. Annál. 1894—95), 
melyek muta t t ák , hogy e sugarak önállóan, a 
kisütési csövön kívül is folytatódnak a térbe és 
melyek üj módszerekkel e sugarak tulajdonsá
gai t jobban ismertet ték. E dolgozatok előkészítet
ték Röntgen híres fölfedezését. 1)^94. rendkívüli 
t aná r lett a boroszlói egyetemen, a következő év
ben politechnikum] t a n á r Aachenben, 1896. Hei-
delhergába hívták, mint az elméleti fizika t a n á r á t 
1898 óta a kísérleti tízika rendes t a n á r a és a fizi
kai intézet igazgatója a kiéli egyetemen. Iro
dalmi működéséből még emlí tendők: A vízesések 
elektromosságáról való dolgozata (Wied. Annál. 
46. köt., 1892); Hertz Henrik posthumus művének 
kiadása a Mechanika elveiről és újabb közlemé
nyei a katódsugarakról (magyar tud. akadémia 
Értesítője 1898-ból és Wied . 'Anná l . 64 és 65. 
köt., 1898). Kitüntetések: 1896. Baumgartner-díj 
(bécsi akadémia) ; Rumford-érem (Royal Society 
of London); 1897 óta a m. tud. akadémia leve
lező t ag ja ; a r any Matteucci-érem (Soc. ital. delle 
Scienze, Róma); Pr ix Lacaze (párisi akadémia); 
a frankfurti fizikai tá rsu la t tiszteletbeli tagja. 

Lendenfe ld Róbert lovag, osztrák zoológus és 
geográfus, szül Grazban 1858 febr. 10. Tanulmá
nyai t szülővárosának egyetemén végezte, ahol 
1881. doktori fokot nyert , 1881—86. beutazta 
Ausztráliát és azután Londonban az University 
College asszisztense lett. 1889. az innsbrucki egye
tem magán taná ra , 1892. az ál la t tan rendkívüli, 
1894. rendes t a n á r a a czernowitzi egyetemen, 
1897. a prágai német egyetemen a zoológia ren
des t aná rának nevezték ki. Főképen a spongyák-
kal és a cölenteratákkal foglalkozó zoológiai mű-
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vei a következők: Monograph of the horny spon-
ges (London 1889); Catalogue of the sponges in 
the Australian Museum (u. o. 1888); Report on 
the structure of the phosphorescent organs of 
flshes (Challenger Reports, Zoology, Part 57). Geo
lógiai és földrajzi munkái: Australische Reise 
(2. kiad. Innsbruck 1896); Ans den Alpen (2 köt, 
Prága 1896). 

Lendl Adolf 1897 óta Lakatos Károlylyal szer
keszti A természet című folyóiratot. 

Lendva (Felső-), kisközség Vas vmegye mura
szombati j.-ban, (i89i) 809 lak., postahivatallal 
és postatakarékpénztárral. Várát először a Gút-
Keled nemzetség felsőlendvai ága, ennek kihalása 
után 1365-től kezdve 1670 tájáig a Széchy-család 
birta. Volt idő, midőn 103 falu tartozott hozzá. Ké
sőbb az uradalom egy része a gr. Nádasdy, másik 
része a gr. Szapáry-család kezére került. V. ö. 
Gsánki, Magyar tört. földrajz (II. 716). , KAB. 

Lendvay Sándor újabban Félegyházy Ágosttal 
irta Tőzsdei értékpapírok (I. köt. Budapest 1896., 
II. köt. u. o. 1900). 

Lengenfeld, szászországi város, (189B) 5139 lak. 
Lengyel, 1. Antal, takarékpénztári igazgató 

Szolnokon, szül. Szolnokon 1839. Úttörő volt az 
ipartársulatok létesítése és az ipartestületi intéz
mény fejlesztése terén. A legelső kisiparos-szö
vetkezeteket ö létesítette és szervezte és általá
ban ('lénk részt vett az ipari közéletben. 

2. L- Béla 1895 -96. a budapesti tud.-egyetem 
rektora volt. 1896 juu. 6. megkapta a miniszteri 
tanácsosi címet. Újabban megjelent tőle : A quan-
titativ chemiai analysis elemei (Budapest 1897). 

3. L. Endre, orvos, szol. Sárospatakon 1821 
nov. 30. A gimnáziumot szülőhelyén bevégezvén, 
ugyanitt hallgatta a jogi és teológiai tanfolya
mot is. .Majd 1843. a pesti egyetemre ment. 1848. 
tanulmányait megszakítva, beállt a honvédek 
közé s mint orvos kapitányi ranggal szolgált egé
szen Világosig. 1850. bevégezte megszakított ta
nulmányait s az orvos-sobészdoktori oklevél meg
szerzése után szülőhelyén telepedett le. A sáros
pataki főiskola orvosa volt körülbelül 12 évig s 
mint ilyen megvetette a főiskolai kórház alapját, 
majdRaisz Gedeon(XIV.k.) társaságában megala
pította a zemplénvármegyei orvos-gyógyszerész-
egyesületet, melynek több éven át elnöke volt, 
jelenleg pedig tiszteletbeli elnöke. Az 1873-iki ko
lerajárvány alatt tanúsított működéséért a kor
mány elismerését fejezte ki neki. 1876. az or
szágos közegészségügyi tanács szervezésével e 
tanács tagjává, még előbb Zemplén vármegye 
tb. főorvosává neveztetett ki. Ugyancsak Zemplén 
vármegye közegészségügyi bizottságának 1889-ig 
számos éven át elnöke volt. Egyházi téren is te
vékeny szerepet játszott mint a sárospataki fő
iskola tanügyi bizottságának tagja s mint az alsó
zempléni egyházmegye tanáesbirája. Ma i s tagja az 
eml í tett főiskola igazgató-tanácsának s a tiszán
inneni egyházkerületben kerületi tanácsbiró. Iro
dalmi téren is munkálkodott. Résztvett a Marku-
sovszky által 1862. kiadott Orvos-gyógyszerészi 
műszó-gyüjtemény szerkesztésében ; a kórtani és 
belgyógyászati részt ő állította össze. Fogarasi 
német-magyar szótára készítésében szintén segéd
kezett. Értekezései jelentek meg az Orvosi Heti

lapban, a Gyógyászatban és a Sárospataki Füze
tekben. Kéziratban levő munkái: Orvosi polyglott 
szótár (1174 sűrűn irott ív), melyen körülbelül 30 
év óta dolgozik; továbbá: Orvosi történelem. 

4. L. István, a kir. magyar természettudo
mányi társulatnak irodaigazgató - pónztárnoka, 
szül. Felső-Kázsmárkon (Abaúj) 1851 ápr. 30-án. 
Középiskoláit a sárospataki ev. ref. kollégium
ban, fizikai és matematikai felsőbb tanulmányait 
pedig a budapesti műegyetemen és egyetemen 
a tanárképzőben végezte. Ismertető tárcákat és 
referáló cikkeket, irt a hetvenes években a 
Honba, azután az Életképekbe, később a Gazda
sági Mérnökbe, könyvismertetéseket a Budapesti 
Szemlébe; irodalmi munkássága azonban 1872 
óta a Természettudományi Közlönyben nyilvá
nul, amelynek huszonöt első kötetéhez 1884. ter
jedelmes betűrendes tárgymutatót szerkesztett a 
társulat kiadásában. A természettudományi tár
sulatnál idestova harminc év óta munkálkodik, 
s vezeti eme nyolcezer tagból álló hatalmas egye
sületnek adminisztratív ós gazdasági ügyeit. 

5. L. Laura, irónő, szül. Új-Fehértón (Sza
bolcs) 1877. Iskoláit Debrecenben és Budapesten 
végezte. Regényeinek, novelláinak, tárcáinak 
nagy része a Budapesti Hírlapban és az Uj Idők
ben jelent meg. Kiadott két kötet munkát Balázs 
Klára (regény, Budapest 1898) és Álmok (elbe
széléskötet, u. o. 1899). 

Lenhossék Mihály, anatómus, L. József (XI. 
köt.) fia, szül. Pesten 1863 aug. 28. Orvosi tanul
mányait a budapesti egyetemen végezte, ahol 
1883. orvosdoktorrá avatták. Még ötödéves orvos
tanhallgató korában az I. boncolástani tanszék 
mellett gyakornok, majd második, utóbb első ta
nársegéd lett. 1888—89. a központi idegrendszer 
finomabb boncolástanából magántanárnak habili
táltatta magát. Rövid idő múlva azonban el
hagyta Magyarországot s előbb a baseli, majd a 
würzburgi egyetem proszektora volt a boncolás
tani tanszékek mellett, majd a tübingai egye
temen az anatómia nyilvános rendkívüli tanára. 
A m. tud. akadémia 1897 máj. 6. levelező tagjá
nak választotta. 1899 dec. 23. kinevezték a buda
pesti tud.-egyetem í. sz. boncolástani tanszók 
rendes tanárává. Nagyobb művei: Der feinere 
Bau des Nervensystems im Lichte ueuester For-
sclmngen (Berlin 1893. 2. kiad. ti. o. 1895, fran
cia nyelven is megjelent Paris 1893); Beitráge 
zur Histologie des Nervensystems u. der Sinnes-
organe (Wiesbaden 1893). Értekezései a m. tud. 
akadémia által kiadott természettudományi érte
kezések közt, az Orvosi Hetilap, Természettudo
mányi Közlöny, Mathematikai és Természettudo
mányi Értesítő, Akadémiai Értesítő, Archív für 
mikroskopische Anatomio, Anatomiseher Anzei-
ger, Zeitschrift für wissenschaftliche Mikrosko-
pie, Verhandlungen der Naturforsch. Gesellsch. 
zu Basel, Archív für Anatomie und Physiologie, 
Verhandlungen der anatomisehen Gesidlschaft, 
Correspondenzblatt für schwoizer Aerzte, Anato-
mische Hefte.Verbandlungen derphysikalisch-me-
dizinischen Gesellsch. zu Würzburg, Zeitschrift 
für 'wissenschaftliche Zoologie, Archív für Psy-
chiatrie stb. c. tudományos folyóiratokban jelen
tek meg. 



Lenient — 160 — Le Poittevin 

Lenient (ejtsd: ionian) Károly Félix, francia 
irodalomtörténetire), szül. Provinsben (Seine-et-
Marne) 1825-ben. 1865 óta a párisi Sorbonne-on 
a francia költészet tanára. Művei: La satire en 
Francé au moyen-áge (1859, 4. kiad. 1893, az 
akadémia diját nyerte); La satire en Francé, ou 
la littérature militante au XVI* siécle (1866, 8. 
kiad. 1886); La comédie en Francé au XVIII0 

siécle (1888, 2 köt.); La poésie patriotique en 
Francé an moyen-áge (1892); La poésie patrio
tique dans les temps modernes (1894, 2 köt.); La 
comédie en Francé au XIXe siécle (2 köt, Paris 
1898). 

Lenke, személynév, 1. Magyar személynevek. 
Lennep, porosz város, (t89;">) 8897 lak. 
Lennox Hills, 1. Lennox (XI. k.). 
L e n t a n d o (lentante), olasz zenei mükifeje-

zés, a. m. késleltetve. 
L e n t i c e i i a , 1. Paralencse (XIII. k.). 
Lenz Róbert, orosz szánszkritista, szül. Dor-

patban 1808., megh. 1836 jul. 30. I )orpatban teo
lógiát tanult, majd a revali dómiskolában tanár 
volt és 1831. Berlinbe ment, ahol kizárólag a 
szanszkrit nyelv tanulmányozásával foglalkozott. 
Oroszországba visszatérvén, a pétervári akadé
mia adjunktusává nevezték ki. Kiadta Kalidasa 
Urvací c. drámáját (Berlin 1833) és e mű kommen
tárját Apparátus critieus címmel (u. o. 1834). 

Leo (XIII.) pápa 1896 jan. 19. egész csöndben 
Ünnepelte meg püspökké való kinevezésének öt
venedik évfordulóját. Ugyanaz év tavaszán a ma
gyar püspökökhöz intézett iratában üdvözölte 
Magyarország ezeréves fennállását. 1898 elején 
papi pályájának hatvanadik évfordulóját ülte 
meg, mely alkalomból 400 római patricius hódo
latát fogadta. 1899 dec. 24. személyesen végezte 
a szent év megnyitásával járó szertartásokat. 

Leo Otmár Viktor, 1. Anderlind. 
Leobschütz , porosz város, (ísas) 12,604 lak. 
Leonardo Pisano, 1. Fibonarci (VII. k.). 
Leonhard i Ágost Eduárd, német festő, szül. 

Freibergben 1826 jan. 19. Tanulmányait a drez
dai festészeti akadémián végezte. Egy ideig Düs
seldorfban élt, de csakhamar visszatért Drezdába. 
Poétikus fölfogása, bájosan megfestett képei, 
melyeknek tárgyát rendesen a középnémetországi 
erdei és falusi tájakból veszi, nagyban emlékez
tetnek Richter Lajosra, akinek legjobb tanítvá
nyai közé tartozott. Legjelesebb képei : Német 
erdei táj (di'ezdai képtár); Elhagyatott mocsaras 
táj őszszel; Holdas éj az erdőben; Erdő vihar 
u t án ; Májusi reggel az erdőben. 

Leopoldshal l , anhalti falu, (1895) 6794 lak. 
Leopoldskron, kastély, 1. Salzburg (2., XIV. 

k. 829. old.). 
Leövey Sándort 1894 dec. 4. kinevezték a köz

igazgatási bíróság tagjává. 
I j c p a d i d a c (állat), a kacslábu rákok (Cirripe-

dia) rendjének egyik családja, a kocsányosok 
(Pedunculata) alrendből. A Lepas nevű nem 
egyik-másik fajáról régen azt mesélték, hogy be
lőle kacsák és ludak fejlödnek ki, sőt egész fákat 
képzeltek el és írtak le kacsa- v. csirkefa néven 
(Entenbaum). Valamennyi tengeri. r>. j. 

Leparg i l sav (azelainsav, anchoinsav), a sóska-
av-sorozatba tartozó kétbázisú sav, képlete: 

C,,H1(,04. Régebben a khinai viaszból készítették, 
legkönnyebben azonban a ricinusolajból ugy ál
lítható elő, hogy azt erős salétromsavval oxidál
ják. A L. a benzoesavhoz hasonló fénylő lapocs
kákban kristályosodik; op. 106°, 10Ó sr. hideg 
vízben oldódik. Erősen hevítve részben szublimá-
lódik, de ekkor a részleges bomlás következtében 
fehér, szagtalan, de erősen fojtó gőz keletkezik 
belőle; e sajátsága miatt nevezték régebben an-
choinsavnak (avysiv a. m. megfojtani). Kétbázisú 
sav lévén, a különféle fémekkel vizben többnyire 
oldódó közömbös és savanyu sókat képez. Egy 
pár összetett étere is ismeretes. HU. 

Lepavi (Rómernél: Lepavista) Fluvius, Ma
gyarország ókori vízrajzában pannóniai folyóvíz] 
Hiigantio-Brigetio (Ó-Szőny) és Gardelaea (Sári
sáp) között, az utóbbitól 13 római mérföldnyire; 
ez idő szerint a Tatai viz vagy Általér, mely On
dódnál (Fejér) támad és Almásnál (Komárom) a 
Dunába szakad. i.. M. 

Lepel, kerületi város Vitebszk orosz kormány
zóságban, az ilyennevü tó mellett, (íssa) 6768 lak. 
Van három görög kat. temploma, egy zsinagó
gája. A L.-csatornát 1. Berezina-csaíornarend-
szer (III. k.). 

I>eper«>s (spanyol, a. in. bélpoklosok, csavargó 
fickók), a mexikói városok naplopói, utcaseprői, 
hordárai stb.; többnyire félvérüek, ritkán in
dusok. 

Lepers-sziget, 1. Aoba. 
Lépésben győzni, hiperbolikus versenysport 

kifejezés, amelyet akkor használnak, ha a ga
lopp-versenyek valamelyik futamában egyik-má
sik versenyló mutatott képességei alapján a többi 
résztvevő versenytársak közül annyira kiemel
kedik, hogy rendkívül nagy könnyűséggel, úgy
szólván tetszés szerint, játszva győzi le vala
mennyit. 

I^ep idos te idae (állat), a zománcos halak ((Ja
nóidéi) alosztályának egyik családja, melynek 
fajainál a test felületét zománcos pikkelyek fö
dik; belső vázuk elcsontosodott. Egy neme isme
retes csupán, a Lepidosteus L., melynek három 
faja Amerika édes vizeiben él. D.J. 

Le Play (ejtsd: íöpié) Frigyes, francia mérnök 
és közgazda, szttL Honflourben 1806 ápr.ll., megül 
1882. Tanulmányait a párisi politechnikai isko
lán végezte. Utóbb a bányászati iskola tanára, 
majd aligazgatója lett. 1867. szenátornak válasz
tották. 1855. Parisban, 1862. Londonban a világ
kiállítás főbiztosa volt, 1867. pedig a párisi vi
lágkiállítás szervezési muukálatait vezette. Mü
vei : Les ouvriers européens (1855, 2. kiadás 
1877—79, 6 köt.); La reformé sociale en Francé 
déduite de l'observatioii comparée des peuples 
européens (1864, 2 köt, 7. kiad. 1887, 3 köt); 
L'organisation du travail (1870, 5. kiad. 1888); 
L'organisation de la famille (3. kiad. 1884); La 
eonstitution de l'Angleterre (1875, 2 köt.); La re
formé en Europe et le salut en Francé (1877); 
La eonstitution essentiolle de l'humanité (1881, 
2. kiad. 1893). 

Le Poittevin (ejtsd: iö poatven) Jenő, francia 
festő, szül. Parisban 1806., megh. Auteuilben 
1870. Hersent tanítványa, sokat utazott Francia
ország északi részében, Angol- és Olaszország-
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ban, Belgiumban és Hollandiában. Művei (több
nyire tengeri és tengerparti képek) közül a leg
szebb a Le Vengeur hajó elsülyedése (Paris, 
Luxembourg-múzeum). 

Leponti alpok, 1. Alpesek (I. k. 4-85. old.). 
Leporinum lab ium, 1. Nyúlajk (XIII. k.). 
Leportuus oculus, a nyúlszem (XIII. k.) 

latin neve. 
Lepornm insula , 1. Nyulak szigete-
Licptocephalidae (állat, Helmiohtbyidae), 

átlátszó, szalagidomu, fehórvérü kis halak, me
lyek némileg a Cepolákhoz hasonlítanak. Ivar
szerveik nincsenek, amiért is Grill szerint való
színűleg a Congerinák lárvái. 

Lcptolepis Ag., kövült hal. A csontos halak 
alosztályán belül' a lágyparások (Physostomi) 
rendjében a Notopteridae családjába tartozó ki
halt nem, amely a liasz- és jura-időszakban ólt. 
Heringalaku, kicsiny v. középnagyságú halak, 
melyek a solnhofeni és kelheimi palákban igen 
nagy mennyiségben fordulnak elő; leggyakoriab-
bak a L. sprattiformis Ag., L. Voithi Ag. és L. 
•polyspondylus Ag. LÖBENT. 

Leptopti lus (állat), 1. Marabu (XII. k.). 
Lerdo de Tejada Sebestyén, Mexikó elnöke, 

szül. Jalapában 1827 ápr. 25., megh. New-York
ban 1889. Jogot végzett, 1857. miniszterelnök lett 
és 1858. a kongresszusba választották. 1863. 
Puoblába menekült a franciák elől, majd San Luis 
Potosiba és mint külügyminiszter fáradozott Jua-
rez elnök érdekében. Miksa császár agyonlöve-
tése az ő parancsára törtónt meg. 1871. Juarez-
zel meghasonlott s maga lépett fel elnök-jelölt
nek, de megbukott. 1872. ellenben (Juarez halála 
után) megválasztották elnöknek, szintúgy 1876. 
(juh); de Diaz Porfirio már nov. megbuktatta, 
mire New-Yorkba menekült. M. L. 

Lerius Tivadar, belga műtörténetiró, szül. Ant
werpenben 1819 márc. 31., megh. 1880 ápr. 21. 
1845 óta az ügyvédi pályán volt. Behatóan foglal
kozott a németalföldi műtörténet tanulmányozá
sával ós levéltári kutatásaival nagyban hozzájá
rult földerítéséhez. Müvei: Notre Dame d'Anvers 
avant la seconde invasion francaise en 1794 (Ant
werpen 1841); Notice des oeuvres d' art qui ornent 
l'église de St.-Jacques á Anvers (Bourgerhout 
1855, pótlék 1871); Études sur les tendances de 
l'art chrótien exclusif (1860). Főmunkatársa volt 
a Catalogue du Musée dAnvers (Antwerpen 1871, 
pótlók 1863) e. vállalat korszakalkotó 2. kiadásá
nak és Rombouts-val együtt kiadta a De liggeren 
en andere historische archieven der Antwerpsehe 
St. Lucasgilde (u. o. 1864—76) c. nagyszabású 
munkát, mely először irja le egy nagy csomó ki
váló művész életét. Halála után jelent meg: Bio-
graphies d'artistes anversois (Gént 1883). 

Leroux (ejtsd: íőrú) Hektor,, francia festő, szül. 
Verdimben 1829 dec. 27. Az Bcole des beaux-arts 
és Picot tanítványa volt, 1857. Rómába ment, 
majd pedig beutazta Görögországot és Kis-Ázsiát. 
Több az ó-görög ós a régi római életből vett képe
ket festett hideg akadémikus modorban. Fő-művei: 
Az új Vesta-szűz (verduni múzeum); Temetés a 
cézárok római házának kolumbáriumában (a pá
risi Luxembourg-palotában); Messalina ; Tuccia 
Vesta-szűz (washingtoni múzeum); Themistokles 

temetése; A danaidák; Herculaneum pusztulása ; 
Saerarium; A Vesta-szüzek menekülése Rómából 
Kr. e. 390.; Művésznő a Herculaneumban; Hagar 
és Izmael. — Testvére, H. Jenő, szintén Picot ta
nítványa, eleinte falusi genre-képeket, újabb idő
ben arcképeket festett. 

Leroyer Elie, francia politikus, megh. Paris
ban 1897 febr. 22. 

Lers Vilmos 1899 szept. lő. miniszteri titkári 
címet és jelleget nyert. 

Leseticki Tivadar, lengyel zongoraművész, 
szül. Lembergben 1831. A pétervári konzervató
rium tanára volt 1878-ig, azóta Bécsben oktat 
magánúton; 1880. nőül vette tanítványát, Eszi-
pov Anette-et (1. Eszipov-Leseticki, VI. k.). Hálás 
zongoraszerzeményein kivíil operát is irt (Az első 
redő, Prága 1867). 

Lesjanin, 1. Milojko, szerb tábornok, megh. 
Belgrádban 1896 febr. 27. 

2. L. Rajkó, szerb iró, szül. Lesja faluban 
1826 jan. 17., megh. Bécsben 1872 okt. 19. Tanult 
Belgrádban, Heidelbergában ós Parisban, a bel
grádi liceum tanára és rektora, 1861—1868-ig 
igazságügyminiszter. Munkája: Institucije Justi-
inanovog rimskog prava (Belgrád 1857). MARÓ. 

Leszghinka, keleti, különösen a kaukázusi 
örmények által lejteni szokott tánc. Abból áll, 
hogy a leány szemeit szeliden lesüti, karjait a csí
pőjére tűzi; majd egyszerre hullámszerűen engedi 
el karjait s szemben álló táncosától könnyedén el-
szökell. Bz most szintén megindul s eléje siet tán
cosnőjének, mire egymás mellett mindketten 
elsiklanak. Ezután apró körökben keringenek is
mételt találkozásokkal ós kitérésekkel. B tánc 
némileg hasonlít a magyar csárdáshoz. G—A. 

Létánfalu (Léthánfalu), kisközség Szepes vár
megye iglói j.-ban, (1891) 684 lak. A L.-i kolostor
ról \. Menedékszirt (XII. k.). 

Letartóztatás (XI. k.) a büntető perrendtartás 
szerint 1. Vizsgálati fogság (XVI. k.). 

Letartóztatási intézetek, 1. Országos letar
tóztatási intézetek. 

Letmathe, porosz falu, (1895) 5164 lak. 
Létminimum, a társadalmi politika fogalma 

az életfentartásra elengedhetetlenül szükséges 
eszközök birtokának megjelölésére, melyen alul 
az egyéni, illetőleg családi szűkölködés kezdődik. 
A L. a szegénység ós a jólét határvonala, mely 
nemzetenkint, osztályonként, sőt nemenként más
más lehet. Értékben való kifejezése sok nehéz
ségbe ütközik, mert a szoros értelemben vett 
anyagi szükségleteken kivül nagy részben függ 
a közgazdasági fejlődéstől, a kultúra haladásától 
s az ekként előálló igényektől. Az adópolitikában 
mindamellett fontos szerepet visz, amennyiben 
a jövedelmi adónál az újabb törvényhozások te
kintettel vannak reá s az adómentesség nyújtá
sánál irányadónak tekintik. L. még Szeqényséq 
(XV. k.). 

Letörni (innen: letörés, ang. broken down), a 
lóversenysportban gyakran előforduló kifejezés. 
Általánosságban akkor használják, ha a lovat 
bármiféle olyan baj éri, mely a versenypályán való 
szereplését megakasztja. Szűkebb s helyesebb ér
telemben a versenyló akkor törik le, ha a training-
munka folyama alatt, futás közben vagy után 
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lábain olyan múló vagy maradandó jellegű kóros 
állapot lép föl, mely a további futásra hosszabb 
vagy rövidebb ideig képtelenné teszi, főleg ha az 
nagymérvű, s 2—4 csuklóra is kiterjed. Legtöbb-
nyire megerőltetés vagy rándulás következtében 
szokott létrejönni, amit rendszerint gyuladás kö
vet s ennek folytán a csuklóban levő inak s ezek
nek hüvelyei a lábszárak hátsó felületén megda
gadnak. A ló hátsó lábain csak nagy ritkán törik 
le s ezeken legfölebb a csukló-inak rándulása szo
kott előfordulni. Letörés ezeken akkor áll be, ha 
a rándulás s ennek következményei a csülök-haj-
lásban is észlelhetők. Ez az u. n. ízekben vagy 
hajlásokban való letörés az első lábakon gyakran 
előfordul s azt jelenti, hogy ínrándulás már a 
csukló-inak minden részén föllépett s székhelye 
nem a csöves, hanem már a csukló-csontban van. 
A letörés nem tévesztendő össze a csukló kifica-
modásával, mert ezt a ló a süppedős, a mélyebb 
talajban is hamar és könnyen megszerezheti. Hu
moros értelemben letörik a lóversenyeken játszó 
fogadó is, ha minden pénzét elveszti. 

Leu Ágost, német festő, megh. Seelisbergben 
(Svájc) 1897 jul. 20. 

Leube-Rosenthal-íéle húsoldat úgy készül, 
hogy 1 kg. zsírjától teljesen megfosztott húst fino
man felvágnak és agyagedényben 1 lit. viz és 20 
cm3 tiszta sósav keverékével leöntik, aztán erősen 
befedve 10—15 óráig forralják. Azután az egész 
tömeget kivéve, mozsárban jól szétdörzsölik. Erre 
ismét 15—20 óráig főzik s szódával közömbös 
vegyhatásuvá teszik s végül pópsűrüvé befőzik, 
négy részre osztják és légmentes pléhdobozokba 
zárják. VÁM. 

Leucadendroi i B. Br. (D8V.), a Proteaceák 
génusza, 1. Atlaszfa (II. k.). 

Lcucant l i cmum, 1. Bapvirág. 
Leucl iaemia , 1. Fehérvérüség (VI. k.). 
Leuchtenberg Jenő Maximilianovics herceg 

(3., XI. k.) neje, szül. Szkobelev Zeneida, megh. 
Szt.-Pótervárt 1899jun.l6. 

Leuchtenburg, kastély, 1. Kalila (X. k). 
Leucitit, kőzet, 1. Leucitofir (XI. k.). 
Leuckart Rudolf, német zoológus, megh. Lip

csében 1898 febr. 6. 
Leukaethiopia, 1. Albino (I. k.). 
Leuke, 1. Kigyó-sziget (X. k.). 
Leukippidák, Leukippos (fehér ló) leányai, a 

világosság szellemei; ezt a mivoltukat bizonyítja 
nevök is: Hilaeira (szende fényű) és Phoibe (vilá
gító); Zeus gyermekeinek, a Dioskurosoknak, fe
leségeiül tisztelték őket. 

Leutenberg herceg, 1. Sizzo. 
Leuto, 6—8 m. hosszú, halászat céljára szol

gáló egyárbocos parti jármű, latin vitorlákkal, 
melyetaz Adriai-tengeren kiváltképen a szardella-
halászatra használnak. 

Leutwein Tivadar, német délnyugat-afrikai 
tartományi főnök, szül. Badenben 1849 máj. 9-én. 
1894 febr. vette át a német-dólnyugatafrikai vé
delmi csapatok fővezényletét s Witboi Hendriket 
több havi harc után 1894 szept. 15. megadásra 
kónyszeiító. 1895 jul. 25. kinevezték a német-dól
nyugatafrikai tartomány főnökévé. 1896. Witboi 
és más hűségben megmaradt törzsfőnököktől tá
mogatva, elnyomta a hererók fölkelését. o. j. 

Leuwarden a. m. Leeuwarden (XI. k). 
Léva József, olasz történetíró, megh. Padová-

ban 1895 nov. végén. 
Levadia (Lebadia), 1. Lávadia (XI. k.). 
Levallois (ejtsd: lövaioá) Gyula, francia író, szül. 

Rouenban 1829 máj. 18-án. 1850. Parisba ment, 
ahol 1855. Sainte-Beuve titkára lett, kinek külö
nösen Port-Royal története c. művének átdolgo
zásában volt segítségére. Művei: Critique mili-
tante (filozófiai és irodalmi tanulmányok, 1862); 
Sainte-Beuve (1872); Corneille inoonnu (az aka
démia jutalmát nyerte, 1876); Streckeisen-Moul-
touvel: J. J. Rousseau, ses amis et ses ennemis 
címmel (1865, 2 köt.), összegyűjtötte a genfi filo
zófushoz intézett, addig ismeretlen leveleket. 

Levallois-Perret, Paris elővárosa, (1896) 47,315 
lakossal. 

Levanska varos, politikai község Verőce vár
megye diakovári j.-ban, (1891) 431 lak., postahiva
tallal ós postatakarékpénztárral. L. még Nevna. 

Lévay, 1. Henrik, főrendiházi tag, 1896 jul. 14. 
családjával együtt kikeresztelkedett, 1897 ápr. 22. 
magyar bárói méltóságot kapott. , 

2. L. Józseftől megjelentek Újabb költemé
nyei (kiadta a Kisfaludy-társaság, Budapest 1898). 

Levegő folyósítása. Régóta ismeretes, hogy 
némely gáz, p. a szénsav, nyomással cseppfo
lyóssá tehető; azokat a gázokat azonban, me
lyek bennünket mint levegő környeznek, t. i. az 
oxigént és nitrogént, még egy-két évtized előtt 
permanens gázoknak, azaz olyanoknak ismertük, 
melyeket nyomással nem lehet cseppfolyóssá 
tenni. Natterer Bécsben 2790 atmoszféra óriási 
nyomásának tette ki a levegőt, a nélkül, hogy 
folyóssá vált volna. Később azután Andrews ki
mutatta, hogy minden gázra vonatkozólag van 
a hőmérsékletnek oly felső határa, melynél ki
sebb hőfokra kell az illető gázt juttatni, hogy 
folyósítható legyen. Ez az illető gáznak ekriti-
kus hőfokán. A szénsavnak p. -|- 31 C° a kritikus 
hőmérséklete, 31°-nál hidegebb szénsavat tehát 
nyomással folyósíthatunk, 31°-on felüli szénsav 
azonban sem nyomással, sem térfogatkisebbítés-
sol nem tehető cseppfolyóssá. A levegőnek kri
tikus hőfoka azonban nagyon alacsony, t. i. 
—140°. Ha tehát levegőt akarunk folyósítani, 
azt előbb ily rendkívülien le kell hűteni; csak 
akkor sikerül azt 39 atmoszféra nyomással fo
lyóssá tenni. Ha azonban a hőmérséklet —191°, 
akkor már a közönséges, egy atmoszférás lég
nyomás is cseppfolyós állapotban hagyja a le
vegőt. 

Majdnem egyszerre, t. i. 1877 dec. sikerült egy
mástól egészen függetlenül Gailletet L. fizikus
nak ós Bictet R.-nak Genfben az u. n. permanens 
gázokat, köztük a levegőt is, egymásutáni kör
folyamatokkal folyósítani. A szükséges igen ala
csony hőfok elérése céljából a nevezett fizikusok 
onnan indultak ki, hogy először oly gázokat fo
lyósítottak nyomás útján, melyek kritikus hőfo
kát a szokásos eszközökkel is el lehetett érni. Ha 
már most e folyósított gázokat alacsony nyomás
nál elpárologtatták, oly alacsony hőfokra hűtők 
tók a környezetet, hogy ennél a hőfoknál mé
lyebben fekvő kritikus hőmérsékletű gázt is le
hetett folyósítani. Ezen az úton fokozatosan a 
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megkívánt — 140°-ig szálltak le, moly hőfoknál 
azután végre a levegő is folyóssá vált. Ilyen gáz-
folyósító készüléket, többszörös körfolyamatok
kal, Pictet az 1896-iki genfi országos kiállításon 
működésben mutatott be. Az első gép a Pictet-
féle keverékkel, mely kónessav-anhidrid és szén-
sav-anhidridből áll —100° egész —110°-nyi hide
get idéz elő. A második gép azután nitrogón-prot-
oxidot folyósít, mi által —160° áll elő. A har
madik készülék végül a levegőt folyósítja. 

Linde müncheni tanárnak nagy érdeme már 
most abban van, hogy az ellenáramlat elvének 
alkalmazásával ezeket az alacsony hőmérsékle
teket és igy a levegő folyósítását is nagyon egy
szerű készülékekkel egyetlen folytonos körfo
lyamattal gyorsan létesiti és a folyós levegőt 
nagy mennyiségben állítja elő. Az ábra a Linde-
féle készülék vázlata. Kompresszorban atmo
szferikus levegőt szívatunk be és körülbelül 175 
atmoszféra - nyomással 
sűrítjük. Ekkor a levegő 
fölmelegszik. Ezt a ma
gas feszültségű meleg le
vegőt ugyanezen nyo 
mással _P2 hűtőbe vezet
jük és ott a hűtővíznek 
normális hőmérsékletére 
(tj hűtjük le. A magas 
feszültségű, most már 
lehűtött levegő az ellen
áram - készülék középső 
csövén egy szabályozó 
szelientyü felé áramlik. 
Itt a levegő kitágul, mi
által nyomása kisebbedik 
és egyidejűleg lehűl, mert 
az ismert törvény sze
rint a gázok kitágulása
korakülső munka 
végzésére hő hasz
náltatik fel, ami
ből következik, 
hogy a táguló le
vegő hőfoka le
száll. A hideg, ki
tágult, alacsony 
(P\) nyomású és 
alacsony (t,J hőfokú levegőt az ellenáram-kószü-
lék külső csövében fölfelé vezetjük és ismét a 
kompresszorba szívatjuk és hosszabb ideig állan
dóan ennek a körfolyamatnak vetjük alá. 

Az ellenáram-készülék középső csöve azonban 
hővezető fémből való. Az ezen középső csőben 
lefelé haladó légáramlat a csőfalak hővezetése 
folytán tartósan ki van téve a külső csőben föl
felé haladó hidegebb légáram alacsonyabb hő
mérsékletének, ugy hogy végro a — 140°-ot el
érjük. Ennek bekövetkeztével azután megkezdő
dik a levegő folyósodása és a folyékony leve
gőt gyűjtőedényben felfoghatjuk és csapon le
ereszthetjük. Ilyen légfolyósitó berendezést elő
ször a nürnbergi második bajor országos kiállí
táson 1896-ban mutattak be nyilvánosan. Linde 
tanár adatai szerint Brotherhooldtól Londonból 
való három fokozatú kompresszor 175 atmoszféra 
nyomással óránkint mintegy 2 m. levegőt sűrít. 

Az ellenáram-készülók lényegében két 40 —40 m. 
hosszú egymásba csavart vörösrózcső spirálisból 
áll, melyek belső átmérője 7, illetőleg 25 mm. A 
folyékony levegőt gyűjtő edény Detvar-félo ket
tősfalú üvegedény, melynek két fala közti tér 
légüres. Ez a vákuum a külső meleg ellen kitű
nően megvédi az edény belsejét s benne a folyé
kony levegő, melynek hőfoka közönséges lég
nyomásnál —180°, minden különösebb elzárás 
nélkül órákig eláll. 

Maga a folyósított levegő gyengén kékes, tej
szerű folyadék. Ez a zavaros színezés a csepp
folyós levegőben levő szilárd szénsavtól ered. Ha 
folyékony levegőt itatós papiroson át szűrünk, 
tiszta, kissé kékes folyadék csepeg le, a szilárd 
szénsav pedig mint hó rakódik le a tölcsérben. A 
folyékony levegővel leöntött kéneső a rengeteg 
lehűtés miatt azonnal ólomszerü tömeggé fagy 
és éles késsel darabokra metszhető. Még étert ós 

alkoholt is könnyen 
megf agyaszthatunk, 
ha folyékony levegő
vel öntjük le. A folyé
kony levegőbe már
tott kaucsukcső ugy 
megdermed, hogy 
ütésre ugy törik, mint 
az üveg. A folyékony 
levegőből a nitrogén 
gyorsabban párolog 
el, mint az oxigén, 
ugy hogy a folyadék 
állás közben mindig 
dúsabbá válikoxigén-
ben. Ezt a tényt azon 
ismerhetjük fel, hogy 
az eloltott, de még 
parázs faszilánk újra 
lángot vet, ha olyan 
folyós levegő fölé 
tartjuk, mely már egy 
ideig állott, LAKITS. 

Léveillé (ejtsd : 
íevejé) Lajos Gyu
la, francia poli
tikus és miniszter, 
szül. Rennesben 

1834okt. 22. Szülővárosában végez te tanulmányait 
és 1873. a büntetőjog tanára lett a párisi egyete
men. Megelőzőleg 1870—71. mint a táviró-igazga-
tóság titkára működött. 1875. a Seine département 
főtanácsába választották. 1884. Erancia-Guya-
nába küldték a fegyenc-telepek megvizsgálására 
és 1882. a becsület-renddel jutalmazták. 1893. kép
viselőnek választották, 1895. pedig a gyarmatok 
minisztere lett a Bourgeois-fóle kabinetben. Mun
kái : Notre marino marchande et son avenir (Pa
ris 1868); Traité de droit maritime (1868); De la 
reformé du Code d'instruction criminelle (1882); 
La Guyane et la question pénitentiaire colonialo 
(1886). M. L. 

Levél (XI. k.), kisközség Mosón vármegye ma
gyar-óvári j.-ban, 1898. nagyközséggé alakult át. 

Levélbolhák, 1. Leveli bolhák (XI. k.). 
Levélborulék (D»V.), a levelek összeborulása a 

rügyben, 1. Rügy (XIV. k.) 
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Levéldudor (o8v.), a levél fejlődésének legelső 
mozzanata, midőn az ág- tenyészkúpja alatt szö-
vetdombocska v. dudorodás képében jelenik meg; 
1. Ág (I. k.). 

Levelező-lap (XI. k.). Díja 1900 jan. 1. a bel
földön 4 fillér; Ausztriába, a megszállott tarto
mányokba, Németországba, Szerbiába és Monte
negróba 5 fillér, máshová 10 fillér. Forgalma 
mind nagyobb arányokat ölt (belföldön 1899. 68 
millió, az egész föld kerekségén 1897. 25 mil
liárd), ami jó részben a képes L. elterjedésének 
tulajdonítható. Ez utóbbiaknak óriási mértékben 
való elszaporodása a divat erején kiviíl főleg arra 
vezethető vissza, hogy a képes L. szükségszertlen 
rövid közleményeivel kiválóan alkalmas a leve
lezési kötelezettségek könnyű és gyors teljesíté
sére. Nemcsak a magánipar vetekedik a képes 
L. újabb és újabb fajtáinak előállitásával, hanem 
az állami posták is megpróbálkoznak vele. így a 
mngyar posta az ezredéves ünnepélyek alkalmá
ból 32 fajta képes L.-ot állított elő és ezeket a 

. magyar történetből, illetőleg Magyarország egyes 
tájairól vett és művésziesen rajzolt és sokszo
rosított képekkel illusztráltatta. B képes L.-ok 
még most is forgalomban vannak. Sajnos, hogy 
a képes L.-ok nagy része külföldi gyártmány és 
idegen nyelvű (Fostkarte stb.) felirataikkal sok
szor vétenek a belföldi szabályok ellen, ami le
vélként való megportózásukat vonja maga után. 
Kzon körülmény szolgáltatott egy ideig okot arra 
a téves felfogásra, mintha a magyar posta ül
dözné a képes L.-ot. DEMÉNY. 

Levelező tag, 1. Akadémia (I. k.). 
Levélgyűjtő szekrény, 1. Postai levélgyüjtés 

(XIV. k.). 
Levélkorona (növ.), bizonyos egyszikű fa-alak

nak csupán levelek (nem gallyak ós ágak) alkotta 
koronája, p. a pálmáké. 

Levélölés, 1. Zsidók (XVI. k. 1219. old. 1. 
hasáb). 

Levél puhája (nív., diachyma), a levél szöve
tében minden, ami nem edénynyaláb vagyis nem 
levélór, tehát a levélerezet köze a bőrrel együtt. 

Levél szine (DÖV.), 1. Levél visszája (XI. k.). 
Levéltöbbség (nív., pleophyllia), egy levélnek 

v. egy részének a helyén kettőnek v. többnek je
lentkezése, mint kivételes eset. L. útján lesz a ló
here levele négy- v. többágú. 

Levél töve v. levélszöglet, levélzúg (nSv., axilla 
folii), az a szöglet, amelyet a levél a szárral 
(amelyből t. i. kinőtt) együtt alkot, 1. Hónalj 
(IX. k.). 

Leven (ejtsd: liven), város Fife skót grófságban, 
a Firth of Forth partján, a L. folyó torkolatánál, 
(i89i) 4577 lak., leniparral. 

Levendula-olaj, 1. Levendula (XI. k.). 
l i ever <l« r i r t cau , 1. Lever (XI. k.). 
Levertin Oszkár Ivor, svéd költő és irodalom

történetire, szül. Norrköpingben 1862 jul. 17. Ta
nulmányait az upsalai egyetemen végezte, ahol 
1889. az irodalomtörténet magántanára lett. 1894. 
megbízást kapott, hogy a stockholmi egyetemen 
irodalomtörténeti előadásokat tartson. Szépiro
dalmi művei: Frán Riviérán, Skizzer (Stockholm 
1883); Smámynt (novellák, u. o. 1883); Konflik-
ter (elbeszélések, u. o. 1885); Legender och visor 

(költemények, u. o. 1891); Nya dikter (versek, 
u. o. 1894). Irodalomtörténeti tanulmányai: Stu-
dier öfrer fars och farsörer i Frankrihe mellen 
renaissancen och Moliére (Upsala 1888); Teater 
och dráma under Gustav III. (Stockholm 1889); 
Gustav III. som dramatisk författere (u. o. 1894); 
Frán Gustafs III. s dagar (u. o. 1896); Niclas 
Lafrensen (1899). L. eleinte a naturalizmus hive' 
volt, de újabb müveiben elfordult tőle. 

Leveshúsok, 1. Hús (IX. k. 491.). 
Levetzow Ulrika bárónő megh. triblitzi birto

kán (Lobositz mellett, Csehország) 1899 nov. 13. 
Levi, 1. Hermann, német karnagy, szül. Gies-

senben 1839 nov. 7. Tanult Mannbeimban Laehner 
Vincénél és Lipcsében. Rotterdamban 1861.,Karls-
ruhóban 1864., Münchenben az udvari operánál 
1872. működött. 1896 okt. 1. nyugalomba lépett. L. 
személyes összeköttetésben állt Wagner Rikárd-
dal, ki őt 1882. Bayreuthba hivta s a Parsival ve
zénylésével bizfa meg. Mint zeneszerző is jó nevet 
szerzett. Nagyobb műveiből egy zongorahang
versenydarab jelent meg nyomtatásban. 

2. L. Leone, angol statisztikus és közgazdász, 
szül. Anconában 1821 jul. 6., megh. Londonban 
1888 máj. 7-én. 1844. Liverpoolba költözött, ahol 
1847. megszerezte az angol állampolgárságot. 
L. kezdésére létesült 1849. a liverpooli keres
kedelmi kamara. 1852. a londoni King's Col-
lege-en a kereskedelmi gyakorlat tanárává ne
vezték ki, 1859. ügyvéd lett, 1861. a tiibingai 
egyetem a doktori címet adományozta neki. Mű
vei: Commercial law of the world (1850—52, 
4 köt., 2. kiad. 1863., International commercial 
law címmel), melyben egy nemzetközi kereske
delmi törvényhozás szükségét hangoztatja, 8 
melylyel el is érte, hogy Angliában a kereske
delmi törvényeket több tekintetben egyszerűsí
tették ; On taxation, how it is raised and how 
it is expented (1860); Wages and earnings of the 
working classes (1867); History of British com-
merce and of the economic progress of the Bri
tish nation 1763-1878 (1879); War and its con-
sequences (1881); Wages of the working classes. 
Report to Sir A. Bass (1885); International law, 
with matériái for a code (1887). 

Lévy Béla, jogi iró, ügyvéd, szül. 1873 dec. 4. 
Egyetemi tanulmányait 1890 — 94. években a 
budapesti egyetemen végezte, ahol 1895. doktorrá 
avatták. Az ügyvédi vizsgát 1897. tette, 1899. 
pedig a kereskedelmi akadémia tanárává válasz
tatott. Nagyobb önálló műve: A magyar szaba
dalmi jog rendszere (1898), mely e szakmára 
nézve a magyar irodalomban úttörő. Ezenkívül 
számos cikket irt a Jogtudományi Közlönybe, a 
Magyar Jogi Lexikonba és e Lexikonnak is 
munkatársa. v. 

Lewicki Analol, lengyel történetíró, meghalt 
Krakóban 1899 ápr. 25. ' 

Lewinsky József'(XI. k.), a bécsi Burg-szinház 
művésze, 1898 máj. ünnepelte meg művészeti 
pályájának 40. évét s ez alkalommal a III. oszt. 
vaskorona-rendet kapta. Irta: Zur Psychologie 
des Schauspielers (a Waage folyóirat 1898. év
folyamában). 

Lexa-Aehrenthal Alajos báró (XI. k.) osztrák 
diplomatát 1898 dec. szentpétervári rendkívüli 
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ós meghatalmazott nagykövetté nevezték ki. 
Í899. megkapta a v. b. t. tanácsosi méltóságot. 

Iiex í 'a lKcii l ia .ni . 1. Falkenhayn (2). 
L e s P a c c a , olasz törvény, mely szerint mű

tárgyakat csak a kormány beleegyezésével sza
bad a külföldre vinni. 

L,ex Sa l ica , 1. Germán népjogok (VII. k.). 
Leyds Vilmos János, a délafrikai köztársa

ság (Transzvál) államtitkára, szül. Magelángban 
(Jáva) 1857. Amsterdamban nevelkedett, 1878. 
rajz- és tornatanítói oklevelet szerzett s 1884. a 
jogból doktori vizsgálatot tett. Nemsokára a dél
afrikai köztársaság fö államügyésze, 1889. pedig 
államtitkára lett. Meg tudta szerezni az európai 
tengeri hatalmak rokonszenvét (Anglia kivételé
vel), mely célból több ízben Európába utazott. 
1897 végével kinevezték a köztársaság képvise
lőjévé Európában, és erre 1898. újra bejárta a 
nyugatourópai tengeri államok székvárosait. Az 
1899 okt. kitört angol háborúban nagy buzgó
sággal működött, hogy a külföld rokonszenvét 
Transzválnak biztosítsa. o. ,T. 

Leye, folyó, 1. Lys (XI. k.). 
Leygues János Kolozs György (XI. k.) fran

cia politikust 1898. Villeneuve-sur-Lotban újra 
képviselőnek választották, jun. pedig a képviselő
ház megválasztotta alelnökévé. Ez év nov. a 
Dupuy-kabiiietben a közoktatásügyi tárcát kapta, 
melyet az 1899 jun. alakított Waldeck-Rousseau-
féle minisztériumban is megtartott. L. M. 

Lezárt verseny, mindama futam neve, amely
nek a föltételekben esetről-esetre kittintetett ne
vezési zárórája már eltelt. Az ezen ideig a be
jelentési hivatalhoz érkezett nevezéseket ugyanis 
köteles a versenytitkár az egyes versenyek sze
rint azonnal rendezni s közzétenni. Az ezután le
adott nevezések csakis a versenyszabályokban 
rendszerint taxatíve felsorolt kivételes esetekben 
fogadhatók el s tekinthetők érvényeseknek. 

L'Hirondelle-expedició, 1. Tengeri tudomá
nyos expedíciók (XVI. k. 91.). 

Lhuillier, francia költő, 1. Chapelle (IV. k.). 
Liangkiang, khinai főkormányzóság, mely ma

gában foglalja Kiaugszu, Nganhui és Kiangszi 
tartományokat. Főhelye Nanking. 

Liangszi (Hukvang), khinai főkormányzóság, 
mely Hupe és Hunan tartományokat foglalja ma
gában. Fővárosa Vucsang. 

Libanon (XI. k.) vidékének lakosságát jelen
leg 400,000-re becsülik, melynek négyötöde ke
resztény. 

Libau, kurföldi város, (1897) 64,500 lak. 1895. 
1595 hajó érkezett és 1528 távozott. Az oroszok 
7-4 millió márka költségen új nagy hadi kikötőt 
építenek és ezt rendkívül megerősítik. 

Libéria (Guanacaste), Guanacaste departa-
mento fővárosa Costarica középamerikai köztár
saságban, a Csendes-óceán partján levő Culebra 
kikötőtől 25 km.-nyire, az Orosi nevű, 1584 m. 
magas tűzhányó alján, 4000 lak. 

Libits Adolf, József főherceg uradalmainak 
központi igazgatója (jurum et bonorum director), 
szül. a béllyei uradalomban (Baranya) 1850 jan. 
23-án, hol atyja néhai Albrecht főherceg uradalmi 
főtisztje volt, öregatyja pedig, ki a magyar ne
mességetkapta, szinte Albrecht főherceg uradalmi 

kormányzója volt Magyar-Óvárott. Középiskoláit 
Pécsett és Budapesten, majd 1869—71. külföldi 
tanulmányút után a magyaróvári akadémiát vé
gezte. Ez után önkéntesi évét szolgálta és 1873 
jun. cs. és kir. hadnagygyá lett. 1873 szept. lépett 
József főherceg szolgálatába s ott 1886. az alcsuti 
uradalom főtisztjévé és 1889. az összes főhercegi 
uradalmak és javak központi igazgatójává nevez
tetett ki. 1893 szept megkapta a kir. tanácsosi 
címet, ugyanez évben mint József és József Ágost 
főherceg megbízottja, utóbbinak Auguszta bajor 
kir. hercegnővel kötött házassága alkalmából 
kapta a bajor Szt.-Mihály rend II. osztályát. 1896. 
az ezredéves kiállítás és ennek szervezése körül 
szerzett érdemeiért a III. oszt. vaskorona-rendet 
és 1898-ban ismét mint József-főherceg és Mária 
Dorottya főhercegnő megbízottja, utóbbinakazor-
léansi herceggel kötött házasságánál a portugál 
Villa vicosa rend középkeresztjét. 

Liblab (D6V.), 1. Ijabké (XI. k.). 
Libra (csillagkép), 1. Mérleg (XII. k.). 
Liburnum, Livorno (XI. k.) latin neve. 
Licancour, 5950 m. magas tűzhányó hegy Bo

lívia és Chile határán, 1886. Jósé Sanfelices 
mászta meg. 

a.ícíicii i s lu iu l icus (lat.), az izlandi zuzmó, 
a Cetraria islandiea Ach. nevű, Észak- és Közép-
Európa hegyein a földön található zuzmónak szá
rított telepe, mely a magyar gyógyszerkönyvben 
is hivatalos. Levélszerü, cafrangos, egyik oldalán 
zöldes-barna, helyenkint vörös foltos, másik olda
lán halványabb, szürkés színű zuzmótelep, mely 
szárított állapotában törékeny, megnedvesítve 
azonban porcszerü, vizzel főzve pedig kocsonyás 
lesz. Lichenin nevű szónhidrát van benne (70%), 
továbbá egy kristályos keserű anyag : cetrarin, 
vagy cetrársav; az előbbitől nyeri gyönge tápláló 
és bevonó hatását (ezért adják tüdőhurutosoknak 
és gyomorbajokban szenvedőknek); a cetrarin pe
dig, különösen újabb vizsgálatok szerint, mint ki
váló, emésztést elősegítő keserű anyag, különösen 
sápadtságban szenvedőknek ajánlatos. K. GY. 

Lichtenberg, porosz falu, (1895) 28,865 lak. 
Lichtenberger Ignác, közgazda, szül. Szege

den 1839. Tanulmányait szülővárosában végezte 
és ezek befejezése után az Azienda Assicuratrice 
magyarországi képviseletével már a hatvanas 
években kezdte meg a biztosítási pályát. Néhány 
évi szolgálat után a vezértitkári állásra emelke
dett. Az Azienda feloszlása után az Adria bizto
sító-társulat magyarországi osztályának vezértit
kári állására hívták meg, mely állásban jelenleg 
is működik. Podmaniczky Frigyes báróval az in
tézetet tökéletesen megmagyarosította. Közgaz
dasági téren érdemeket szerzett az u. n. átalány-
biztosítás terjesztésével a parasztgazdák között, 
minthogy ezen biztosítási módozat sok ideig csakis 
a nagybirtokosság által volt, igénybe vehető. 

Lichtenberger Frigyes Ágost, francia ref. teo
lógus, megh. Versaillésben 1899 jan. 7. 

Lichtenburg, uradalom (régebben kolostor) 
Merseburg poroszországi kormánykerületben, az 
Elba melletti Prettin közelében. Az ottani Hed-
wigsburg nevű kastélyban találkozott Luther 
1518. Bölcs Frigyessel, Spalatinnal, Melancliton-
nal és Miltitzeel; Erzsébet választó-fejedelemnó 
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pedig 1528. odamenektilt Berlinből. 1812 óta fog
háznak használják. 

Lichtenstein, szászországi város, (is9!i) 64691. 
Lichterfelde, porosz község, U895) 15,960 lak. 
Licinio Giovanni Antonio, 1. Pordenone (XIV. 

köt.). 
l.i <u;i la Rumph. (IIÖY.), alacsony - termetű 

pálma. Törzse gyűrűzött v. a levélmaradéktól rücs
kös, levele legyezőalaku, csonthéjas gyümölcse 
egymagu. Mintegy 12 faja forró Ázsiában terem. 
A L. peltata Roxb. Bengaliától keletre eső erdők
ben meg a Himalája tövében terem. 3—4m. ma
gas, törzse gyenge, csak egy, de 2—3 m. hosszú 
virágbuzogánya van, virága nagy fehér, nagyon 
szép és soká virít. Gyümölcse a makkhoz hasonlít. 
Nagy paizsalaku levelét Bengáliában nagy ernyő
kalapnak használják. A L. acutifida Mart. pinangi; 
a Penang-Laivyers nevű sétabotr belőle való. 
l1/, m.-nél ritkán magasabb. Több más faja üveg
házban díszlik, némelyiket szalonban is lehet 
tartani. BOKB. 

Licus, a Lech (XI. k.) latin neve. 
Lie Sophus, norvég matematikus, megh. Kri-

stianiában 1899 febr. 18. 
hi&b-család, 1. Munkácsy. 
Liebenzell, város és fürdőhely Sohwarzwald 

württembergi kerületben, a regényes Magold-
völgyben, 340 m.-nyire a tenger szine felett, vasút 
mellett, (1895) 973 lak. Gyógyforrásai 2-1—28°-uak, 
csekély konyhasó- és szónsavas nátrontarta
lommal. 

Liebermann Leó a millennium alkalmából 
megkapta a III. oszt. vaskorona-rendet. 

Liebermann Miksa (sonnenbergi), német poli
tikus, szül. Bielscastrugában 1848 aug. 21. Részt 
vett az 1866. és 1870—71. háborúkban és a hadi 
iskola elvégzése után kapitány lett. 1880. nyuga
lomba vonult s az antisemita mozgalomhoz csat
lakozott, melynek érdekében a Deutsche Volks-
zeitungot alapította (1881). 1889. a német szocia
listák pártjának (antisemiták) alapításával bajló
dott. 1887. a birodalmi gyűlésbe választották, 
melyből azonban az 1898. választások alatt ki
maradt. Mint író is tett kísérletet: Rheinreise c. 
müve 2-ik, versei már a 3-ik kiadásban kerültök 
a könyvpiacra; Boitráge zur Gescbichte der anti-
semitischen Bewegung in Deutschland (3. kiad.). 
Jelenleg a Deutsch-Soziale Blátter szerkesztője 
ós kiadója. Az 1899. évi antisemita kongresszu
son ő elnökölt. M. L. 

Liebert Eduárd, német keletafrikai kor
mányzó, szül. Rendsburgban 1850 ái r. 16. Porosz 
katonai szolgálatba lépett és részt vett az 1866. 
és 1870—71. háborúkban; 1876-80. tanár volt 
Hannoverben a katonai iskolában, majd fokoza
tosan emelkedve a katonai pályán, 1891. az oderai 
Frankfurtban a 12. gránátos-ezred parancsnoka 
lett. Miután 1889—90. a külügyi hivatalban a 
Wissmanu-fólo afrikai segédcsapatok szervezé
sében közreműködött, 1890. pedig tanulmányi 
utat tett Afrikában, 1896. Wissmann helyébe ki
nevezték a német-keletafrikai gyarmatok kor
mányzójává. 1897 jan. derekán érkezett Dar-esz-
Szalámba, mire jan. 31.írtra kelt s előbb az északi, 
utóbb a déli partvidéket tekinté meg, a nyáron 
pedig a tartomány belsejében utazott. 1897 jul. 

vezérőrnagy lett. Sarmaticus néven a következő 
műveket irta: Der poln. Kriegschauplatz (Hau-
nover 1880); Von der Weichsel zum Dnjepr (u. o. 
1886); Üher Verfolgung (Berlin 1881, 2. kiad. 
1894); Das russische Infanteriereglement (u. o. 
1882); Die Rüstunsren Napoleons für den Feld-
zug 1812 <u. o. 1888); Die Verwendung der Ro-
serve in der Schlacht (u. o. 1895); Tagé lm Zeit. 
Meiue Reise nacb Uhehe (u. o. 1897). o. j. 

Liebhardt Lujza, operaénekesnő, megh. Lon
donban 1899 febr. 21. 

Liebig János báró, 1. Liebig et Go. (XI. k.). 
Lieblein Jens Dániel Károly, norvég egyipto

lógus, szül. Kristianiában 1827 dec. 23. Tanul
mányait szülővárosában, Berlinben és Parisban 
végezte. 1876 óta a kristianiai egyetem tanára. 
Francia, német, svéd és norvég nyelven számos 
Egyiptomra vonatkozó munkát irt, melyek közül 
a legjobbak : Ágyptische Chronologie (Kristiania 
1863); Recherehes sur la clironologie égyptienne 
(1873); Hieroglyphisches Xamenwörterbuch, ge-
nealogisch u. alpbabetisch geordnet (Lipcse 1871— 
1892); Index alphabétique de tous les mots conte-
nus dana le Livre des morts (Paris 1875); Gammel-
aegvptisk religion populaert fremstillet (Kri
stiania 1883—85,3 köt.); Handel u. Schiffahrt auf 
dem Rőten Meer in altén Zeiten (Lipcse 1887). 

Liechtenstein hercegség. K kis ország boldog 
lakossága (mely 1868 óta adó- és katona-mentes) 
1899 febr. 23. ülte meg az ország fennállásának 
200. évfordulóját. A bérces vidék történetének 
főbb pontjai: a XIII. sz.-ban a schellenbergi gró
fok uralkodtak L. földjén ; követték őket a Mont-
fort-Werdenberg-Vaduz-i, 1317. pedig Werden-
berg-Heiligenberg-i grófok. A XV. sz. közepe 
táján a svájci származású Brandis grófi család 
ragadta magához az uralmat; 1510. a sulzi gró
fok örökölték Schellenberg várát és területét; 
1613. Hohenems grófjai vették meg az egész 
földet; 1699 febr. 23. pedig Liechtenstein János 
Ádám herceg vette meg az országot Hohenems 
Jakab Hannibál gróftól 115.000 forintért, mig a 
vaduzi grófságot csak 1712. vásárolta meg. Hét 
évvel később VI. Károly császár mind a ket grófi 
uradalmat Liechtenstein név alatt közvetlen bi
rodalmi fejedelemség rangjára emelte. 1895. al
kotmányát részben átalakították. A tartomány-
gyűlés választott tagjaiból hetet az egykori Vaduz 
ós ötöt az egykori Schellenberg uradalmak kül
denek ki. , M. L. 

Liechtenstein, 1. Ferenc Mária herceg, L.Jfe 
nos herceg (1. János 18, IX. k.) testvéröcscse, 
szül. Liechtenstein kastélyban 1853 aug. 28. Ta
nulmányai befejeztével a, gazdaságnak élt s csak 
később lépett a diplomáciai pályára, melyen utol
jára rendkívüli meghatalmazott nagykövet minő
ségében Szt.-Pétervárott működött. 1898 dec. 9. 
onnan visszahívták ; jelenleg szolgálaton kivüli 
állapotban van. HL 

2. L. Károly Rudolf herceg (XI. k. 506. old. 
1. hasáb), megh. Bécsben 1899 jan. 16. — Öcscsét 
3. L. Rudolf hereeget a király 1896 jul. 2. ki
nevezte főudvarmesteróvé s neki 1896 aug. 18. a 
Szent-István-rend nagykeresztjét adományozta. 

Liegnitz, 1. köziqazgatási kerület. 1895-ben 
1.067,243 lak. - 2. L., város, (is95) 51,518 lak. 
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Lienbacher György, osztrák politikus, megh. 
Georgenbergben," Kuehl mellett (Salzburg), 1896 
szept. 14. 

Líenteria (gör.), a hasmenés egyik alakja, mi
dőn a beteg emésztetlen élelmiszereket ürít ki. 

Lierganes, falu Santander spanyol tartomány
ban, a Miera völgyében, (1887) 1965 lak., kénes for
rásokkal (23°). 

Liezen-Mayer Sándor megh. Münchenben 1898 
febr. 19. 

Iáfe-preserver (ang., ejtsd: lájf prizerver, a. m. 
életóvó), gummielasztikumból készült hólyag, me
lyet hajótörés esetében a menekülők használnak; 
továbbá ólmos bot, melylyel valaki magát védi. 

Liger, a Loire folyó ókori neve (XI. k.). 
Ligeti, 1. Antal síremlékét (Donáth Gyula 

műve) 1897 nov. 2. leplezték le a kerepesi-úti 
temetőben. 

2. L. Miklós, szobrász, szül. Budapesten 1871. 
Tanulmányait Mátrai tanárnál kezdte, majd 
StrobJnál folytatta. A Wesselényi emléktáblájá
nak és Garay szobrának pályázatán dicséretet 
nyert. Legjobb müvei: Ámor; Ráhántla; Csir
kés leány; Ádám és Éva. Készíti Anonymus 
szobrát, a király költségén készülő tiz szobor 
egyikét. 

Lightning-expedició, 1. Tengeri tudományos 
expedíciók (XVI. k. 90. old.). 

Ligue de la Patr i e f rancaise (ír. a. m. 
a francia haza szövetkezete), a francia születési 
ós szellemi arisztokrácia mintogy 200 tagjának 
egyesülete, amely 1889 jan. elején kibocsátott fel
hívásában a francia nemzetet a nemzeti egység, 
a nemzeti hagyományok és a hadsereg iránti 
tisztelet megóvására szólította fel. A L., melyet 
klerikális és ántisemita tendenciával alapítottak, 
megakadályozni igyekezett a üreyfus-pör reví
zióját. Az egyesület proklámáeióját a francia 
akadémia 23 tagja irta alá, köztük Broglie her
ceg, d'Audiffret-Pasquier, d'Hausonville gróf, 
Coppée, Vogüé, Heredia, Lemaitre, De Mim gróf. 
Többen azonban a Loubet elnök ellen, megválasz
tatása alkalmával (1899 febr.) intézett tüntetések 
miatt kiléptek a L.-ből. A L. ellensúlyozására ala
kult az Union nationale, mely kijelentette, hogy a 
Drey f us-ügyben föltétlenül aláveti magát a semmí-
tőszék döntésének, s amely a polgárság kibékíté
sére törekedett. Tagjai jórészt az u. n. intellectuels 
soraiból kerültek ki. L. Ligue des droits de 
l'homme. 

Iágue dcs droits €lc l'Hoiiiiiie (franc. 
a, m. az emberi jogok szövetkezete), francia egye
sület, melyet a Dreyfus-ügyből kifolyólag több elő
kelő politikus, író, tudós és művész — az u. n. 
intellectuels, köztük Scheurer-Kestner, Trarieux, 
Grimaux, Duclaux stb. — alapított, hogy a jognak 
oly fajta elnyomása, amilyent nézetük szerint a 
Dreyfus-ügy maga után vont, a jövőben megaka-
dályoztassék. 

Lignepatrioti<|ue,l. Patriota-liga(XUl.]i.). 
Ligularia Cass. (»öv.), sugaras, sárgavirágu 

fészkes, a Senecionak is alárendelik; a L. Sibi-
ríca L. hegyi tőzegünk jellemző füve. 

Ugul i f l orae (*.) a. m. nyelves fészkesek, 
amelyek fészkében valamennyi virág nyelvalaku, 
p. gyermeklánc, saláta. 

Liguoriánusok, 1. Redemptoristák (XIV. k.). 
Li Hung Csang (XI. k.), khinai államférfiú. 

1896. Moszkvába jött a khinai császár képvisele
tében a cár koronázása alkalmából; majd na
gyobb körutat lett Európa fővárosaiban. Khinába 
való visszatérése után külügyminiszterré nevez
ték ki. Erről az állásról az orosz követ kíván
ságára elbocsátották, de mióta az özvegy csá
szárné (1898 szept.) a hatalmat magához ragadta 
s a fiatal császárt háttérbe szoritá, L. egy időre 
újból befolyásra emelkedett. Nemsokára azon
ban megint kegyvosztessó lett s az udvartól eltá
volíttatott. 1899 elején azzal a feladattal bizták 
meg, hogy a Jang-eo-lüang áradásai által okozott 
kárt megbecsülje s a folyam jobb szabályozásá
ról gondoskodjék, nov. 25. pedig visszahívták s 
kereskedelmi miniszterré nevezték ki. o. .i. 

Lika-Krbava (XI. k.) vármegye területe a leg
újabb adatok szerint 6211 km2, lakóinak számát 
(1898) 209,700 lélekre becsülik. A legújabb közigaz
gatási beosztás szerint van benne 1 rendezett ta
nácsú város, 3 nagy- és 921 kisközség. A szolga
bírói járások száma 9, a körjegyzőségeké 28. 
Puszta, telep és major van 658. A vármegye te
rületén van 5 kórház 135 ágygyal; egész terüle
tén működik 16 orvos, 29 okleveles bába és 9 
gyógyszerész. Van 2607 km. állami és 404 km. 
tartományi út. Vasútja nincs. Van 33 posta- és 
16 táviróhivatal, továbbá 2 távbeszélő-hivatal, il
letőleg állomás. A vármegye területén fennáll 2 ta
karékpénztár és 3 szövetkezet, összesen 1.907,000 
forint tőkével. Az összes tanintézetek száma 108, 
köztük 1 hittani intézet, 1 gimnázium, 1 reális
kola, 4 különféle szakiskola és 99 népiskola, 1 em
berbaráti jellegű intézet és 1 börtöniskola. Mind
ezen intézeteket összesen 11,975 tanuló látogatta. 

Lilafa (niiv), a. m. orgonafa. 
Lilienthal Ottó, mérnök és léghajó-technikus, 

szül. Anklamban 1848 máj. 23., megh. 1896 aug. 
10-én. Góp-építóstant tanult a berlini ipar-aka
démián, majd a Schwartzkopff- és a Hoppé féle 
gépgyárban működött s a 80-as évek elején sze
rény anyagi eszközökkel műhelyt alapított, amely 
különösen saját találmányainak megvalósítása 
által jelentékeny gyárrá nőtte ki magát. Mellé
kesen a repülési problémával foglalkozott s 20 
évi kutatás után müvében (Der Vogelílug als 
Grundlage der Pliegekunst, Berlin 1889) részle
tesen leirt azon eredményre jutott, hogy csupán 
a madárrepülés pontos utánzása ad az embernek 
eszközt arra, hogy a levegőben szabadon repül
jön. 1889. megkezdett repülési kísérletei felköl-
tötték a szaktársak érdeklődését. L. még Légha
józás. 

Liliom, személynév, 1. Magyar személynevek. 
Liliomképü (nOv.), 1. Liliomviráguak (XI. k.). 
Lüiomrózsa (D8V.), 1. Lótuszvirág (XI. k.). 
Lilla-Füred, 1. Hámor (VIII. k.). 
Lille, francia város, (ISSKÍ) 216,276 lak. 
Lima Brug. (fflat), a Limidae családjába tar

tozó, egyizoriibenyomatu (monomyaria) kagyló
nem. A teknők tojásdadok, domborúak, többnyire 
bordásak. A zárópárkány egyenes, fogatlan; a 
búbjában háromszögű belső szalagágy van. A kar
bonidőszak végétől napjainkig élnek. LŐKBNT. 

Limbach, szászországi város, (1895) 11,433 lak. 
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Limbergi (szőllöfajta), I, Blaufrankisch. 
Limbu, néptörzs Közóp-Nepalban, mely a ki-

ranti és jakha törzszsel együtt 25,00ü emberből 
áll. A nepáli barcos törzsekhez tartozik és külső 
megjelenésre, szokásokra, vallásra, nyelvre nézve 
rokonságban van a csota-nagpuri kol törzszsel. 

Limburg an der Lalin, (1895) 7528 lak. 
Limburg-Brouwer (ejtsd: —brauer), 1. Péter van, 

németalföldi tudós ós iró, szül. Dordrechtben 
1795 szept. 30., megh. Groningenben 1847 jan. 
21-én. Előbb az orvosi tudományokat hallgatta 
Lejdában; Tielben ós Rotterdamban orvosi gya
korlatot folytatott, később a klasszikus filológiára 
adta magát ós 1825. a lüttichi, 1831. a groningeni 
egyetem tanárának nevezték ki. Histoire de la 
civilisation morale et religieuse des Grecs (Gro-
ningen 1833—42, 8 köt.) o. fő művében arra tö
rekszik, hogy a klasszikus ókor szépségeit meg
ismertesse és megértesse a nagy közönséggel. 
Wieland mintájára irta Charicles en Buphorion 
(Groningen 1841) és Diophanes (u. o. 1838, 2 köt.) 
o. görög tárgyú művelődéstörténeti regényeit. Sa
ját korában játszó regénye: Het Leesgezelschap 
te Diepenbeck (Groningen 1847, 15. kiad. 1879). 
Összegyűjtött regényei Romantische Werke cím
mel Lejdában jelentek meg 1871—76. 

2. L. Péter Ábrahám Sámuel van, németalföldi 
iró, az előbbinek fia, szül. LUttichben 1829 nov. 
15-én, megh. Hágában 1873 febr. 13. Miután el
végezte jogi és filológiai tanulmányait, Amster
damban ügyvédi gyakorlatot folytatott és 1856. 
a hágai birodalmi levéltár hivatalnoka lett. Le
véltári kutatásainak eredménye: Boergoensche 
Charters van 1428 tot 1482 (Hága 1869). 1863-
1867. a képviselőház tagja volt. Sok tanulmányt 
irt, főképen az indiai irodalomról, fő műve azon
ban Akbar (Hága 1872, 4. kiad. 1887) c. regénye, 
mely a keleti viszonyok alapos ismeretéről és 
Unom művészi érzékről tanúskodik. 

Limburg-Stirum Frigyes Vilmos gróf, po
rosz politikus ós diplomata, szül. Hágában 1835 
aug. 6. Jogi tanulmányainak befejezése után Po
roszországban a birói pályára lépett, 1860. azon
ban átlépett a diplomáciai pályára s egymásután 
Bécsben, Drezdában, Stockholmban, Lisszabon
ban, Rómában (a pápai udvarnál) és Konstanti
nápolyban mint követségi titkár, majd mint ügy
vivő működött, 1873—75. a külügyi hivatalban 
dolgozott s 1880 szept. 1. óta ugyanott mint he
lyettes államtitkár dolgozott. 1881 jul. 1. rendel
kezési állapotba helyezték s 1892. a kormány 
•kereskedelmi politikája ellen intézett egyik új
ságcikke miatt fegyelmi úton hivatalvesztésre 
ítélték, de kegyelmet kapott, mire nyugalomba 
vonult. 1871 óta Neumarktot képviseli a porosz 
képviselőházban, hol a német-koiizervativ párt
hoz csatlakozott; részt vett nevezetesen Bis
marck idején és annak oldalán az egyházpolitikai 
harcokban. 1898. újra képviselőnek választották. 
Újabban mint a konzervatív agráriusok szószó
lója szerepel a birodalmi gyűlésen. M. i,. 

Limerno Pitocco, Folengo (VIII. k.) olasz költő 
álneve. 

I i imnant l iemum Gm. (oov.), 1. Tündér-
virág-

Limnigráí, 1. Armérö (II. k.). 

Limnologia (gör.), az a tudományág, mely a 
belvizekkel, különösen pedig a tavakkal, alakjuk
kal, fizikai és vegyi tulajdonságaikkal, flórájuk
kal ós faunájukkal foglalkozik. 

l.iüi uoplii I IIS (állat), a tegzes szitakötők egyik 
neme, 1. Tegzérek (XVI. k.). 

Limoges, francia város, (1896) 77,703 lak. 
I.imiiiiia L. (növ., Herperethusa Röm.), a na-

rancsfólók gónusza 2—3 fajjal Ázsia tropikus vi
dékein ; 1. Atalantia (II. k.). 

Limonum, 1. Poitiers (XIV. k.). 
Limos, 1. Fames. 
Linant de Bellefonds (ejtsd: lináíi dö heifón) Mó

ric Adolf, ki Linant pasa néven lett ismertté, 
egyiptomi mérnök, szül. Lorientban 1800., megh. 
Kairóban 1883-ban. 1818. mint rajzoló egy Egyip
tomba induló régészeti expedícióhoz csatlakozott, 
majd mint mérnök Mehemed Ali pasa alkirály 
szolgálatába lépett és megbízást kapott Egyip
tom vízrajzi térképének kidolgozására. Minthogy 
nem tudott összeférni a pasa környezetével, le
mondott állásáról, beutazta Felső-Egyiptomot, 
majd Abissziniába, Darfurba, Kordofanba ment. 
Végül Palesztinába került, ahol fölvette Jeruzsá
lem, Betlehem és egyéb városok panorámáját. 
1827. elkísérte Delaborde Leont arábiai útjára. 
Kevéssel utóbb mint főmérnök ismét az alkirály 
szolgálatába lépett ós sok csatornát meg utat 
épített. 1845. Bourdalone alatt kutatásokat tett 
a szuezi földszoros átvágásának előkészítése cél
jából és 1847. kidolgozta az első csatorna-terve
zetet. Szaid pasa alatt pasai rangban az út-ügy 
főigazgatója és a Szuez-csatorna főmérnöke volt. 
Eletének utolsó éveit teljes visszavonultságban 
töltötte Kairóban. — Pia L. Ernő, testvérével 
j±gostonnal együtt szintén egyiptomi szolgálatba 
lépett ós Gordon pasa alatt Szudánban volt al
kalmazva. Miután testvére 1874. Gondokoróban 
meghalt, 1875. a Níluson fölfelé Fatikóig és Fo-
veiráig, majd a Somerset folyón Mteza szókhe
lyéig haladva, Stanleyvel találkozott. Visszautaz-
tában Duflli mellett megölték a benszülöttek, 
de naplójegyzeteit és térképeit meg lehetett men
teni. 

Linczegh János, naplóiró ós Kolozsvár hös-
lelkti főbírája, szül. Kolozsváron 1606 máj. 30., 
megh. 1679 jul. 8. A szűcsmesterségre készülvén, 
1627-29. a külföldön is tanult. 1632. már Kolozs
vár centum páterei közé tartozott, 1650. főpolgár, 
1663. pedig főbíró s 16 ízben a szűcsök céhmes
tere lett. 1644 óta a város gyakran küldözte a feje
delemhez, országgyűlésre, tatár khánhoz, pasák
hoz. Kolozsvár ós a haza történetében nevét 
Szejdi pasához való küldetése (1660 máj.) tette 
halhatatlanná. II. Rákóczy György fenesi csata
vesztése után ugyanis a pasa L. főbírót, ki ke
gyelmet kérni járt nála, társaival együtt 40 öl 
hosszú láncra verve, nyakán vaskarikával haj
tották a város alá; de nem volt hatalom, mely-
lyel arra kényszeríthettók volna, hogy azt fel
adásra intse. «Meg kell halnom, de meg ne adjá
tok ! i kiáltott be negyedszer is, mikor már három
szor vezették a hóhér elé. Szejdi fővezér aranyos 
kaftánt adott neki ós menedéklevelet, hogy 
hazamehessen a városba, melyet egy Regulus 
bátorságával szolgált. Nagybecsű, de hiányos 
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magyar naplójának (1663—75) eredeti kézirata 
Pákóy Lajos tulajdona; ismertette a M. Akad. Ér
tesítő (1854, 212. old.). Kolozsvár egyik utcája 
az ő nevét viseli. M. 

I.iiul., Linden János Gyula, belga kertész, 
megh. Brüsszelben 1898 jan. elején. 

Lindau, bajor város, (1896) 5629 lak. 
Linde-íéle gép, 1. Levegő folyósítása-
Lindemann Ferdinánd, német matematikus, 

szül. Hannoverben 1852 apr. 12. Egyetemi ta
nulmányait Göttingábau és Erlangenben végezte. 
Azután Münchenben, Angolországban és Parisban 
tartózkodott. 1877. Würzburgban habilitált. Még 
ugyanabban az évben a bajorországi Froiburg-
ban rendkívüli és két év múlva rendes egyetemi 
tanárrá lett. 1883. Königsbergbe, 1893. Mün
chenbe hivatott meg. Kiadta Clebsch geometriai 
előadásait. Tőle származik első szigorú bizonyí
tása annak, hogy a kör nógyszögltése vonalzó 
és körzővel lehetetlen, vagy pontosabban kife
jezve, hogy K transzcendens szám (Berl. Sitzungs-
berichte 1882, Math. Annalen 23. köt.). Értekezé
sei az idézett lapokon kivül a Bulletin de la Soc. 
math. de Prance, Berichte der Freiburger natúrt. 
Gesellschaft, Ber. der Münchenéi' Akademie s a 
Göttinger Nachrichtenben jelentek meg. KÜBSCH. 

Linden, 1. Hannoverben, U895) 35,851 lakossal. 
— 2. L. Yesztfáliában, falu Arnsberg porosz ke
rületben, Hattingen közelében, (1895) 5484 lak., 
vasöntéssel, gépgyártással és szónbányával. 

Lindheim Alfréd, osztrák jogi író, szül. Ullers-
dortban 1836 okt. 11. Atyja L. Hermann{í790— 
1860) a pamutszövés meghonosítója volt Ausztriá
ban. 1888. megalapította az alsó-ausztriai orszá
gos földhitelintézetet. 1876 óta a bécsi tőzsdei 
választott bíróság elnöke, 1878 óta pedig tarto-
mánygyülési képviselő. 1891. a bécsi Kaufmán-
nischer Vérein elnökének választotta. Müve: Das 
Schiedsgericht ím modernen Civilprozess (3. kiad. 
Bécs 1894); Brzherzog Kari Ludwig (u. o. 1898). 

Lindlar, falu Köln porosz kerület wipperfürthi 
j.-ban, (1895)6411 lak., vas-és ólombányászattal. 

Lindsa, persa kikötőhely, L Lim/e (XL k.). 
Lindsay (ejtsd: Unsze) Dávid, ausztráliai utazó, 

szül. a Murray melletti Goolwaben 1857. Eleinte 
földmérő volt Dél-Ausztráliában, majd 1883. és 
1884. sikeres expedíciót vezetett Közép-Ausztrá
liába, 1891—92. pedig egy Elder Tamás által 
kitűnően, a többi közt 40 tevével fölszerelt expe
díciót, melynek azonban tulajdonképeni célja, a 
Nyugat-Ausztrália közepének átszelése, nem si
került. Erről az utóbbi expedícióról L. Journal of 
the Elder scientiíic exploring expedition (Adelaide 
1893) c. munkájában számolt be. 

Linea, La, város Cadiz spanyol tartományban, 
a gibraltári terület É.-i határán, (1887) 13,862 lak. 
Van cirkusza abikaviadalok számára. Az V. Fülöp 
által épített várműveket 1808. lerombolták. 

Lingen, porosz város, (189R) 6733 lak. 
Iiingoa gera l (portiig.), a tupi (guarani) 

törzshöz tartozó brazíliai indusok nyelve, melyet 
az európai gyarmatosok is elsajátítottak, s mely 
az indusok és az európaiak érintkezésének köz
vetítésére szolgált. 

Linhart György 1898 nov. 4. megkapta a Fe
renc József-rend lovagkeresztjét. 

Linsenmann Ferenc, német katolikus teoló
gus, megh. Lauterbachban 1898 szept. 21. 

Lintax, Magyarország középkori vízrajzában 
a. m. Lajta. 

Linton (ejtsd: lintn) Erzsébet (családi néven 
Lyun), angol írónő, szül. Derwentwaterben (Cum-
be'rland) 1822 febr. 10., megh. Londonban 1898 jul. 
15. E1 ső .történeti regény e volt: Azeth the Egy ptian 
(1846). Ezt követte: Amymome, a románcé of the 
days of Pericles (1848); Realities of modern life 
(1851) c. könyvében modern viszonyokat fest. Ké
sőbbi müvei: Witch stories (1861); The laké 
country (1864); The true history of Joshua David-
son(1872,11. kiad. 1891). Nagy feltűnést keltett 
The girl of the period, and other social essays 
(1883) 0. munkája, melynek címe bizonyos angol 
leánytipus szálló igeszerü elnevezése lett. Oursel-
ves, essays on women (1867) c. tanulmányaiban 
a nőemancipáció túlzásai ellen száll síkra. 

f i ion (franc, ejtsd: lión, V. ang., ejtsd: lájen) a. m. 
oroszlán. Átvitt értelemben a nap hőse. 

Lion Justus Károly, német tornaügyi iró, szül. 
Göttingában 1829 márc. 13-án. 1874 óta a szász
országi szemináriumok tornászat! felügyelője. 
Főbb müvei: Leitfaden für den Betrieb der Ord-
nungs- und Freiübungen (7. kiad. Bréma 1888); 
Bemerkungen über den Turnunterricht in Kna-
ben- und Mádchensohulen (4. kiad. Lipcse 1888); 
Das Stossfechten (Hof 1883).1867—75.a Deutsche 
Turnzeitung szerkesztője volt. 

Lipcse, 1. szász kerületi kapitányság, (1895) 
945,179 lak. — 2. L., város, (i89f>> 399,963 lak. 
1896. leplezték le Seyfferth Vilmos márványszob
rát és 1897. Heine bronz-szobrát.Újabban restau
rálták a Szt.-János-templomot, amikor rábukkan
tak Bach Sebestyén földi maradványaira, ame
lyeket az új templomba vittek át. Az új reformá
tus templom elkészült s fölszentelték 1899 márc. 
12-én. 1895. nyitották meg a birodalmi törvény
szék épületét és 1896. a Grassi-muzeumot. Az 
egyetemi új építkezést (Rossbach terve szerint) 
1897., a Paulinus-tomplom építkezését 1899. befe
jezték. Az új városház alapkövét 1899 szept. 19. 
tették le. A gyáripar állása az 1896-iki összeírás 
szerint volt 1481 gyártelep, 26,907 lóerejü gé
pekkel és összesen 65,668 munkással; legtöbb 
munkást foglalkoztatott a gép- ós szerszámipar 
(12,044), a poligrafikus ipar (10,462), az építészeti 
ipar (9610), a szövőipar (8525) és a papíripar 
(6155). A város közelében az 1813-iki három na
pos csata emlékére óriási nagyságú, tornyos 
diadal-csarnokot állítottak fel. V. ö. Moser 0., 
Aus Leipzigs altén Tagén (Lipcse 1898); Fried-
berg Emil, Die Universitát L. (1898); Wustmann, 
Aus L.-s Vergangenheit (Lipcse 1898). 

Lipémia (gör.), a vérszorum tejszerű megzava-
rodása, melyet zsirszemcsék okoznak. Hájkórnál 
fordul elő, főként iszákosokénál. 

Lipine, falu Oppeln porosz kerületben, Beuthen 
közelében, (1895) 15,715 lak., cinkhutával, tégla-, 
kén savgyártással és szénbányával. 

Lipizzai ló, 1. Osztrák ló (XIII. k.). 
Lipót (4., XI. k.),m. kir. herceg, osztr. főherceg, 

megh. Hörnstoin kastélyban 1898 máj. 24. 
2. L. (6.) bajor hercegét 1896 febr.tábornagygyá 

nevezték ki. 
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3. L. (8.) belga király legifjabb leánya, Kle
mentina hajadon; Károly Antal Hohenzollern-
Sigmaringen hercege nem őt, hanem a flandriai 
gróf (VII. k.) leányát Jozefát vette nőül. 

Lipót Szalvátor, m. kir. herceg, osztrák fő
herceg (XI. k.). 1893. ezredes, a zágrábi 13. had-
test-tüzérezred parancsnoka és a 18. gyalogezred 
tulajdonosa lett. 1896. vezérórnagygyá és a 13. 
tüzér-dandár parancsnokává nevezték ki. 1898. 
hasonló minőségben a 72. gyalog-dandárhoz tet
ték át. 1898 dec. 2. a katonai érdemkereszttel 
tüntették ki. 1899 okt. 24-én a zágrábi gyalog
hadosztály parancsnoka lett, nov. 1. pedig al-
tábornagygyá nevezték ki. 1897 jan. 30. Zág
rábban született ötödik gyermeke, Lipót (Mária 
Alfonz Blanka Károly Antal Beatrix Eáfáel Mi
hály József Péter Ignác), 1899 jul. 13. ugyancsak 
Zágrábban hatodik gyermeke Mária Antónia 
(Roberta Blanka Leopoldina Beatrix Margarita 
Karolina Jozefa Eáfáela Michaela Ignácia). M. r. 

Lipót-tó (Rikva, XI. k.), közópafrikai tó, újabb 
kutatások szerint eltűnt és egykori helyét csak 
egy mocsaras rét jelöli. V. ö. Petermanns Qeogr. 
Mitteilungen, 1897, 271. old. 

Lippai János, 1542—78. kassai ötvösmester. 
Származáshelye valószínűleg Lippa városa, mert 
1542. kassai polgárrá törtónt megválasztása al
kalmával «Johannes aurifaber de Lippa» néven 
említik az iratok. Egyik fenmaradt művét a ma
gyar nemzeti múzeum kincstára őrzi Budapes
ten. Ez egy hengeralaku, fedeles, aranyozott 
ezüstkupa, melynek testén gyűrűk között renais-
sance-izlésü cartoucheokban ós fülkékben ismét
lődő hermák ós amorettek vannak vert és cize-
lált műben kiképezvo. A fület kettős herma al
kotja; a felső kecskelábú szatirt, az alsó női 
mellképet ábrázol. A födél lapjába keleties ara
beszk van beétetve, gombján pedig egy római 
harcosnak alakja áll, baljában paizsot, jobbjában 
három egymásba helyezett csészét tartván. A 
kupa koncepciója a németországi befolyást, ki
váltképen pedig Jamnitzer Vencel hatását árulja 
el, technikára nézve azonban oly kifogástalan, 
hogy e kupát kassai ötvösművészetünk legjobb 
s legbecsesebb darabjai közé kell soroznunk. L. 
mesterjegye paizsalakban elhelyezett L. betű 
volt. V. ö. Mihalik J., Kassa város ötvösségének 
története (Budapest 1899, m. tud. akad. kiadása); 
Arch. Ért. (1898. óvf.: Két kassai serleg), MIHALIK. 

Lippe (Xl.k.), német fejedelemség, (1895) 134,854 
lak. Foglalkozás szerint volt 45,853 mező- és erdő
gazdasággal foglalkozó, 57,761 bányász és iparos, 
8584 kereskedő ós forgalom szolgálatában álló, 
837 napszámos és házi szolga, 5942 értelmiséghez 
tartozó és 9810 magánzó és foglalkozás nélküli. 
A népmozgalom adatai 1895-ben: született 4575, 
elhalt 2667 és a házasságkötés: 1088. Az aratás 
eredménye 1896-ban 11,8111. búza, 23,0801. rozs, 
22141 árpa, 19,136 t. zab, 58,892 t. burgonya, 
44,269 t. takarmányrépa, 29,9621. cukorrépa. Az 
állatállomány: 8967 ló, 35,350 szarvasmarha, 
27,092 juh, 64,453 sertés, 32,543 kecske és 4014 
méhkas. 1897—98. az állami jövedelem 1.263,988, 
a kiadás 1.279,582 márkára rúgott. 

Története. Woldemar herceg 1895 márc. 20. 
elhunytával újból napi rendre került az örökösö

dési kérdés (1.1. Ernő). Az új kormány által a tar
tományi gyűlés elé terjesztett örökösödési törvény
javaslatot, melynek értelmében a kormány Ernő 
régens-herceg fiaira is szállana, a gyűlés egyelőre 
elnapolta; másrészt pedig a német császári udvar 
zokon vette a császár sógorának, Adolf schanm-
burg-lippei hercegnek kizáratását a. trónról és 
maga II. Vilmos sem titkolta Ernő herceggel szem
ben ellenszenvét, amint ezt a Detmoldból távozó 
Adolfhoz intézett táviratával is bizonyította: 
"Kormányod igazi áldás volt az országra; L.-nek 
sohasem lesz nálad jobb és méltóbb fejedelme.* És 
ez afeszült viszony Berlin és Detmold között akkor 
sem javult, midőn a tartományi gyűlés a Sehaum-
burg-Lippo hercegi család tiltakozása dacára 
Ernő régens-herceg legidősebb fiát 1898 márc. 
16-án a kormányhatalom örökösének elismerte. 
Két hónappal később a Lippesche Laiuleszeitung 
oly cikket közölt, melyből a L.-iek megtudhat
ták, hogy L. hercegség bizonyos körök ármányai 
dacára önálló ország ós hogy a legitim monár-
kikus hatalom ellen való izgatás éppen monár-
kikus szempontból rosszalandó s veszedelmes do
log. Néhány nappal reá Ernő régens levélben 
fordult II. Vilmos császárhoz, hagyná meg Det-
moldban levő tábornokának, hogy ö és porosz 
tisztjei a régens fiait ós leányait köszöntsék, őt 
pedig «Erlaucht»-nak címezzék, amitől a tábor
nok idegenkedett. E levélre II. Vilmos távirati
lag következőleg válaszolt: aLevelét megkap
tam. Tábornokom parancs szerint cselekedett. A 
régensnek annyi, amennyi őt illeti, semmivel 
sem több. Egyébiránt kikérem magamnak azt a 
hangot.amelyen ön velem levelezni merészkedett.)) 
A sértett régens ezt a császári táviratot 1898 
jul. 8. a német fejedelmek és utóbb a nagy kö
zönség tudomására hozta s a birodalmi tanácshoz 
is fordult orvoslásért, ahol természetesen nem ért 
célt. A közvélemény ellenben, különösen a déli 
német államokban, a régens mellett szólalt fel. 
Utóbb az a tény is köztudomásra jutott, hogy a 
porosz tábornok a régensnok egyik rendeletét 
önkényesen ós egyoldalúan hatályon kivül he
lyezte, ami ellen a régens a császárhoz intézett 
iratában mint a L.-vol kötött egyesség megsér
tése ellen szintén kifogást emelt. A nagy csá
szár és a kis régens összetűzése nagy port vert 
fel nemcsak a német sajtóban, hanem a külföl
dön is. 1899 jan. II. Vilmos születése napján Ernő 
gróf-régons, díszebéd alkalmával, sajnálkozásá
nak adott kifejezést a történtek felett, de másrészt 
kijelenté, hogy jogaiból nem enged. 

Iroikriom. Katii, Die Thronfolge im Kürstentum IJ., Mün
chen 1892; Köhler P., Gesch. des fürst!. L.-schen Wappens, 
Detmold 1893; Laband, Der Streit über die Thronfolge im 
Fürstentum 1;., Berlin 1896 ; Kani, Ebenbürtigkeit und 
Tbronfolgerecht des Grafen Ernst zu Inppe-Biesterfeld, 
Bonn L898; Laband, a Deutsche Juristen-Zeitung-ban köz
lött cikke, 1898 jul.; Zoru. Kekulé, Seydel és a lipcsei 
egyetem jogi karának véleményes jelentései ez ügyben, 
1897—98. M. L. 

Lippe-Biesterfeld-Weissenfeld Ármin gróf, 
németgazda,megh.Oberschönfeldbenl899ápr.21. 

Lippei rózsa-rend. A lippei régens-herceg ál
tal 1898 jan. 9. alapított L. a művészetért és a 
tudományért; aranykelyhü ezüst rózsából áll, 
melyen arany medaillon van. A medaillon mellső 
lapján, kék zománcos szélén belül, a múzsacsók 
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allegorikus ábrázolása és a «Fuer Kunst undWis-
senschaft» fölirat van, hátsó lapján pedig egy fe
jedelmi korona alatt levő domború E és a «Gestif-
tet den 9. Juni 1898» fölirat. A rendjelnek három 
osztálya van, melyek teljesen megegyeznek egy
mással, csakhogy az első fejedelmi koronán, a 
második tölgyfalevélen, a harmadik egyszerű 
gyűrűn függ. 

Lippincott Sára Janka (családi néven Clarké), 
leginkább Grace Greenivood irói nevén ismert 
amerikai irónő, szül. Pompeyban (New-York ál
lam) 1823 szept. 23. Rochesterben kitűnő irodalmi 
nevelésben részesült. 1843. atyjával New-Brigh-
tonba költözött (Pennsylvania) és 1853. Philadel
phiában férjhez ment L. Leanderhez. Legjobb 
müvei, melyek a természet iránti rajongó szere
tetről tanúskodnak, a következők: Greenwood 
leaves (Boston 1850—52); History of my pets 
(1850); Poems (1851); Recollections of my child-
hood (1852); Haps and misbaps of a tour in Eu-
rope (1851); Merry Bngland (1855); Stories and 
legends of travel (1858); Records of flve years 
<!8ö7); New life in new lands (1873); Queen Vic-
toria (1883); Stories for home folks (1885). 

" Lipps Tivadar, német filozófus, szül. Yvallhal-
benben (Rajnai Pfalz) 1851 jul. 28. Brlangenben, 
Tubingában, Utrechtben és Bonnban előbb teoló
giát és filozófiát, majd matematikát és természet
tudományokat, végül kizárólag filozófiát tanult. 
1877. a bonni egyetem magántanára, 1884. rend-
kivüli tanára lett. 1890. Boroszlóba, 1891. pedig 
'Münchenbe hívták meg rendes egyetemi tanár
nak. L. főképen a pszihologiával foglalkozik, 
melyet a filozófia alaptanának tekint. Müvei : 
Grundthatsachen des Seelenlebens (Bonn 1883); 
Psvehologisehe Studien (Heidelberga 1885); Der 
Streit über die Tragödie (Hamburg és Lipcse 
(1891); Aesthetische Faktorén der Rauman-
sohauung (Hamburg 1891); Grundzüge derLogik 
(u. o. 1893); A Philosophische Monatshefte c. 
folyóiratban több tanulmányt irt a komikum lé
lektanáról (1888 és 1889) és jegyzetes német for
dításban kiadta Hume Treatise upon humán na
túré e. munkáját (Hamburg 1895). Újabb művei: 
Zur Psychologie der Suggestion (1897); Raum-
ásthetik u. geometrische Tanschungeu. 

Lippspringe, porosz fürdő, dsoa 2459 lak. 
Lippstadt, porosz város, (1895) 11,118 lak. 
Lipschitz Rudolf, német matematikus, szül. 

Königsbergben 1832 máj. 14., u. o. végezte ta
nulmányait is. Doktori értekezése 1853. Deter-
minatio status magnetici viribus inducentibus 
commoti in ellipsoide címen jelent meg; 1864. a 
bonni egyetem tanára lett. Önálló müvei: Bedeu-
tung der theoretischen Mechanik (1876); Lehr-
buch der Analysis (1877, 2. köt); Untersuchun-
gen über die Summe von Quadraten (1886); Wis-
senschaft und' Staat (1874, rektori székfoglaló). 

Lipthay, 1. Béla báró 1896 jun. 6. megkapta a 
Lipót-rend középkeresztjét; u. a. év jun. 12. be
iktatták a főrendek jegyzékébe, megh. Budapes
ten 1899 máj. 11. 

2. L. István, nyűg. min. tanácsos, 1897. meg
kapta a Perenc-József-rend középkeresztjót. 

3. L- Sándor, műegyetemi tanárt a m. tud. 
akadémia 1896 máj. 15. r. taggá választotta. 

Ugyanez évben kinevezték az orsz. közokt. tanács 
tagjává. 1898-99., valamint 1899—1900. a mű
egyetem rektora. 1899 nov. 25. megkapta a m. kir. 
udvari tanácsosi címet. Megjelent tőle : Széchenyi 
István gróf miiszaki alkotásai (Budapest 1896). 
Vasútépítéstan cimü könyvéből (1897) pedig egy 
újabb kötet jelent meg, mely a vasúti alépítményt 
tárgyalja. 

Liptó (XI. k.) vármegye területe a legújabb 
adatok szerint 2258 km2, lakóinak számát (i898) 
82,300 lélekre becsülik. A legújabb közigazga
tási beosztás szerint van benne 6 nagy- és 103 
kisközség. A szolgabírói járások száma 3, a 
körjegyzőségeké 17. A vármegye 37 anyakönyvi 
területre -van beosztva, melyek az alsó-kubini 
anyakönyvi felügyelőség alá tartoznak. Puszta, 
telep ós major van 93. A vármegye területén van 
1 kórház 10 ágygyal; egész területén működik 18 
orvos, 20 oki. bába és 8 gyógyszerész. Van 35'4 
Imi. állami és 125'9 km. törvényhatósági út, utób
biak közül azonban 2"7 km. kiépítetlen. A vas
úti vonalak hossza 898 Ion., új vonal a Csorbái-
tóhoz vezető fogaskerekű vasút; a vasúti állo
mások száma 19. Van 38 posta- és 15 táviróhi-
vatal. A vármegye területén fennáll 2 bank, 4 ta
karékpénztár és 7 szövetkezet, összesen 567,700 
forint tökével. Az összes tanintézetek száma 
141, köztük 1 gimnázium, 3 különféle szakiskola, 
101 népiskola, 35 kisdedóvó és 1 börtöniskola. 
Mindezen intézeteket összesen 13,714 tanuló lá
togatta. Az ipar tekintetében kiemelendő, hogy 
az állam 1894. Liptó-Szt.-Miklóson vászonszövési 
házi ipartelepetlétesített, Rózsahegyen pedignagy 
szövőgyár létesült. Fenyőházán (VII. k.) nya
ralótelep létesíttetett. TH—V. 

láquor ferri jodati, 1. Vas jodidjai. 
Liskeard (ejtsd: Uszkárd), város Cornwall angol 

grófságban, (1891) 3984 lak. Ón-, réz-, ólom- és 
gránitbányái vannak. Az 5 km.-nyire fekvő Looe 
kikötővel csatorna köti össze. 

Lissa, Polnisch-L., (ISOÓ) 13,583 lak. 
L,'istesso t empó . Zenészeti időmértékre vo

natkozó olasz kifejezés, a. m. ugyanazon tem
póban. 

Liszt Ferenc, zeneköltő és zongoraművészről 
újabban írtak: Reusz B., Franz L. (Drezda 
1898); Weissheimer, Erlebnisse mit Rich. Wag-
ner u. mit Fr. L. (3. kiad. Stuttg. 1898); La Mara, 
Der Briefwechsel zwischen Hans Bülow und Fr. 
L. (3 köt., Lipcse 1899). 

Liszt Ferenc német kriminalistát 1899 tava
szán a berlini egyetem rendes tanárává nevezték 
ki, 1897-ben pedig a titkos igazságügyi tanácsosi 
címet kapta. Az 1899 szept. Budapesten tartott 
nemzetközi büntető kongresszusnak legbuzgóbb 
szervezője L. volt. Újabban megjelent müvei: Die 
Deliktsobligationen(Berlin 1898); Das Völkerrecht 
(u. o. 1898); Lehrbuch des deutschen Strafrechts 
(9. kiad. 1899). 1881 óta szerkesztője a Berlinben 
megjelenő Zeitschrift für die gesammte Straf-
rochtswissenschaft-nak. v. 

Liszt a zúzából (tóny.). A finom porrá tört zú-
zóérceket szükséges a porszemecskék együtt 
ülepedések szerint osztályozni, mert a szereken 
csak együtt ülepedő szemek közül választható ki 
jó eredmény nyel az érc. Legalább háromféle osz-

A Pallos nagy Lexikona, XVIII. leöt. t i 
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tályt különböztetnek meg: 05 mm.-nél nem na
gyobb és 0'25 mm.-nél nem kisebb szemű darát, 
025 mm.-nél nem nagyobb és 01 mm.-nél nem 
kisebb szemit lisztet és O'l mm.-nél kisebb szemű 
iszapot, 1. Előkészítő eljárás (VI. k.). 

Liszty Anna Rozina (Listius), Thurzó Szaniszló 
Szepes vármegye főispánjának és utóbb Magyar
ország nádorának neje, L. Jánosnak Nauhaus 
Anna bárónőtől született leánya. 1598. lett Thurzó 
felesége, kivel 25 éven át, annak haláláig együtt 
élt. Ez a rettenetes boszuálló és kegyetlen nő 
környezetének zsarnoka, cselédjeinek gyilkosa 
volt és csejthei Báthory Erzsébet versenytársá
nak mondható. Mig hatalmas ura élt, nem érhette 
el a büntetés, de midőn annak 1625 máj. 1. tör
tént halála után nemeskürti Poghrányi felesége, 
majd annak özvegye lett és sok bűbájos és ku
ruzsló asszonyt gyűjtött maga körül, kik a «bo-
szorkányok királyának)) nevezték, a mellett pedig 
nem szűnt meg jobbágyait betüszerint agyonve
retni : a kir. jogügyek igazgatója ellene főben
járó vádkeresetet indított. Esterházy Miklós ná
dor 1637 jun. elrendelte a vizsgálatot, melynek 
folyamán a tanuk vallomásaiból a vad alapos
sága kiderült. A gonosz nőt fő- és jószágvesztésre 
Ítélték, de III. Ferdinánd 1638. megkegyelmezett 
neki. A periratokat kiadta Komáromy András 
(Tört. Tár, 1897, 627. old.). V. ö. Szeretni, Thurzó 
Szaniszló házasodása (Századok 1894,74.old.). M. L. 

Litaha (Lita), Magyarország középkori víz
rajzában a. m. Lajta. 

Lithgow (ejtsd: lithgú), város Új-Dél-Wales ausz
tráliai angol gyarmatban, a Kékbegyek között, 
vasút mellett, (i89i) 3865 lak. Kőszénbányái 
(1892-ben 205,614 t.), vashámorai vannak. 

i.ii h ioni i (ásv.), l. Zinnwaldit (XVI. k). 
l.il h ioi is Giimb. (Aiiat), az osztriga búb-részei, 

melyeket a geológusok és paleontológusok sokáig 
kövíilt növénynek tartottak. V. ö. Lörenthey 
Imre, Néhány megjegyzés a L.-kérdéshez. Einige 
Bemerkungen zur L.-Frago (Természetrajzi Füze
tek, VIII. köt., Budapest 1895). 

Litoklázis (gör.) a. m. kőzetrepedés, mely nagy 
mélységre hatol le. 

Litomorfok (gör.), különös alakú kövek, me
lyek emberi vagy állatalakokhoz, gyümölcsök
höz, bútorokhoz stb. hasonlítanak; előfordulnak 
különösen cseppkőbarlangokban, de másutt is 
(Magyarországon főleg a Tátrában). 

Litschauer Lajos újabb művei: Magyar bá
nyajog kérdésekben és feleletekben (Selmecbánya 
1897); Hivatalos irálytan, különös tekintettel a 
bányászat, kohászat és erdészet kívánalmaira. 
(u. o. 1897); Ásványtan (u. o. 1898); Földtan 
(n. o. 1898); Kőzettan és őslénytan (u. o. 1899); 
Telepismeret (u. o. 1899); Mélyfúrás, különös 
tekintettel Magyarország bányászati viszonyaira. 
(u. o. 1899). 

fjitteraedlI»toriae,l.Jíbr<ríor»Mm(XII.k). 
r i i t t e r a e d i m i s s o r l a l e s , 1. Dimissoriae 

(V. k). 
I , i t t e r a e f o r m a t a e , 1. Epistolae formatae 

(VI. k.). 
Little Lever (ejtsd: itti Hrer), falu Lancaster an

gol grófságban, 5 km.-nyire DK-re Boltontói, (i89i) 
6693 lak., kőszénbányával. 

Littré-féle sérv, 1. Sérv (XIV. k. 1067. old.). 
i.ii IIs (lat.) a. m. tengerpart. 
Liverpool, angol város; "Watton, Westderby, 

Toxteth Park s Wavertree nevű külvárosait 1S97. 
egyesítették a várossal. 1897-iki becslés szerint 
lakóinak száma 633,078-ra rúgott. Az egyesítéssel 
kapcsolatban a wardok és aldermanek számát 
28-ra, a council-tagokét pedig 84-re emelték. Új 
parkot létesítettek Wavertree mellett, a Jefton-
parkban pedig pompás konzervatóriumot építet
tek. 1896. megnyitották a konzervatóriumot. Új 
vízvezetéke több mint 2 millió font sterlingbe ke
rült. 1895. érkezett 19,457 hajó 8.675,0491. tarta
lommal és igy a manchesteri hajózó csatorna meg
nyitása a város forgalmának nem ártott. A1 leho
zatal értéke volt: 95.630,589, a kivitelé 90.620,396 
font sterling. Kereskedelmi flottája 1895-ben 2225 
hajó 2.109,458 t. tartalommal. 

Liverpool-leeclsi csatorna, 1 Leeds-liverpooli 
csatorna (XI. k). 

Livia-forrás, 1. Antónia. 
Livinallongo, 1. Buchenstein. 
Livonia, orosz kormányzóság, (1897) 1.300,640 

lakossal. 
I,i v o r (lat.) a. m. kékszin, ólomszin ; L. mor-

tis, hullafolt. 
Livorno, olasz város, hajóforgalma 1896-ban 

vol t : a nemzetközi forgalomban érkezett 564 
(299,826 t ) , távozott 416 (255,706 t .); a parti for
galomban érkezett 3464 (1.246,229 t ) , távozott 
3606 (1.285,290 t ) . A külföldről behozott áruk 
súlya volt 400,702 t. 59.008,334 Ura értékben, a 
kivitt áruk súlya 71,265 t. 39.118,114 líra érték
ben. A legfontosabb behozott á ruk : dohány (87 
millió líra), balak (8'1). búza (6-l), kőszén (5'4), 
nyers bőrök (4'7), sárga- és vörösréz (P7), kávé 
(1*3) és gyapjú (l-l millió lira); a legfontosabb ki
viteli cikkek: kender (5'9), oliva-olaj (4-5), nyers 
bőrök (4-1), korall-munkák (3), feldolgozott már
vány (2), cukrozott gyümölcsök (1-8), szalmakala
pok (1*2), és bórsav (1 millió lira értékben). 

Lix (Lixus), feniciai város, 1. Aris (II. k ) . 
Lizis (gör.), a hevenyés betegségek ama végző

dését, midőn az átmenet az egészségbe lassan tör
ténik, ellentétben a krízissel, amelynél hirtelen 
fordul meg a beteg sorsa. Legkiválóbb példája ez 
utóbbinak a tüdőgyuladás, mig a L. képét legszeb
ben a hasi hagymáz mutatja, amidőn a láz leg
nagyobb magaslatáról lassan engedve, mintegy 
8—10 nap alatt, néha még lassabban szűnik meg 
s tér a hőmérséklet a normálisra. Ezen betegség
nél a L. addig befejezve nincsen, amíg a bőmér-
sék legalacsonyabb fokát el nem érte, azután kez
dődik a lábbadozás. A L. magyarázata abban rej
lik, hogy a szervezet lassankint megnyeri gyó
gyulási képességét, s ezzel lépést tartva, szűnik 
meg a baj. L. még Láz (XI. k. 308. old.). —ss-

Ljubibra t ics Mica, szerb író, szül. Sumában, 
közel Trebinjéhez. Az 1857—72. váltakozva folyó 
montenegrói török harcokban Vukalovics Luka 
felkelő vezér mellett elsőrangú szerepet játszott. 
1873. Belgrádban telepedett le, hol mint a török 
nyelv alapos ismerője a Koránt lefordította szerb 
nyelvre. MAKG. 

L l a n (kimri nyelv) a. m. falu; összetételek
ben gyakori. 



LIandilo — 163 — Lófogu k u k o r i c a 

LIandilo v. Llandeilo (ejtsd: lend&jlo), város Car-
marthenshii'e-ben (Wales), gyapot-, fűrész- és 
eserzőiparral, gabonakereskedéssel,(i89i) 4728 lak. 

Llandi lo-Flags , a szilur-formációnak fő
ként Llandilónál kifejlődött rétegcsoportja. 

Llandoíf viscount, 1. Matihews. 
Llanidlpes (ejtsd: íennidiöz), város Montgomery-

shireban (É.-Wales), a Severn mellett, ősrégi tem
plommal, (i89i) 2574 lak. Közelében ólombányák. 

Loanda-Kuanga-vasút, 1. Afrikai vasutak. 
Lobanov-Rosztovszkíj Elek Borisovics her

ceg, orosz külügyminiszter, megli. 1896ang. 30., 
midőn a cári pár kíséretében Bécsből hazauta
zott. A halál Kijev közelében, Szepetovka vasúti 
állomáson érte utói. 

Lobato Qervasio, portugál iró, szül. 1850 ápr. 
23-án, megh. 1895 máj. 26. Drámai műveit és re
gényeit jó megfigyelés és friss humor jellemzik. 
Vígjátékai közül legjobban tetszettek: 0 eommis-
sario de policia; az operettek közül: 0 burro do 
Senhor Aleaide; regényei közül említendők: A Co-
media de Lisboa ós Lisboa em camisa; továbbá 
A primeira confessado és Románcé de um ama-
nuense (valamennyi Lisszaboniján jelent meg). 

Lobberich, porosz város, (1895) 7541 lak. 
Lobkowitz Rudolf herceg 1892 óta birja az 

aranygyapjas-rendet; 1894 okt. 29. táborszer-
nagygyá lépett elő, 1896. megkapta az orosz csá
szári Szent Nevszky Sándor rendet, gyémántok
kal; 1897.a porosz királyi feketesas-rendet; 1899. 
;i Lipót-rend nagykeresztjét. 

l.ohus (új-lat.) a. m. karoly, a levélnek egy-
egy oldalon a feléig v. egyharmadáig haladó met-
szése v. cakkja. 

Lochgelly (ejtsd: lokdselli), város Pife skót gróf
ságban, 1 km.-nyire a Gelly-tótól, (i89i)4133 lak.. 
vasmüvekkel, szénbányákkal. 

Loch Leven, 1. Leven (XI. k.). 
Lochwitza, 1. Lohvica. 
lioci coiiiiiiiiiics, 1. Loci (XI. k.). 
Lockroy Eduárd István Antal Simon (XI. k.) 

francia miniszter a Bourgeois-kabinettel együtt 
1896 ápr. 23-án megbukott. Az 1898 jun. meg
alakult Brisson-kabinotben újra a tengerészeti 
tárcát kapta, melyet az 1898 nov. alakított 
Dupuy-minisztériumban is megtartott. 1899 jun. 
az egész kabinettel visszalépett. M. L. 

Locsmándi főesperesség, a győri püspökség
hez tartozott s a Kópce és Gyöngyös patakok 
mentén terült el. Névleg ma is fennáll a győri 
egyházban. Nevét Locsmánd községről és uradal
ma íől vette. KAü. 

Lóczy Lajos ily című művébő l : Széchenyi 
Bél a grófkeletázsiai/Ujának eredményei, 1897-ig 
megjelent az I—III. kötet at laszszal . 1898. meg
jelent akadémiai székfoglalója ily c ímen : Sze
di enyi Béla gróf utazásának földrajzi és földtani 
eredményei (Akad. Ért.). A vezetése alatt álló 
Balaton-bizottság munkálkodásának eddigi ered
ményeit 1. Balaton (XVII. k.). 

Loddiges, 1. Lődd (XI. k.). 
Lodge (ejtsd: lods) Henrik Cabot, amerikai tör

ténetire, szül. Bostonban 1850 máj. 12. Tanulmá
nyait a Harvard-egyetemen végezte, melyen 
1876—79. amerikai történetet tanított. 1880—81. 
a massachusettsi törvényhozó testület tagja volt, 

1886. pedig republikánus programmái beválasz
tották a kongresszusba. 1873—76. a North Ame
rican Review, 1879--81. az International Review 
szerkesztője volt. Művei: Life and letters of 
George Cabot (Boston 1877); Short history of 
English colonies in America (New-York 1883); 
Studies on history (1884); Popular tales (1887); 
Ballads and lyrics (1887); Boston (1891); Histo-
rical and political essays (1892). Az American 
statesman c. vállalatban a következő életrajzai je
lentek meg: Hamilton A. (1882); Webster U.(1883); 
Cabot (1889); Washington György (1889); Hero 
tales from American History (1895); Venezuela 
and Great Britain (1895); Adress comme mora-
tiveof G. D. Robinson (Boston 1897). 

Lóding, valószínűen a német Ladung (töltés) 
szóból származott szó; igy nevezték nálunk azt a 
széles szijat, melyet a bal vállról a jobb csipö 
felé általvetve, karabély, töltényláda, kard stb. 
hordására használtak. A XVII. sz.-ban a gyalogos 
O.-ján 10—15, egy-egy töltésre való puskaport 
tartalmazó doboz, valamint a gyujtóserpenyőbe 
való puskaporral megtöltött puskaporszarv és a 
golyózacskó (patrontás) függött. L. még Töltény 
(XVI. k.). 

liOdovico (olasz, ejtsd: — víko) a. m. Lajos. 
Lodz, orosz-lengyel város, (1897) 315,209 lak. 
Loebl Kermann báró, osztrák helytartó és mi

niszter, szül. Samborban (Galícia) 1835 dec. 29. 
Miután Lembergben a jogot végezte, a gácsországi 
helytartó tanácsban kapott állást. 1883. Galicia 
helyettes helytartója, 1888. Morvaország hely
tartója lett. 1893. ideiglenesen nyugalomba vo
nult, de 1897 dec. belépett a Gautsch-miniszté-
riumba mint Gácsország és a lengyelek érdekeit 
képviselő miniszter, mely állástól 1898 márc. 5., 
a Gautsch-kabinet lemondásakor megvált, M. L. 

Loeper Gusztáv, német irodalomtörténetire, 
különösen elsőrangú Goethe-kutató, szül. a pome-
rániai Wedderwillben 1822 szept. 27., megh. Ber
linben 1891 dec. 13. Berlinben és Heidelbergában 
végzett jogi tanulmányokat, mire a birói pályára 
lépett; 1854. a porosz királyi ház minisztériu
mába rendeltetett és mint ennek ügyésze sikeresen 
működött több nagy perben ; 1876. a királyi levél
tár igazgatója lett, 1886. titkos tanácsosi minő
ségben nyugalomba vonult és ezentúl kizárólag 
irodalomtörténeti tanulmányainak élt. Goethére 
vonatkozó munkásságának köréből első sorban 
az ismeretes Hempel-féle gyűjteményben megje
lent kiadásai említendők; kitűnőek Goethe követ
kező műveihez irt bevezetései és magyarázatai: 
Dichtungund Wahrheit, Gediehte, Faust (1869); 
l'rosasprüche (1870) és Westöstlicher Divan 
(1874). Kiadta továbbá Goethe levelezését Laroche 
Zsófiával és Brentano Bettinával. Scherer Vil
mossal és Schmidt Erikkel megindította a wei-
mári nagy Goethe-kiadást és egyik alapítója s 
elnöke volt a Goethe-társaságnak. 

Lófogu kukorica, másként kupás kukorica, 
nagy, hosszú, lapos, hegyükön behorpadt szem
mel; vannak fehér és sárga szeraü változatai, 
melyek habár felette bőtermők, viszonyaink kö
zött azért nem jelentősek, mert nem érnek meg 
biztosan, ellenben az északamerikai államok D-i 
államaiban s Mexikóban ez a fajta a legelterjed-

n* 
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tebb. Hazánkban elvétve a L.-lioz tartozó sárga 
szemű car«(7M«ikukorieáttermelik,melybőlazu.n. 
szalontai kukorica keletkezett. Bötermő fajta, 
mely azonban a L.-át jellemző kupát elvesztette. 
Gazdag talajon bőtermősége miatt ugy szemter-
melósre, mint különösen csalamádénak nagyon 
alkalmas. , H—H. 

Logan Vilmos Ödön, amerikai geológus, szül. 
Montrealban (Felső-Kanada) 1798 ápr. 20., megh. 
Walesben 1875 jun. 22. Tanulmányait jórészt 
Európában végezte. 1818—38. kereskedő volt 
Londonban, de a mellett geológiai tanulmányok
kal foglalkozott. 1843—71. Kanada geológiai 
megvizsgálását vezette, melyről időnként jelen
tést tett közzé. Műve: Kanada geológiája (Mont
real 1864-65) . V. ö. Harrington, Life of Sir 
William Edmond L. (London 1883). 

Logan-hegy (Mount L.), Brit-Kolumbia hegy
sége az É. sz. 60° 34' és a Ny. h. 140° 23 ' alatt. 
Újabb mérések szerint 5947 méter magas s igy 
É.-Amerikának legmagasabb begye. 

Lohde Miksa, német festő, szül. Berlinben 
1845., megh. Nápolyban 1868. Cornelius tanít
ványa, különösen érdeklődött a régi sgraffito-ké-
pek iránt és maga is többnyire ezt a technikát 
használta. Ilyenek: négy nagy kompozíciója a 
Trójai mondakörből a berlini Zsófia-gimnázium 
lépcsőházában; a berlini hadügyminisztérium lo
vardájának oromfalain, stb. 

Lohvica (Lochwitza), az ugyanily nevű járás 
székhelye Poltava orosz kormányzóságban, a L. 
és Szula összefolyásánál, vasút mellett, 0891) 
10,789 lak., olajprésekkel, tégla vetőkkel és marha
kereskedéssel. 
I £ Loire, francia département, (18%) 625,336 lak. 
1897-iki termés: 523,750 hl. búza, 467,670 hl. 
rozs, 40,500 hl. árpa, 304,560 hl. zab, 163,652 hl. 
bor, 3.604,994 t. szón. — Haute-L., francia dó-
partement, (1896) 316,699 lak. 1897-iki termés: 
189,130 hl. búza, 1.263,540 hl. rozs, 406,800 hl. 
árpa, 379,500 hl. zab, 20,508 hl. bor, 224,493 t. 
szén. 

Loire-Inférieure, francia département, (1896) 
646,172 lak. 1897-iki termés: 1.812,500 hl. búza, 
60,000 hl. rozs, 54,000 lú. árpa, 365,500 hl. zab, 
675,000 hl. bor, 226,244 hl. gyümölcsbor. 

Loiret, francia département, (ísgo) 371,019 lak. 
1897-iki termés: 1.560,000 hl. búza, 380,000 hl. 
rozs, 321,200 hl. árpa, 3.050,000 hl. zab, 34,769 
hl. bor, 34,684 hl. gyümölcsbor. 

Loir-et-Cher, franc, département, (i890) 278,193 
lak. 1897-iki termés: 813,750 hl. búza, 174,630 
lü. rozs, 156,360 hl. árpa, 1.279,560 hl. zab,199,082 
lil. bor, 9897 hl. gyümölcsbor. 

Lokkum, 1. Loccum (XI. k.). 
Loman Ábrahám Dirk, hollandi ref. teológus, 

megh. Amsterdamban 1897 ápr. 17. 
Loménie (ejtsd: —meni) Lajos, francia iró, szül. 

St.-Yrieixben (Felső-Vienne) 1815 dec. 3. régi 
nemes családból, megh. Mentoneban 1878 ápr. 2. 
Tanulmányait Avignonban végezte, azután Pa
risba ment, ahol az irodalomra adta magát. 1845. 
a Collége de France-on, 1862. a politechnikumon 
a francia irodalom tanára lett. Mérimée halála 
után 1871. a francia akadémia tagjának válasz
totta. A Revue des Deux Mondesban és a Patrie-

ben megjelent irodalmi tanulmányain kivül mü
vei : Galerié des contemporaines (Paris 1840— 
1847, 10 köt., Un homme de rien álnéven); lieau-
marchais et son temps (Paris 1855,2 köt., 4. kiad. 
1880); La comtesse de Rochefort et ses amis 
(1870, 2. kiad. 1879); Les Miraboau (1878, 2 köt., 
folytatta fia L. Károly, 3 - 5 . köt. 1889-91). 

i .óm <u i ii ni (iiiiv.), l. Hüvely gyümölcs (IX. k.) 
és Cikkes becö (IV. k.). 

Lommatzsch, szászországi város, 0895) 2971 
lakossal. 

Lömmel Jenő, német fizikus, megh. München-
bon 1899 jun. 19. 

Lomzsa, 1. orosz-lengyel kormányzóság, (1897) 
585,781 lak. — 2. L., város, (1897) 26,075 lak. 

Lonchidit (isv.), 1. Markazit (XII. k.). 
London (XI. k.). Az 1897-iki becslés szerint a 

város belső körének lakosszáma 4,463.169, a 
külső köré 1,828.508, az egészé pedig 6,201.077 
volt. Miután a város külső részei is lassanként a 
Couiity Oouncil közigazgatásába vonatnak be, 
ezek is nyernek szépségben; ugyanitt a parkokat 
is szaporítják és jelenleg a Hyde-, Regent's-, 
(; reen- és St. James-parkot nem számítva, a par
kok 3684 acronyi területet foglalnak el és fentar-
tásuk 100,932 sterling fontba kerül. 1898-ban a 
város közigazgatásáról új törvényt hoztak s 
a város egyes kerületeit még nagyobb autonó
miával ruházták fel. Újabb nagyobbszeríi épü
letei: a Vietoria-Embankment-en az 1894-ben 
megnyitott New-Seotland-Yard rendőrállomás; 
ugyanott a Cecil-szálló, nagyságra nézve földünk 
második hőtele; a Spring-Gardensben a County-
Offlces épülőben levő új palotája (35 millió 
forintra előirányozva); az 1894-ben megnyitott 
Tower-híd és a nemzeti képcsarnok (National 
Portrait Gallery). 1896. leplezték le a Royal Ex
change előcsarnokában Victoria királynő már
ványszobrát. 1897. adták át a Temze alatt ásott 
új I ilackwell-alagutat a forgalomnak (Ostendben); 
1898. pedig 25 km. hosszú földalatti villamos 
vasutat nyitottak, mely a Temze alatt Mansion 
House-ig vezet. Áruforgalmában a behozatal foly
tonos emelkedést mutat és újabban a brit áruk 
kivitelében is mutatkozik, bár csekély, emelke
dés. 1897. a behozott áruk értéke 151.209,683 
sterling font volt, az utóbbi 10 év átlagos beho
zatalának értékét 6'5 millióval haladta meg. A 
behozatalban az első helyet foglalják el az élelmi 
cikkek és az egésznek Vg-ánál többet tesznek ki. 
Némely élvezeti cikkel, amint látszik, L. látja el 
egész Angliát; igy a teával, amiből 1897-ben 
10'36 millió értékben hoztak be, az összes angol 
behozatal 99°/o-át. A teán kivül L. még a követ
kező áruk piaca (az áru melletti első szám az 
1897-iki behozatal értókét mondja meg sterling 
fontokban, a második szám pedig azt, hogy a 
L.-ba behozott árumennyiség az egész brit be
hozatal hány °/o-át teszi) : kávé (3"5 millió 
97%), kakaó (0-86 millió 93%), kakaó-készítmé
nyek (0-34 millió 57%), rizs (11 millió 52%), 
szarvasmarha (3'74 millió 33%), juhok (0'44 mil
lió 48»/o), friss ürühús (3-24 millió 67%), sajt 
(2-26 millió 38%), rum (024 millió 75%). Ercek 
közül csak ezüstérceket hoznak be nagyobb meny-
nyiségben (0'41 millió 29%), fémek közül pedig 
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cinnt (1-53 millió 9-4%). Az ipari nyers anyagok 
közt az első helyet a gyapjú (18'67 millió 76%) 
foglalja el; ezen áruban a L.-i piacnak a helyzete 
épp oly domináló, mint a pamutra nézve Liver
pool. Pontosabb behozatali cikkek még: gyapju-
(2-18 millió 19°/0) ésselyemáruk (2\3 millió 14%), 
továbbá fűrészelt fa (4-02 millió 24%), bőr (4-62 
millió 60%), a gummi, lakk és guttapereha, mely 
utóbbi áruk csaknem kizárólag L.-on át jutnak 
Angliába. A kivitt brit áruk értéke 1897. kitett 
49.851,251 sterling fontot és az utóbbi 10 évi át
lagot 2'3 millió fonttal multa felül. A nagyobb 
összeggel szereplő áruk: pamutkelmók (5'03 millió 
11%), vas, acél és a belőlük készített áruk (4'12 
millió 17%), ruházati iparcikkek 3"11 millió 62%) 
és gépek (2'69 millió 16%). A város kereskedelmi 
flottája 1897-ben 2735 hajó (1.622,720 t.), köztük 
1617 gőzös (1.355,785 t.). A nemzetközi forgalom
ban érkezett 10,939 hajó (9.110,9251.) és távozott 
8166 (6.686,734 t.). A parti forgalomban érkezett 
44,197 hajó (6.906,455 t) . L.-t 1899 dec. 4. óta di
rekt táviródrót köti össze Budapesttel. V. ö. Booth, 
Life and labour ofthe people in L. (9 köt. 1892— 
1897); Welch, Modern history of the cityofL. 
(1896); Homme, L. in thereign of Victoria (1898); 
Bound I. H., Commune of L. (London 1899). 

Long Walter H., angol államférfiú, szül. 1854. 
Harrowban nevelték s Oxfordban végezte tanul
mányait ; 1880. Wiltshire egyik kerületében kon
zervatív programmal képviselőnek választották. 
1886—92-ig a helyi közigazgatási minisztérium 
titkára volt s 1895 jul. Salisbury lord kabinetjé
ben a földmívelésíigyi tárcát kapta. o. J. 

Longford Castle, Radnor gróf kastélya Wilt-
shireben (Anglia), Salisburytől 5 km.-nyire, 1561. 
épült, hires képtárral (Holbein, van Dyek, Rubens 
müveivel). 

Longships Rock, 1. Landsend (XI. k.). 
Longum Pratum. Magyarország középkori 

földrajzában a m. Hosszúmezö Máraraarosban. 
Lónyay, 1. Elemér gróf, L. Gábor (XI. k.) uno

kája, cs. és kir. kamarás, a főrendiház tagja, 
szül. Bodrog-Olasziban (Zemplén) 1863 aug. 23. 
Miután a sárospataki ref. főiskolán elvégezte kö
zépiskolai és jogi tanulmányait, 1886- -87. a közös 
külügyminisztérium hivatalnoka volt. 1887—94. 
mint követségi attaehé működött Bakarestben, 
Brüsszelben, Rómában és Pétervárott. 1891 95. 
követségi titkár volt Londonban. 1896. a külügy
minisztérium diplomáciai megbízással Rómába 
küldte. 1896 okt. 29. Gábor bátyjával együtt grófi 
rangot nyert. 

2. L. Gábor gróf, az előbbinek bátyja, cs. és 
kir. kamarás, a főrendiház tagja, szül. Bodrog-
Olasziban (Zemplén) 1861 jun. 5. Középiskolai 
tanulmányait Budapesten végezte, a jogot Graz
ban és Budapesten hallgatta. Mióta visszatért 
nagyobb külföldi körútjáról, saját és öcscse, L. 
Elemér uradalmainak vezetésével foglalkozik. 
1896 okt. 29. grófi rangot nyert. 

3. L. János, 1897 jan. 24. lemondott főrendi
házi tagságáról s megh. Máramaros-Szigeten 
n. a. év ápr. 22. 

4. L. Sándort (XI. k., 649. old.) 1896. főispáni 
állásától saját kérelmére fölmentették s félévvel 
utóbb képviselőnek választották. 

Loofs Frigyes, német evang. teológus, szül. 
Hildesheimben 1858 jun. 19-én. 1882. a lipcsei 
egyetem teológiai karának magántanára, 1886. 
pedig rendkívüli tanára lett. 1887. ugyanebben 
a minőségben Haliéba ment, ahol 1888. rendes 
tanárnak nevezték ki. Művei: Antiquae Britonum 
Scotorumque ecclesiae quales fuerint móres (Lip
cse 1882); Leontinus von Byzanz (u. o. 1887); 
Leltfaden zum Stúdium der Dogmengeschichte 
(Halle 1889, 3. kiad. 1893); Studien über die dem 
Johannes von Uamaskus zugeschriebenen Paral
lelen (u. o. 1892); Predigten (u. o. 1892); Das 
Apostolicum in drei Predigten ausgelegt (u. o. 
1896); Die Auferstehungsberichte und ihr Werk 
(1898); Bustathius von Sebaste (1898). 

Loop (ejtsd: níp) Henrik, amerikai festő, szül. 
Hiilsdaleben (New-York állam) 1831. New-York
ban Gray Henrik Péternek tanítványa volt, majd 
Parisban egy fél évig Couture műtermében dol
gozott, egy évet töltött Rómában, Firenzében és 
Velencében és meglátogatta Európának egyéb, 
művészetileg fontos városait is. Képei egészéé 
egyéni fölfogásnak, néha kissé különösek. Színe
zésük kitűnő. A legsikerültebbek: Undine; Kly-
tia; Az improvizáló nő; Olasz énekes; Lago 
Maggiore; A fehér rózsa; Fantáziák; Aphrodité. 

Lopez Domingue.z, spanyol tábornok, 1. Do 
minguez (V. k.). 

Lopez de Segura Buy, városi plébános Zafrá 
ban (Spanyolország), a modern sakkjáték elmé
letének megalapítója, a XVI. sz. közepén ólt. A 
sakk elméletéről szóló műve 1561. jelent meg 
Alcalában. A játék megkezdésének egyik legal
kalmasabb módját róla Lopez Ruy futójátékának 
vagy a spanyol játszmának nevezték el. 

Lopuszna, 1. Berhometh. 
I^orrt-JIayor (XI. k.). Londonon, Dublinon-

és Yorkon kivül még Liverpool, Manchester és 
Belfast polgármesterei is ezt a címet viselik. Né
hány skót város (Edinburg, Glasgow, Aberdeen, 
Dundeo és Perth) polgármesterének Lord-Pro-
vost a címe. 

Lorenzelli, pápai nuncius, szül. Badiban (Bo
logna mellett) 1853 máj. 11. A papi pályára lé
pett. 1876. pappá szentelték. 1884—89. több kül
földi követségnél alkalmazták, igy Bécsben is 
volt; 1893. internuncius lett a németalföldi ud
varnál ; 1896. Münchenbe helyezték át és egyúttal 
Sardes érsekévé tették; 1899. Parisba nevezték 
ki nuneiusnak. 

Loreto,Peru egyikdepartamentója(XI.k.). 1896 
máj. felkelés ütött ki, melynek vezére, Semina-
rio Rikárd csendőr-ezredes és hivei a tartomány 
függetlonítésére törekedtek. Miután jun. 2-án. 
Moyobamba fővárost hatalmukba kerítették, 
L.-t független köztársaságnak, Seminariót pedig 
annak elnökévé proklamálták, aki azután Iquitost 

I szemelte ki székvárosává. Peru kormánya (Pie-
rola elnök) csak későn fogott hozzá a felkelés el
nyomásához, de végre mégis leverte. M. L. 

Lorient, francia város, (ísoo) 41,894 lak. 
Lorillard (eítsd: íonjár), romok Mexikó déli ré

szében az Usumaeinto folyó mellett. Rockstroh 
fedezte föl 1880. és Menche'nek nevezte el. Mos
tani elnevezésük Charnaytől ered, aki 1881. ku
tatta át. 
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Lorinser Ferenc, német kat. teológus, megh. 
Boroszlóban 1893 nov. 12. 

Lóri papagáj, 1. Lóri (XI. k.). 
Lorkovic (ejtsd: — vics) Balázs, horvát iró és 

jogtudós, szül. Novigrádban (Kailováo mellett) 
1840. Tanult Varasdon, Zágrábban és Grazban, 
hol jogot hallgatott. 1872. a zágrábi jogakadémia 
tanára, 1874 óta egyetemi tanár. 1862. a Nase 
gore list szerkesztője, melyben több elbeszélése 
jelent meg. Megindította Hanéllel s utóbb egye
dül szerkesztette a jogászegyesület közlönyét: 
Mjeseönik. Szakművei: Razgovori o narodnom 
gospodarstvu (1880, Beszélgetés a közgazdászai
ról) ; Zena u kilói i u druztvu (1883, Az asszony a 
házban és a társaságban). MAIIG. 

Loserth János, osztrák történetíró, szül. Ful-
nekben (Morvaország) 1846szept. 1. Előbb aezer-
nowitzi, jelenleg a grazi egyetemen működik 
mint a világtörténet tanára. Művei: Die Krems-
münster Ges(!biohtsquellen (1872); Die Königs-
saaler G. Quellén (1875). Legfontosabb munkái 
Húsz Jánosra és Wieliffere vonatkoznak; Wicliffe-
nek több munkáját ő adta ki először és műveit an
golra is lefordították. Újabb művei: Der Anabap-
tismns in Tirol (1893); Der Communismus der 
máhrischen Brüder(1894); Wyclifs de Antichristo 
(1895): Der St. Pauler Codex (1896); Die Rogis-
tratur Max. II. (1896); Studien zur englischen 
Kirchenpolitik im XIV. Jahrhundert (1897); Die 
Reformation u. die Gegenreformation in d. inner-
österr. Lándern (1898); Der Huldiguugsstreit naoh 
dem Tode des Erzherzogs Kari (1898); Aeten und 
Correspondenzen zur Geschichte der Gegenrefor
mation (1898). M. i.. 

Losonc (XI. k.), újabb iparvállalatai közül meg-
említendők a műtrágya- és tőzeggyár, a L.-vide-
falvai sörfőző és a csurgói gőztéglagyár. Kár
mán József emlékoszlopát a főgimnázium előtti 
ligetben és szülőházán az emléktáblát 1896 máj. 
25-én leplezték le. A Kossuth Lajos-utcában 1899 
jul. 30. leplezték le a Petőfi-emléktáblát .Egy zászló
alj katonaság számára újabb kaszárnya épül. 
1899 őszén fejezték be az artézi kút fúrását, u. a. 
év dec. elkészült a villamos világítás. 

i . iisiiphaii, 1. Lozofán. 
I ,osvon l t o m ! 1. Osztrák császárság. 
Lószemü szilva (nüv.), 1. Szilvafa (XV. k.). 
Losznica, város Podrinje szerb kerületben, kö

zel a Drinához, (i890) 2890 lak., algimnáziummal. 
Tőle 5 km.-re van Koviljacsa látogatott fürdő 
meleg kénesforrással. 

Lot, francia département, (i89«) 240,430 lak. 
1897-ikitermés: 602,000hl. búza, 126,000hl. rozs, 
16,500 hl. árpa, 201,000 hl. zab, 99,082 hl. bor, 
6207 hl. gyümölcsbor. 

r.ot (ang., ejtsd: lat) a. m. sors, rósz. Mint ver
senysport-kifejezés meg nem határozott számot, 
sokaságot jelent. Főleg az egy trainer gondozása 
alatt álló s valamely meetingen résztvevő lovak 
csoportját nevezik igy általánosságban; p. X. 
vagy Y. trainer lotjával (egy bizonyos számú 
lóval) megérkezett Budapestre. 

I,ota Cin: (állat), 1. Menyhal (XII. k.). 
Lotaringia, német közigazgatási kerület, U895) 

524,885 lak., járásai: Metz város (59,794 lak.), 
Metz vidéke (80,272 lak.), Bolchen (40,252 lak.), 

Cháteau-Salins (48,852 lak.). Diedenhofen (89.737 
lak.), Forbach (73,875 lak.), Saarburg (63,777 lak.) 
és Saargemünd (68,326 lak.). 

Lot-et-Garonne, francia département, (1896) 
286,377 lak. 1897-iki termés: 1.063.020 hl. búza, 
125,000 hl. rozs, 210,450 hl. zab, 273,740 hl. bor. 

Loth Elodia, szerb irónő, 1. Mijatovics. 
Loti Pierre, álnév, 1. Viaml (XVI. k.). 
Lotrucha (Loturcha), Magyarország középkori 

vízrajzában a. m. Latorca. 
Lotz Károly 1896 jun. 6. megkapta a Szent-

István-rend kiskeresztjét; a magyar művészek és 
műintézetek 1898 febr. 28. az új iparművészeti 
palotában fényes ünnepélyt rendeztek tiszteletére, 
mely alkalommal átnyújtották neki azt az arany
érmot is, melyet az opera mennyezetének elké
szítésekor (1885) verettek a mester tiszteletére. 
1899 márc. 11. a Pro litteris ot artibus órdomjel-
vónyt kapta. 

Loubet Emil (XI. k.), francia politikus és mi
niszter kabinetjének lemondása után (1892 nov. 
26-án) a Ribot-kabinetben elvállalta a belügymi
niszteri tárcát, de 1893 jan. erről is lemondott és 
ismét elfoglalta helyét a szenátusban. 1894. a 
szenátus pénzügyi és vámügyi bizottságának, 
valamint a republikánus balpártnak elnöke lett. 
Amikor Challemol-Lacour, a szenátus elnöke le
mondott, 1896 jan. 16. L. lépett helyébe. Faure 
Félix halála után a versaillesi nemzetgyűlés 1899 
febr. 18-án 483 szavazattal Méline 279 szavazata 
ellenébon megválasztotta a köztársaság elnöké
nek. L. Franciaország története. 

Loudun (ejtsd.- iitiiöü,tulajdonképon BálleyguieÚ 
Jenő, francia iró, szül. Loudunben (Vienne) 1818 
jul. 8. Eleinte Falloux miniszter magántitkára 
volt, utóbb vasúti biztos lett, de állását 1872. egy 
bonapartista röpirata miatt elvesztette. Kiválóbb 
művei: LAngleterre et rAllemagne en Francé 
(1854, 2. kiad. 1862. Les trois races: les Anglais, 
les Francais, les Allemands címmel); Journal d'mi 
Párisién pendant la róvolution de septembre et de 
la Commune (1872—73, 2 köt.); Les précurseura 
de la Révolution (1875, akadémiai díjat nyert); 
Les dócouvertes de la science sans Dieu (1884); 
Journal de dix ans; souvenirs d'un impérialiste 
(1887—90, 5 köt., Fidtts álnéven). 

Louisiana, É.-amerikai egyesült állam, a meg-
mívelt terület (1895) 3'5 millió acre; a termés : cu
kor (35 millió dollár értékben), pamut (21 millió 
dollár), rizs (3 millió dollár), narancs (1 millió dol
lár), egyéb gyümölcs és zöldség (2 millió dollár), 
kukorica és zab (10 millió dollár). A sótermelés: 
26,000 t. Újabban hasznosítják a kéntelepekot is. 

Loulé, portugál város, (1890) 18,872 lak. 
Louny, 1. Latin (XI. k.). 
Lou the r Hills V. Loictliers (ejtsd: lóther billsíK 

dombcsoport déli Skótországban, a felső Clyde és 
Nith között. Magassága 769 m. Itt vannak a lead-
hillsi és wanloekheadi ólombányák. 

Louvain, belga város, (i896) 41,726 lak. 
Louys Péter, francia iró (1. Franci a irodalom, 

XVII. k. 538. old., 1. hasáb) két műve magyarul 
is megjelent: Aphrodité (1897), Az asszony bo
londja (1899). Mindkettőt Rózsa Géza fordította. 

Lovagjáték vagy harcjáték, 1. Tornajátékok 
(XVI. k.). 
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Lovaglási díj a neve azon összegnek, amelyet 
a versenyszabályok szerint a ló tulajdonosa a 
jockeynek, a lovászfiúnak v. az istállógyereknek 
fizetni köteles azért, mert az a lovat a versenyben 
lovagolta. Ha külön egyezség nincs, az osztrák-
magyar monarkia területén a jockey L.-a egy 
nyert versenyért 120, egy vesztettért 60 korona. 
Ezenkívül ha a professzionátus lovas nem állandó 
tartózkodási helyén lovagol, úti költsége megtérí
tendő s naponként 10 korona élelmezési átalányt 
kap. A lovászfiuk és istállógyerekek L.-a is ugyan
annyi, csakhogy ezen összeg — 20°/0 levonásá
val — azon trainert illeti, akihez őket a szerző
dés köti. A 20%-ot is esetről-esetre a verseny-
pénztárnál kell lefizetni, mely azt gyümölesözőleg 
elhelyezi s a tanulási idő lejártával a joekeyvé 
lett fiúnak kifizeti. A L. lefizetését igazoló nyugta 
nélkül a lovast kimázsálni tilos. 

Lovaglási engedély, bármely állam vagy or
szág irányadó pályaegyesülete részéről szabály
szerűen kiállított okmány, mely az üzleti lovas
nak azon jogot adja, hogy az illető ország vagy 
állam területén fekvő versenypályákon rendezett 
futamokban részt vehet, az egyes versenyistállók
nál kötelezettségeket vállalhat, külön egyezség 
hiányában a megállapított lovaglási dijakat igé
nyelheti s általában mindazon jogokat gyakorol
hatja és előnyöket élvezheti, amelyeket részére 
a versenyszabályok biztosítanak. Az ii/.leti lovas 
azon hét utolsó napjától, amelyen bárhol is elő
ször lovagolt, semmiféle versenyben addig részt 
nem vehet, míg az illető lovasegyesülotek igaz
gatóságától erre engedélyt nem kapott. A L. csakis 
egy folyó versenyévre — még ha időközben ada
tik is ki — érvényes, dec. 31-ig bezárólag, amely
nek elteltével annak kiadása iránt az Írásbeli ké
relem megújítandó. A L.-eket esetről-esetre hiva
talosan közzé kell tenni. Azt a lótulajdonost vagy 
trainert, ki L.-lyel nem bíró üzleti lovast lovagol
tat, magas pénzbirsággal, sőt egyéb büntetésekkel 
is sújtják. Ha a L.-t bármily okból megvonják 
vagy megtagadják, mig ez az intézkedés érvény
ben van, az üzleti lovas még trialt (XVI. k.) sem 
lovagolhat s a mázsálóból, a tribünökről, sőt a 
versenypályák minden más helyéről is ki van 
tiltva. 

Lovas hajdúk, 1. Szabad hajdúk (XV. k.). 
Lovassági tábornok, 1. Táborszernagy (XV. k.). 
Lovas-súly. 1. Jockey-weigM, 
Lovászfiú, 1. Istállógyerek. 
Lovatelli Ersilia, 1. Gaetani (IV. k.). 
Loveling Virginia, flamand írónő, szül. Neveie

ben (Kelet-Flandria) 1886 máj. 17. Húgával L. 
Rozáliával (szül. 183i marc. 19., megh. 1875 
máj. 4.) együtt a következő műveket adta ki: Ge-
diehten (Groningen 1870, 2. kiad. 1877); Novellen 
(Gént 1874); Nieuwe Novellen (u. o. 1876); Poly-
door en Theodoor (1882, 2. kiad. 1886). Egyedül 
írott művei: Fideel en Pidelineken (1888); Het 
hoofd van't huis (18S8); Sophie (1885); Een winter 
in het Zuiderland (188!)); Idionia (1891). 

Lövik Károly, hírlapíró, szül. Budapesten 1874 
márc. 9-én. Középiskoláit u. o. és Eparjesen vé
gezte, majd Budapesten és Kolozsvárott jogot hal-
gatott és 1897. abszolutóriumot kapott. Tizen
kilenc éves korában már hírlapíró lett és tárcá

kat irt a Magyar Hírlapba. Ezenkívül a Hét is 
belső munkatársai közé sorolta s novellái, elbeszé
lései itt ós a Magyar Hírlapban láttak napvilágot. 
Összegyűjtött novellái Kérdések címen jelentek 
meg (Budapest 1890). — Felesége Somló Emma, 
szül. Debrecenben 1877 nov. 20. Az ottani kon
zervatóriumban tanult énekelni, majd Budapes
ten szinésziskolát végzett ós Debrecenbe szerző
dött, ahonnét a miskolci színházhoz jutott. 1897. 
Budapestre, az újonnan keletkezett magyar szín
házhoz szerződött ós annak 1899-ig volt tagja, 
amikor L. feleségül vette. Budapesti működése 
alatt több nagyobb szerepet — egyebek közt 
Haupfcmann Gerhardt Hannele-jét és Halbe Ifjú
ságában Annuskát — kreálta, drámai tehetsége 
mellett az operettben is működvén. Férjhez me
nése óta teljesen visszavonult a színpadtól. Te
hetségét Beöthy Zsolt egy hosszabb essaiban 
méltatta (Budap?sti Hirlap 1897). 

Lovrana, falu Volosca osztrák tengerpartvidéki 
kapitányságban, Abbáziától D-re, a tengerparton, 
0890) 513, mint község 6058 lak., tengeri fürdő
vel, több hotellel, szép parkkal. Enyhe, védett (a 
Monté Maggiore lábánál) éghajlata miatt klima
tikus gyógyhelyként is sokan keresik föl. 

I.IMVJan<ls. őskori építmények Amerikában, 
a Kolumbust megelőző időből; 1. Amerikai régi
ségek. 

ijoviry (ang., ejtsd: laori, magyarosan lóré), 
nyitott vasúti teherkocsi, különösen kőszén szál
lítására, amiért is szénmérték, egy L. kőszén 
10,000 kg. 

Lowthers, 1. Louther Hills. 
Loxoklasz, 1. Ortoklasz (XIII. k.). 
Lozanics Simon, szerb tudós, szül. Belgrád

ban 1847. Berlinben tanult. 1872. a belgrádi fő
iskolán a vegyészet tanára. Pö munkája: Vegy
tan a modern elmélet alapján. A Glasnikban 26; 
a Beriehte der deutschen chem. Gesellschaftban 
21 ; a Tezakbau 2 ; a Srpski arhiv za celokupno 
lekarstvo-ban 1; a Bulletin de la soeiété chimique 
de Parisban 1; a Journal of chemical industry-
ban 1,; a Geoloski analiben 4; a Glasban 2; a 
cseh Casopjsben 2; az Otacbinában 7 müve je
lent meg. ónálló müve 8 van. MAKO. 

Lozére, francia département, (i898) 132,151 lak. 
18i)7-iki torm-s: 62,560 hl. búza, 192,560 hl. 
rozs, 85,810 hl. árpa, 62,500 hl. zab, 8815 hl. bor. 

Lozofán (losophan, trijodkresol), C,,HJ,0HCH3. 
o—oxy—p—toluilsav és nátrium-karbonát vizes 
oldatát jódos-jódkálival bontanak el, a csapadékot 
alkoholból kristályosítják. Színtelen tűket alkot, 
80°/o judot tartalmaz, éter, kloroform vagy zsíros 
olaj jól oldja. Összehúzó és antiszeptikum. Külső
leg i°;'„-os alkoholos oldatát, vagy 1—3°/0-os ké
mes alakjában akut loboknál, ekzemánál, visz
ketés és élösdiok által okozott börbajoknál alkal
mazzák. SCH—B. 

Löbau, 1. Marienwerderben (tsss) 4404 lak. — 
2. Bautzenben (1895) 8736 lak. 

Löbtau, szászországi község, (i89B) 19,106 lak. 
Lőcsei krónika, másként Main Gáspár lőcsei 

polgár krónikája, melyben Hain 1626-tól kezdve 
1680-ig ölelte fel a Szepes vármegyére és Lő
csére vonatkozó eseményeket. Legfontosabb ré
szei a vallásüldözésekről szólnak. A művet Wag-
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ner jezsuita (Analecta Scepusii c. müvében) cson
kán és éppen a legfontosabb részek kihagyásá
val rendezte sajtó alá. M. L. 

Löderburg, falu Magdeburg porosz kerület
ben, a Bode partján, (1895) 4266 lak., barnaszén-
bányával. L. községhez tartozik Néu-Stassfurt 
sóbánya kémiai gyárral. 

Löfíler Ernő Konrád Ábildgaard, dán geo
gráfus, szül. Kopenhágában 1835 febr. 28-án. 
1854—59. a kopenhágai egyetemen természet
tudományokat hallgatott s azután beutazta Euró
pát. 1883. a kopenhágai egyetemen a földrajz 
magántanára, 1888. pedig rendes tanára lett. 
Főbb müvei: Den skandinaviske Halvö (Kopen-
hága 1860); Loerebog i physisk geographi (u. o. 
1864); Quelques réflexions sur les études géogra-
phiques (u. o. 1879); Haandbog i geographien 
(u. o. 1885); Loerebog i geographien (u. o. 1884); 
Ümrids af geographien (I. rész u. o. 1893). 

Lönhart Ferenc, püspök, megh. Gyulafehér
váron 1897 jun. 28. 

Löning, 1. Edgár, német jogtudós, szül. Paris
ban 1843 jun. 14. Tanulmányait a m.-frankfurti 
gimnáziumban s a bonni, heidelbergai és lipcsei 
egyetemen végezte. 1869. a heidelbergai egyete
men magántanárnak habilitáltatta magát. 1870 — 
1872. állami hivatalnok volt Elzászban, 1872. 
rendkívüli tanár Strassburgban, 1877. rendes jogi 
tanár Dorpatbau, 1883. Kostokban, 1886. pedig 
Hallében. Müvei: Die Verwaltung des General-
gouvernements in Elsass (Strassburg 1874); Ge-
schichte desdeutschen Kirchenrechte (u. o. 1878, 
2 köt.); Die Haftung des Staates aus rechtswid-
rigen Handlungen seiner Beamten (Frankfurt 
1879); Die Befreiung des Bauernstandes in 
Deutschland und Livland (Riga 1880); Lehrbuch 
des deutschen Verwaltungsreehts (Lipcse 1884); 
Die Gemeindeverf assung d. Urchristentums (Halló 
1888). Conraddal, Lexisszel és Elsterrel együtt 
szerkesztette a Handwörterbuch d. Staatswissen-
schaften (Jena 1890—94, 6 köt., 2. kiad. 1898 s 
köv.) c. államtudományi lexikont. A Jahrbücher 
für National-Ökonomie u. Statistik társkiadója. 
Bluntschli Allgemeines Staatsrecht és Allgemeine 
Staatslehre c. munkáinak 6. kiadását ő nézte át. 

2. L. Bikárd, német jogtudós, az előbbinek 
öcscse, szül. M.-Frankfurtban 1848 aug. 17. A jo
got Heidelbergában és Berlinben hallgatta. Mi
után végigküzdötte a német-francia háborút és 
1874-ig bírósági hivatalnok volt, 1875. a heidel
bergai egyetemen magántanárnak habilitáltatta 
magát. 1878. u. o. rendkívüli, 1882. pedig a je
nai egyetemen rendes tanárnak nevezték ki. Mű
vei : Quid statuendum sit de eo, qui eondemnatus 
in erimen reeiderit (I. rész, Berlin 1869); Der 
Vertragsbruch im deutschen Recht (Strassburg 
1876); Der Reinigungseid bei Ungeriehtsklagen 
im Mittelalter (Heidelberga 1880); Die Wider-
klage im Reichscivilprocess (Berlin 1881); Grund-
riss zu Vorlesungen über deutsches Strafrecht 
(Frankfurt 1885); Die strafreehtliche Haftung 
des verantwortlichen Redakteurs (Jena 1889); 
Die Hamlet-Tragödie Shakespeares (Stuttgart 
1893); Über ültére Eechts- u. Kultur-Zustande in 
Jena (1898). 

Löntsch, folyó, 1. Klön. 

Lörenthey Imrét a budapesti tudomány-egye
temen a gerinctelen állatok paleontológiájából 
1896 jun. 23. magántanárrá habilitálták. 1899-től 
segédtanár (adjunktus). 

Lőrincfalva, kisközség Heves vármegye tisza
füredi j.-ban, 336 lak., az árviz miatt elpusztult 
Tisza-Halász helyén alakult. Nevét Schlauch Lő
rinc püspök keresztnevéről kapta. 

Lőrincz Gyula újabb műve: A magyar tör
ténet századai (Budapest 1896). 

Lőrinczy György, iró, szül. Nagy-Kállón iSza-
bolcs) 1860 december 26. Elemi és középiskolai 
tanulmányait Rimaszombatban (hol atyja Endre, 
ügyvéd, a gömöri ev. ref. egyházmegye világi 
tanácsbirája lakott), továbbá Eperjesen, Késmár
kon, Sárospatakon, a jogi tanulmányokat pedig 
a budapesti tud. egyetemen végezte. 1883. arima-
szombati takarékpénztár szolgálatába lépett s 
előbb mint könyvvezető, később mint titkár ott 
maradt 1895-ig. Ezen idő alatt szerkesztője volt 
a Gömör-Kishont című hetilapnak is. 1895. a fel
vidéki magyar közművelődési egyesület titká
rává választotta. 1899. Komárom vármegye tan
felügyelőjévé nevezték ki. Mint szerkesztő kér
lelhetetlenül ostorozta a pánszlávizmust és ül
dözte a nemzetiségi agitátorokat. Politikai, tár
sadalmi, közgazdasági, szépirodalmi és gyer
mekirodalmi cikkei részint saját lapjában, részint 
a fővárosi lapokban jelentek meg. 1888. Nefe-
lejts cím alatt adta ki összegyűjtött verseit. 
1895-től fogva szerkeszti a P. M. K. E. évköny
vét és naptárát, dolgozott a Pallas Nagy Lexi
konában, a Magyarország vármegyei és városai 
c. irodalmi vállalat nyitravármegyei kötetében 
megírta Nyitra vármegye közigazgatásának tőig 
ténetót és a megye társadalmi mozgalmainak is-
mertetését.iü's falum címen gyermekolvasóköny
vet, A párkák vitája címen drámai költeményt 
irt; A magam földjén c. novellakötete 1898. je
lent meg. Legújabb műve : A becsület útján (öt 
elbeszélés, Filléres könyvtár, Budapest 1899). 

Lörrach, 1. badeni kerület, U895) 97,618 lak. — 
2. L., város, 0895) 9035 lak. 

Lössnitz, szászországi város, (1895) 5903 lak. 
Lötzen, porosz város, (i895) 5712 lak. 
Lövedék, rendszerint fémből készült test, me

lyet a lőporgázok feszülése a fegyvercsőből kiha
jít. A régibb fegyverek L.-e gömbalakü volt; je
lenleg azonban kizárólagosan hossz (csúcsos) 
L.-eket alkalmaznak. A L. nagysága első sorban 
a csőfurat átmérőjétől fíigg. A lüratátméretet, 
vagyis az űrméretet (kalibert) és a L.-et hossz
mértékben fejezik ki, még pedig a kézi lövöfegy-
vereknél mm.-ben, a lövegeknél pedig cm.-ben. A 
L. hosszát rendesen az űrmérethez való aránya 
által fejezik ki. Kedvező keresztmetszetmegter-
helés elérése végett nehéz fajsúlyú anyagból ké
szítik. A kézi lövőfegyverek L.-eit rendszerint 
kemény ólomból s ritkábban lágy ólomból állítják 
elő. Felcsapódáskor azonban a L. csekély ke
ménysége miatt eltorzul és ezáltal behatolási 
ereje csökken v. egészen elvész. Az újabbkori kézi 
lőfegyverek L.-eit az eltorzulás megakadályozása 
végett fémes burokkal (acél, nikól-acél, nikóh 
réz-nikól stb. palásttal) látják el. Ha a L. ólom-
anyagát a kemény fémburokkal egy testté for-
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rasztják, ugy azt kapcsolt L.-nek nevezik. Ha 
fémburok csúcsát behasítják, ugy a L. a testbe 
való behatolása alkalmával szétnyílik és ezáltal 
aránytalanul nagy sebet okoz. B L.-t dum-dum 
(1. o.) L.-nek nevezik. HaaL. csúcsán (1—l*/j mm. 
széles) ürt hagynak, akkor ugyanazt a hatást érik 
el, mint a dum-dum-L.-kel, ezt a L.-et üres-
hegyü L.-nek nevezik. Vannak apró, többnyire 
golyóalakulag öntött L.-ek, amelyeket a hatás 
fokozása végett nagyobb L.-be töltenek és ez ok
ból töltelék-L.-nek (Füllgeschosse) neveznek. Ily 
L.-et jelenleg kizárólag csak a lövegeknél alkal
maznak. A lövegeknél jelenleg háromféle L.-et 
használnak, ezek: 1. a gránát, hengertojásdad 
alakú, belsejében a robbanó anyag befogadására, 
palaekalaku üreg van; 2. shrapnel (XIV. k.); 
8. a kartács (X. k.). A két előbbi L. szétrobban-
tására gyújtót (ZUnder) használnak, még pedig a 
gránátoknál Ausztria-Magyarországon csappanté 
gyújtót, a shrapnel felrobbantására pedig időzet-
gyujtót. L. Löveg (XII. k.). M. I. 

Löveg (XI. k.j. Az új szerkezetű L.-eknél a lö
vés utáni visszalökés fékezésére nagy súlyt fek
tettek. A visszagördülés megakadályozására: 
hidraulikus, pneumatikus ós rugós fékeket alkal
maztak. Az újabb minták közül: Cail, de Bangó 
és Piffard 1896-iki mintájú 75 mm.-es gyorstüzelő 
ágyuja, Cannet 189G-iki mintájú 75 mm.-es gyors
tüzelő L.-e érték el a legszebb eredményeket. 
Ausztria-Magyarországon Schneider 1895-iki min
tájú 75 mm.-es űrméretű gyorstüzelő ágyújával 
kísérleteztek kielégítő eredmény nyel. A Schneider 
gyorstüzelő L. závárzata két sima lappal biró 
csavarzávárzat, a töltényt egy ütőkészülék gyújtja 
meg. A készülék abban a pillanatban húzódik fel, 
amelyben a závárzat tökéletesen bezáródik. Az 
ágyúcső, eltérőleg az eddigi L.-mintáktól, nem a 
lafetta falaiba, hanem annak tengelyébe van el
helyezve. A lövés utáni visszagördülés megféke
zésére egy hidraulikus dupla fék szolgál, mely
nek két hengere a csőtől jobbra és balra a lafetta-
tengelybe a csővel párhuzamosan van beillesztve. 
A L. többi részei hasonlóak a többi ágyuminták 
megfelelő részeihez. Az utóbbi időben a tábori 
tüzérségnél ismét visszatértek a tarack és a mo
zsár használatára. Angliában, Franciaországban 
és a német birodalomban a tábori ütegekhez osz
tották be a tarackokat. Oroszországban pedig 
tábori mozsár-ütegeket állítottak fel. M. I. 

Lövland Jörgen Gundersen, norvég politikus, 
szül. 1848. Eleinte népiskolai tanító volt, majd a 
80-as évek elején népiskolai igazgató és a norvég 
storthing póttagja. 1885. mint lapszerkesztő le
telepedett Christianssand városban, mely őt az 
1886—88-iki ülésszakra, valamint 1892-tőlfogva 
szakadatlanul parlamenti képviselőjének válasz
totta. A storthingban L. eleinte az egyesült bal
oldal középpártjához tartozott, de később az ultra
radikálisokhoz csatlakozott, kik között erélyes 
unio-ellenes magatartásával csakhamar nagy be
folyásra tett szert. Az ő indítványára a storthing 
1893 márc. 17. egy napirendet fogadott el, mely 
határozottan kijelenti, hogy Norvégia korlátla
nul rendelkezhetik konzuláris ügyeivel s mely 
szerint a norvég birodalmi hatóságok felszólít-
tatnak,hogytekintet nélkül Svédországra, tegyék ' 

meg az előkészítő lépéseket az eddigi konzuláris 
közösség megszüntetésére. B szeparatisztikus tö
rekvései jutalmául L. jól javadalmazott bank
igazgatói állást kapott, a szemináriumi vizsgáló 
bizottság és több kormánybizottság tagja lett, a 
storthing legutóbbi ülésszakaiban pedig az odels-
thing-elnök előkelő tiszteletbeli állását töltötte 
be. 1897-ben mint főszerkesztő a Kristianiában 
megjelenő radikális Dagbladet élére került. 1897 
okt. 30-tól 1898 jan. 29-ig a svéd-norvég unio-
bizottság tagja volt és a Hagerup-féle ügyvivő-
minisztérium visszalépése után 1898 febr. 17. az 
újonnan megalakult intrauzigens Steen-kabinet-
ben a közmunkák minisztere lett. 

Lövőfegyver (XI. k.). Az újabb mintájú L.-ek 
szerkesztésénél főképeu a fegyver kezdhetőségé-
nek egyszerűsítésére és súlyának csökkentésere 
fordították a fő figyelmet. Ausztria-Magyaror
szágban e célból új acélanyagot (tégelyacél) fo
gadtak el a cső gyártására, melyből a csőfalat 
jóval vékonyabbra lehet készíteni, miáltal a 
puska súlya jelentékenyen csökkenthető. 1895-
az új csőanyagból készült és némileg módosított 
karabóly-závárzattal ellátott puskát próbáltak ki, 
amely tökéletesen megfelelt, ugy hogy 1898 óta 
a hadsereg fegyverszükségletét az 1895. mintája 
ismétlő puskával fedezik. Az utóbbi években Euró
pának csaknem valamennyi államában önmű
ködő fegyverekkel is tettek komoly kísérleteket. 
Németországban 1897. próbaképen négy gyalog
zászlóaljat szereltek fél Haiiser-féle önműködő 
fegyverekkel, de e kísérletek nem végződtek ki
elégítő eredményűvel. A jelenleg ismeretes ön
működő fegyverek közül nevezetesebbek: a Mann-
licher-féle önműködő fegyver, melynél a hátra
lökés a závárzatot és a csövet hátramozgatja, 
mely alkalommal a mindkettőt összekapcsoló 
emeltyű a határolóhoz ütődvén, a kapcsoló 
emeltyű a závárzatot elereszti, amely ennélfogva 
a hátramozgást egyedül folytatja, mig a cső a 
határoló által rögzíttetik. A závárzat további 
hátramozgása alatt a töltényvonó a kilőtt töl
tényhüvelyt kihúzza és eltávolítja. A závárzat 
hátramozgásának egy rekesztő szab határt, a 
závárzat ezután nyitva marad. A fegyvernek a 
tüzelésre való további előkészítése a billentyűre 
gyakorolt rövid nyomás által érhető el. A nyo
más által a zároló mögött levő tekercsrúgó fel
szabadul és az adogató által felemelt töltényt a 
závárzat becsukása által a töltényűrbe tolja. A 
fegyver elsütése ezután a billentyűre gyakorolt 
újabb nyomás által érhető el. Freddi gróf olasz 
őrnagy önműködő fegyverének szerkezete ha
sonló a Mannlicher-fóle szerkezethez, csakhogy 
a závárzat becsukása nem a billentyű megnyo
mása, hanem a závárzat hátsó végén levő gömbre 
gyakorolt nyomás által érhető el. ADormtts-féle 
önműködő szerkezet a závárzatnak a hátralökés 
által előidézett hátramozgása által. Mannlicher 
1891. mintájú szerkezete pedig a cső mozgása 
által készül el az újabb tüzelésre. Mindezektől lé
nyegesen különbözik Cei Amerigo olasz százados 
önműködő puskája. Cei puskája csövén, a torko
lathoz közel, oldalnyilás van, amelyen át a furat 
egy. a puskacső mellett és vele egyenközüen el
helyezett mellékcsővel közlekedik; ebben hátra-
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előre tolható dugattyú van, mely rúdja által a 
zászlóval kapcsolatos, ugy hogy ezen utóbbi a 
•dugattyuval.egyirányu mozgást végez. A dugattyú 
mögött a mellékcsöben erős tekercsrugó van, 
melynek nyomása a dugattyút és a vele össze
kapcsolt zárolót folyton előrenyomja, a závár
zatot is ez által csukott helyzetben tartja. A fegy
ver elsülése után, miután a lövedék az oldalnyi-
lás mellett elhaladt, a lőporgázok a mellékcsőbe 
hatolva, az ebben levő dugattyút és a vele össze
kapcsolt zárolót hátrafelé taszítják. A hátrataszí
tott zároló a többi önműködő fegyvorekhez ha
sonlókig a kilőtt töltényhüvelyt eltávolítja; a 
zároló hátramozgása által összenyomott csukó-
rugó feszülése a zárolót ós a mellékcső dugattyú
ját" megint előrenyomja, ez alkalommal a tár leg
felső töltényét a töltényűrbe bevezeti és a závár
zatot becsukja. Cei felkapcsolható tárt alkalmaz, 
amelyben ötven darab töltény két függélyes sor
ton egymás mellett fekszik. Az elcsattantó ké
szülék azonos az 1890. mintájú ismétlőpuska el-
csattantó készülékével Említésre méltók még a 
Schlegenmilch és Preddi-féle önműködő szerke
zetek, melyeknél a závárzat működését egy kézi 
fogás indítja meg. 

Irodalom. Instrnction über die Einrichtnng und Verwen-
-dunq; (les Repetier-Stutzens M. 95; Mitteünngen über Cre-
genstfínde des Artillerie- und Geniewesens; Bchiessin-
struction fiir die teelinischen Trappén, 1897; Wille, Selbst-
^spanner: Szabó Lajos, Újítások fegyverzetünkben; Müller 
Hugó. Az önműködő kézi lőfegyverekről. M. i. 

Lövő uborka tnSv.), 1. Magvarugó (XI. k.). 
Lővy Móric, 1. Loewij (XI. k.). 
Löw t. Immánuel újabb művei: Az ezredév 

•(nyolc beszéd, Szeged 1896); Március tizenötö
dike (két prédikáció, u. o. 1898). 

2. L. Sámuel, a balneologiai egyesület főtit
kára, 1898 aug. 27. megkapta a Ferenc-József-
rend lovagkeresztjót. 

3. L. Tóbiás, főügyószhelyettes, L.Lipót (XI. k.) 
fia. szül. Nagy-Kanizsán 1844 jun. 5., megh. Buda
pesten 1880 jun. 7. A gimnáziumot Szegeden, az 
egyetemet Budapesten és Bécsben végezte. Már 
jogász-éveiben mint hírlapíró működött és több 
hírlapnak belső munkatársa volt; ugyancsak mint 
egyetemi hallgató több jogi munkát fordított (Mohi 
enciklopédiája, Mackeldey római joga). Mint fiatal 
jogtudományi doktor az igazságügyi miniszté
riumba lépett, hol a kodifikácionál is bizottság tag ja 
lett, az első magyar jogászgy ülésen (1870) a polgári 
házasságra vonatkozó kérdésben előadó volt.1872. 
az ügyészségek szervezésekor főügyészi helyet
tessé neveztetett ki, mely állásában mint krimi-
nalista és kiváló szónok egyaránt sikereket ért 
el. 1874. & Magyar Igazságügy c. folyóiratot ala
pította, melyet haláláig szerkesztett (I—XIII. k.). 
Ezen szaklapban jelentek meg jogi dolgozatai, 
amelyekkel különösen a büntetőtörvény megalko
tásával kapcsolatos irodalmi küzdelemben élénk 
részt vett. A büntető törvénykönyvre vonatkozik 
utolsó nagy munkája is, midőn az igazságügymi
niszter megbízásából a kódex teljes anyaggyüjte-
ményét adta ki (1880.). 

Löwe, 1. Evald Károly, német jogtudós, megh. 
Lipcsében 1896 jan. 1. 

2. L. Izidor, német iparos, szül. Heiligenstadt-
ban 1848 nov. 24-én. 1887. megkezdte a fegyver

es fegyvertölténygyártást s különösen a kis kali
berű fegyverek és a füstnélküli lőszer készítését 
s Martinikenfeldbon Berlin mellett nagy gyárat 
alapított e célra. Ezt később egyesítette a Mauser-
féle fegyvergyárral Oberndorfban, amely gyár a 
német hadseregnek több fegyvermodellt szolgál
tatott (a 71. és 71/84-es s részben a 88-as modell) 
s megalapította a köln-rottweili lőporgyárakkaí 
egyesülten a nagy fejlődési fokot elért német fém-
tölténygyárat Karlsruhóban. 1891 óta a gyár te
vékenységét az elektromosság terére is kiter
jesztette. 

3. L. Lajos, német nagyiparos, szül. Hoiligen-
stadtban 1837 nov. 27., megh. Berlinben 1886 
szept.ll. Berlinben fegyvergyárat alapított, mely 
leginkább a porosz és orosz hadsereg számára 
dolgozott és halála után mint részvénytársaság 
végzi a megbízásokat. L. 1877—86. a német bi
rodalmi gyűlés tagja volt és a haladópárttal sza
vazott. A L.-cég a magyar fegyvergyár történe
tével is összeforrt. M. L. 

Löwenberg, porosz város, 0895) 5010 lak. 
Luang-Prabang, azelőtt sziámi, most francia 

területen fekvő város a Me-Kong bal partján, ahol 
a Nam-Kan torkollik belé, 350 m.-nyi magasban, 
mintegy 12,000 lak. A középső Me-Kong menten 
a legélénkebb forgalmú város. 

Lublin, orosz-lengyel kormányzóság, 0897) 
1.159,463 lak. — 7j.,«aVo.s,ugyanakkor 50,152 lak. 

Luby Sándor újabb müve: Vergődés (költe
mények, Budapest 1899). 

Luca napja, nov. 13., a magyar néphit neve
zetes napja. L.-tói kezdve 12 napig megfigyelik az, 
időjárást; amilyen az első na]), olyan lesz a jövő 
óv első hónapjában s igy tovább (Luca kalendá
riuma). E napon egy kis széket kezdenek faragni 
s mindennap csinálnak valamit rajta, de ugy,hogy 
csak karácson böjtjére (estéjere) készüljön el; ha 
készítője a templomba viszi és az éjféli misén 
ráül v. rááll, megismeri a boszorkányokat, mert 
ezek az oltárnak hátat fordítanak. L. még Luca 
és Luca-széke (XI. k.). 

l i u c a r n e (franc, ejtsd: uikárn, a latin lucerna 
a. m. lámpásból), ablaknyílás, amely az épületek 
tetőzetében levő helyiségeket bevilágítja. L. Lám
pás (XI. k.). 

Luccheni (ejtsd; Lukkeni) Lajos, anarkista s 
Erzsébet királynénk gyilkosa, szül. Parisban 
1873. mint L. Lujza olasz nő törvénytelen gyer
meke, aki hogy állapotát eltitkolja, Parisba uta
zott, honnan a csecsemő hátrahagyásával Ame
rikába szökött. A gyermek előbb egy párisi kor
házban, aztán a parmai lelencházban és végre 
Parma közelében, a Nicasi pór-esaládnál nevelke
dett. Felserdülvén, vasúti munkásnak állott be ; 
1891 óta pedig Svájcban építészeti munkával 
foglalkozott. Zürichből ellátogatott Bécsbe és 
1894. Budapestre, ahonnan azonban Fiúmén és 
Trieszten át eltoloncolták. 1893. utólag mint 
katonaszökevényt besorozták s 1896. az eritraai 
gyarmatba küldték. Elbocsáttatása után Nápoly
ban és Palermóban inaskodott, majd visszatért 
Svájcba. Ekkor már az anarkizmus elveit val
lotta, aminek Lausanneban való tartózkodása 
alatt nyíltan jelét is adta. 1898 aug. Lausannel 
ban fürész-reszelőt vásárolt, azzal a határozott 
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szándékkal, hogy Henrik orléansi herceget meg
öli, mely célból Genfbe utazott. A herceg azon
ban már elutazott volt s igy L. az éppen Genf
ből Territetbe a gőzössel visszatérni készülő 
királynénkat szemelte ki áldozatának, akit (1898 
szept. 10-én 1 óra 30 perckor) a Beaurivage szál
loda s a tó közötti téren orozva megtámadott és 
halálosan megsebesített. A gyilkosság után futás
nak eredt, de a Rue des Alpesban elfogták. 1898 
nov. 10-én a genfi esküdtszék szándékos gyil
kosság miatt (Svájcban a halálbüntetés el lévén 
törülve) élethossziglani fegyházi fogságra Ítélte. 
Voltak-e bűntársai ? az a vizsgálat folyamán ha
tározottan ki nem derült. M. L. 

Luce Simon, francia történetire, megh. Paris
ban 1892 dec. 14. 

Luchaire (ejtsd: lttser) Akilles, francia törté
netíró és nyelvész, szül. Parisban 1846 oki 24. 
Az Ecole normáléban fejezte be tanulmányait és 
előbb Bordeauxban, 1885. pedig a párisi egyete
men tanár. Művei: De lingua aquitaniea (1877); 
Notiee sur les origines de la maison d'Albret 
(1874); Études sur les idiomes pyrénóens de la 
région francaise (1879); Recueil des toxtes de 
1'ancien dialecte gascon (1881, pályadíjat nyert 
munka); Histoire des institutions monarchiques 
de la Francé sous les premiere Capétiens (2 köt. 
1884); LouisVI leGros (1889); Les communes fran-
caises á l'époque des Capétiens directs (ezzel a mű
vel is elnyerte a nagy díjat 1890); Les Capétiens 
du XII° siécle; Phiüppe le Bel, Phllipp Auguste, 
Louis VIII, Charles VI. Ezeket az életrajzokat 
Zeller közreműködésével irta. Mélanges d'liistoire 
du moyen-áge (1897). M. L. 

Luciani Sebestyén, olasz festő, 1. Piombo (XIV. 
köt.). 

Lucidel, festő, 1. Netichatel. 
Luckau, porosz város, (1895) 4542 lak. 
Luckenwalde, porosz város, (1895) 19,511 lak. 
Luczenbacher Pál, kinevezett főrend, 189G 

febr. 15. Budapest polgármesteréhez 50,000 frt 
adományt küldött a főváros jobb partján állí
tandó árvaleány-intézet számára. 

Ludmann Ottó, pedagógus, szül. Lőcsén 1889. 
Tanult u. o. és Eperjesen. 1860. papjelölt! vizsgát 
tett. Az 1860—61. iskolai évet mint nevelő Eper
jesen töltvén, okt. 1-től mint póttanár a görög 
nyelvet tanította. 1862 szept.-től 1863 szept.-ig a 
berlini egyetemen folytatta tanulmányait, klasz-
s/.ika-fllologiát, filozófiát, matematikát és fizikát. 
Hospitált Jenában, Hallóban. Mindhárom helyen 
tanulmányozta a gimnáziumi s nevelőintézeti éle
tet is. 1863. eperjesi rendes gimnáziumi tanárnak 
választották, hol a görög és német nyelvet ós iro
dalmat tanítja. 1869. kollégiumi tápgondnoknak 
választatván, rendezte az alumneum viszonyait. 
Otrokoosi Végh Dániel segítségével rendezte a 
Szirmay-könyvtárt 1887. és azóta három ízben 
újra megválasztatott a kollégium gimnáziumi 
igazgatójává s rendezte a főgimnázium ügyeit. 
Irt a Petermann's geographische Mittheilungen 
Címti szaklapba. HÜRK. 

Ludovika-akadémia (XI. k.). Az 1897. XXIII. 
t.-c. által alapított három évfolyamból álló tan
intézet, amelynek célja, hogy katona-állományú 
tiszteket képezzen ki. A L. első évfolyamába a ' 

honvéd föreáliskolát végzett növendékek v. pedig 
oly ifjak vétetnek fel, akik valamely teljes közép
iskola legfelsőbb osztályát legalább is kielégítő 
eredménynyel elvégezték s a betöltött 17. és túl 
nem haladott 20. életévben vannak. A L. első év
folyamába évenkint 100 növendéket vesznek fel. 
A növendékek évi 800 frt ellátási díjat fizetnek, 
vannak azonban állami ingyenes, félfizetéses és 
alapítványi helyek is. A felvételre való pályá
zatokat évenkint tavaszszal hirdetik ki a hiva
talos lapban. A L.-ban tisztekké kiképzett növen
dékeket elvileg a honvédséghez sorozzák be s 
Ugy védkötelezettségüknek általában, mint a ved
eréről szóló 1889. VI. t.-e. 21. §-ában megszabott 
tényleges szolgálati kötelezettségüknek is a hon
védségnél tesznek eleget. A L.-hól kilépő tisztek 
azonban, akik arra önként jelentkeznek és a kö
zös hadseregben támasztott szolgálati követel
ményeknek is megfelelnek, a honvédség és a kö
zös hadsereg tiszti állomány-viszonyainak mérté
kéhez képest a közös hadseregbe is beoszthatok. 
A négy évfolyamból álló eddigi tisztképző tan
folyama fokozatosan megszűnik. is. i. 

Ludvigh Gyula, a magyar államvasutak elnök-
igazgatója, 1896. a millennium alkalmából meg
kapta a Szt.-István-rend kiskeresztjét. 

Ludvik Endre 1899 jul. 7. megkapta a III. oszt. 
vaskorona-rendet. 

Ludwigsburg.württembergi város, (1895) 19,311 
lakossal. 

Ludwigshafen, bajor város, (isos) 39,799 lak. 
Ludwigslust, mecklenburg - sehwerini város, 

(189A) 6660 lakossal. 
Lueder Károly, német jogtudós, megh. Erlan-

genben 1895 ápr. 25. 
Lueger Károly (XI. k.). Az 1896 ápr. 18. 

községi választásokból győzedelmesen kikerült 
antisemiták L.-t újra megválasztották Bécs fő
polgármesterévé. Most maga a császár lépett 
közbe és rávette L.-t, hogy — egyelőre — az al
polgármesteri állással érje be, mig a főpolgármes
teri állás hű csatlósának, Strobachnak jutott. 
Néhány hónap múlva Strobach lemondott és most 
a kormány sem gördített többé akadályt L. meg
választatása elé. A megígért általános válasz
tani joggal a halványukat vakon követő kis 
embereket valóságban kijátszotta, oly törvény
javaslatot gyártva, melynek segélyével az ellen
zéki német-nemzeti párt s a munkásosztály ki
játszásának árán saját párturalmát a jövőre 
nézve is biztosíthatná. Ezt a javaslatot L., ki idő
közben (1899 húsvét) Rómában a pápánál tisztel
gett, újabb botrányok és erőszak árán a község-
tanácscsal elfogadtatta és a kormány elé terjesz
tette, mely azonban (mostanig) még nem merte 
azt szentesíteni. L. pártja sok és fontos szolgála
tot tett a kormánynak, amennyiben a birodalmi 
tanácsban rendesen a klerikális szláv többséggél 
szavazott, ámbár ha sarokba szorítják, szintén 
németnek vallja magát sa nyelvrendeleteket épp 
ugy szidja, mint a többi ellenzéki német párt. M. L. 

Luerssen Keresztély. 1. Liirssen (XI. k.). 
Lufupa, a Lualaba (XI. k.) mellékfolyója. 
Lugard Frigyes, angol tiszt és Afrika-utazó, 

szül. Georgo erődben (Madrasz) 1858. Miután hosz-
szabb ideig a keletindiai hadseregben szolgált, 
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1889 végén az angol-keletafrikai társulat szolgá
latába állott, 1890. kikntatta a Mombas és Vik-
toria-Nyanza közötti vidéket s ez év dec. bevo
nult Mengóba, Uganda fővárosába azon megbí
zással, hogy mint Jackson utódja ezt a tartományt 
az angol uralomnak alávesse. Dec. 26. csakugyan 
szerződést kötött Mvanga királylyal, ki az ango
lok védhatóságát elismerte. L. azután arra töre
kedett, hogy a protestáns angol pártot a francia 
bittéritök szaván induló katolikus párttal annyira
mennyire egyesítse és egyestilt erővel Ungoro 
mohammedánus hitű királya és népe ellen hadat 
viseljen. 1891. Kabroga királyt ós népét tényleg 
legyőzte. Majd kikutatta a Buddu és az Albert-
Edvárd-Nyanza között elterülő tartományokat, a 
Kuvenszoro-hegység keleti lejtője mentén elha
ladva átkelt annak északi szorosain s 1891 szept. 
6-án az Albert-tó nyugati partján levő Kavalliba 
jutott, hol okt. 5. megpihent. Terve részben az 
volt, hogy Emin pasának ezen a vidéken való 
esetleges német uralom alapítási szándékait meg
hiúsítsa, másrészt pedig, hogy az egyiptomi né
ger hadseregnek itt lézengő maradványait az 
angol zászló számára megnyerje s Ugandába ve
zesse. Több ezer főből álló szudáni család (szám 
szerint 8200) csakugyan követte is öt Ugandába. 
Visszatérő útjában több alkalmas helyen erődöket 
épített és 1891 dec. 31. .Mengóba érkezett vissza, 
ahol a kampalai tábort létesítette. Midőn 1892 
elején Vaganda országban a protestánsok és a 
katolikusok egymás ellen fegyvert fogtak, L. a 
protestáns pártjára állott s 1892 jan. 29. heves 
harc után kiűzte Mvanga királyt és a katolikuso
kat a francia hittérítőkkel együtt Mengóból Buddu 
tartományba. A polgár- és vallási háború lecsen-
desülése után a tartomány békéjének megóvása 
érdekében mindkét pártnak, valamint a moham-
medánoknak is külön-külön lakóhelyet rendelt, 
Mvanga királyt pedig fővárosába való visszaté
résre szólítá fel s ilyformán 1892 máj. a köz
békét mindenütt helyreállttá s ezután 1892 jun. 
16-án Ugandából Angliába tá vozott. ARoyalNiger 
Company megbízásából 1894 aug. 28.—1895. jan. 
25-ig Akasszárból a Niger torkolatánál Borgu 
országba csapatot vezetett, hogy a Dánoméból a 
Közép-Niger mellékére irányuló francia törekvé
seket meghiúsítsa. Nov. ö. sikerült neki Nikidben 
Borgu királyával szerződést kötnie, még mielőtt 
Decoenr francia főtiszt odaérkezett. Müve: The 
rise of sur East-African Empire, or oarly efforts in 
Uganda and Nyassaland (London 1893, 2 köt.), o. j. 

Lugau, szászországi falu, (1895) 6934 lak. 
Luhatschowitz, község Magyar-Bród morva 

kerületi kapitányságban, vasút mellett, (ISÍIO) 1069 
lak. Közelében L. jódíürdővel. V. ö. Küchler, Der 
Kurort L. in Mahren (Bécs 1883). 

Lujza, dán királyné (1. Kereszteli/ 13., N. k.), 
megh. Kopenhágában 1898 szept. 29. 

Lukács, • 1. Autal, főrend, 1898 jun. 9. meg
kapta a II. oszt. vaskorona-rendet. 

2. L. Béla, volt miniszter, 1896. a millennium 
alkalmából megkapta az első osztályú vaskorona-
rendet. Kinevezték az 1900. évi párisi nemzet
közi kiállítás kormánybiztosává. 1899 máj. 16. az 
országgyűlési szabadelvű pártkor egyik alelnö
kévé választották. 

3. L. Györgi/, főispán, néhai L. György (XI. 
k.) államtitkár fia, szül. Nagyváradon 1865 szept. 
10-én. Miután jogi tanulmányait befejezte és a 
budapesti tudományegyetemen jogdoktori címet 
nyert, 1887. belépett a belügyminisztériumba, 
melynek J 895. miniszteri titkára lett. Az állami 
anyakönyvekről szóló törvényjavaslatot és indo
kolását, valamint az erre vonatkozó belügymi
niszteri utasításokat ö dolgozta ki, ugyancsak ö 
tanulmányozta a minisztérium megbízásából a 
külföldi anyakönyvi rendszereket, s ezért a bel
ügyminisztériumban újonnan fölállított anya
könyvi ügyosztály élére került. A szakirodalom 
terén is működött. A többi közt magyarázatot irt 
az állami anyakönyvekről szóló törvényhez és 
kiadta az egyházpolitikai törvények kézikönyvét. 
1896. képviselőnek választották, 1897 márc. 23. 
kineveztek Békés vármegye főispánjává. 

4. L. Ignác, kúriai tanácselnök, 1. Lukács An
tal (XI. k). 

5. L. László, 1895 jan. 15. óta pénzügyminisz
ter. Mint ilyennek csaknem egész működését az 
Ausztriával való gazdasági kiegyezéssel kapcso
latos hosszas alkudozások vették igénybe. Nehéz 
küzdelmek árán sikerült kivívnia, hogy a Badeni-
kormáuynyal folytatott kiegyezési alkudozások 
eredményét — mely ugy politikai, mint közgazda
sági tekintetben Magyarországra nézve nem egy 
nemzeti vívmányt foglalt magában — a Gautsch-, 
Thun-, Clary- és Wittek-kabinetek is magukévá 
tették. A kiegyezési kérdésekben tényleg vezér-
szerepet vitt, e mellett a kényesebb közjogi kér
désekből is kijutott neki (1. Isclili klauzula és 
Magyarország, 203. old.). Kimagasló államférfiúi 
egyénisége a kiegyezési törvényalkotások körül 
különösen abban csúcsosodik ki, hogy minden 
vonalon érvényt szerzett az 1867. alaptörvény
ben lefektetett dualizmus és paritás alepelveinek. 
Különösen kiemelendő e tekintetben az osztrák
magyar bank szabadalmának meghosszabbításá
ról szóló 1899. XXXVII. t.-e., mely a bankszer-
vezotben a magyar befolyásnak az eddiginél sok
kal nagyobb teret biztosít és az u. n. «átutalási 
eljárás»-ról intézkedő 1899. XVII. t.-c, mely az 
osztrák-magyar monárkia egyik államterületéről 
a másik államterületre, illetőleg Bosznia és Her
cegovinába már megadóztatottan átvitt sör. ás
ványolaj és cukor után fizetett adót annak a te
rületnek biztosítja, amelyen azok elfogyasztat-
tak, holott ezt megelőzőleg az ezen fogyasztási 
cikkek után járó adó a termelési területet illet
vén, az a visszás helyzet állott elő, hogy egyik 
állam a másiknak adófizetőjeként szerepelt. L. 
a megkezdett valutarendezési műveletből is ki
vette részét az államjegyekből álló függő adós
ság teljes beváltásáról, az érmeforgalom rende
zéséről és a koronaértékben való számitásnak 
közkötelező behozataláról szóló törvényjavasla
toknak előkészítése és beterjesztése által. Az 
egyenes adók már megkezdett reformjához szük
séges nagy statisztikai anyag összegyűjtése, föl
dolgozása és az egyenes adórendszer irányelvei
nek részletes megállapítása is L. érdemei közé 
tartozik. Nevéhez fűződik a hitelszövetkezetekről, 
a némely kötvények biztosításáról szóló, nemkü
lönben az értékpapír-forgalmi (börze-)adóra és a 
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fogyasztási bélyegilletékek egy részének (hírlap-, 
naptárbólyeg) eltörlésére vonatkozó törvényja
vaslatok megalkotása is. L.-ot az államháztartás 
terén a szigorú takarékosság és az egyensúly 
megszilárdítására irányuló komoly törekvés jel
lemzi, ki e mellett sohasem állott a rideg flská-
lizmus talaján, hanem lépten-nyomon tanújelét 
adta modern és finomult közgazdasági érzékének. 
Mint parlamenti szónok pedig nyugodt, higgadt 
modorával, szakszerű ós okos beszédeivel a leg
hevesebb viták idején is kiválóan megállotta helyét 
s a szeplőtlen jellemű, komoly politikus, tárgyila
gos és igazságos adminisztrátor előtt a törvény
hozás minden pártárnyalata tisztelettel és elis
meréssel hajolt meg. 1896. Eger országgyűlési 
képviselőjévé választotta. Ugyanakkor a v. b. t. 
tanácsosi méltóságot, 1897 okt. 21. az I. oszt. vas-
korona-rendet kapta. A Bánffy-kormánynak 1899 
febr. 26. történt fölmentése alkalmával L., mint 
mondják, a király egyenes kívánsága folytán nem 
vált meg tárcájától és őt ugyanakkor a Lipót-
rend nagykeresztjével tüntették ki. Minisztersége 
alatt több vidéki város díszpolgárává választotta 
s még ma is a rábízott fontos tárcát vezeti. 

6.L. Ödön,vet.egyháziiró,megh. 1896máir. I. 
Lukma, bor és gabona, mint a pap járandó

sága (Baranya). 
Lukojanov, város Nizsnij-Novgorod orosz kor

mányzóságban, (1888) 1913 lak. L. kerülete arról 
nevezetes, hogy a parasztok falunkint ugyanazt 
a házi ipart folytatják. Így p. 26 faluban csak fa-
háncsból való szőnyeget készítenek, 6 faluban 
kocsikereket, 4-ben szánkót, másokban kötelet stb. 

Lukulián (ásv.), fekete színű márvány. 
Lulu herceg, 1. Napóleon (4., XII. k.). 
Luminais Evariszt, francia festő, megh. Pa

risban 1896 máj. 16. 
Lumineszcencia(lat). Minden test vörösen kezd 

izzani, ha hőmérsékletét körülbelül 525°-ig emel
jük, a test saját fényt bocsát ki, világit. Némely 
test azonban már közönséges hőmérsékletnél is 
fényt bocsát ki, világít. Ezt a jelenséget B. Wiede-
mann (1888) L.-nak nevezte. Ba a test előzetes 
megvilágítás által válik maga is világítóvá, f'oto-
i.-val van dolgunk; ha csak addig világít, inig a 
külső megvilágítás tart, tiuoreszkálás (VII. k.), ha 
ji btilső megvilágítás megszűntével is világít, fosz-
foreszkálásnak (VIII. k.) nevezzük a jelenséget. 
Sok test világítóvá válik, ha hőmérsékletét emel
jük, de jóval a vörösizzási hőmérsékleten alul ma
rad (termo-L.). Ilyen a gyémánt, folypát stb. 
Más testek mekanikus behatás alatt válnak világí
tóvá. Cukrot törve, az sötétben világít. Kálium 
és nátrium friss törőfelületen világítanak (krisz-
tallo-L.). Némely gáz a rajta átmenő elektromos 
kisülés után is világít még egy időig (elektro-L.). 
öeissler tapasztalta először vízmentes kénsav
gőzön. Kémiai változások is előidézhetnek L.-t. 
Rothadt fának a világítása ezen jelenségcso
portba tartozik. Végre előidézhetnek L.-t katód-
augarak is. TANGL. 

Lundberg János Tivadar, svéd szobrász, szül. 
1852 jun. 21. Tanulmányait a stockholmi művé
szeti akadémián, 1882—84. a párisi Ecole des 
beaux-arts-on és 1884—88. Rómában végezte. 
Egészséges realizmus és jó jellemzés teszi becsessé 

műveit, melyeknek formái azonban néha kissé 
merevek. Leghíresebb munkája a Gyámgyerme
kek e. bronzcsoport (stockholmi nemzeti múzeum). 
Az újonnan restaurált upsalai dóm számára szob
rokat készített. 

Lungcsau.az idegen kereskedés számáranyitva 
levő khinai kikötő Kuangszi tartományban, a 
Nanho v. Likiang folyó mellett, 30 km.-re Tonking 
határától, amelylyel való kereskedelme 300,000 
taolt tesz, mig az idegen vámhivatalnál 1893. a 
bevitel 27,000, a kivitel 11,000 tael értékű volt. 

Luosavara, mágnesvas-hegy a svédországi 
Norrbotten lánben, a Kirunavara-hegytől É-ra. 
Igen gazdag 70—73°/o vastartalmú vasércben. 

Luppa Péter, országgyűlési képviselő, szül. Po-
mázon (Pest) 1838 jun. 21. Középiskolai tanulmá
nyait Budapesten, a műegyetemet Bécsben vé
gezte. 1857. Bécsből öt teehnikustársával a Dunán 
csolnakon leevezett a Fekete-tengerre. Beutazta 
Törökországot, Szerbiát, Oláhországot, Erdélyt és 
útjáról részint saját neve, részint Kőhegyi név 
alatt illusztrált cikkeket tett közzé a lapokban. 
1861-től fogva több éven át mint mérnök dolgo
zott. Akkortájt Pest vármegye tiszteletbeli főmér
nöke is lett és ezt a tisztséget a vármegyei mér
nökségek megszüntetéséig folytonosan viselte. 
1863. átvette atyja pomázi birtokát, melyet — 
különösen szöllés/.eti — mintagazdasággá fejlesz
tett. A szentendrei kerület 1875. és 1878. képvi
selőnek választotta. L. a szabadelvű párthoz csat
lakozott, de 1880. kilépett belőle, mert az önálló 
bank és vámterület kérdésében pártjával ellen
kező nézeteket vallott. Az 1884-iki választáson 
kisebbségben maradt, de 1887 óta ismét régi ke
rületét képviseli szabadelvüpárti programmal. 
1895. megkapta a Ferenc-József-rend középke
resztjét. 

Lupul János, osztrák politikus, szül. Czerno-
witzban 1836 szept. 9., ahol földbirtokos. Ifjúsá
gától fogva a bukovinai és egyáltalában az ausz
triai románok érdekeiért szállott sikra. 1864. a 
ezernowitzi községtanács, utóbb a városi tanács 
tagja. 1866. a bukovinai tartománygyülésen a 
nagybirtokosság képviselője és a román párt 
tagja, majd az osztrák képviselőház tagja és 
1892. bukovinai tartományi főnök lett. 1897 óta 
ismét a Reichsrat tagja és 1898 óta egyik al
elnöke. 

Lur, a Szudán-négerekhez tartozó néger törzs, 
a felső Nílusnak az Albert-tótól és a Balir-el-Dse-
beltől Ny-ra fekvő területén. Közeli rokonságban 
vannak a zsilluh törzszsel. Ezekhez hasonlóan ki
ütik alsó metszőfogaikat, drótgyűrükkel készült 
kötényt és vasból való fejdíszt viselnek. Fegyverül 
a nyak körül viselendő tőrt és különös hajítóvasat 
használnak. 

Luri, város Bastia korzikai kerületben, a Corse-
fok félszigetén, (i89i) 1886 lak. Antimonbányái, 
citromtermelése és parafakereskedelme van. L. 
közelében egy középkori torony emelkedik (u. n. 
Seneca tornya). 

Lussonium, római telep, ez idő szerint Kömlőd. 
Lustkandl Vencel, osztrák jogi iró és tanár. 

Jogot végzett, aztán előbb ügyvéd, majd pedig a 
bécsi egyetemen az osztrák közjog és közigazga
tás tanára lett. mely állásában még ma is műkő-
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dik. A 60-as évek elején, az 18G1. birodalmi gyű
lés küszöbén politikai irónak is felcsapott és mint 
Sehmerling hű csatlósa a Vorwirkungs-Theorie-
nak s a merev centralizmusnak kelt védelmére. 
Ellene irta Deák Ferenc Adalékok a magyar köz
joghoz c. hírneves művét (1861), melyben L. ér
velését megdöntötte s az 1848. törvények jog
folytonosságát s Magyarország állami független
ségét bebizonyította. Ez irodalmi kivégzés révén 
lett L. neve hazánkban ismeretessé és még évti
zedek múlva is idézték mint a megbukott centra
lizmus és a Bach-korszak tipikus képviselőjét. 
Maga L. azonban hű maradt elveihez, amint ezt 
újabban az Österreichisches Staatsrechtről irt 
lexikális cikkeivel kimutatta. A gyakorlati poli
tika terén és mint szónok nem igen tűnt fel, ám
bár a hambiirg-altenburgi kerületben már 30 év 
óta az alsó-ausztriai tartománygyülósbe és ismé
telten a birodalmi gyűlésbe is képviselőnek vá
lasztották. Ujabban az antisemiták ellen szólalt 
fel (akik egy ízben a birodalmi gyűlésre szóló vá
lasztásokban meg is buktatták); jelenleg pedig 
kerülete érdekében a Bécs és Pozsony között ter
vezett villamos vasút létrejötte körül fáradozik. 
V. ü. Schwartz J., Österr. Staatsreehtslehrer über 
ungarisches Staatsrecht (Zeitschrift für ungar. 
öffentliches und Privat-Rocht. I. évf. 1895). M. L. 

Luteae (DÖV.), 1. Rózsa (XIV. k. 718. old.). 
Lutfi, nagyvezér és török történetíró. Mint 

gyermek került II. Bajazid udvarába, aki őt ko-
mornikjává tette. Gyorsan emelkedett és 1537. 
már vezér volt, amidőn Szolimán szultán bugát 
adta hozzá nőül. 1539. nagyvezér lett, de már 1541 
tavaszán nyugalomba vonult. Az 1507. évig régibb 
munkákból meriti híreit, ez évtől kezdve pedig a 
saját közvetlen tudomása szerint irta le az esemé
nyeket. Munkájának reánk nézve legfontosabb ré
szei: az 1526. évi hadjárat, Buda elfoglalása és az 
1543. évi hadjárat. Művét alkalmasint 1554. irta. 
Ezt a munkát kiadta újabban Tlmry József, Tö
rök történetírók (2 köt., 1896). M. L. 

Luther Róbert Károly Tivadar, német csilla
gász, szül. Sclrweidnitzban 1822 ápr. 16. Boroszló
ban és Berlinben tanult filozófiát, matematikát és 
asztronomiát.Kezdetben a berlini csillagvizsgálón 
volt alkalmazva, 1851. a düsseldorfi (bilki) obszer
vatórium igazgatójává lett. Számos kis bolygót 
fedezett fel, melyeknek pályáit és efemeridáit is 
kiszámította (v. ö. Astron. Nachrichten, Berliner 
Jahrbuch). — Fia Vilmos (szül. 1860.) szintiül 
csillagász, kezdetben Hamburgban volt a csil
lagvizsgálón, jelenleg atyja mellett adjunktus; 
atyjához hasonlóan leginkább a kis bolygókkal 
foglalkozik. LAKITS. 

Luticek, 1. Veletek. 
Lutteroth Ascan, német festő, szül. Ham

burgban 1842 okt. 5-én. 1861—64. Genfben Cala-
menál,majd 1867-ig Düsseldorfban Achenbachnál 
tájképfestőnek képezte ki magát. Miután három 
éven át Olaszországban, különösen Rómában bő
vítette tanulmányait,1871. letelepedett Berlinben, 
ahonnan 1877. Hamburgba költözött. Nagyszámú 
olasz tájképei közül,' melyek a színezés pompá
jára, a hatásos világításra s a hangulat poezisére 
Achenbach munkáival versenyeznek, a legkivá
lóbbak ; Tavasz az Albani-villában Róma mellett; 

Nyár a R ivierán; Ősz Nápoly mellett; Tél a Cam-
pagnában; Este a Földközi-tenger mellett (berlini 
nemzeti képtár); Római villa (prágai Rudolplű-
num); A Centi-villa Frascati mellett; A genovai 
öböl; Scirocco a Riviérán; Hajnal Bordighera. 
mellett. A lipcsei múzeum számára megfestette 
a Kilima-Ndsaro keleti csúcsának képét. 

Lutti Franciska, olasz költőnő, szül. Campó-
ban (Trient) 1831., megb.Bresciábanl878nov. 6. 
Atyja L. Vince lovag, I. Napóleon gárdájának 
egykori kapitánya volt. Irodalmi nevelését földi
jének, Maffei Endre költőnek köszönheti. Milli 
Gio vaun inával s Fua-Fusinato Erminiával együtt 
Olaszország legkiválóbb költönöibez tartozott. 
Giovanni, Rosa e Stella (1859) és Maria (185S) c. 
költői elbeszélései közfii az első a legjelentéke
nyebb. Novelli e liriche (Firenze 1862) c. gyűjte
ményével nem aratott jelentékeny sikert, annál 
nagyobb hatást keltett azonban Alberto (1867) c. 
stanzákban irott elbeszélése, melynek előszava 
Maffei tollából való. 

Luxemburg, 1. nagyhercegség, (ISSŐ) 217,583 
lak. — 2. L., város, ugyanakkor 19,909 lak. 

Luynes (ejtsd: Vién)Honoré Theodoric Pál Jó-
zsef d'Albert herceg, francia archeológus és nu-
mizmatikus, szül. Parisban 1802 dec. 15., megh. 
Rómában 1867 dec. 14. Sokat utazott, különösen 
Olaszországban, hosszabb ideig élt a Dampierre-
kastólyban is, mindig buzgón pártolta a művésze
teket. 1848. az alkotmányozó és 1849. a törvény
hozó gyűlésnek lett tagja. Az államcsíny idején, 
1851 dec. 2. rövid időre letartóztatták, de később 
a császárság híve lett. Legjelentékenyebb müvei i 
Métaponte (Debacq F. J.-vel együtt, Paris 1833); 
Description de quelques vases peints (1840); Essai 
sur la numismatique des Satrapics (1846,2 köt.); 
Numismatique et inseriptions cypriotes (1852). 
Halála után jelent meg: Voyage d'exploration á 
la Mer Morte, á Petra et sur la rive gauche du 
Jourdain (1871-76, 6 köt.). 

Luz (ojtsd: liiz), város Ha iitcsl'yrénées francia 
départemont Argelés kerületében, (ISÍII) 1507 lak. 
A templáriusok által a XII. sz.-ban épített tem
ploma van ; fürdöintézetének 27'6%-u kénes for
rását Barzunból vezetik oda. Réz-, ezüst- és ólom-
bányái vannak. DK. felé St. Sauveur fürdő. 

Luzern (XI. k.), az ily nevű svájci kanton fő
városának 1898 végén 23,380 lak. volt. 1896. ad
ták át a forgalomnak az új pályaházat. 

Luzsenszky, 1. Luzenszky (XI. k).. 
Luzzatti Lajos, olasz államférfin, 1896 jul. 14. 

a Rudini-féle második, 1897. harmadik kabinet
nek pénzügyminiszterévé neveztetett ki. 1898. 
jun. a Rudiid-kabinettel együtt visszalépett. Még 
ugyanazon óv okt. Parisba küldték, hogy az olasz
francia kereskedelmi szerződésre vonatkozó tár
gyalásokatbefejezze. 1899 febr. a párisi Académie 
des sciences morales et politiques tagjává vá
lasztotta . 

Lübben, porosz város, (1895) 6580 lak. 
Lübeck, német szabad birodalmi és hanza-város, 

(189S) 83,324 lak. Foglalkozásra nézve volt: mező-
és erdőgazdasággal foglalkozó: 9393, iparos: 
32,808, kereskedelem és forgalom szolgálatában 
álló: 23,503,napszámos és házi szolga: 3394, értel
miséghez tartozó: 5924, foglalkozás nélküli: 7793.. 
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A népmozgalom adatai (1897): született 273-1, elhalt 
1621, a házasságkötések száma: 681. Kivándorolt 
63. Az aratás eredménye: 1981 t. rozs, 2054 t. 
búza, 6011. árpa, 97601. burgonya, 57851. zab és 
3910 t. takarmányrépa. A 24 sörfőző (1896—97) 
110,764 hl. sört termelt. Bevételei (1898—99) 4'8, 
kiadásai 4'8 millió márkára rúgtak. — 2. L., vá
ros, (1895) 69,874 lak. Kereskedelmi flottája (i897) 
29 (27 gőzös) tengeri hajóból áll, 11,788 tonna 
tartalommal. A hajóforgalom (1895) 4624 hajó 
968,138 t. tartalommal. A hajóforgalom tehát a 
Yilmos-császár-csatorna megnyitása óta a hajók 
számát illetőleg 1P6, a tonnamennyiséget illető
leg pedig 8'1%-kal csökkent. A behozott áruk ér
teke 1897-ben 2942, a kivitteké pedig- 223-4 millió 
márka volt. 

Lüben, porosz város, (1895) 6052 lak. 
Lüdenscheid, porosz város, (1895) 21,264 lak. 
Lüneburg, 1. hannoveri közigazgatási kerü

ld, (1895) 445,937 lak. — 2. L., város,'imb) 22,309 
lakossal. 

Lünen, porosz város, (1895) 5685 lak. 
Lütgendortmund, falu Arnsberg porosz ke

rületben, Dortmund közelében, (1895) 8837 lak., 
gőzfiirészszel, szénbányával. 

Lüttich, belga város, (1890) 165,404 lak. 
Lüttringhausen, porosz város, (1895) 10,793 

lakossal. 
Lützow Károly, mütörténotiró, megh. Bécs

ben 1897 ápr. 22. 
L-vas, olyan szegletvas, melynek egyik szára 

hosszabb, mint a másik. 
Lyall Edna, álnév, 1. Bayly (II. k.). 
L j c a e n a Fair. (állat, boglárka), a pikkelyes 

szárnynak rendjébe, a nagylepkék csoportjába és 
a nappali lepkék családjába tartozó lepkenem, 
melynek tagjai többnyire kicsinyek, szárnyaik 
élénk kék vagy barna szintiek, hernyói különösen 
a pillangós virágnak termésén és virágjain élnek. 
52 európai faj közül hazánkban mintegy 28 faj 
él,amelyek közül jellemző a L.jolas Fabr., szárny
terjedelme 30—32 mm., hernyója a Coluthea arbo-
rescens termésében él. v. j. 

[ Ma (olasz) a. m. hanem, de; a zenében mint 
összekötő szó, az előadási jelzéseknél játszik gya
kori szerepet, p. allegro ma non troppo a. m. gyor
san, de nem nagyon. 

Ma'an, város Arábia ÉNy-i határán, a Dsebel 
esz-Seira K-i lejtőjén, a Damaszkusból Mekkába 
zarándokolok útján, Damaszkustól 350 és Mekká
tól 1130 km.-nyíre, mintegy 200 családból álló la
kossággal. 

Maanselká, sziklás, 400 m.-nél magasabbra 
ritkán emelkedő hegység Finnországban. A Tana 
jorrásvidékén, az É. sz. 68° 30' alatt kezdődik és 
az orosz Arhangel és a finn Uleáborg tartomá-

t y c e t o l (dimethylpiperazinum tartaricum), 
kellemes savanyu ízü, vizben jól oldódó fehér 
por. Analgetikum és húgyhajtó; a piperazin he
lyett rendelik küszvénynél és reumánál mint 
húgysavoldót. 

Lyck, porosz város, (1895) 11,706 lak. 
Lyka Károly, művészeti iró, szül. Budapesten 

1869 jan. 4. Á gimnázium végzése után Mün
chenbe került Hollósy Simon festőiskolájába,, 
onnan a müncheni képzőművészeti akadémiára. 
Öt évi művészeti tanulmányok után Rómába 
ment, ahol felhagyott a festéssel és műtörténeti 
és esztétikai tanulmányokra adta magát. Ugyan
akkor római levelezője lett a Pesti Naplónak, 
amelynek hasábjain különösen az egyházpolitikai, 
harcok alatt sűrűn megjelentek vatikáni levelei. 
Négy év múlva a Pesti Napló szerkesztőségébe
került, később részt vett a Budapesi Napló meg
alapításában, amelynek ma is munkatársa s ahol 
a képzőművészeti rovatot vezeti. Mükritikai cik
kei az emiitett lapokban, az Athénaeumbau, az-
Új Időkben, a Magyar Iparművészetben, a Hét
ben és több külföldi szakfolyóiratban jelentek 
meg. Irt külpolitikai és társadalmi vezércikkeket 
és szépirodalmi tárcákat is. 

Lyngenfjord, tengeröböl Norvégia ÉNy-i part
ján, Tromsütől É-ra. 2000 m.-nyi magasságig: 
emelkedő havasok veszik körül. Tromsötől az 
öböl D-i végén levő Málén városig gőzhajók jár
nak. 

Lyon, francia város, (1896) 466,767 lak., 1896. 
szentelték föl a Place Bellecouron épült és tor
nyának egyikéből gyönyörű kilátást nyújtó Notre-
Dame de Fourviéret. 1894. állították föl Claude-
Bemard szobrát. 

Lysitliu (methylglyoxalidin), C4H„N;,. Ecet
savas etilóndiamin száraz lepárlásánál nyerik. 
Fehér, erősen vizszívó kristályos tömeg, sajátsá
gos szagú, vizben jól oldódik, 50°/0-os oldatát hasz
nálják. Húgysavoldó, ezért köszvényes bántal-
maknál alkalmazzák. Adagja 2—5'0 gr. ásvány
vízben. SCH— B , 

Lysterfjord, 1. Sognefjord (XV. k.). 

nyok határán D-re húzódik. A 64° alatt DNy-nak 
fordul és Vasa tartományban Christianested kö
zelében ér véget. D-i részében 3 ágra szakad és-
ezáltal Finnországot 5 medencére osztja. Ezek : 
a lapp medence, amelynek vizei a Jeges-tengerbe 
ömlenek, abotteni, amely Uleáborg sVasa nagyobb 
részét foglalja magában, a satákundai, amely a 
Kumo által vizeit a Balti-tengerbe küldi; a tkvas-
tehusi, amelynek vizeit a Kymmene a Finn-öbölbe 
viszi és a saimai, amelynek vizei a Ladoga-tóba 
torkolnak. 

Maass Ernő, német filológus, szül. Kolbergben 
1856 ápr. 12. Tübingában és Greifsvvaldbaii ta-

M. 
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műt. 1880—82. tanulmányutat tett Olasz-, Fran
cia- és Angolországban, 1889. Görögországban. 
1883. Berlinben a klasszika-filológia magán-
Tanára lett, 1886.Greifs\valdba liivták meg rendes 
Tanárnak, 1895. pedig Marburgba. Müvei: De bio-
graphis graeeis (Pbil. Untersuehungen, 3. füzet, 
Berlin 1880); Analecta Bratosthenica (u. a. 6. fü
zet, u. o. 1883); Affreschi scenici di Pompei (Róma 
1S82); Sebolia in Iliadem Townleyana (2. köt., 
Oxford 1886—89); Aratea (Pbil. Unters. 12 füz., 
Berlin 1892); kiadta Aratus költő műveit (u. o. 
1893); Orpheus. Untersuehungen zur griocb., 
röm., altchristl. Jenseitedichtung und Religion 
^München 1895). 

Maasym, ütödrangu álló csillag, a Herkules 
"/.-val jegyzett csillaga; Herscbel szerint naprend
szerünknek e csillag felé irányított mozgása van, 
mely másodpercenkint mintegy 50 km.-nyi sebes
séggel történik. 

.Haltest Aubl. ("öv.), a kutyatejfélék kaucsuk-
Termő fája, 12 fajjal Amerika forró vidékein. 

Mabikéreg (n5v., Golubrina C. Rich.), a kutya-
fafélék génusza, 10 fajjal Amerika forró vidékein. 
A G. reclinata Rich. (Rhamnus elliptikus Ait.) 
Portoriko fája. Kérgét az emésztés zavarai ellen 
rendelik. 

M. A. C, a Magyar Athlctkai Chtb rövidí
tése ; 1. Atlétika (II. k.). 

Macaire (ejtsd: makor) Róbert, Aubry de Mont-
didier gyilkosa, 1. Aubry (3., II. köt.). Köznéven 
ÍÍ. m. gazember. 

Macar ius szentek, 1. Makár (XII. k.). 
Mac Arthur-Forres t - fé le e l járás v. cianid-el-

járás, 1. Arany. 
Macbeth Róbert Vilmos, skót festő, szül. Glas-

gowban 1848. Bdinburgban, majd Londonban ta
nult és csakbamar tagja lett az angol aquarell-
festők társulatának. Festményei, m in t : Phyllis 
a friss szénán; ALinoolnshire-gang; Burgonya-
szüret ; Kákametszés; Árviz a mocsárban; Birka
nyírás stb., finom, előkelő felfogásnak, gyöngéd 
szinezósüek. Újabban főleg rézkarcokat készít és 
ebben a tekintetben Angolország legkitűnőbb mű
vészeinek egyike. 1883 óta a művészeti akadémia 
tagja. 

Maccari (ejtsd: makkari) Cézár, olasz festő, szül. 
Sienában 1840 máj. 9. Eleinte szobrászatot ta
nult a sienai művészeti intézetben, azután Fi
renzében Mnssini festőnek lett tanítványa. 1864. 
egy angol társaság megbízásából lemásolta Pin-
turricchiónak a sienai székesegyházban levő fal
festményeit. Jelenleg a római San Luca-akadé
mia tanára. Nevezetesebb festményei: Rebekka 
és Bleázár a kútnál ; a négy evangélistát ábrá
zoló freskóképek Pieri-Herli márki nyaralójának 
Templomában Quincianóban; Leonardo da Vinci 
lefesti Mona Lisát ; Vittoria Colonna olvassa Mi
chelangelo költeményeit; Sira föláldozza magát 
úrnőjéért, Fabioláért; a római Del Sudario-tem-
plom freskóképei; Triklinium; III. Szilveszter 
pápát megfosztják trónjától; Az első áldozás 
napja Velencében; Ámor megkoszorúzza a há
rom gráciát (Róma, Quirinális palotában levő 
freskókóp). 

MacCar thy , 1. Jusztin, angol politikus, 1896 
febr. lemondott az antiparnellita párt elnökségé

ről. Ftóda Dillon lett. Újabban megjelent tőle: His-
tory of our ovvn times 5-ik kötete (1897), to
vábbá: The Riddle Ring (1896); Life of Leo XIII. 
(1896); A history of our own Times from 1880 to 
the Diamond Jubilee (London 1897); The story 
of Gladstone's life (1898); Modern Fngland before 
the Reform Bili (1898—99, 2 köt.); Reminiseens 
(1899). L. még Home-rulers (IX. k.). 

2. M. Jusztin Huntly, angol író és publicista, 
M. Jusztin (XI. k.) történetire fia, szül. 1860. If
júságában Amerikában élt és később beutazta 
Európa legnagyobb részét. 1884 óta egy Írországi 
választókerületet képvisel a parlamentben. Mint 
író 1883. lépett föl Outline of Irish history címti 
müvével. Bzt követték költői elbeszélései: Sera-
pion (1883); Hafiz in London (1886); Harlequinade 
(! 889); regényei: Doom, an atlantié episode (1887, 
5. kiad. 1889); politikai müve i : Bngland under 
Gladstone (1884, 2. kiad. 1885); Ireland since the 
Union (1887); The case for Home Rule (1887). Na
gyobb történeti műve: The French Revolution 
(2 köt., 1890). Drámai művei közül a The Candi-
date e. arat ta a legnagyobb sikert. Különösen is
mertté tették kitűnő fordításai: Rubaiyat (Omér 
Khaygam persa költő után, 1889. új kiad. 1896); 
The thousand and ono days. Persian tales (1892). 

Mac Cormick Róbert, angol sarkvidéki utazó, 
szül. Runhamben (Norfolk) 1800 jul. 22., megli. 
1890 okt. 2-án. 1823. mint hajóorvosa hadi ten
gerészetbelépett. 1827. Sir Parry Eduárdot mint 
természettudós elkísérte északsarki útjára, több
ször beutazta az északi és a déli Jegestengert és 
1852. mint a Forlorn Hope hajó parancsnoka részt 
vett a Franklin fölkeresésére kiküldött expedíció
ban. Utazásainak leírása a következő címmel je
lent meg : Voyages of discovery in the Arctic and 
Antarctic seas, and round theworld (önéletrajz
zal. London 1884, 2 köt.). 

Mac Donald György, angol költő, szül. Huntly-
bon (Aberdeen grófság) 1824. Teológiai tanulmá
nyait a highburyi lndependent College-en vé
gezte, egy ideig pap is volt, de később Londonba 
ment és egészen az irodalomnak élt. Első műve a 
Within and without (1855) c. drámája volt, me
lyet Poems (1857), Phantastes, a faeric románcé 
(1858), The hiddon lifo, and other poems (1864),. 
The disciple and other poems (1867) c. költői 
müvei és Dávid Elginbrod (tS62); The Portent, 
a story of second sight (1864); Adela Cathcart 
(1864)'; Alee Forbes of Howglen (1865); Annals 
of a quiet neighbourhood (1866); Róbert Falko-
ner (1868); The seabord parish (1868); Wilfrid 
Cumbermede (1872); Malcolm (1874); Marquis 
of Lossie (1877); Michael and the dragon (1875); 
Mary Marston (1881); Castle Warlock (1882); 
The flight of the shadow (1891); The vicar's 
daughtor (1893) e. regényei követtek. Teológiai 
művei : Unspoken sermons (1869) és The miracles 
of our Lord (1870). 

Macé János, francia szenátor, megh. 1894 
dec. 13. 

Macedo (ejtsd: maszédu) Joaquim Manuel de, 
brazíliai költő, szül. San Joao de Itaborahy (Rio • 
Janeiro tartomány) városban 1820 jun. 24. Orvos
nak készült s a rio-janeirói egyetemen tanult, de 
később a hazai történelem tanára lett a Collegio 
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imperial de Pedro II. Intézetben, hol ez idő sze
rint is működik. Drámáját: Cobe (1852) és víg
játékait: Fantasma bianeo (185G) és Luxo e Vai-
dade (1859) kedvezően fogadták. Lirai eposza: A 
.Nebulosa (1857) túlzásba megy át ós Hugó Viktor 
hiperbolikus modorának nyomait viseli magán. 
Legnagyobb sikereit azonban regényeinek kö
szönheti, melyek közt a Moreninha (1844); 0 moco 
louro (1845); Rosa (1854); Vicentina (3. kiad. 
1890) és A carteira de meu tio (2. kiad. 1859) a 
legjobbak. 

Macedónia, római táborhely, X.Szucsák (XV.k.). 
Macc l l um, szokottabban M. Liviae, csar

nokokkal és fabódékkal körülvett piac a régi 
Rómában, az esquilini kapu és Mecénás kertjei 
közelében. A régebben különféle helyeken volt 
piacokat (hús, hal, zöldséges) egyesitették és igy 
valóságos ókori árucsarnokot teremtettek, L. M. 

Mac Farlane S., angol utazó, szül. Glasgow 
mellett 1837 febr. 12-én. 1859. mint misszionárius 
a Csendos-oceán szigeteire ment, 1871-től fogva 
a yorki félszigeten (Ausztráliában), majd a Mur-
ray szigeteken tartózkodott. 1875. Stoneval Új-
Guineába hajózott és a Fly folyótól K-re a Mai
kassa folyót fedezte fel, melyet Baxbrnek neve
tett el; ugyanazon évben még a Fly folyón körül
belül 120 km.-nyire hajózott fölfelé, 1870-ban 
Turnerral, a misszió orvosával a Dundee folyam
hoz ment és ez alkalomnial'Űj-G uinea ÍJ K-i part
jain több missziót szervezett. Műve: The story 
of the Lifu mission (London 1873). LAKITS. 

Mac Gregor János, angol utazó, szili. Grave-
sendben 1825 jan. 24., megh. Boscombeban (Bor-
nemouth mellett) 1892 jul. 1G. Pár lietes korában 
elvesztette szüleit, kik a Biscayai-öbölben pusz
tultak el egy égő hajón, mig őt magát megmen
tették. Tanulmányait Dublinben és Cambridgeben 
végezte. 1849—50. beutazta Európát, Egyipto
mot, Palesztinát és erről az útjáról Three days 
in the East (1850) c. művében számolt be. Később 
nagy utazást tett Algériában, Tuniszban, az Egye
sült-Államokban, Kanadában és ezeket az orszá
gokat leirta Our brothers and cousins: a summer 
tour in Canada and the States (1859) 0. munká
jában. Később beutazta Európa tavait és folyóit, 
a Balti-tengert, a francia tengerpartokat, a Jor
dánt és a Nílust, többnyire 4 m. hosszú ós 35 kg. 
nehéz csónakjában és nagyrészt egyedül. Ezekről 
az utazásokról szólnak: A thousand miles in the 
Rob Roy canoe on rivers and lakes in Europe 
(1866); The Rob Roy on the Baltié (1867); The 
voyage alone in the yawl Rob Roy (1867); The 
Rob Roy on the Jordán, Nile etc. (1869). Munkái 
sok kiadást értek, melyeknek jövedelmét jóté
kony célra fordította. 

JHácliicoulis (franc, ejtsd: masikuii), a közép
korban épített vár- és városfalak külső oldalán 
levő védőfolyosók alján (fenekén) hagyott lövő-
rések, melyeken át a falakig előrenyomult ellen
ségre lőni vagy forró vizet stb. önteni lehetett. 
Az újkorban már csakis várak és helységek bel
sejében álló épületek (kaszárnyák, fegyverraktá
rak stb.) erődítésére alkalmazták. 

Machine, La (ejtsd: masin), falu Niévre francia 
dópartement Nevers kerületében, (is9i) 4841 lak., 
kőszónbányával. 

A Pallos nagy Lexikona. XVIII. köt. 

Machio (ejtsd : makió) Flórián báró, osztrák tá
borszernagy, szül. Zárában 1802., megh. Bécs
ben 1895 febr. 8-án. 1821. mint közkatona lépett 
a hadseregbe, melyben 41 évig szolgálván, saját 
emberségéből felvitte a táborszernagyi rangig. 
Részt vett 1848—49. az olaszok elleni küzdelmek
ben, első sorban Velence ostromlásában. 1852. 
Zágrábban lett hadosztály-parancsnok,1857.pedig 
Erdélyben vezénylő tábornok. 1862. nyugalomba 
lépvén, a Lipót-rendet s a bárói rangot kapta. -
Fia Eberhard Károly báró, szül. Nagy-Szeben-
ben 1859 febr. 23., jogot végzett, majd a diplomá
ciai pályára lépett és előbb a konstantinápolyi 
követségnél működött, jelenleg pedig követünk 
Montenegróban. M. r. 

Machlup Adolf, nagyiparos, emberbarát, szül. 
Kismartonban 1833., megh. Budapesten 1895 jan. 
1-én. Tanulmányait Pesten és a bécsi politechni
kumon végezte. 1848. a tanulók forradalmi moz
galmában a barrikád építésében részt vett. Ezután 
testvéröcscsével, M. Edével Machlup H. fiai első 
magyar bőrgyár cég alatt 1867. amonárkiaegyik 
legnagyobb bőrgyárát létesítette. 1868. a Flóra 
első magyar sztearingyertya- és szappangyárat 
állították fel. Nagy utazásokat tett keleten és dé
len ismeretei gyarapítására. Igazgatósági taná
csosa volt a magyar kereskedelmi bank, Lujza 
gőzmalom és magy. gőzhajózási társaságnak. 
Wahrmann Mórhoz őszinte barátság fűzte, kinek 
révén érintkezésbe lépett hazánk jeleseivel. Vég
rendeletében körülbelül 300,000 forintot hagyott 
jótékony célokra, ezek között 200,000 forintot 
egy közhasznú intézmény felállítására, melynél 
a valláskülönbsóget kizárta, rábízván ez elhatá
rozást végrendelete végrehajtóira, Dr. Székely 
Miksa, Rosenfeld Henrik és Dr. Weinmann Fü
löpre. Ezek üdülő botegek menházának felállítá
sára rendelték ez összeget, a vöröskereszt-kór
ház kezelése alá adván azt. A menház Machlup 
Adolf üdülőház elnevezés alatt 1899 aug. 1. nyilt 
meg, egyelőre 24 ágygyal, melyeket egyenlő 
arányban a honvédelmi miniszter, Budapest fő
város, a vöröskereszt-kórház ós a zsidó bitközség 
elnöke rendelhet ki, lábbadozó betegeknek. A 
kórház építése és felszerelése az időközben fel
szaporodott kamatokból fedeztetett, mig a tőke 
érintetlenül fekszik az intézet fentartására. 

Macin (ejtsd: macsin), város és erőd a romániai 
Dobrudsában, Tulcsa kerületben, a Duna K-i ága 
mellett, 15 km.-nyire Brailától K-re, (1889) 3360 
lak. 1761 ápr. 6. itt ütközet volt az oroszok es 
Jusszuf török pasa előcsapatai között, az utóbbiak 
teljes vereségével. 

Mackau (ejtsd.- makó) Anna Frigyes Armand 
báró, francia politikus, szül. 1832 márc. 29., ir 
eredetű családból. Jogi tanulmányainak végezté
vel államügyész lett, 1866. képviselővé válasz
tották, 1876. bonapartista programmal válasz
tották meg, mikor hevesen küzdött a köztársaság 
s nevezetesen Ferry iskolatörvónye ellen. 1883. a 
szövetkezett monárkista pártok vezére lett; nagy 
ügyességgel ós sikerrel vezette az 1885-iki válasz
tásokat. A Boulanger-mozgalomban is volt része, 
hogy a köztársaságra bajt hozzon. TH. GY. 

Mackay (ejtsd: makké), ausztráliai kikötőváros 
Queeusland angol gyarmatban, a D. sz. 21° 10' 
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alatt, (i89i) 3597 lak. M.-böl több vasút visz a közeli 
arany- ós rézbányákhoz és eukorültetvényekhez. 

Mackay, 1. János Henrik, német iró és költő, 
sztil. Greenockban (Skótország) 1864 febr. 6., de 
már két éves korában Németországba került. 
Eleinte könyvkereskedőnek készült, 1884. a tudo
mányok felé fordult. Berlinben, Kiéiben és Lip
csében filozófiát, mű- és irodalomtörténetet tanult. 
1888 óta többnyire Svájcban tartózkodik. Tudo
mányos meggyőződése a Proudhon- és Stirner-féle 
anarkizmus. E nemben irta következő művét: 
Stirner, sein Lében und sein Werk (Berlin 1898). 
Egyéb müvei: Kinder des Hoohlantls (dráma, 
Lipcse 1885); Anna Hermsdorff (szomorújáték, 
Zürich 1886); lm Thüringer Wald (dalok, u. o. 
1886); Dichtungen (u. o. 1886); Fortgang (Gros-
senhain 1888); Das starke Jahr (Zürich 1890); 
Wiedergeburt (Berlin 1896); Anna parata fero! 
(szociális költemény, Zürich 1887); Schatten 
(novellisztikus tanulmányok, u. o. 1887); Moderné 
Stoffe (novella, Grossenhain 1888); Jenseits der 
Wasser (fordítások, Zürich 1889); Sturm (költe
mények, 2. kiad. u. o. 1890); Die Anarchisten 
(u. o. 1891); Die Menschen d. Ehe (Berlin 1892); 
Die letzte Pflicht (u. o. 1893) és Albert Schnells 
Untergang (novellák, u. o. 1895); Der kleine Fin-
ger (1896); Wiedergeburt (versek 1896); Gesam-
melte Dichtungen (1897); Max Stirner (1898). Ki
adta Stirner kisebb munkáit (1898) ós lefordította 
Morris: Chants for soeialists c. művét (1888). 

2. M. Sándor, skót hittérítő és .Afrika-utazó, 
szül. Rhynieben (Aberdeen grófság) 1849 okt. 13., 
megh. 1890 febr. 8. Miután mérnöki oklevelet 
szerzett, a német nyelv elsajátítása és a német 
ipar tanulmányozása céljából 1873-ban Berlinbe 
ment, ahol Baur udvari prédikátor arra birta, 
hogy az afrikai hittérítésnek szentelje tevékeny
ségét. Mikor a Chureh Missionary Society ama 
jelentós következtében, melyet Stanley Mteza 
ugandai királynál tett látogatásáról közölt, el
határozta, hogy Ugandában hittérítő-állomást 
alapít, vezetőjéül M.-t szemelték ki. 1876 ápr. hét 
társával Angliából Zanzibárba utazott, de meg
betegedése miatt csak 1878 nov. érkezett Ugan
dába, hol csakhamar mint prédikátor, biblia-for
dító, hajó- és útépítő nagy tevékenységet fejtett 
ki. 1889. Mteza király halála után helyzete rosszra 
fordult. 1887. elhagyta Ugandát és a Victoria-
Nyanza déli partjára ment Mszalalába, onnan pe
dig Uszambiróba, hol a láz áldozata lett. A Chureh 
Missionary Societynek küldött jelentései, melyek
nek egy része a Petermanns Mittheilungen című 
folyóiratban jelent meg, sok becses fölvilágosí
tást aduak Ugandáról. V. ö. Alexander M.. Pioneer 
missionary to Uganda (M. nővére adta ki, London 
1891, németül Lipcse 1891). 

Mackenzie (ejtsd: mokk'nzi) Sándor Campbell, 
angol zeneszerző, szül. Edinburgban 1847 aug. 
22-én. Sondershausenben tanult, majd királyi 
ösztöndíjjal 1862 óta a londoni zeneakadémián; 
1865. tanár Edinburgban s 1886. tiszteletbeli dok
tor; 1888. Macfarren utóda: a londoni Koyal 
Academy of Music igazgatója. Szerzett két operát 
(Colomba, A troubadour), oratóriumot (The rose of 
Sharon), két skót rapszódiát zenekarra (Burns), 
megnyitókat, kamarazenemüveket, dalokat, K—Y. I 

Mac Kinlay (M' Kinlay, ejtsd: mek-k kinii) János, 
ausztráliai utazó, megh. Gawlertownban (Ausz
trália) 1872 dec. 28-án. 1861. egész Ausztráliát 
átutazta. Útleírása: M' Kinlay's Journal of ex-
ploration in the inferior of Australia (Melbourne 
1863). 1866. is nevezetes utazást tett Észak-Ausz
tráliában. 

Mac Kinley Vilmos (XI. k.) északamerikai po
litikust 1896 november 3-án az északamerikai 
Egyesült-Államok elnökének választották. Hiva
talát 1897 márc. 4. foglalta el. A már megrögzött 
szokásnak hódolván, párthi veivel töltötte be az ösz-
szes állami hivatalokat, szintúgy az új kabinetet s 
védvám-politikai elveihez hiven magas vámot ve
tett ki a külföldről boltozott árukra. 1898. sze
rencsés háborút viselt a felkelő kubaiak érdeké
ben Spanyolországgal. A lezajlott háború élesztő 
hatással volt az Unió lakóinak soviniszta érzel
meire és valóságos nagyhatalmi lázba ejté az 
országot. A hódítással karöltve járó áldozatok és 
kellemetlen tapasztalatok már eddig is azt ered
ményezték, hogy nemcsak a demokrata párttól, 
hanem még a köztársasági párt soraiból is oly 
hangok hallatszanak, melyek M.-t az annyi költ
séggel járó hódító politika szellemi atyjának 
mondják, s a Filippi-szigeteken való válságos 
helyzetért felelőssé teszik; M. viszont a népszerűt
len s jellemtelen Alger hadügyminisztert tüntette 
fel bűnbaknak, akit azután el is bocsátott. 1898 
dec. 5. a kongreszszushoz intézett elnöki leiratá
ban kilátásba helyezte a csapatok visszahívását 
Kubáról. Ugyanekkor a Nikaragua-csatorna minél 
előbb való befejezését mondotta szükségesnek. Az 
1899 dec. 5. a kongresszushoz intézett üzenetében 
az elnök ráutal a rendkívül kedvezően alakult 
anyagi helyzetre s a kivitel növekvésére, mely 
1870 óta 5870-kal emelkedett. A külügyi helyze
tet szintén kedvezőnek mondja, de szóval sem 
említi aChamberlain által felajánlott szövetkezést 
Angliával. Felhívja a kongresszus figyelmét a 
szabad versenyt korlátozó kereskedelmi trustokra 
és kijelenti, hogy a központi kormány nem adha
tott elégtételt a Pennsylvaniában megölt osztrák 
és magyar bányamunkásokért. L. még Észak-
amerikai Egyesült-Államok (tört.). M. L. 

Macleod (ejtsd: mekiaud) Henrik, angol közgazda, 
szül. Edinburgban 1821. Kezdetben jogi tanulmá
nyokkal foglalkozván, mint ügyvéd egy pöralkal-
mával behatóan tanulmányozta a hitel elméletét. 
Később bankigazgató lett. Hitelelmélete abban 
foglalható össze, hogy a hitel önálló tőke s a 
készpénzhez hasonló lényeggel bir. Munkái: The 
theory and practice of banking (2 köt., London 
1855—56); The elements of political economy 
(u. o. 1858); The elements of banking (u. o. 1876); 
Theory of the credit (1889—91); Bimetallism 
(1894). 

í l a c r o g l o s s a (állat), 1. Szenderfélék (XV. k.). 
jHacrogjne Link et Ottó (nSv.), 1. Aspidi&íra 

(II. k.). 
J í a c r o p i p e r Mig. (n<>v.), 1. Részegbors. 
iHacrospora , 1. Ma.krospórák (XII. k.). 
iHacros.vplionia Duby (BST.), 1. Dionysia 

(V. k.). 
Mácsa, 1. nagyközség Arad vármegye aradi 

játusábaii, (1891) 3696 lak., posta- és távirdahiva-





A MADÁCH-CSALÁD NEMZEDÉKRENDJE. 

Comes Radon (Radun) 1235 
I 

Myke Madách de Oszlár (n) 1250 Tóbiás 1250 Tamás 1250^ 
^ _ X _ i . i , L_ 
Desk János 1326 Pál, a kőszegi hós Benedek 1326 Zabracha 1326 Bitó Wolkain Fülöp de Poltár i i . J U _L. . ' 

László 13í4 Myke István (Literátus) János Leökös Miklós Pál 1336, neje: Tamás Miklós Péter 1326 Tompos 
| (Eustachius) Geechy János leánya I | 

János 1301 ^ L , Jakab" "írj. Fülöp"' Pfl J^ i 
, -- , István Gergely Ferenc de Zámpor 

Péter 1447. István György N. Zabi Lászlóné Ferenc I 
bussai birtokos (Literátus) <-**. — ; —7^ 

1 ,—^—-̂  Gvorgv Laszlo de Soos 
, ' , , _ J , Miklós 
Orsolya 1437 Pál Péter Ferenc György János 

András, nejei: Mátyás deKelecsény, László, a főispán (?), 
1. Libercsey Eufrozina, neje: Disznósy N. (?) neje: Rátkay Katalin 
2. Libercsey Borbála , ^ s , '- , 

, A János Miklós, neje: uzapa- Péter de Zich János, neje: ozdini 
Kristóf Katalin György 1531, szécsényi várnagy, | nyiti Uza Katalin 1537 Thurich (Ethre) Zsófia 

neje : Kozárdy Orsolya 7— rry TTT"^ I 
Julianna, Libercsey Paine, , ^ % , •*- s 
összes utódaik mint Liber- György 1599, neje: György, neje: Zsigmond 1520 Mátyás 1538 Márton, neje: István, neje: 

cseyek szerepelnek Palásthy Borbála Érsek Borbála Asguthi Ilona Bay Katalin 
, « s , — *• „ , ^ , 

Borbála, Katalin, Miklós 1604, neje: Orsolya János György Krisztina, Borbála, Péter, neje: thémai és András János Gáspár Ignác Kristóf 
Zekeres Lászlóné Zekeres Andrásné Bossányi Zsófia Rimay Györgyné MoyssPéterné fabiánfalvi Sallay Anna 

Gáspár, neje: Bakó Anna György 1620, osztó- Anna, Zsófia, Gáspár, neje: nán-
zik Gáspárral, f 1645 Pető Istvánné Ráday Andrásné dóri Bcne Anna 

Anna, Erzsébet, Pál, nejei: 1. Palojthay , * s , A . — s 
Szelényi Andrásné Szelényi Istvánné Borbála, 2. Tihanyi Erzsébet Anna, Zsófia, János, nejei: 1. zalakai Voxith-

Bene Andrásné Ebeczky Györgyné Horváth N., 2. Liberchey Anna 
Mária, Baross Györgyné , ; -4—s 

Anna Zsuzsanna, Ádám "Nagyszakállú" Péter, János, nejei: Szelényj Erzsébet, 
Gyürky Gáborné Thököly híve később Balassa Adániné 

Zsófia, ócsai Borbála, Magdolna, László (1692—1737), neje: divék-
Balogh Gáspárné Dobay Lászlóné Bory Gáborné újfalusi Újfalussy Zsuzsanna 

Zsuzsanna Zsófia, Anna, Katalin, János, az evang. költő, neje: 
Rothbardné Fodor Lászlóné Darvas Gáborné de Fabrice Euphrosina 

Sándor, neje: 
Russ Anna 

, . : L , 
Karolina, Klementina Johanna, Jozefa, Magdolna, Ludovika, r Anna, János, t 1833, nejei: id. Imre, a költő atyja, neje: 

VargaSándorné (Amália néven apáca) Neumann Ferencné Czarich Balásné Ruzsiczky Jánosné Hofbauer Ferencné Gyürky Istvánné 1. Guszmann Jozefa kesseleökeöi Majthényi Anna 
(Tersztyánszky J. özv.), 
2. Keöfejeö Karolina 

l 
Karolina, Béla f Sándor, nejei: 1. Gyurcsányi 

Somogyi Ferencné Mária, 2. Kovách Bella 

Erzsébet 
Mária, férjei: 1. baráti Anna, baráti Pál Károly (neje: fmre, a leöl/Ő (neje: ér-

Huszár István, 2. mankó- Huszár Sándorné Csernyus Emanuela) keserűi Fráter Erzsébet) 
bükki Balogh Károly | I 

Izabella Sarolta Margit Imre Pál László Manó Aladár Borbála (Anna) Jolán 





M a c s k a g u m i 179 - M a d á c h 

Tállal, postatakarékpénztárral és gőzmalommal. 
A Károlyi grófok parkjában van Damjanich és 
Láhner sírja. — 2. M., nagyközség Pest Pilis-Solt-
Kiskun vármegye váci felső járásában, dsoi) 1572 
lak., mezőgazdasági szövetkezettel. L. Mezőgaz
dasági szövetkezetek (XII. k.). 

Macskagumi, 1. Repkény gubacs. 
Macskagyökönke (növ.),l. Macskagyökér (Xl.k.). 
Macskakő, vár Sopron vármegyében, Medgyes 

és Rákos között, Katzendorf nevil liegyen állott. 
1443 táján épült. 1460 körül cseh rablók ültek 
bele ós a vidéket pusztították. 1464. a magvarok 
megvívták s lerombolták. V. ö. Csánki, Magy. 
tört. földr. (III. 588.). KAR. 

Macskamedve, 1. Medvefélék (XII. k.). 
Macskovics Pál, érseki irodaigazgató, szül. 

Szabadkán 1856. Mint a kalocsai főegyházmegye 
papnövendéke, gimnáziumi tanulmányainak be
fejeztével a bécsi-Pázmány-intézetbe küldetett teo
lógiára. 1879. pappá szenteltetett ós papi pályá
ját mint bikityi káplán kezdette meg. Csakhamar 
érseki könyv- és levéltárnok Kalocsán, 1881. zsi
nati aljegyző, amely hivatalban 1883. vóglogesít-
tetett. Mint Haynald érsek titkárát 1887. tisztelet
beli pápai kamarássá nevezték ki. 1888 óta, amely 
évben teol. doktorrá is avattatott. M. vezeti a kalo
csai érseki irodát, 1893. a kanonoki cimet kapta. 

Macslipattan, 1. Mazulipatam (XII. k.). 
Ma-csu, tibeti neve a Hoang-hónak (IX. k.). 
Madách-ASYífófZ (sztregovai és kiskelecsónyi), 

Nógrád vármegyének egyik legrégibb családja, 
melynek bölcsője azonban nem Nógrád várme

gyében, hanem a szom
széd Zólyomban ringott. 
Törzsökös ösoRadun{(Aő-
fordul mint Árpádkori 
helynév is =- Radvány), 
aki már II. András ki
rály korában szerepel, 
de kivált a tatárjárás 
idején tünteti ki magát. 
A muhi csata után mene
külő IV. Bélát elkíséri 
a tengerpartig, vele ma
rad ós vele is tér vissza. 
Ugyanilyen állhatatosan 
maradnak meg a király 
hűségében Radun comes 

fiai: Tamás (az oklevelekben 1250 körül fordul 
elő), Madách de Oszlár (máskép Oszlány is, 
1250-78), Tóbiás (1250—93) és Miké (1278-93). 
Közülök az első háromnak mindenike alapít csa
ládot, de a legjelesebb mégis a Madáchnak ága, 
melynek neve azontúl következetesen mint csa
ládnév szerepel, egyes tagjai pedig kiváló tettek
kel jeleskednek. A négy testvér, apjokkal egye
temben, IV. Béla királytól 1250. áj adományleve
let kap arra a már akkor is ősi birtokra, mely 
Zólyom vármegyében a Garam vize mentén terül. 
1295. a négy testvér közvetetten utódai megejtik 
a határjárást, melynek adatai megfelelnek a mai 
Garamszeg (akkor Cserény) környékének. A 
többi három testvérnek hol már az első, hol a 
második emberöltő idején magva szakadván, an
nál virágzóbb a M.-ág, első sorban a M. fia Pá! 
révén, aki III. András királynak rettenthetetlen 

A Madách-család címere. 

hive és mint ilyen ismételten szerez harci dicső
séget. 1296. a pártos Osl Iván ellen segít ostro
molni Kőszeg várát, dárdától sebet kap, két évvel 
később pedig mint a zólyomi segédcsapatok egyik 
alvezére hősiesen küzd a gallenheimi csatában a 
Rajna mellett, midőn Albert osztrák herceg és 
III. András ipa győztesen mérkőzik vetélytársá
val, nassaui Adolffal. Mindezen érdemeiért Pál 
1300. adománylevelet kapott a királytól Cserény 
földjére (Zólyom) a Zsolna és Libercse patakok 
közt. Páluak fiai közül az egyik, ugyancsak Pál 
(neje Géczy János leánya) két unokája révén ne
vezetes. Egyik unokája György tudományos kép
zettsége által megérdemli a Literátus mellékne
vet, másik unokája Ferenc már sztregovai és 
kelecséni néven szerepel. Györgynek unokája 
László Hollós Mátyásnak cseh hadjáratában tün
tette ki magát, sőt egy alkalommal fuglyul ejtette 
Podiebrad György fiát Viktorint, akit zsákmány
ként Mátyás kezeibe szolgáltatott. Ebben a fé
nyes hadi tettben, mely a Korvin Mátyás és Po
diebrad között való mérkőzésnek eredményére 
döntő hatással volt, M. Lászlót segítette barátja 
Jánosy Gáspár. A jutalmat is közösen kapják a 
királytól. Mátyás 1470. nekik adja Nógrád vár
megyében Borsos-Berinkét és Szomolyát, Heves 
vármegyében Bánhalmát, Szabolcs vármegyében 
a piricsoi és (apát) kapolcsi birtokokat. Ezen je
lentékeny királyi adományon kívül a család már 
1430 óta bírja a nógrádvármogyei Sztregovát, 
melynek részjószágait 1487. zálogba veszi a Lo-
soncziaktól. M. László tekintélyes volta mellett 
tanúskodik, hogy a történeti hagyomány róla 
mint Nógrádnak 1470. évi főispánjáról emlékezik. 
Tőle ered a családnak sztregovai ága, melynek 
sarjadékairól az alábbiakban ismételten megem
lékezünk, mig a honti ágnak utolsó férfisarja Pál 
a XVII. sz. elején Zsemberen elhalálozván, leá
nyával Máriával (Baros Györgynével) magva 
szakad. 

Annál dúsabban virágzott és annál jelesebb 
sarjakat hajtott a sztregovai ág, amely egyes nő-
tagjai által is nevezetes. így pl. a XVI. sz.-ban 
M. Krisztina első férjétől, Rimay Györgytől 
anyja lett Rimay Jánosnak, a költőnek. Ezen 
Krisztinának fivére Péter több tekintetben figye
lemreméltó alak. A török világ harcaiba merülve 
fogságba kerül, miután az oszmán már megelő
zőleg (1552) lerombolta volt a M.-ok sztregovai 
várkastélyát. M. Péter 1585. szabadult ki a fog
ságból és Erdélyen által koldulva tért vissza szülő
földjére. De a rabságot és ősi birtokának pusztu
lását gyorsan kiheveri és 1597. már újból bo-
szuló kardját forgatja a török ellen. Talán ez a 
háuyatott,válságos élet, a körülményeknek gyors 
váltakozása fejlesztette ki benne a mély vallá
sosságot ós erős meggyőződést. Ő volt az, aki só
gorának, Rimay Jánosnak buzdítására áttért az 
evangélikus vallásra. M. Péter fia Gáspár 1637. 
Nógrád vármegye alispánja és orvosi író, ki mint 
ilyen értekezést ir : De asparagi virtute és ma
gyarra fordítja Matheolus orvosi munkáját. Gás
pár fia III. János Nógrád vármegyének 1652— 
1656. jegyzője, 1659-60. országgyűlési követe, 
1666. alispánja. Mint törvénytudótól tőle szárma
zik az 1659. XLV. t.-c. Gyermekei közül két flu 
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játszik szorepet a kuruckor daliás világában. 
Egyik fia IV. János, 1682. korponai kapitány, 
1687. Hont varmegyének országgyűlési követe, 
kemény katona és tekintélyes törvényhozó. Hadi 
érdemeit a nádorhoz intézett és 1688. keltezett 
magyar levelében maga igy adja elő : «az elmúlt 
etc. Istennek hála, még fiatal koromban Fileken 
laktomban is Török s egyébb ellenséget költeni s 
fogtam, sőt az 1676. esztendőben, midőn a sok 
pogány Filek alá jött vala, nehéz sebbe esvén, s 
azon sebbesen is alkalmas spája Töröknek men
tem végére és akkor a hoszú frigy után, leg első 
Török főnek Fileki kapuban való fel-tételét én 
causáltam. — Azontúl, hogy holmi aprólékos dol
gokról halgassak, első Budák - megszállásakor 
az Érdi harcban Isten segítsége által egynehány 
Ellenségnek végére mentem, aki Hertzegséged 
méltós. személyének, reménylem, akkor is hiré-
vel volt; ugyan azon eőszel, a Török segítséget 
akarván Budára bevinni az szőlők közt, minemű 
derék Tőröket ejtettem el; kezemnél lévő Zászló 
bizonyságom, mely hartzrúl megtérvén, Hertzeg
séged elő találván, meg is szóllítani méltóztatott.)) 
Mint törvényhozótól tőle ered az 1681. XXV. és 
XXVI. t.-cikkek java része. Nála is híresebb 
katona volt testvére «nagyszakállu» M. Péter 
uram (Petrus barbatus) Thököly Imre generálisa, 
aki 1682. elfoglalja Kassát. IV. Jánosnak fia 
II. László 1714. Nógrád vármegye szolgabirája, 
1717—23. pedig alispánja volt. Fia V. János 
mint protestáns költő tótul, mint világi poéta 
magyarul irt verseivel tűnt ki. Tót költeményei 
aTranosciusban és más énekeskönyvekben (Evan-
gelickij funebrál stb.) fordulnak elő, magyar köl
teményei és levelei még kiadatlanok. Fia Sándor 
(szül. 1754.) nagy aquizitor, aki jeles észszel és 
szorgalommal visszaszerezte az erősen megfo
gyatkozott családi vagyonnak régi fényét, egyút
tal pedig visszatért a katolikus vallásra. Nógrád 
vármegyének 1760—96-ig tiszti főügyésze; mint 
kriminalista, kora tudományos színvonalán álló 
jogtudós, mint sokoldalú, olvasott ember a sztro-
govai családi levéltárnak rendezője és a könyv
tárnak megalapítója. Hangyaszorgalmú ember, 
aki egymaga egy kis könyvtárt hagyott hátra 
kéziratban. Két fia közül az egyik VI. János 
Pest vármegye táblabírája, megh. Pesten 1833 
nov. 7., a másik I. Imre, a költő édes atyja, szül. 
Alsó-Sztregován 1781 szept. 18., megh. mint 
cs. kir. kamarás 1834 jan. 3. Nejétől kesseleökeöi 
Majthényi Annától, aki finom műveltségét a ro
kon Marczibányi-házban szerezte, öt gyermeke 
született, köztük/7. Imre az Embertragédiájának 
költője (XI. k.). Egyik leánya Mária elébb barátin 
ifj. Huszár József nógrádvármegyei alispánnak, 
majd Balogh Károly honvédezredesnek volt neje, 
kivel együtt az oláh rablók Lúgos közelében 
agyonverték. Imrének öcscse Pál, kiváló tehet
ségű, de gyönge testalkatú ifjú, 19 éves korában 
már ügyvéd, 21 éves korában Nógrád vármegye 
alispánja. 1849., midőn a megfélemlett várme
gye a reakciónak meghódolt, ott hagyta hivata
lát és Kossuthhoz sietett Debrecenbe, hogy szol
gálatait a nemzeti kormánynak felajánlja. Egy 
ízben mint futártiszt meghűlt, tüdőgyuladásba 
esett és hazament meghalni. Érdekes naplótöre

dékek és több elbeszélés maradt utána, &z utób
biak a negyvenes években dívott romantikus stí
lusban irva. —Imrének, a nagy költőnek fia Ala
dár (IX. k). Újabban megjelent tőle: BomloŰ 
Magyarország (Budapest 1898). — A M.-ok csa
ládfáját a mellékleten közöljük. 

Irodalom. A M.-család történetének fö forrása a gazdag 
családi levéltár, mely Alsó-Sztregován az újabb kastély, 
ban M. Aladár tulajdonában található. írott, azaz nyomta
tott források közül említendők : Nagy Iván, Magyarország 
családai; Mocsáry Antal, Nógrád vármegye Esmértetése, 
I. 88—91. old.; Lehóczky. Stemmatographia, II., 230: Vi -: 
prémi, Biographia Medic, 220. old. és Horányi, Mem. 
Hungar., II.; Kálnay Nándor, Csesztve község története 
és leírása, Budapest 1881; Palágyi Menyhért, M. Imre élete 
és költészete, u. o. 1900, számos helyen, de kivált a 21—39, 
old. (M. Imre ősei) M. Imre. Az ember tragédiája (jegyze
tekkel és magyarázatokkal kiadta Alexander Bernát, u. o. 
1900). LATKÓCZY. 

Madagaszkár (XI. k.). 1896 jan. 18. Laroche 
francia kormányzó a hovák királynőjét arra 
birta, hogy M.-nak mint gyarmatnak Francia
országhoz való csatolását elismerje.ámbárforina-
szerüen most sem mondott le trónjáról. Iíz az 
utolsó lépés csak aug. 6. történt, a Méline-kabi-
net alatt, midőn a szerződés miatt felingerült 
hovák fegyvert fogtak s a királynő férje s roko
nai vezetése alatt a franciákat megtámadták. 
Gallieni tábornok erre leverte a felkelőket, a 
királyt Algériába vitte (ahol nemsokára meg
halt), a többi vezért agyonlövette, Ranavolo ki
rálynét pedig arra kónyszeritette, hogy trónjá
ról lemondjon, mire a Róunion-szigetre,1899 felír, 
pedig Algériába küldte (száműzetésbe). 1898. új
ból felkelésre került a dolog, de Gallieni ezt is 
leverte, s azután a három évi küzdelem befe
jeztével visszatért Franciaországba, ahol «M. pa-
cifikátorát» ünnepélyesen fogadták. 1898 nov. az 
angol kormány panaszt emelt Parisban, hogy az 
indiai-brit s angol kereskedők a M. partjain űzött 
kereskedésükben a súlyos adók által megkáio-
sultak és neheztelte a kormányzó azon rendele
tét, melynek értelmében csakis azok a hajók foly
tathatnak M. partjain kereskedést, amelyek a 
francia lobogót kitűzik. Delcassé francia külügy
miniszter nov. 20. közzétett válaszában az utóbbi 
rendeletet visszavonta, de az angol hajók meg
adóztatását továbbra is érvényben hagyta. 

Irodalom. Martinean, M., Paris 1894; Humbert, M., 2 lóit.. 
u. o. 1895; Brnnet. La Francé a M. 1815—95. u. o. 1895; 
Colin és Suau, M. et la mission catholique, u. o. 1895; 
Piolet, M., u. o. 1.895; Maude, Five years in M., London 
1895; Knight, M. in war-time, n. o* 1896; Hanotaux mi
niszter, L'affaire de M.. hivatalos, I., Paris 1896; Grandin, 
Les Francais á M., 2 köt., u. o. 1896; Duchésne tábornok, 
I/expédition de M., rapport. n. o. 1896; Hocquard, L'expé-
dition de M., u. o. 1897: Gravier, La cartograpuie de M., 
u. o. 1897; Carol J.. Chez les Hova, u. o. 1898; André E. 
C, De l'esclavage á M., n. o. 1898. M. L. 

Madai, 1. Média (XII. k.). 
Madame Sans Géné, 1. Sans géné (XIV. k.). 
Madarassy Pál főrend 1898 nov. 30-án meg

kapta a v. b. t. tanácsosi méltóságot. 
Madarász, 1. Gyula, ornitologus, újabb műve: 

Magyarország madarai (I. füzet: Varjú-, sárga
rigó-, seregély- és pintyfélék, Budapest 1899; II. 
füzet: Pacsirta-, billegető- és poszátafélék, 1900). 

2. M. József, politikus, 1898 jan. 19. töl
tötte be ötvenedik évfordulóját annak, hogy a sár-
kereszturi kerület első ízben képviselőnek válasz
totta. A ritka évfordulót a kerületben megütnie-
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pelték. Az 1898 — 99. téli képviselőházi obstrukció 
idején a Ház elnökének lemondása után M. mint 
korelnök töltötte be az elnöki széket dee. 18-tól 
máre. 2-ig, általános elismerésben részesülve a 
képviselőház mindegyik pártjától. 

Madárfészekfü (n8v., Neottia L., tokafék Dió
szegiéknél), leyéltelen, sáppadt orchidea, 3 fajjal 
Európában és Ázsiában. Hazánkban a N. nidus 
avis L. terem. Mellékgyökere csomós, madárfé
szekforma. Erdei fák gyökerén él (saprophyta). 

Madárfogás, a dísz-, éneklő és ennivaló ma
darak rendszeres fogása, amelyet már a régi 
rómaiak is űztek s amely a középkorban is elterje-
dett volt; az ujabb időben veszített jelentőségéből, 
egyrészt mert a M. többé nem jövedelmező mes
terség, másrészt, mert újabban a M. rendőri tila
lomnak van alávetve (1. Madárvédelem, XI. k.). 
A M.-nak igen sokféle neme van. Ilyen a M. eny
ves vesszővel: ezek vékony, mintegy láb hosszú 
vesszők, nyúlós, ragadós enyvvel bekenve, egy 
ágra erősítve vagy a földbe dugva s csalétekkel 
ellátva. Csalogató bokrok: lombos faágak, ame
lyek ferdén álló enyves vesszőkkel vannak meg
rakva s egy gyeppel befedett kalitka fölé téve, 
amelyben a csalogató madár van. Pinty-tőr, M. 
valamely him madárral, melynek szárnyait a 
hátán összekötik s ezenkívül egy tollszárat köt
nek reá, amelybe kis enyves vessző van rejtve ; 
ha a madarat hosszú madzagon oda engedjük 
szaladni, ahol hozzá hasonló fajta madár énekel, az 
vakon reá rohan s az eny ven függve marad. Gon
datlan apró madarakat, p. ökörszemeket hossza, 
vékony rúddal is fognak, amelyhez enyves vessző 
van kötve, ezzel az apró madárkákat a kifára-
dásig űzik s egyiket a másik után beenyvezik. 
A M. kuvikkal ugy történik, hogy a kis bag
lyot körülveszik enyves vesszőkkel s alája elrej-
tett csalogató madarakat helyeznek el; ennek 
egyik módját erdőkben űzik, amidőn is alkalmas 
fa-sippal, mely a bagoly hangját utánozza, csa
logatják össze a madarakat. A hurok szintén 
alkalmas madárfogó eszköz, melynek egyik alkal
mazása a hurokdeszka. Ilyen továbbá a rugós
vessző, amely hajlékony mogyoró- avagy fűzfa
vesszőből készül és ugyancsak hurokkal van el
látva. A M. hálóval korábbi időkben nagy mérték
ben űzetett, főleg nagy csapatokban járó madarak 
fogására és pedig különösen konyhai célokra. A 
hálókba a madarakat részint belekergetik, részint 
éjjel a madarakra ráborítják azokat. A háló-csap
dák apró csapdák, melyeket a földre tesznek, csal
étekkel látnak el s amelyek rugóra működnek. 
Egyes madárfajoknak, igy a foglyoknak is saját, 
külön fogási módjaik vannak. A cinke fogó általá
nosan ismeretes. Somogyban sárga tökből készí
tik, melyet kettévágnak, belét kivájják s a felső 
felét csapófedélnek hagyván, azt egy kis fácská-
val felpeckelik s végre csalétekül a csapdába tök
magot tesznek. Vannak csapdák, ahol a madár egy 
kis fácskára reászállván, két rúgó szabadul fel, 
amelyek két kengyelalaku vasat összecsapnak, 
mire a madár lába e vasak közé szorul. 

Költöző madaraink vándorlásaik közben kímé
letlen üldözésnek vannak kitéve Olaszországban. 
Brescia és Bergamo tartományokban, ritkábban 
Velencében nemzeti sportként űzik a M.-t a ma

dárcsapatokra a roccolóval. Ezek élőfákból alko
tott kettős falból állanak, amelyek 25 X 40 m. 
nagyságú kerek, avagy hosszúkás négyszögalaku 
teret zárnak be. A magastörzstt fák közé 6 m. 
magas gyertyánfa-sövények vannak plántálva, 
amelyek közt 1 m. széles folyosó van s amelyek 
két vagy három emeletben egymást éppen fedő,, 
1 ni2 keresztmetszetű nyilasokat tartalmaznak.. 
A külső lombfal belsején hálók vannak kifeszítve, 
ugy hogy a madarak, amelyek csalogató mada
rak által odacsalva, a belső szabad gyepes tér
ségre felülről behullanak s felijesztve, a lombfal 
tágas ablakain menekülni igyekeznek, a hálóban 
fogva maradnak. Ezenkívül a többi fogási mó
dok is alkalmazásba jönnek. Lombardiában sok
felé találni veréb-tornyokat, ahol számos cső ve
zet apró ládikákba, ahol a verebek költenek. Az 
apró madarakat egyáltalán Olaszországban nem
zeti eledelül használják s drágán fizetik, be is 
sózzák és olajban is konzerválják. A fő vadászati 
idő szept. közepétől okt. közepéig tart. 

Hogy az olasz roccolo-madarászat mit jelent, 
azt világosan bizonyltja Giovanni Salvadori ki
mutatása, ki saját roccolójának (Prop, Stenico ke
rület, Trentinóbau) 1877—97. eredményét össze
állította és kiadta (Schwalbe, új folyam, I. Bécs 
1898—99). A fogott apró madaraknak összege 
nem kevesebb mint 135,485 db. Ebben az óriási 
összegben a pintyőke 21,391, a téli pintyőke 
26,584, a csiz 8710 darabbal szerepel. El nem kép
zelhető az a tömeg, amelyet az olasz roccolók 
nagy száma kiirt. Legújabban Európa déli álla
maiban a tömegesen vonuló füsti fecske is irtás 
tárgya, részben óriási, géppel készített igen finom 
hálókkal, részben elektromossággal tüzesített 
drótokkal. A legnagyobb szabású irtás azonban a 
fürjeket éri. Ezeket már Afrikában, ahova tele
lésrevonulnak s ahonnan tavaszkor visszatérnek, 
a kabilok fogdossák szintén óriási hálókkal és 
alacsony kalitkákba rakva leginkább Alexandriá
ból indítják hajón Paris és London felé. Egy-
egy hajó eleven fürjrakománya 90,000—100,000 
fürj, melyből átlag 25% pusztul el útközben. Ez 
az irtó eljárás már érezteti magát Magyarorszá
gon is, amennyiben sok, még egy évtizeddel ez
előtt hires fttrjező helyen a fürj vagy teljesen ki
maradt, vagy ritkasággá vált. Jelenleg (1899) a 
középenrópai államok oly nemzetközi egyezségre 
törekszenek, amely a fürjeknek a kontinensen'át 
való tömeges szállítását legalább a vadászati ti
lalom, vagyis a költés idejére megtiltaná. Igen 
nevezetes, hogy ennek a kedves és ártatlan ma
dárnak tömeges fogyasztása éppen Angolország
ban kapott lábra, ahol az állatvédelem, néha a 
túlságig is, ki van fejlődve; a tömeges fogdosás, 
szállítás ós végre az erőszakos felhizlalás pedig 
a leghatározottabb állatkínzás. 

Madárképü dió (n8v.), a dió magvának, illetve 
sziklevelének elkorcsosodásából keletkező törté
netes alak, mely a madárformát kitűnően utá
nozza, V. ö. Természettnd. Közi. (1882). 

Madármell, 1. Mell (XII. k.). 
Máday Izidor 1899 febr. 17. magyar nemes

séget kapottsehhez ápr. 13. a «marosi» előnevet. 
Mádéfalvi veszedelem, 1. Siculicidium (XV.k.). 
Madeirái mahagóni, 1. Mahagóni-fa (XII. k.). 



M a d e r - 182 — Magánfél 

Mader BaoM^karnagy és zeneiró,szül. Pozsony
ban 1854., hol atyja mint tanár működött. A 
gimnázium befejezése után Bécsbe költözött, hol 
az ottani konzervatóriumban végezte be zenei 
tanulmányait, mire csakhamar az udvari opera
ház kötelékébe került mint kartanító, mely állá
sában több évig sikeresen működött s zeneirással 
is foglalkozott; irt több operettet, kamarazenét s 
szalondarabokat. 1891. a m. kir. operaházhoz 
szerződtették karnagyul s azóta itt működik. Fel
tűnt Piros cipő c. hallétjével, melyet még bécsi 
tartózkodása alatt kezdett megírni, de itt fejezett 
be. (Előadták az Operában 1897 jan.) E sikerétől 
felbuzdítva, 1897-Behr A.-val, az opera titkárával 
szövetkezve, Rider Haggard She c. regényéből 
vett szövegére megírta második nagy hallétjét. 
(Előadták 1898 febr. 5.) Legújabb müve, a Kadét-
Kisasszony c.operette (szövege Pásztor Árpádtól), 
1900 jan. J0. került színre a népszínházban, Á. K. 

Mader György, osztrák festő, szül. Steinach-
ban (Tirol)'1824 szept. 9., megh. Gasteinban 
1881 máj. 31. Fiatal korában molnár volt és már 
ekkor is festegetett, de csak 1844. adhatta ma
gát egészen a festészetre, mikor is Münchenben 
Schraudolph tanítványa volt, azután vele ment 
Speierbe, ahol a székesegyház falfestményein dol
gozott. 1853. visszatért Tirolba és festményekkel 
díszítette a bruimeckeni városi templomot, a ke-
mateni, a steinachi és ischli templomokat. 1868. 
tagja lett a bécsi művészeti akadémiának. 

Madeyski Szaniszló volt osztrák minisztert 
1899 szept. 21. kinevezték az osztrák urakháza 
tagjává. 

Madézis (gór.) a. m. madarózis (XI. k.).-
Madhuka-fa tnöv.), keletindiai nevezetes fa, 

a. m. kenőcsfa (X. k.). 
Madian, 1. Midian. 
Mádi Kovács György, 1. Kovács (4., X. k.). 
Madrasz, indo-brit birodalmi város, kereske

delme újabban ismét emelkedik. 1895. a külföld
ről behozott áruk értéke 57.089,177 rúpiát tett ki; 
a fontosabb cikkek: pamutáruk (23.739,357 rú
pia), bor és szeszes italok (1.899,613) és fémek 
(3.892,697). A kivitt áruk értéke: 5J.868,356 rú
pia ; a legfontosabb cikkek: indigó (9.448.508 rú
pia), pamut (3.567,251), olajos magvak (1.495,321) 
stb. Az érkező hajók száma 780 gőzös (760,5571.) 
és 2050 vitorlás (193,518 t.), a távozóké 775 gőzös 
(705,970 t.) és 1151 vitorlás (89,397 t.). 

Madrazo y Agudo, 1. Frigyes, spanyol festő, 
szül. Rómában 1815 febr. 12., megh. u. o. 1894. 
Történeti festményei: Bouilloni Gottfriedet jeru
zsálemi királynakkiáltják ki (versaillesimuze'umi; 
Mária Krisztina mint apáca VII. Ferdinánd király 
halottas ágyánál; Az asszonyok Krisztus sírjá
nál; Szt. Cecília eltemetése a katakombákban 
stb. Képmásait a spanyol főnemesség nagyon 
kedveli.) 

2. M. Rajmund, spanyol festő, az előbbinek 
fia, szül. Rómában 1811. Sógora a híres Fortuny 
nyomdokain haladva, többnyire a spanyol nép-
életből vett színes, csillogó képeket festett. Kitű
nőek a párisi szalonéletből vett képei ós finom, 
bájos, női arcképei is (Leányképmás 1883 ; Pier-
rette 1889). Legnagyobb és legismertebb képe az 
Álarcos bál vége. 

Maeeu l i ca , 1. Maieutika-
Maeterlinck Móric, belga író, szül. Gentben 

1862 aug. 29. Jogi tanulmányait szülővárosában 
végezte, hol hosszabb ideig ügyvédi gyakorlatot 
folytatott. 1896 óta Parisban kizárólag az iroda
lomnak él. Első müve a Serres ehaudes (1889) c. 
kissé mesterkélt hangú verskötet volt. Ugyan
akkor jelent meg első drámája : La princesse Mai-
ciné, melyben oly erősen nyilvánult meg irói 
egyénisége, hogy nemcsak Belgiumban, hanem 
Parisban is egy új irány, a színpadi miszticizmus 
megalapítójának jolontettök ki. Ma miszticizmusa 
főképen egy bizonytalan veszedelemtől való ha
tározatlan félelem felidézésében, baljóslatú jelek 
és sötét sejtelmek alkalmazásában nyilvánul. • 
Sokkal értékesebb a L'intruse c. dráma, melyben 
egy család aggodalmasan várakozik a Halál be-
tolakodására. E színműnek Parisban nagysikere 
volt. Avougles (1890) c. darabjában az útjok vesz
tett vakoknak szimbolikus értelmük van. Les sept 
princesses (1891) c. színművében a miszticizmus 
teljes homályba vész. Gelléas et Mélisande (1892) 
fantasztikus, de nem poétikus szépségek nélkül 
való házasságtörés! dráma.Aglavaine et Sélysette 
(1896) c. drámai idilljében, valamint Le trésor 
des humhlos (1896) és La Sagesse et la Destinée 
(1898) c. moralizálva filozofáló müveiben igen 
választékos nyelven a boldogság elérésének föl
tételéül a mérsékelt stoicizmus egy faját hirdeti. 

Maevius, 1. Bavius (II. k.). 
Maífersdorf, gyárváros Reichenberg (ettől 

DK-re) cseh kerületi kapitányságban, vasút mel
lett, sör-, malátagyártással, pamutfonással, sző
nyegszövéssel. Két önálló községből áll: a Neiss" 
jobb partján (1890) 3154 és bal partján 2705 lak. 

Magalhaes Lima Sebestyén, portugál politi
kus, a köztársasági párt vezére, szül. 1851. Meg
alapította a Seculo köztársasági lapot s számos 
politikai munkát adott ki amilyen: O Socialismo 
na Európa ; Federaeao ; fberica ; O primoiro de 
Maio ; O Livro de Paz (1896); O Centenario no 
Estrangeíro (1897). 

Magánfél, a büntető perrendtartás szerint az 
a sértett, aki magánjogi igényeinek érvényesí
tése végett lép fel (feltéve, hogy ez iránt polgári 
pert nem indított). Perjogi hatáskörét fellépésé
nek célja korlátozza, tehát csak addig terjedhet, 
amíg az igényeinek érvényesítése megköveteli. B 
végből joga van : a) a terhelt bűnösségének és a 
magánjogi igénynek bizonyítására szolgáló ada
tokat a kir. ügyészségnek, illetőleg a bíróságnak 
bemutatni; b) az (Így iratait, hacsak fontos ok 
nem gátolja, a nyomozás és a vizsgálat folya
mán is, a vádirat benyújtása után pedig minden
esetre megtekinteni; c) a fő tárgyalásra leendő 
megidézését kívánni és ha ott megjelent, abban a 
mértékben, amelyben ez a magánjogi igény ér
vényesítéséhez szükséges, indítványokat tenni, 
valamint a tanukhoz ós a szakértőkhöz kérdése
ket intézni. A M.-nek konkrété meg kell jelölni 
a tárgyat, melynek visszaadását vagy az össze
get, melynek megítélését kéri. A M.-nek, mint 
ilyennek fellépését (magánvádlónak, csatlakozó
nak ugyanígy) az eljárás szakának megfelelőleg 
az eljárást vezető hatóságnál (ügyészség, rendőr
ség, vizsgálóbíró stb.) kell bejelenteni. v. 
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Magánindítvány, a büntető perrendtartás ér
telmében az eljárás megindításának a büntető 
törvény által meghatározott előfeltétele (1. Indít
ványt bűncselekmények, IX. k.), melyet a büntető 
törvény a sértett érdekeinek megóvása végett 
kivan meg. Eddigi birói gyakorlatunk a M.-t a 
magánváddal tévesztette ös3ze s a kii', kúriának 
52. számú teljes-ülési határozata az indítványi 
bűncselekményeknél a kir. ügyész mellett az in
dítványra jogosult sértettnek nemcsak befolyást 
engedett a vád fentartására, hanem annak jelen
létét is mulhatlanul szükségesnek mondotta. A 
büntető perrendtartás szerint a M. ezentúl csak 
perjogi előfeltétele a nyomozás teljesítésének, a 
közvád emelésének s a birói eljárás megindításá
nak ; mihelyt tehát a M. előterjesztetett, a kir. 
ügyészség határoz a vád átvétele kérdésében s 
ha átvette a vádat, a M.-ra jogosult annak kép
viseletéhen részt nem vehet. v. 

Magánjogi igény. E kifejezéssel a bűnvádi 
perrendtartás a bűncselekményből származó kö
telemnek egész körét kívánja megjelölni. E ki
fejezésen tehát értendő mind az okozott kárnak 
megtérítésére, mind az elmaradt haszonnak pót
lására, továbbá az elvett v. elvont tárgy vissza
adására irányuló igény. A M.-uek a büntető bíró
ság előtt való érvényesítésére a sértett vagyis az 
jogosult, akinek bármely jogát sértette vagy ve
szélyeztette az elkövetett vagy megkisérlett bűn
cselekmény. Ha a sértett vagy törvényes képvi
selője, illetőleg jogutódai a M. érvényesítése vé
gett az elsőfokú eljárás alatt léptek fel a büntető 
bíróság előtt: a magáufelet (1. o.) megillető ön
álló perjogi hatáskört nyerik. A M. természet
szerűleg mindazok ellen érvényesíthető, kikre a 
bűncselekményből kötelem hárult, tehát nemcsak 
a tettes, hanem a tettes társa, a többi részes (fel
bujtó ós bűnsegéd), az orgazda és a bűnpártoló 
ellen is, kik egyetemlegesen felelősek. A M. be
jelentése a főtárgyalás, illetve a járásbirósági 
tárgyalás befejezéséig történhetik, mely esetben 
a bűnvádi eljárás ós Ítélet a M.-re is kiterjed. Ha 
azonban bizonyítva van, hogy a M.-re nézve a 
polgári biróság már itélt vagy előtte per van 
folyamatban, vagy ha az igény tisztába hozása 
a bűnvádi eljárás befejezését jelentékenyen kés
leltetné, a magánjogi követelést polgári biróság 
dönti el. Csak polgári biróság előtt érvényesíthető 
a M., ha 1. az igény alapjául szolgáló bűncselek
mény a büntető törvényekórtelmében nem büntet
hető, illetőleg miatta bűnvádi eljárás nem indít
ható ; 2. ha a bűnvádi eljárás határozatlan időre fel 
van függesztve, v. 3. ha a büntető biróság az ügyet 
büntető parancs kibocsátásával fejezte be. v. 

Magánversenyek, azok a futamok, amelyek
nek föltételeit egészen függetlenül csakis az azok
ban résztvevő lovak tulajdonosai határozzák meg 
v. fogadják el közös elhatározással, az irányadó 
versenyszabályok szem előtt tartásával. Az ily
nemű versenyeket a «magán»jellegtől nem fosztja 
meg az a körülmény, ha a futam eldöntése nyil
vánosan, nagy közönség jelenlétében történik, 
mert a M. egyedüli lényeges kelléke csakis az, 
hogy a versenyben való részvétel nincs mindenki 
számára egyaránt hozzáférhetővé téve. — Ma
gántétversenyeknek (priváté sweepstakes) azo

kat nevezik, amelyeknél a tét- és bánatpénzeken 
kívül más pénzdíj nincs kitűzve, a nevezési zár
latot pedig közhírré nem teszik. 

Magánvizsga, 1. Vizsga (XVI. k.) 
Magdeburg, 1. porosz közigazgatási kerület, 

(1895) 1.122,635 lak. — 2. M., város, (issó) 214,424 
lakossal. Újabban szép parkokkal (270 ha.) látták 
el. 1895. megnyitották a Gruson-féle pálmaházat 
és aquáriumot. 1896. elkészült a Hasselbach em
lékére fölállított díszkút és 1897. leleplezték Vil
mos császár, 1899 ápr. 1. pedig Bismarck Ottó 
herceg emlékszobrát. 

Magé (eijtsd: mázs) Jenő, francia tengerésztiszt és 
Afrika-utazó, szül. 1837 jul. 30., megh. 1869 dec. 
19-én. 1860—66. beutazta a felső Szenegál ós a 
Niger vidékét, melyet Eelation d'un voyage d'ex-
ploration au Soudan oocidental (Paris 1867) és 
Voyage clans le Soudan oocidental (u. o. 1868) c. 
műveiben irt le. Mikor a parancsnoksága alatt álló 
Gorgone korvett Brestnél hajótörést szenvedett, 
M. a tengerbe fúlt. 

Magén Dávid (héb.) a. m. Dávid pajzsa, zsidó 
egyházi tárgyakon gyakran előforduló jel neve, 
melynek alakja : 7"% 

Magfúró (bány.), a mélyfúráshoz tartozó készü
lék, mely fiírás közben egy hengert, a magot, 
érintetlenül hagy a kőzet tüzetesebb tanulmányo
zása végett, 1. Földfúrás (VII. k.). 

Maggiolata (olasz, ojtsd: m&asoiáta), tulajdoh* 
képen tavaszi dal vagyis költemény május hóra 
(maggio), különösen pedig szerelmi dal,'melyet fia
tal emberek kedveseik ablaka alatt énekelnek. 

Magkő a. m. kőmag, 1. Kövületek (X. k.). 
Magléc (n8v., placenta, epermophorum), 1. Mag-

sarjasztó (XI. k.). 
Maglomb (nüv.), a nyitvamagzó növények tobo

zának körülírása. 
^lagna Charta (ang., tho great Charter), az 

a nagy szabadságlevél, melyet földnélküli János 
angol király a lázongó országnagyokkal és nemes
séggel Windsor mellett, a runnimedei mezőn, há
rom napig folytatott egyezkedés után, 1215 jim. 
19-én kiadott az alkotmányos jogok és szabadságok 
biztosítására és amely az angol alkotmány további 
fejlődésénél, egész a mai napig, alapul szolgált. 
Eredetileg latin nyelven szerkesztették és pedig 
a záradékokkal együtt 63 pontban, hogy ezzel 
Hitvalló Eduárd, I. Vilmos, István, I. Henrik kirá
lyok által már kiadott szabadságok kiegészítést, 
sőt megtoldást nyerjenek. Az eredeti példány ma 
is megvan a British Museumban, 1507. pedig már 
nyomtatásban is megjelent. Nagy jelentősége tu
lajdonképen abban rejlik, hogy a királyi hatalom 
elé korlátokat állít föl, különösen a hűbórügyek 
igazgatásánál, a hadügyeknél, a bíráskodásnál, 
a rendészetnél, a pénzügyeket illetőleg és így a 
későbbi időkben a nemzetnek nagy szolgálatokat 
tesz az abszolút hatalomra törekvő királysággal 
szemben. A személyes szabadságra vonatkozó mo
numentális tétele (39. §), melynek értelmében a 
szabad ember le nem tartóztatható, vagyona el 
nem kobozható, ha csak nem a törvényes biróság 
ítéletére, igy szól: Nullus liber homo capiatur, 
vei imprisonetur, aut dissaisiatur, aut utlagetur, 
aut exufetur, aut aliquo modo destruatur, nee su-
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per eum ibimns, nec super eiim mittemus, nisi 
per legale judicium parium suorum, vei per legem 
térre. Megállapítja továbbá, hogy minden rendki-
kiviili adóztatáshoz az országgyűlés hozzájáru
lása szükséges; biztosítja az ipart, kereskedelmet 
a törvénytelen adóztatások és vámok ellen, vala
mint oltalmazza a városok régi jó szokásait: nagy 
kiváltságokat ad az egyháznak. Az országnagyok 
azon voltak, hogy a M., eltérően az eddigi szabad
ságleveleiktől, mintegy kétoldalú paktum, béke
szerződés jellegét bírja. Ez kifejezést is nyer a 
szövegben: -I aratom est autem tam ex parte nostra, 
quam ex parte Baronum, quod haec omnia supra-
dieta bona flde et sine malo ingenio servabuntur. 
A M. megtartásának biztosítéka első sorban a ki
rályi eskíi volt. De ezenkívül a 61. %, a hires 
ellenállási záradék, egy ellenőrző bizottságot szer
vezett az ország 25 bárójából és ez felügyelni 
volt hivatott a M. megtartására. Ha pedig ugy 
találná, hogy valamelyik pontját a királyi kor
mány megszegi, akkor először is négy tagból 
álló küldöttséggel fölkéri a királyt a sérelem 
orvoslására, de ha ő erre hajlandónak nem mutat
koznék, akkor a bárók az egész nemzettel (eum 
commnna totius terrae) erőszakhoz nyúlhatnak, 
mindig tiszteletben tartva azonban a király, ki
rálynő, királyi gyermekek személyes szabadságát 
és biztonságát. Amidőn pedig a sérelem már or
vosoltatott, az engedelmességi kötelezettség ismét 
helyre áll. A későbbi királyok a M.-t többször 
megerősítik, ugy hogy a középkor végéig nem 
kevesebb, mint 39 megerősítést nyert, de sokszor I 
meg is sértik. így mindjárt János király III. Ince 
pápától már 1215. esküje alól fölmentést kin' és 
nyer, minthogy szabad akaratában korlátozva 
volt, kényszer alatt állott. Továbbá a II. megsér
tése volt egyik oka a Stuartok alatt keletkező, 
nagy forradalomnak is. 

Irodalom. Blackstone, The great Charter, 1750 : Bán-inp
ton, Observations on tlie ancient Statutes írom M., L796; 
Rousset. La grandé Charte, 1858 : l.an, Die Entstehnngs-
geschichte der M., Í857 ; Freemann, The growth of the 
engl. Constitution, 1872: Stabbs, The constitutionai history 
uf i'n^liiiid. 1880; Gneist, Bnglische Verfassnngsgeschichte, 
1882; Boutmy. l-t- développement de la Constitution en 
Angleterre (Í887). NAGYERNŐ. 

Magne (ejtsd-, many) Péter, francia államférfi, 
szül. Perigueuxben 1806 dec. 3., megh. 1879 febr. 
19-én. Miután Parisban jogot végzett, szülővárosé
ban ügyvédi irodát nyitott. 1843. beválasztották 
a kamarába, hol a februáriusi forradalomig a jobb
középhez csatlakozott és pénzügyi kérdések tár
gyalása alkalmával kiváló szakértelemről tett 
bizonyságot. Miután több ízben államtitkár volt, 
Napóleon Lajos herceg elnök 1851. két ízben is 
kinevezte közmunkaminiszternek. Az orléansi 
család birtokának elkobzása miatt azonban 1852 
jan. 22. lemondott tárcájáról. Kevéssel utóbb sze
nátor, 1852 jul. 29. ismét közmunkaminiszter s 
1863 jun. pedig egyúttal földmívelési és kereske
delmi miniszter is lett. 1855 febr. e bárom tárcát 
a pénzügyminiszterivel cserélte föl, melyet 1860 
nov.-ig viselt. Ettől fogva 1863-ig tárcanélküli 
miniszter volt és 1863 mára 1. a titkos államta
nács tagjává nevezték ki. Mikor a császári kor
mánynak új kölcsönre volt szüksége, M.-t, ki 
nagy mértékben élvezte a tőzsde bizalmát, 1867 
nov. 13. ismét pénzügyminiszternek nevezték ki. 

Fáradozása következtében a 700 millió frankos 
kölcsönt harminc-négyszeresen jegyezték. 1869 
dec. lemondott, inert népszerűtlen volt és mint az 
abszolutizmus embere túlságosan kompromittálta 
magát, ugy hogy nem lehetett az Ollivier-minisz-
térium tagja. J870aug. 10. ismét belépett a Pa-
likao-kabinetbe, melylyel szept. 4 egy időre el
tűnt a politika színteréről. 1871 jul. 2. beválasz
tották a nemzetgyűlésbe, Thiers bukása után pe
dig 1873 máj.— 187-i jul. bonapartista létére ismét 
pénzügyminiszter lett. 1876 jan. óta a szenátus 
tagja volt. 

Mágneses equátor, 1. Mágneses párhuzamod 
kórok (XI. k.). 

Mágneses gabonatisztító v. mágnesszekrény! 
A malmokban a búzából a közé kevert apróbb 
vasrészeknek (drótdarabok, szegek, csavarok stb.) 
elkülönítésére szolgál. Ily készüléket mutat az 
ábra. A vasrészektől megtisztítandó búzát a búza
felhordó (elevátor) a készülék munkaszélességével 
egyenlő szélességű s egyenletesen eloszlatott su
gárban önti a készülék felső garatjába, melyből 
a búza a garat alatti lejtős táblára jutva, azon vé
gig gurul. A tábla delejes lamellákkal van felsze-
icl\ c. s ezekhez tájiadnak a vasrészek, mig a búza 
a készülék alatti gyűjtőgaratba s abból továbbbi 
rendeltetési helyére kerül. A mágneses lamellák
ról a fogva tartott vasrészeket időnként letörlik. 
A búzát azért szokták a vasrészektől megtisztítani, 
hogy a malom munkagépeiben kárt ne okozzanak. 
A malmokban a M. készülékét rendszerint a búza 
előkészítésének befejező művelete gyanánt a fel-

Mágneses gabonatisztító. 

aprítás megkezdése előtt szokták alkalmazni, noha 
annak az előkészítés (tisztítás és koptatás) előtti 
használata is csak előnyös lehet. I.EJJGZ. 

Mágnesezés, 1. Mágnesség (XI. k.). 
Magnetoszkóp (gör.), a kőzetek mágnességé

nek meghatározására szolgáló eszköz, melyet 
Melloni használt először. 

Magnin (ejtsd: manyefi) József, francia államférfi, 
szül. Dijonban 1824 jan. 1. Szülővárosában mint 
városi tanácsos és a kereskedelmi törvényszék el
nöke előkelő állást foglalt el. 1863. beválasztot
ták a törvényhozó testületbe, ahol a kevés tagból 
álló ellenzéki párthoz csatlakozott. A nemzeti vé
delem kormányában 1870 szept. 1. átvette a ke
reskedelmi tárcát és Paris ostroma idején a köz 
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élelmezést vezette. 1871 óta a nemzetgyűlés, 1876 
óta a szenátus tagja. 1879 dec. Freyeinet kabi
netjében átvette a pénzügyminiszteri tárcát, me-
lyet Perry alatt is megtartott. Ezzel együtt 1881 
nov. visszalépett, mire a francia bank kormány
zójává nevezték ki. 1898 jan. 13. a szenátus első 
alelnökévé választották. 

IHagnium a. m. magnézium (XI. k.). 
Magnolia-fém, 83'55 ólom és 16'45 antimon 

ötvénye. Csapágyfémnek használják. 
Magnolia-olaj, 1. Magnólia (XI. k.). 
9IagnuinConsilium,l. Nagytanác$(Xn.\i.). 
Magnussen Hans, német szobrász, szül. Ham

burgban 1861 máj. 14. Eleinte Münchenben festő
nek készült, de 1888. a szobrászatra adta magát 
és Berlinbe ment, ahol 1893-ig Begas Eeinhold 
Tanítványa volt. Kezdetben mellszobrokat készí
tett. Később főképen Bismarck arcmásaival és 
szobrocskáival keltett feltűnést, minek következ
tében egy csomó nagyobb és kisebb Bismarck
szoborra kapott megrendelést. Brassó város szá
mára elkészítette Honterus János, Erdély refor
mátorának szobrát, melyet 1898. lepleztek le. 
Nagy sikert aratott Nagy Frigyes különböző mell
szobraival és szobraival is. 

Mágocsi rozsnok, 1. Árvarozsnok (II. k.). 
Mágócsy-Dietz Sándort 1897 szept. 15. kine

vezték a budapesti egyetemen a növénytan ny. 
rendkívüli tanárává. A m. tud. akadémia 1897 
máj. 6. levelező tagjává választotta. Újabb érte
kezéseit v. ö. Akad. Almanach (1899 és 1900). 

Magsatnyulás (nov.), 1. Magvesztés (XI. k.). 
Magtakaró (erdészet), a termőtalajnak az a ré

sze, amely az elvetett magvakat betakarja. A ta
karónak, hogy az elvetett mag kicsirázását és ki
kelését ne gátolja, másrészt, hogy a magot a ki
száradástól megóvja, fanemenként változó vas
tagságúnak kell lennie. Kisebb magvak véko
nyabb, a nagyok vastagabb takarást szeretnek, 
illetve tűrnek el. A M. vastagsága 1/2 és 7 cm. közt 
változik. TDS. 

Maguelonne, 1. Magyehina. 
Magvas kender («8v.), a növirágu kender, me

lyen a mag terem, 1. Kender (X. k.). 
Magvető gép, 1. Makkvető gép. 
Magyar Qábor, a magyar' kegyes-tanítórend 

helyettes főnöke, szül. Kun-Félegyházán (Pest) 
1842 jan. 10. A szegedi főgimnáziumban 6 osz
tályt végzett, 1859 szept. Vácon a ke gyes-tan itó-
rendbe lépett. A szerzetesi próbaév kiálltával a 
kegyes-tanítórendiek budapesti főgimnáziumában 
folytatta és végezte be középiskolai tanulmá
nyait. A hittudományi tanfolyamot magánúton 
végezte, 1865 aug. 2. Veszprémben áldozópappá 
szentelték. 1861—64. a tatai, 1864—65-ben pedig 
a nagykanizsai kegyes-tanítórendi gimnáziumok
ban viselt tanári állást. Az 1865—66-iki iskolai 
évben a szegedi városi, 1866—67. a kecskeméti 
kegyes-tanítórendi, majd egy év mulv.i 1867. is
mét a szegedi főgimnáziumban tanított. 1871— 
1872. a szegedi főgimnázium igazgatója lett és 
ezen tisztet 27 évig viselte. Ugyancsak Szegeden 
egy évig a kat. tanítóképző-intézetben is tanított. 
1869. a budapesti tudományegyetemen a fokira íz
ből és történelemből tanári oklevelet nyert. 1876-
tól miniszteri megbízásból a szegedi tankerületi 

főigazgatót huzamosabban helyettesítette, sezért 
miniszteri köszönetet és elismerést kapott. 1871 
óta tagja volt Szeged szab. kir. város köztörvóny-
hatósági bizottságának s mint ilyen annak több 
állandó bizottságában működött. Nagy mérték
ben hozzájárult az új főgimnáziumi épület és a 
díszes, nagy piarista-rendház létrejöttéhez (1886). 
1876. a szegedi kiállítás rendezése körül tanúsí
tott buzgalmáért miniszteri elismerésben része
sült. 1887. a budapesti magyar gyorsíró-egyesü
let tiszteletbeli tagjává választotta. 1892. egyike 
volt azoknak, akik a szegedi Dugonics-társaság 
irodalmi kört megalapították s abban mint osz
tályelnök működött 1898-ig. 1893. megkapta a 
Perenc-József-rend lovagkeresztjót. 1894. a ke
rületi tornaverseny alkalmával tanúsított fára
dozásáért ismét miniszteri elismerésben része
sült. U. ez évben a kegyes-tanítórend kormány
tanácsossá választotta,. 1896. a kir. főigazgatói 
címet kapta, 1898 jul. a piarista-rend helyettes 
rendf önökévé választották. Szeged 1899. a városi 
kulturális és más közhasznú téren 32 éven ke
resztül szerzett érdemeiért díszpolgárává válasz
totta meg. Irodalmi és társadalmi működése : Az, 
ifjúsági képes hetilapban, a Jóbarátban (Szeged 
1882) ismertette a szegedi főgimnáziumot. A Du
gonics-albumban megírta a Dugonics-szobor tör
ténetét. 1876. Szegeden felolvasást tartott Dugo
nics irói működéséről és hatásáról, felolvasott 
továbbá Toldy Ferenc irói működésének 50-ik és 
Petőíl Sándor születésének 50-ik évfordulóján 
(Szegedi Híradó 1876, 18. sz.); A szegedi főgim
názium új épülete, visszapillantással az intézet 
történeti vázlatára (Szegedi főgimnáziumi érte
sítő 1886 és 1887); A szegedi főgimnázium leg
újabb története (u. o. 1896). 

Magyar általános polgári törvénykönyv,, 
1. Magyar magánjog-

Magyar Cecilia-egyestilet, 1. Szupper. 
Magyar Compass, pénzügyi és kereskedelmi 

évkönyv, mely évenkint két vaskos kötetben is
merteti az ország összes részvényekre alapított 
pénzintézeteit, biztosító társulatait, közlekedési, 
ipari és kereskedelmi vállalatait, valamint a fő
városi és a vidéki szövetkezeteket. Az évkönyvet 
1873. Mihók Sándor a la jutotta, kinek halála óta. 
Galanthai Nagy Sándor szerkeszti. 

Magyar dénár, 1. Dénár (V. k.) és Magyar fo
rint (XII. k.). 

Magyar egyesület (XII. k.), 1897. beolvadt ala-
pitóképen az országos magyar iskolaegyesületbe, 
átadván ennek 5782 írtból álló vagyonát és 
könyvgyűjteményét. 

Magyar-erdélyi szarvasmarha, a podoliai 
szarvasmarhafajták csoportjába tartozik s azok 
legkiválóbbika. Eredete bizonytalan, de valószínű, 
hogy ezelőtt 1000 évvel a magyarok vándordí
jukban a mai Oroszországból hozták magukkal, 
mert hazánk ÉK-i határától kezdve Oroszország 
belsejéig a mienkéhez hasonló, ámbár kevésbbé jó 
marha van elterjedve. A M. ezüstfehér v. darvas 
szinti, kivételesen a nem kedvelt «homály»-ok is 
láthatók; teste középnagy és igen tetszetős alakú, 
azonban ritkán kifogástalan, mert az ágyék na
gyon hosszú, a far sokszor csapott és gyakran kis 
méretű s a lábak elől térdes, hátul gacsos állá-
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suak. Termelései között első helyen az erőterme
lés áll, melyben valószínűen minden más marha-
fajtát felülmúl, mert habár vannak szarvas
marhafajták, melyek nagyobb erőt képesek ki
fejteni, mint a M., de azok nem képesek vele 
gyorsaság és kitartás tekintetében mérkőzni. 
Hosszú hizlalásra alkalmas, hizékonysága elég 
jó, de csekélyebi) mint a nyugati szarvasmarha
fajtáké, azonban húsa finomabb rostu és jó izii. De 
a mészárosok mindamellett kevésbbé fizetik a 
hizlalt M.-t, mint a nyugatit, mert a M. nagyon 
sok faggyút rak le a hasüregbe, melynek pedig 
most sokkal csekélyebb az ára, mint a húsé. A 
M. tejelékenysége igen csekély, mert az évi tej
mennyiség nagyban véve alig tehető 800 liter 
évi átlagra, de a tej igen kövér. Kiváló tulajdon
ságai a M.-nak még igénytelensége s edzett egész
séges volta, mely utóbbi miatt különösen a raga
dós betegségek iránt jóval csekélyebb a fogé
konysága, mint a nyugati marháé. Valaha az 
egész országban majdnem kizárólag csak a M.-t 
tenyésztették, ma azonban mindinkább előtérbe 
nyomul az importált nyugati marha, mert az 
gyorsabban fejlődik s könnyebben hizlalható, 
valamint hogy a nyugati tehenek jóval több tejet 
adnak, mint a M. Ezért ma már főleg csak a nagy 
Alföldön és Erdély jelentékeny részén foglalkoz
nak kiterjedtebb mértékben a tenyésztésével. ÍJ. 
még Szarvasmarha (XV. köt.). is ó. 

Magyareyics Jeremiás megh. Szent-Endrén 
1896 nov. 21. 

Magyar Faust, 1. Hatvani (2., VIII. k.). 
Magyar fegyverek (1. a mellékelt két képet). 

Mint valamennyi túrán nép. a régi magyarság is 
könnyű lovasságból állt; erre volt alapítva egész 
liarcmódja ; fegyverzete is olyan volt, mely a 
könnyű lovas harcosnak legmegfelelőbb s ez a 
fegyverzet az ezeréves nyugati befolyás folytonos 
áramlata alatt is megőrizte ezt a jellegét; a hu
szárság, amit átvett tőlünk egész Európa, meg
maradt mindvégig könnyű lovasnak. A legősibb 
magyar fegyver a nyíl (XIII. k.), mely a huszár
ságnál a XVI. sz. végéig fenmaradt. Az ősi ma
gyar íjj a régi szittya íjjformához csatlakozott 
s középen egy egyenes pálca tag kötötte össze oo 
alakban meggörbített két szárát, ugy hogy egész
ben véve járomhoz lehet hasonlítani. A később 
elterjedt kun-tatár és török kézijj abban tért el 
ettől, hogy középrészén nem volt megtörve; 
hogy meglegyen a kellő feszítőereje és rugalmas
sága, kétféle, t. i. kemény és puhafából állították 
össze. A nyílvessző hosszú s vékony puha fából 
készült s ebbe szorították szíjjal vagy háncscsal 
körültekerve a szegesvégü s lapos levélidomu 
könnyű vasnyílcsúcsot; alját tollal látták el, hogy 
annál messzebb röpíthessek. A nyílvesszőket jobb-
felől, az íjjat balfelől a kard mellett az övről le
csüngő v. kivarrt bőrtáskában, a tegezben (szlávo-
san puzdrában) és tarsolyban hordták; az utóbbi 
a huszárságnál még azután is fenmaradt, amikor 
a nyilazással már rég fel hagytak. Egy másik 
régi magyar fegyver a kopja (X. k.), vagyis lo
bogós lándsa. Legrégibb emléke az avarokig és 
az altáji türkökig nyomozható vissza. Volt egy 
rövid nyelű, könnyű lándsa is a honfoglalóknál. 
a hajító dárda v. gerej, mely nagyobbfajta nyíl-

osücshoz hasonlított s mint ez, szeges véggel volt 
ellátva, holott a kopja vasa mindig köpüben vég; 
ződött. A gerejt a középkor későbbi századaiban 
már csak vadászat és lovagjátékok alkalmával 
használták. A kard (X. k.) a honfoglalóknál csak 
a legelőkelőbbeknek volt a fegyvere. Maga a név 
irán eredetű s eleinto kétségkívül a kétélű egyei 
nes s hosszú persa pallost értették rajta, aminő
vel a Szasszanida királyok vannak az emlékeken 
ábrázolva. A lovas túrán népek igazi kardja 
azonban az egyélű, kissé görbe, könnyű szablya 
volt, mely Európában legelőbb az avarokkal tűnt 
fel. Szablya volt a honfoglalók kardja is; egy 
igen díszes emléke a római-német császári kle-
nodiumok közt maradt fenn (1. a II. mellékleten), 
melyet egy kései hagyomány szerint Harun al 
Rasid khalifa küldött Nagy Károlynak-, de a 
szablya nyilván későbbi egy pár századdal s mi
vel minden jellemző tulajdonsága egyezik a hon-
foglaláskori ősök sírjaiban talált szablyákkal, 
minden valószínűség szerint tőlünk került a né
metekhez, akár mint hadi zsákmány, akár mint 
fejedelmi ajándék; lehetséges, hogy ez volt az 
u. n. Attila kardja (II. k.), amit Salamon király 
ajándékozottá bajor hercegnek. Az Árpádok alatt 
a nyugati ízlésben készült nehéz kétélű egyenes 
kardok is nagyon elterjedtek s egész a mohács] 
vészig használatban voltak, de a szablyát soha 
ki nem szorították (1. még Szablya. XV. k.). 

A XV—XVI. sz.-ban a kétélű nyugati kardo
kat a török-persa izlésü s türkiszekkel és más, 
ékkövekkel kirakott pallosok (XIII. k.) szorítot
ták ki, amelyek egész a kuruc korig fenmaradtak. 
A páncélzat kifejlődése idejében, körülbelül a 
XV. sz.-ban jött használatba a négyeid, keskeny 
és hosszú páncélszúró hegyes tör (1. o.), melyet a 
huszárok a jobb oldalon a nyereg alá kötve visel
tek, ez is a kuruc korral tűnt el. A csákány (IV. t) 
az avarkori fegyverzetből jött át; neve török 
eredetű, a «csak» = metsz, vág igéből, a. m. vágó. 
A népvándorláskor] és Árpád-kori leletek szerint 
hosszú, keskeny ele volt s fokban végződött. A 
középkor folyamán, amig a vasing tartott, a csá
kányt a széles élű nehéz német csatabárd (IV. fcj 
váltotta fel, melyet a XV. sz. dereka felé a leme
zes páncél átlyukasztására tüskés véggel láttak 
el. Ebből alakult már a XV. sz. vége felé az újabb-
kori csákány, melynél az ól helyét a megnyúlt 8 
kissé lefelé görbített tüskés vég foglalta el, mig 
az ellenkező oldal fokkal volt ellátva. Ez a fokos 
csákány (innen a fokos név) a XVI. sz. első feléi 
ben európaszerte el volt terjedve, nálunk azután 
is fenmaradt s az alsóbb rangú tisztek, különö
sen a hajdúknál viselték. A buzogánynak (IV. k.) 
mint fegyvernek a XIV. sz.-ig semmi nyoma. A 
nehéz vértezet ellenkezett a könnyű lovas harc-
móddal s azért a magyarságnál sohasem nyert 
olyan nagy jelentőséget, mint a nyugati népek
nél. A honfoglalóknál a harcosok zöme bőrdol-
mányt viselt páncélnak s ez még a XV. sz.-ban 
is nagyon el volt terjedve, csak az előkelőbbek 
hordtak vassodronyból készült páncélinget, ami
nek készítéséről már nagyon régóta híresek vol
tak a Kaukázusban Derbend vidékének lakói, a 
mai kubaesik elődei, kiknek neve is a. m. < pan-
célkészítő», v. pedig az ókori szarmatákhoz és par-
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tusokhoz hasonlóan halpikkely módjára apró réz-
v. vaslemezkóket varrtak dolmányukra. A nyu
gati fegyverzet elterjedésével már a XIII. sz.-ban 
divatban volt főurainknál a drótból font teljes 
vasöltözet, amit franciásan hómemek neveztek. 
A XIV. sz. második felében kezdődött a lemezes 
vállvas és lábvas, meg az u. n. bőrkönyök hasz
nálata, amit szintén gyakran helyettesitettek 
vaslemezzel. Zsigmond korában kezdődött az egész 
lemezből álló vasmell, v. mint később mondták 
mellvas, a pikkelyes hómer már csak a hasat és 
lágyékot takarta. A XV. sz. derekától kezdve a 
has- és eombrószt is lemezből készítették s több 
lemezt egymáshoz erősítve rákfark-alakuan csa
tolták a mellvashoz. Ez volt a teljes vasöltözek 
kifejlődésének és virágkorának az ideje s nálunk 
tartott a mohácsi vészig; ettől kezdve a főurak 
is fölhagytak a nehéz vértezettél s legfölebb mell
vasat hordtak rákfarkas combtakaróval és a mell
vas alatt könnyű vasinggel. A sisakról lásd a 
XV. k. cikkét. A paizs (XIII. k.) a régi magyar
ságnál szintén csak az előkelők közt volt haszná
latban. Legrégibb neve vért (XVI. k.), ami alatt 
könnyű kis kerek paizst értettek, aminő a keleti 
népeknél volt elterjedve; a név tanúsága szerint 
hozzánk az iránoktói, nevezetesen az alánoktól 
került. Az Árpádok alatt nálunk is a nyugati 
népek háromszögalaku paizsa(pavez, pavoisa. ni. 
paviai) terjedt el, ezt a XIV. sz.-ban a négyszög-
alakú u. n. kotorgatok (olasz-középlatin: quadri-
gale) váltották fel, melyek a felső jobb sarkukon 
a Lándsa megtámasztására kivágással voltak el
látva. A XV. sz.-ban akotorgálteknőalakuvá vált 
s felső bal szárnya, hogy az arcot eltakarja, ma
gasabb lett mint a jobboldali, ami aztán a XVI. 
században még jobban kifejlődött. s. O. 

Magyar gazdaszövetség, a magyar gazdák 
agrárpolitikai irányú egyesülete, az L895. évi 
nagy gazdakongresszus eredményeként létesült 
1896. azzal a céllal, hogy a merkantilizmus túl
kapásait ós visszaéléseit ellensúlyozza s a gaz
dák társadalmi és politikai súlyának helyreállí
tásánál közrehasson. Programmja szerint köve
teli a közteherviselés igazságos, a termelési és 
kereseti ágakat arányosan terhelő alkalmazását, 
azaz a földadó leszállítását, a pótadók szabályo
zását, a másodosztályú kereseti adó leszállítását 
és fokozatos megszüntetését, az útadó reformját, 
a hús- és borfogyasztási adó leszállítását, a só 
árának mérséklését, az olcsó marhasót, az összes 
adók és illetékek reformjának együttesen való 
keresztülvitelét. Az állami bevételekben ennek 
folytán elöállandó hiány fedezésére szolgáljanak : 
a harmadosztályú kereseti adóról szóló törvény 
szigorú, de igazságos alkalmazásából s a tőkeka
mat-adó erélyesebb kivetése és behajtásából eredő 
többlet, a börzeadó behozatalából eredő bevéte
lek és a szeszadó oly érteimii módosításából eredő 
bevétel, mely a gazdasági szeszgyártás fejlődé
sét előmozdítja. A adókezelés egyszerűsítendő. 
Kívánja továbbá : a mezőgazdasági hitelügy szer
vezését s ennek keretében a jelzáloghitel ol
csóbbá tételét, a hitelszövetkezetek erélyes föl
karolását, a telekkönyvi átalakítási munkálatok 
gyorsítását; a mezőgazdasági jövedelem és a 
mezőgazdasági jövedelmi források fejlesztését és 

biztosítását; a talajjavításoknak felkarolását; a 
szőllök rekonstruálását; a borhamisítási törvény 
szigorú végrehajtását; a mezőgazdasági kereset
források fejlesztését és újak létesítését; telepí
tések, parcellázások, járadókbirtokok, kisebb 
bérletek előmozdítását; a mezőgazdasági munká
sok, cselédek és alkalmazottak jogviszonyainak 
törvényes szabályozását, és pedig: a cselédtör
vény reformját, a gnzdatiszti qualiflkációt és a 
szolgálati jogviszonyokat szabályozó törvényt; a 
végrehajtási törvénynek oly módosítását, hogy 
a gazdasági felszerelés és a kisipar folytatására 
szükséges eszközök nagyobb mértékben vétesse
nek ki az árverés alól, mint eddig; a magyar 
mezőgazdaság érdekeinek megfelelő vámpoliti
kát ; a mezőgazdaságot károsító visszaélések meg-
gátlását, ós pedig; a kikószítési eljárás (s az őr
lési engedélynek) szabályozását, az árakat jogo
sulatlanul befolyásoló egyezmények (kartellek; 
megnehezítését, a börze reformját, különösen a 
terménybatáridő-üzlet eltiltását; az improduktív 
ós vagyontalan elemek beözönlésónek megaka
dályozását, a mezőgazdasági ismeretek terjesz
tését, a mezőgazdasági érdekképviselet szerve
zését. 

E célból a M. a vidéken ós fővárosban gyűlé
seket tart. összejöveteleket rendez. Kiadja a Ma
gyar Gazdák Szemléje c. havi folyóiratot. Közre
hat egyébként is a helyesebb agrárpolitika elő
készítésénél. Létesíté a Hangya nevű központi 
fogyasztási szövetkezetet; parasztmonográfiáival 
hű kópét igyekszik adni a magyar kisgazdák 
mai gazdasági és erkölcsi helyzetének. Az 1896— 
1897-iki börze-enquete-en erősen követelte az ár
jegyzések pontosabbá tételét, a fiktív üzletek el
törlését, a börze olyan reformját, hogy ott az in
tézők között agráriusok is foglaljanak helyet. 
Sürgeti az uzsora-törvény hiányainak pótlását, a 
kis emberek érdekeit fölkaroló politikát. Közre
működött annál a politikai változásnál, melyen 
a magyar állam és társadalom keresztül megy. 
Elnöke Károlyi Sándor gróf. A vidéki csoportok 
megalakítása ez ideig nem sikerült. HEHXÁT I. 

Magyar hírlapirodalom (XII. k.) fejlődését 
1898. a következő összeállítás mutatja: 

i. 
II. 

ni. 
ív. 
v. 

VI. 
VII. 

VIIl. 
IX. 
X. 

XI. 
XII. 

XIII. 
XIV. 
XV. 

XVI. 
XVII. 

XVIII. 
XIX. 
XX. 

XXI. 
XXII. 

XXIII. 
XXIV. 
XXV. 

Politikai napilapok -- —- — 4-í 
Politikai és társadalmi hetilapok i'BS 
Egyházi lapok j 70 
Ifjúsági lapok ' 10 
Tanügyi lapok 50 
Szépirodalmi és vegye? tartalmú lapok 30 
Divatlapok 0 
Humorisztikus lapok ] 10 
Irodalmi lapok - 11 
Jogtudományi lapok - 34 
Orvosi és gyógyszerészeti lapok ... ... 30 
Természettudományi lapok 12 
Földrajzi és történeti lapok ... ... ... ... 17 
Gazdasági lapok 72 
Mérnöki é* technológiai lapok :"> 
Kereskedelmi lapok 27 
Ipari lapok ... ... ... 55 
Vasút- és közlekedésügyi lapok , 8 
Sorsolási lapok ' 32 
Zenészeti és művészeti lapok : 10 
Gyorsírászati lapok : 10 
Sportlapok ... ! 23 
Katonai lapok ' 3 
Hirdetési lapok 14 
Vegyes melléklapok , 4r> 
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Magyar Ipar - 188 — Magyar irodalom 

A hazai nem-magyar nyelvű hírlapirodalom 
1898-ban: 

Összesen ... ... | 183 
Magyar Ipar, szaklap, 1. Iparegyesület. 
Magyar irodalom (XII. k.). Az utóbbi évek fo

lyamán az irodalmi munkásság a szellemi élet 
minden ágában folytonosan élénk maradt, sőt 
egészben véve egyre fokozódott. Az irók száma 
úgyszólván napról napra szaporodik, de különö
sen nagy mértékben megnövekedett az olvasó 
közönség. A fejlődés most sem minden téren 
egyenletes. A hírlapirodalom aránytalanul túl
szárnyalja a könyvirodalmat; a szépirodalom 
aránylag kevésbbé élénk, mint a tudományos és 
az ismeretterjesztő irodalom. Hírlapirodalmunk 
kétségtelenül rohamosan fejlődik, különösen ami 
a hírszolgálatot illeti, abban a kontinens napi
sajtójának legjavával állnak lapjaink egy szín
vonalon ; igen nagy újabb hírlapirodalmunk ha
ladása a hírlapírói routine, a nyelvhasználat ós 
stílus tekintetéhen, p. pár évtizeddel ezelőtti hír
lapjainkhoz képest. A közlemények megszerkesz
tésében nagy ügyesség, lelemény és változatos
ság, az előadásban magyarosabb nyelvhasználat 
lesz mindinkább általánossá, amiben némely lap
jaink jó példával járnak elül. Általában folyton 
szaporodnak olyan lapjaink.olyan cikkeink száma, 
melyek a szó igaz értelmében meg vannak írva. 
Ezzel a nagy haladással nincs mindig arányban 
a közlemények alapossága és tárgyilagossága. 
Ezt egyrészt a versenynek az a sajátszerű iránya 
hozza magával, hogy lapjaink mindenekelőtt ter
jedelemben igyekszenek egymást túlszárnyalni. 
Ez a tömeges termelés, mely a kiadókra is rend
kívüli áldozatokat ró s a lapkiadást mind kocká
zatosabb vállalattá teszi, kárára van a közlemé
nyek belső tartalmának is. A lapok tárgyilagos
sága az utóbbi időben nemcsak a politikai párt
állás miatt szenved, hanem irodalmi csoportok tö
rekvései miatt is. Nem ritkaság, hogy egy-egy lap 
szerkesztőségi s kiadói érdekeket szolgál első sor
ban ; más kötelékekbe tartozó v. épen a hírlapiról 
köteléken kivül álló írókat ós testületeket részint 
mellőz, részint támad. Általán az n. n. érdekes
ségnek alája rendelik, sokszor fel is áldozzák az 
igazságot, s a közönséget gyakran nem vezetik 
v. felvilágosítják, hanem inkább izgatják. Ez 
azonban nem jellemző tünet a mi sajtónkra nézve, 
inkább átmeneti s nem is rendes jelenség. Két
ségtelen, hogy az állapotoketekintetben is javulni 
fognak s a sajtó jóhiszeműsége az újabban nagy 

mértékben megszaporodott hirlapolvasó közön
ség művelődésével, komolyodásával együtt mind 
kevesebb kifogásokra ád majd okot. De mind e 
fogyatkozások mellett mérhetetlen fontossága és 
nevelő hatása van a magyar sajtónak a nemzet 
egész szellemi életére, különösen a nagy töme
gekre. Vezércikk- és tárcarovata gyakran ép oly 
magvas tanulsággal, mint nemes élvezettel szol
gál az olvasónak s föltótlenül európai színvona
lon áll. Amellett a sajtó egyes nagy érdekeket, 
országos ügyeket ritka ügyességgel és buzgóság
gal felkarol és diadalra segít. Sok esetben fénye
sen kitűnik a magyar sajtó párját ritkító genero-
zitása s alapjában komoly és nemes természete. 

Tudós könyveink, monográfiáink szép szám
mal jelennek meg folyton. De a lefolyt évrizeft 
második felének legjellemzőbb vonása az irodalmi 
termelés terén a nagy összefoglaló müvek és gyűj
temények létesítése. Míg az előző évtizedekben a 
munkásság mindig speciális tereken mozgott, 
részletkérdésekkel foglalkozott s az eredménye
ket monográfiákban dolgozta fel, az 1890-es évek 
közepe táján egymásután keletkeznek az ered
ményeket összefoglaló és népszerűsítő nagy iro
dalmi művek. Előmozdította e törekvést az ez
redév hangulata, mely szellemi téren is a meg
levő birtok számbavételét követelte, s a kiadó 
vállalatok áldozatra is kész támogatása. Tisztán 
kultúrtörténeti szempontból legyen szabad még 
e lapokon is hivatkozni arra, hogy e vállalatok 
közül a legnagyobb, a Pallas Nagy Lexikona 
(szerk. Bokor József), a kiadóhivatalnak áldoza
tot nem kímélő buzgósága folytán oly nagyszámú 
példányban talált a magyar értelmiség körében 
elhelyezésre, ami ily nagy vállalatnál még nem 
is oly rég mesének tetszett volna. Ez adat leg
jobban bizonyltja a magyar olvasó közönség óriási 
növekedését, melyet viszont e vállalat is nagy 
mértékben növelt. Követték e lexikont egyéb 
szaklexikonok, minő a Közgazdasági Lexikon 
(szerk. Halász Sándor és Mandelló Gyula), a Ma
gyar Jogi Lexikon (szerk. Márkus Dezső). Most 
készül a kormány támogatásával a filológiai tár
saság klasszikus reál-lexikona (szerk. Per-z Vil
mos). Az orvostudományok terén szintén nem
rég létesült a Belgyógyászat Kézikönyve (szerk. 
Bókai Á., Kétly Károly, Korányi Frigyes) stb. 
Egyéb nevezetes összefoglaló munkák is kelet
keztek, nevezetesen népszerűsítők. Magyarország 
története a millennium alkalmából két nagy vál
lalatban talált feldolgozásra. Egyik a Szilágyi 
Sándor szerkesztésében megjelent 10 kötetes, 
másik a Szalay József— Baróti Lajos-féle 4 kötetes 
magyar történet. Folyamatban van egy nagy ké
pes világtörténet (megjelent 3 kötete) és előké-
szülőben egy nagy egyetemes irodalomtörténet, 
miután a Beöthy-féle 2 kötetes képes magyar 
irodalomtörténet ujabb kiadást ért. Mind e művek 
a mi régibb viszonyainkhoz képest hallatlan el
terjedésnek örvendenek. Épp ngy oly gyűjtemé
nyek is, minő p. Tóth Béla Magyar Anekdota
kincse. A millennium alkalmából a kereskedelmi 
minisztérium adott ki egy számos nagy kötetre 
terjedő gyűjteményt Magyarország közgazdasági, 
ipari, szellemi életének leirásakép. Befejezéséhez 
közeledik az Osztrák-Magyar Monarchia dmtl 

I. Német lapok. 
a) j Politikai tártaimnak ... - -- 31 
i) | Szaklapok és vegyes tartalmúak 91 

II. Horvát lap - 1 
I III. Szerb lapok. 
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A MAGYAR IRODALOM STATISZTIKÁJA 1861-1898. 
(TUDOMÁNYSZAKOK SZERINT.) 

Könyvészeti alapon kidolgozta és összeállította KISZI.INGSTEIN SÁNDOR. 
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vállalat is. E népszerűsítő művek mellett a tudós 
munkák közt is egyre szaporodnak a rendsze
res, összefoglaló müvek, p. a történetírás terén 
Schvarcz Gyula Görög történelme, az esztétika 
terén Pékár Károly Positiv aesthotikája, az ar
cheológia terén Pulszky Ferenc Magyarország 
archaeologiája, Than Károly Chemiája, Hajnik 
Imre A magyar bírósági szervezet és perjog az 
Árpád- és vegyesházi királyok alatt, hogy a többi 
tudományszakok nevezetesel)!) termékeit ne em
lítsük. 

Szakfolyóirataink is egyre szaporodnak és szín
vonaluk emelkedik. Sokat tesznek az irodalmi 
ismeretek terjesztésére nézve némely újabb gyűj
temények ; igy az Olcsó Könyvtár mellett újab
ban Radó Antal szerkesztésében megindult válla
lat, a Magyar Könyvtár, a Heinrich Gusztáv szer
kesztésében megjelenő Régi Magyar Könyvtár, a 
Beöthy Zsolt szerkesztette Iskolai Könyvtár. Bpn 
ez évben indult meg két új havi szemlénk is, 
egyik a Bródy Sándor Fehér Könyve, másik a 
Blaskovich Sándor és Ambrus Zoltán szerkeszté
sében, a Revue des deux Mondes formájában meg
jelenő Új Magyar Szemle. 

A tud. akadémia zajtalanul, de buzgón foly
tatja felolvasó ülései ós pályázatai útján, vala
mint egyéb tudós társaságok és vállalatok gyá-
molításával tudományos, könyvkiadó vállalata 
útján pedig ismeretterjesztő munkásságát. Folya
matban levő nagy munkálatai közül megemlítjük 
az új nagy szótárt. A Kisfaludy-társaság életé
ben az a nevezetes változás történt, hogy az ifjabb 
elemeknek sikerült lemondásra kényszeríteni a 
társaság régi elnökét, Gyulai Pált, kivel az al
elnök, Szász Károly is távozott, s igy a vezetés 
új kezekbe megyén át. A Petőfi-társaság Petőd 
halálának 50-ik éve alkalmából országos ünne
peket rendezett, amellett egy Petőfi-ház létesítésé
hez fogott. 

A szépirodalom az utóbbi évek alatt meg
lepetésül Eötvös Károly (1. o.) Károlyi Gábor gróf 
emlékiratai (1898) s még inkább : Utazás a Bala
ton körül (Egyetértés 1899—1900) c. műveit 
hozta. Legjobban virágzanak a szépirodalomnak 
azok az ágai, melyek közvetlenebb érintkezés
ijén vannak a nagy közönséggel. Szinmüirodal-
munkban elég sok újdonság merült fel mind a 
komoly drámák (Herezeg Ferenc, Bartók Lajos, 
Somló Sándor, Salamon Ödön, Vargha Gyula, 
Váradi Antal, Jókai Mór, Császár Imre), mind 
a népszínművek (Almás i Balogh Tihamér, Géczy 
István, Gerő Károly), mind a többi közópfajok, 
vígjátékok és bohózatfélék terén (Rákosi Vik
tor, Beöthy László, Szomaházy István, Tábori 
Róbert, Ábrányi Emil, Bérezik Árpád, Gabányi 
Árpád, Makai Emil, Murai Károly, Rákosi Jenő, 
Thury Zoltán, Verő György stb.). Fokozott ter
melésre sarkalja Íróinkat a fővárosban az új szín
házak keletkezése s a vidéki színészetnek is föl
lendülése. A regény- és novellairodalom szintén 
nagy élénkséget mutat. Régibb és újabb iróink 
részint a lapok tárcarovataiban, részint könyv
alakban annyi új müvet bocsátanak közre, hogy 
figyelemmel kisérésük szinte nehéz feladat. Az 
újabb ciklusban is folyton találkozunk Jókai Mór, 
Mikszáth, Herezeg Ferenc, Abonyi Árpád, Andor 

József, Ambrus Zoltán, Baksay Sándor, Bársony 
István, Benedek Elek, Beniczkyné Bajza Lenke, 
Beöthy László, Bérezik Árpád, Bródy Sándor, 
Erdős Renóe, Gárdonyi Géza,Gyarmathy Zsigáné, 
Hermán Ottóné, Jakab ^dön, Kabos Ede, Kazár 
Emil, Kenedi Géza, Kincs István, Kóbor Tamás, 
Kozma Andor, Kövér Ilma, Krúdy Gyula, Len
gyel Laura, Milkó Izidor, Móra István, Palotás 
Kausztin, Pékár Gyula, Petelei István, Salamon 
Ödön, Rákosi Jenő, Kákosi Viktor (Sipulusz), 
Szabóné Nogáll Janka, Tábori Róbert, Thury 
Zoltán. Tímár Szaniszló, Tolnai Lajos, Tömör
kény István, Tutsek Anna, Vadnai Károly, Vér
tesi Arnold, Werner Gyula stb.-ek neveivel. Köl
tőink közül Lóvay Józsefnek egy kötet újabb 
költeménye jelent meg, Endrödi Sándor pedig ki
adta összegyűjtött költeményeit 4 kötetben, mig 
Kiss József költeményeihői új összes olcsó kiadás 
készült. Újabb gyűjteményekkel léptek fel még : 
Kozma Andor, Szabolcska Mihály, Zalár József 
(Honvédvilág), Erdélyi Zoltán,__ Koróda Pál, Sza-
lay Fruzina, Makai Emil stb. Összegyűjtve kiad
ták a nemrég elhunyt Arany László költeményeit 
is. Az újabb költők közül Lampérth Géza nevével 
találkozunk legtöbbször. A M. 1861—98. statisz
tikai kimutatását a mellékleten közöljük. N. L. 

Magyar Jogi Lexikon, öt kötetre tervezett 
jogi lexikon, kiadja a Pallas irodalmi ós nyomdai 
részvénytársaság, szerkeszti Márkus Dezső dr. 
Az I. köt. (A-Biró) megjelent 1898., a II. köt. 
(Biró—Dézsma) 1899. 

Magyar kereskedelmi múzeum (XII. k). 
1899. Magyar királyi kereskedelmi múzeum UB-
ven újonnan szerveztetett, amikor egyúttal ál
lami intézetté alakíttatott át, miniszteri taná
csossal mint igazgatóval az élén. A fősúlyt az in
tézmény tudakozó részére fektették. Az új szer
vezet alapelve, hogy az üzleti feladatok teljesen 
különválasztattak az intézettől, mely most már 
semmiféle közvetetlen üzlettel nem foglalkozik. 
Ugyanekkor megszűnt a házi ipari bazár is mint 
olyan. Az új szervezetben az intézet következő 
részekből áll: az állandó kiállítás, mely csak 
átmenetileg, ideiglenesen tartatik fenn; az idő
leges szakkiállítások, melyre az új szervezet igen 
nagy súlyt fektet; a keleti mintatár, melyben 
fontosabb kiviteli piacaink fontosabb cikkei gyűj
tetnek állandóan; a tudakozó-iroda s könyvtár. 
Az intézet összes képviselőségei 10 évi szerződés 
alapján a magyar kereskedelmi részvénytársa
ságnak adattak át, melynél e célra külön igaz
gató választmány szerveztetett. Az új szervezés 
alkalmából a M. ügykörét kiterjesztették a mező
gazdaságra is. SZT. J. 

Magyar királyi állatorvosi főiskola, 1. Állat
orvosi főiskola. 

Magyar királyi herceg, 1. Főherceg (VII. k.) 
ós Herceg (IX. k.). 

Magyar királyi koronaörség, 1. Koronaörség. 
Magyar királyi központi honvéd lovas

iskola, 1. Honvéd lovasiskola. 
Magyar királyi mezőgazdasági múzeum, 

1. Mezőgazdasági múzeum. 
Magyar királyi országos meteorológiai és 

földmágnességi intézet, 1. Meteorológiai intézet 
(XII. k.). 
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Magyar királyi udvari tanácsos, 1. Udvari 
tanácsos. 

Magyar királyné vize, 1. Qutaviz (VIII. k.). 
Magyar közművelődési egyesületek. Ama 

meggyőződés teremtette meg őket, hogy a ma
gyar nyelv és a magyar szellemben ápolt műve
lődést társadalmi úton is kell terjeszteni, főleg a 
nem magyar ajkú vidékeken, megnyervén ezeket 
a nemzeti egységes magyar állam híveinek. Módot 
kell mindannyioknak szolgáltatni, hogy nyel
vünket elsajátíthassák, hogy e nyelven testvéreik
kel érintkezve, megismerkedhessenek ezeknek 
kultúrájával is. Ez okból alapították országszerte 
a közművelődési egyesületeket és pedig elég fel
tűnően, a legtöbbet a pénzügyi tekintetben oly 
sanyarú 80-as években. 

Ez időszakba esik 22 ilyen egyesület alapí
tása, melyek tevékenysége félreismerhetetlenül 
becses eredménynyel járt, de már előzőleg tétet
tek lépések és indultak meg mozgalmak ilyen 
egyesületek létesítésére. E mozgalmak egyik ha
talmas tényezőjét Eötvös József bárónak «Az 
önkéntes népnevelési egyesületek alakítására» 
1867 jnl. 3. kiadott körlevelében kell keresnünk 
:e körlevelét díszes alakban újra kiadta 1896. 
az E. M. K. E.; újra lenyomtatva találjuk Staub 
Móric dr.-nak Társadalmunk a nemzeti kultúra 
érdekében kifejtett tevékenysége a jelen század
ban c. müvében, Budapest 1898). 

Abaúj-Torna vármegyei és kassai közműve
lődési egyesület (Kassa 1886, jelenleg már nem 
működik). Arany-kör (székhelye Oraviea, alakult 
1882.). 

Békésvármegyei közművelődési egyesület (Bé
kés-Gyula, alakult 1895. az 1873. létrejött békés
vármegyei régészeti és művelődés-történelmi 
egyesület átváltozásával). Beregvármegyei köz
művelődési egyesület (Beregszász 1883). 

D. K. E- (Dunántúli közművelődési egyesület, 
Budapest 1890). 

E. M. K. E. (Erdélyrészi magyar közművelő
dési egyesület, Kolozsvár 1885). 

F. M. K. E. (Felvidéki magyar közművelődési 
egyesület, Nyitra 1882). 

Gömörvármegyei magyar közművelődési egye
sület (Rima-Szombat 1885). 

Komáromvármegyei és városi közművelődési 
egyesület (Komárom 1893, működését csakhamar 
megszüntette). Körmöcbányái magyar egyesület 
i Körmöcbánya 1880). 

Magyar egyesület (Budapest 1891, a millenniu
mot követő évben [1897] beolvadt alapítóképen 
az országos magyar iskola-egyesületbe, átadván 
ennek 5782 írtból álló vagyonát). Magyarországi 
tót közművelődési társulat (Budapest Í886). Ma
gyarságot és népnevelést Sárosvármegyében ter
jesztő egyesület (Eperjes 1881, az eperjesi Szé
chenyi-körrel egyesült 1894.) Máramarosvárme-
ggei magyar közművelődési egyesület (Márama-
ros-Sziget 1885). 

Nócirádvármegyei nemzeti intézet (Balassa
gyarmat 1831). 

Orsovai magyar nyelvterjesztő egyesület (Or
sóvá 1887). Országos magyar iskola-egyesület 
(címe eredetileg ((budapestio volt, majd «orszá-
gos»-ra változott (Budapest 18811 

Pancsovai Gromon Dezső magyar nyelvter
jesztő egyesület (Pancsova 1886). Pápavidéki 
közművelődési egyesület (Pápa 1887, Jókai-körré 
alakult 1893.) Pozsonyi magyar közművelődési 
egyesület (Pozsony 1883). 

Rákosi közművelődési és jótékony egyesület 
(Budapest, VII. ker., Rákosfalva). Besicabányai 
magyar nyelvterjesztő egyesület (1887). 

Somogyvármegyei közművelődési egyesület 
(1890). Szatmárvármegyei Széchenyi - társulat 
(Szatmár-Németi 1882). Szentgotthárdi közműve
lődési egyesület (Szent-Gottliárd 1893, jelenleg 
teljes pangásban van). 

Temesvármegyei magyar nyelvterjesztő egye
sület (Temesvár'1882). Torontálmegyei magyar 
közművelődési egyesület (Nagy-Becskerek 1885). 

Versec és vidéke magyar nyelvterjesztő egve-
sület (Versec 1885). 

Zemplénvármegyei, magyar nyelvet és nép
nevelést terjesztő egyesület (Sátoralja-Ujhely 
1883). 

Ezen egyesületekhez (melyek közül a jelenté
kenyebbek leírása saját címeiken, a helyi érde-
küeké pedig az illető város v. vármegye leírásá
ban van meg e lexikonban) sorozhatok a követ
kezők is, melyek a hazafias érzés és szellem ter
jesztésén kivtll még speciális céllal is bírnak: 

Aradi nópmüvelődési egyesület (Arad 1867; 
jelenleg nem működik). Balaton kultur-egyesil
let (1882. alakult; 1890-91-ig szünetelt' ós ez 
évben a Dunántúli közművelődési egyesület fiók
osztályává átalakult). Biharmegyei népnevelési 
egyesület (Nagyvárad 1877; újra alakult újabb 
programmal 188-i-ben). Budapesti népoktatási 
kör (Budapest 1876). Budapesti szépirodalmi kör 
(Budapest 1884; már megszűnt). Csángó-magyar 
egyesület (Budapest 1883). Csokonai-kör (Deb
recen 1896 ; alakult az 18'JO. létrejött Debreceni 
felolvasó - körből). Dugonics - társaság (Szeged 
1892). Eperjesi Széchenyi-kör (Eperjes 1878). 
Hunyadmegyei mozgalom (1877-ben a Hunyadi 
album kiadásával ós a nemzet figyelmének ha
zafias irányban fölébresztósével a népnevelés 
ügye társadalmi fölkarolásában újabb lökéstadott 
a hazafias közszellem létrehozásának és ezzel 
működését beszüntettej.i&fowa József-kör (Kecs
kemét 1891). Kézi munkára nevelő országos 
slöjd-egyesüíet (Budapest 1893). Kölcsey-egye-
sület (Arad 1880). Központi névmagyarosító tár
saság (Budapest 1881). Magyar irodalom- és mű
vészetpártoló egyesület (Nagy-Kanizsa 1885; te
vékenységét 1897. megszüntette). Muraszombat 
járási állami tanító-kör kebelében alakult ma
gyarosító és közművelődési szakosztály (1893). 
Műbarátok köre (Budapest 1891). Országos er-
kölcsnemesítö egyesület (Budapest 1886). Pozso
nyi Toldi kör (Pozsony 187-1) Soproni irodalmi 
és művészeti kör (Sopron 1877). Székely műve
lődési és közgazdasági egyesület (Budapest 1875). 
Szigligeti-társaság (Nagyvárad 1892). Szilágy-
vármegyei Wesselényi-egyesület fZilali 1884). Ud
varhelyvármegyei népnevelési egyesület (1869). 
Vörösmarty-kör (Székesfehérvár 1867). 

Ide sorolhatjuk az 1848. Budapesten létrejött, 
inkább egyházirodalmi — de azért hazafias — 
színezettel bíró Szent-István-társulatot és a. 
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Moldva-Oláhországban élő róm. kat. magyarok 
egyházi és iskolai szükségletei beszerzése ós pót
lása céljából 1861. Budapesten megalakult Szent-

\ László-társulatot is. Végül ide kell sorolnunk az 
1895. Budapesten alakult Országos nemzeti szö-
vetséget is. 

A szorosabb értelemben vett közművelődési 
egyesületek összesen sem régi fennállásuk óta 
ma már körülbelül 250,000 frtot fordítanak évente 
a közművelődésre; létrehoztak mintegy 2 millió 
forint alapvagyont s fölhasználtak eddig cél
jaikra másfél millió frtot. Többször tétettek ki-
serietek, hogy ezen egyesületek között szorosabb 
kapcsolat létesíttessek. E törekvések csak annyi
ban valósultak meg, hogy a közös teendők meg
beszélése és a közelobbi érintkezés céljából or
szágos értekezleteket és kongresszusokat tartot
tak az egyesületek képviselői. Ilyen országos érte
kezletet hívott össze az országos magyar iskola-
egyesület 1885. Budapesten. Ugyanezen egyesü
let kezdeményezésére Budapesten 1887 okt. kon
gresszusra gyűltek összo az egyesületek, meg
állapodván abban, hogy az egymással való érint
kezés fentartásán kivül, időről-időre a felmerült 
közös kérdésekhez képest újabb kongresszusok, 
országos összejövetelek tartassanak. 1888. a szat
mári Széchenyi-társulattal és a biharvármegyei 
népnevelési egyesülettel karöltve az erdélyrészi 
magyar közművelődési egyesület az országos 
közművelődési pótadó és az államsorsjáték ki
eszközlése céljából újabb országos összejövetelen 
fáradozott; a tervezett értekezlet azonban össze 
nem jött. 

1894 febr. 8. azonban a közművelődési egye
sületeknek az ezredéves ünnepen és az-országos 
kiállításon való részvétele ügyében tanácskozásra 
gyűltek össze az egyesületi képviselők és meg
választok az egyesületeknek az ezredéves kiállí
tásban való részvételét előkészítő végrehajtó 
bizottságot, melynek intézkedései folytán a köz
művelődési egyesületek az ezredéves kiállítás 
((Közművelődés ós sajtó» pavillonjában impozáns 
kiállítást rendeztek és az ezredéves ünnepélyek 
sorában az 1896 szept. 8. közművelődési kon
gresszusra gyűltek össze. Az 1887-iki kongresz-
sztis naplóját az országos magyar iskolaegyesii-
let, az 1896-iki kongresszus lefolyását előadó 
munkát pedig az erdélyrészi magyar közműve
lődési egyesület adta ki. 

Irodalom. Gerlóczy Károly, az orsz. magy. iskolaegye-
sület elnöke: A magyarországi közművelődési egyesületek 
élete, Budapest 1887. A magyar közművelődési egye
sületek. Az 1896 szept. 8. Budapesten tartandó ezredéves 
ünnepi kongresszus alkalmából tájékoztatóul irta és 
egybeállította Sándor József, a végrehajtó bizottság elő
adója. Kolozsvár 1896 és Staub M. dr.-nak idézett müve. 

Magyar Kritika, Budapesten havonkint két-
i szer megjelenő folyóirat, melyet Benedek Elek 

1897. alapított s azóta szerkeszt. 
Magyar ló, az érvényben lévő s kötelező ver

senyszabályok szerint az, mely a) a magyar ko
rona országainak területén jött a világra s a kö
vetkező év május l-ig itt maradt; b) amelyet ellesi 
évében anyjával együtt (bárhonnan) importáltak 
s n következő év május l-ig itt neveltek, ha a 
csikó anyja azon év végóig bezárólag, amelyben 
t. i. ivadékával behozatott, belföldi tenyésztő tu

lajdonában maradt. A M. részére a belföldi tenyész
tés előmozdítása céljából a versenyföltételek igen 
sok előnyt biztosítanak, miért is ezen meghatá
rozás a lóverseny-sportban igen fontos szerepet 
játszik. 

Magyar magánjog (XII. k.). A magyar polgári 
törvénykönyv megalkotására irányuló több si
kertelen kisérlet után 1895 okt. 16. kelt legfel
sőbb jóváhagyással Erdély Sándor akkori igaz
ságügyminiszter a magyar általános polgári tör
vénykönyv előkészítésének céljára az igazság-
iigyminisztérium kebelében állandó bizottságot, 
szervezett. E bizottság feladata a magánjog kö
rébe vágó és hazánkban érvényben levő törvé
nyeknek, törvényes szokásoknak, a már meglevő 
törvénytervezeteknek, a judikatura és irodalom 
termékeinek, valamint az idegen művelt álla
mok jogfejlődésének figyelembevételével ós fel
használásával egységes és rendszeres polgári, 
törvónykönyvtervezetet készíteni. A bizottság
nak vannak szerkesztő és tanácskozó tagjai, akik 
megbízatásukat az igazságügyminisztertől nye
rik ós feladatukat az 1896 jan. 26. megállapított-
ügy- és munkarend értelmében teljesitik. A bi
zottság elnöke az igazságügyminiszter. Őt illeti, 
az egész bizottság működésének vezetése. A bi
zottság vezető tagja 1897 tavaszáig Vavrik Béla. 
kúriai tanácselnök volt, azóta pedig Lányi Ber
talan miniszteri tanácsos. A szerkesztő bizottság 
működését 1897 ápr. 21. tartott ülésével kezdte 
meg, melyen az általános munkatervet a követ
kezőkben körvonalozták : 1. a kódex rendszeré
nek és tárgyi terjedelmének megállapítása ; 2. az; 
egyes részek elvi tartalmának ós az alapelvek: 
vázlatának elkészítése; 3. a megoldandó vitás, 
elvi kérdések kijelölése ; 4. e munkával párhu
zamosan a tervezet szövegének és indokolásá
nak megszerkesztése. E feladatok megoldása vé
gett 1898 végéig a bizottság 64 szerkesztő-bi
zottsági ós 11 teljes ülést tartott. A bizottsági 
tárgyalásokról felvett részletes jegyzőkönyveket 
eddigelé hat kötetben tette közzé a Jogtudományt 
Közlöny szerkesztősége. v. 

Magyar Nemzet, Budapesten megjelenő poli
tikai napilap, mely a Nemzet (XIII. k.) ós a Ma
gyar Újság (2., XII. k.) egybeolvasztásából ke
letkezett és 1899 okt. 1. az Athenaeum kiadásá-
sában indult meg. Főszerkesztők : Jókai Mór dr.. 
és Beksics Gusztáv, felelős szerkesztő : Adorján 
Sándor. 

Magyar Nemzeti Igazgatóság, az emigráció 
idején Kossuth Lajos, Klapka György és Teleki 
László alkották, abból a célból, hogy Magyaror
szág önállóságát III. Napóleon segítségévei vissza
szerezzék. L. Románia (XIV. k. 665.) és Magyar 
emigráció (XII. k.). 

Magyarok réve, 1. Vádli Ungnrului (XVI. k.).. 
Magyarország közállapotainak az utolsó há

rom évről szóló adatait, abban a sorrendben, 
amelyben a XII. kötetünk tárgyalta, a követke
zőkben ismertetjük. 

N é p e s s é g . 
M. népességének száma az 1891-iki népszámlá

lás óta újra meg nem állapíttatott s így az csak a. 
természetes népmozgalom alapján becsülhetik 
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meg; az ekként nyert számok azonban a vándor-
mozgalom figyelmen kivtll hagyása folytán csak 
hozzávetőlegeseknek tekinthetők. Ezen számítá
sok szerint a polgári népesség 1891 óta követke
zőleg fejlődött: 

Magyar 
ország 

F iume Hnrvát-
Szlavonor- Magyar 

birodalom 

15.133,494 
15.272.323 
15.362,279 
15.545,832 
15.720,424 
15.909,281' 
16.100,995 
16.298.411 
16.435.406 
16.593!381 

29,494 ;2.186,il0 17.349,398 
29,816 '2.208,689; 17.510.828 
30,172 12.212.546 
30J409 i2.232,303 
30,651 2.255,518' 
31,046 Í2.284;596i 
31,340 2.305,1561 
31,876 2.326,281! 

32,400 2.351.2051 

32.900 2.378,691 

1891jan. 1. (népsz.) 
1891 végén . . . 
1892 . 
1893 c 
1894 • 
1895 « 
1896 • 
IS97 . 
1898 • 
1899 okt . végén . . . 

Az 1898 végére kiszámított népesség hitfeleke 
zetek szerinti eloszlása (az 1891. évivel összeha 
sonlitva) az egész magyar birodalomban a követ 
kező volt: 

1891 olejurt 
Kómái ka to l ikus - 8.820,770 
ű ö r ó g . 1.670,682 
<Jörög kele t i 2.632,322 
Ágostai evangé l ikus 1.204,040 
Evangé l ikus református 2.225,126 
Unitár ius . . . 61,645 
Izrael i ta . . . . . . . . . 725,222 
Egyéb 9,581 
f e l e k e z e t e n kívül i — 

17.604,997 
17.808,544 
18.006,593 
18.224.923 
18.437,491 
18.656,568 
18.839,011 
19.004.972 

1898 végén 
9.655,359 
1.823,471 
2.768,189 
1.289,373 
2.383,301 

66,748 
833,282 

7.876 
11,412 

Összesen . . . 17.349,398 18.839,011 

Népmozgalom. M. népmozgalma az utóbbi évek
ben kedvezőnek mondható. Bár a házasságköté
sek száma csökkent, a természetes szaporulat 
mégis erősehh volt, mint az előző évtizedekben. 

A házasságkötések száma volt az anyaország
ban 1891-től 1897-ig: 

1000 lélekre [ 
1891 131,128 8-6 i 1895. . . . 
1892 141,050 9'2 ' 1896. . . . 
1893 144,159 93 ' 1897. . . . 
1894. . . . . . . 143,021 9-1 I 1898. . . . 

1000 lélekre 
... 134,356 9:5 
... 127,776 7-9 
... 130,866 8-1 
... 133,484 8-2 

A házasságok közül (1898) 14,709 volt vegyes 
vallású (10'93°/0) s azok közt volt 339 keresztény
izraelita házasság (még pedig 171 esetben a vő
legény, 168 esetben a menyasszony volt izraelita). 

A születések száma mindig magas volt, csak az 
utolsó évben csökkent erősen, u. m.: 

1891. . . . . . . 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896. . . . . . . 
1897 
1898 

Élve született 
g y e r m e k e k 

646,412 
620,255 
662.231 
647,173 
656.218 
646,531 
650,163 
614,255 

Ezer 
lé lekre 

4 2 ' 5 
40-5 
42-9 
41-4 
4 1 ' 5 
40-1 
40-1 
37-4 

Ebből 
tö rvényte len 

57,665 
55,361 
57,551 
57,896 
57,692 
57,184 
60,415 
56.341 

Szá
zalék 

8 '92 
8-93 
8 '69 
8-94 
8'80 
8-84 
ft-29 
9 1 7 

A halálozási arány lassan csökken; meghalt az 
anyaországban: 

1000 lélekre 
1891 507,583 33'4 1895. 
1892 530,299 34-6 í 1896. 
1893 478.678 31'0 i 1897. 
1894 472,581 30'2 1898. 

lOOOlélekr, 
... 467,361 99-5 
... 454,817 28-3 
... 452,747 27'9 
... 456,736 27-8 

A kedvező alakulást nagyrészt a gyermekha
landóságnak alábbszállása okozta; 5 éven aluli 
gyermek meghalt 

1891. . 
1892.. 
1893. . 
1894. . 

100 élve-
szülöttre 

. . . 267,433 41-37 

. . . 282,587 45-56 

. . . 250,266 37-79 

. . . 250,289 38-67 

1895. . . . 
1896. . . . 
1897. . . . 
1898. . . . 

240,615 
227.02.-) 
221,499 
221.065 

10) élve-

36-67 
35-11 
34-07 
38.10 

Az újabb statisztikai adatgyűjtés a halálokok 
részletezésére is kiterjedvén, abból láthatjuk, 
hogy a leggyakoribb halálokok a következők 
voltak: 

180ií 1897 1898 
Veleszületett g y e n g e s é g 66,312 
Tüdőgümökór 61,597 
Aggkori végki rnerü lés 48,849 
Tüdő- és me l lhá r t vagvu l adás 38,195 
Görcsök ..". 28,465 
Izamárhurut . . . 12,204 

68,912 
59.860 
52,486 
37,548 
30.169 
15,069 
14,007 
13.970 
13,559 

8.645 
8,452 
7,255 
5,182 
7,148 
2.315 
1,506 

10,389 

64,570 
55,280 
53,618 
U,925 
30.371 
10,314 
11,015 
14,654 
13,950 
10.75Í 
8.340 
6,685 
7,980 
7,756 
2,121 
2.151 

10,313 

Roncsoló toroklob és to rokgyík .. . 16.868 
Vizibetegség 13,879 
Gyermekaszály 14,305 
Vörheny . . . " . . . . . . 7.756 
Gutaütés -. , 8,262 
Hasi hagymáz- . 7.322 
Kanya ró . . . ._ 6,444 
Gyermekek h a s m e n é s e . . 7.580 
Vérhas 3.041 
Hólyagos himlő 2.019 
Erőszakos haláleset 9,403 

1897. némi javulás állt be az egészségügyi 
személyzet növekedésében, de ez a javulás 1898. 
nem folytatódott. A sebészek száma csökkent; 
az orvosdoktorok száma, mely 1896-tól 1897-ig 
4271-ről 4528-ra emelkedett, 1898. ismét 450í-ro 
szállott le. Százezer lélekre esett 1898-ban 27'3 
orvosdoktor és 2 sebész. A bábák száma emel
kedett ugyan, de még nem elegendő. Gyógy
szertár volt 1898-ban 1858. Gyógyfürdő volt 180, 
melyot 82,886 állandó és 85,785 futó vendég ln-
togatott, köztük 11,810, illetőleg 16,071 külföldi; 
A kórházak száma 1898-ban 373-ra, az ágyak 
száma 21,718-ra emelkedett. A kórházakban 
ápolt betegek száma 199,882. A rendes kórháza
kon kivül volt 2621 járványkórház 9501 ágygyal. 
Trachomás község 1898-ben 708 volt, a beteglét
szám pedig, mely 1897-ben 36,701 volt, 1898-ban 
37,737-re emelkedett. A budapesti Pasteur-intézet
ben 1898-ban 1934 beteget ápoltak veszettség 
ellen. A kezeltek közül 7 meghalt. 

A természetes népszaporodás volt: 
1891... ... 139,151 
1892... ... 90,312 
1893 183,709 
1894... ... 174.834 

1000 lélekre 
9-1 
5-9 

11-9 
11-2 

1895... 
1896... 
1897... 
1898... 

1000 léleUi 
. . . 189.252 12-0 
. . . 192,008 118 
. . . 197,952 122 
. . . 157.519 9-6 

Az 1898-iki népszaporulat hitfelekezetek és 
nemzetiségek szerint következőleg oszlik meg: 
Róni. ka t . 
Gör. ka t . 
Gör. ke l . 
Ag . e v a n g 
Ev. r e f . . . . 
Uni tár ius 
Izrael i ta . . . 
E g y é b . . . 

103,242 
8,359 

184 
11,850 
19,597 

685 
14.082 

480 

1000 lélekrt 
130 
4-7 
0 0 
9-4 
8-3 

10-3 
17.5 
o-o 

m a g y a r . . . 99.620 
n é m e t . . . . . . 21,853 
tót 21.871 
oláh 2,081 
r u t h é n . . . 5.563 
horvát 1,825 
szerb 1.961 
e g y é b 2.910 

1000 léteki 
12-5 
101 
1 2 6 
0 7 

13-6 
8-7 
3 11 
0-0 

A tengerentúli kivándorlás a legutóbbi években 
némileg csökkent; kivándorolt ugyanis az észatö 
amerikai Egyesült-Államok statisztikája szerint 
oda M.-ból: 

Férfi 
1891. 19,792 
1892. 24,203 
1893. 19,037 
1894. 5,779 

N5 
7756 
8480 
7182 
3221 

Együtt 
27.518 
32,683 
26,219 

9,000 

1895. 
1896. 
1897. 
1898. 

Férfi 
15,547 
17.529 
7,728 

13.157 

Nő 
8137 
8350 
0063 
7763 

23°63i 

13,791 
20,920 

TH—V. 
K ö z g a z d a s á g . 

Őstermelés. 1879 óta M.-nak nem volt olyan 
rossz aratása, mint 1897-ben. Alig 1896. az ország 
búzatermése 43'88 millió q volt, 1S97. a sok eső 
következtében támadt rozsda és a jun. végén éa 
jul. elején beállott rekkenő hőség folytán csal! 
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23'74 milliót, tehát 20 millió métermázsával ke
vesebbet tett. A kenyérterményekben mutatkozó 
hiányt az u. n. kenyérpótló termények nem ütöt
ték helyre, mert a rozs 3"77 millió mótermázsával, 
árpa 4'33, zab 2'99, tengeri 7'88 s burgonya majd
nem 6 millió métermázsával termett kevesebb, 
mint 1897. Az 1898. év elején a vetések állása 
a szinte egészen csapadék nélkül való ősz és tél 
következtében nem volt valami kedvező. Ehhez 
hozzájárult, hogy június utolsó harmada nagy 
elemi károkkal sújtotta a mezőgazdaságot. E hó
nap végén ugyanis vagy húsz vármegye vetéseit 
roppant nagy jégviharok verték tönkre. Jégve
rés következtében a bevetett területnek 2'15°/0-a, 
250,506 ha. pusztult el egészen. A többi elemi 
csapást is hozzávéve, 1898. a magyar anyaor
szágban az összes bevetett terület 3'53%-a, 
368,330 ha. semmisült meg. Mindamellett az 
1898-iki termés elérte a közepes szinvonalat, sőt 
búza, amelyből az egész M. termése 38 millió q 
volt, 14 millió métermázsával több termett, mint 
1897-ben. 

Gabonakivitelünk még az 1897-iki rossz ter
més után is 11 millió métermázsaval meghaladta 
behozatalunkat. A külkereskedelmi forgalomban 
a legnagyobb összeget a gabona és liszt után 
veszszük be. Gabona- és lisztkiviteliink értéke — 
ide számítva a hüvelyeseket és a különböző őrle
ményeket — az utolsó három évben a következő 
volt: 

189G-ban 1897-ben 1898-ban 
ezer koronákban 

Behozatal 26,426 47,808 95,857 
Kivitel . . . 440,722 408,092 390,851 
Kiviteli többlet 414,296 360,284 294,994 

Szöllészet. A iilloxeravész, majd a perono
szpóra a 80-as évek elejétől 1894-ig bortermelé
sünk rohamos csökkenését idézte elő. 1894 óta 
azonban, mióta a peronoszpóra ellen való véde
kezés jobban elterjedt s az új ültetésü homoki 
szőllők teremni kezdtek, a bortermelés, bár még 
csekély mértékben és nem minden visszaesés nél
kül, ismét emelkedett. A magyar anyaországban 
1894-ben 138,1895-ben 193,1896-ban 1-45,1897-
ben l i 3 , 1898-ban 1-14 millió hektoliter bort 
szüreteltek. Mindamellett a lilloxera az utóbbi 
években is még egyre terjedt (1. Filloxera). Bor
termelésünk 1898. alacsony volt. De egyrészt a 
hivatalos adatok valószínűleg alatta maradnak 
a valóságnak,másrészt az elemi csapások is hozzá
járultak a termés csökkentéséhez. Így egész M.-
ban a peronoszpóra az összes terület felén 132,370 
lia.-on lépett fel, 24,000 lia.-t a jég vert el és egy 
újonnan fellépett szőllőbetegség, a lisztharmat 
^oidium) 7000 ha.-on volt elterjedve. 

Szőllő- és bortermésünk értéke 1996 óta, az új-
•bor és a friss szőllő átlagos árának feltüntetésé
vel a következő volt: 

A termelés összértéke Egy hektoliter Egy mmázsa 
líjbor friss szőllő 

átlagos értéke 
E v k o r o n á k b a n 

1896 50.799,308 3166 36-00 
1897 50.252.324 38'42 34'00 
1898 52.085,688 40'68 84-00 

Az utolsó három év borforgalmának képe pedig 
a következő: 

Behozatal Kivitel Kiviteli Behozatali 
Ev többlet többlet 

1896. ... ... 1.047,777 794,890 352,887 
1897 1.293,282 785,906 — 507.376 
4898 1.272,545 700.744 — 57l!801 

1892 óta borforgalmunk mérlege többnyire 
passzív, sőt a behozatal majdnem kétszer annyi, 
mint a kivitel. Figyelemre méltó, hogy 1898. az 
1.272,545 métennázsányi borbehozatalból 917,579 
métermázsa olasz származású volt. 

Gyümölcstermelés. E csak lassau fejlődő ter
melési ág évenkinti eredményéről nincsenek tel
jesen megbízható statisztikai adatok ([.Gyümölcs
termelés). 1898. friss almából ós körtéből 1-59 
millió korona értékű behozatallal csak 993,000 
korona értékű kivitel állott szemben, mogyoróból 
pedig 410,000 koronával 17,000 korona. A leg
több gyümölcsből azonban a kivitel nagyobb a 
behozatalnál. így dióból a kivitel 700, a behoza
tal 324 ezer, friss barackból, meggyből, cseresz
nyéből a kivitel 2'6, a behozatal T97 millió, egyél) 
friss gyümölcsből a kivitel 193, a behozatal 14 
ezer, szárított gyümölcsből a kivitel 487, a be
hozatal 116 ezer korona volt. Az aszalt szilva for
galmi statisztikája szerint, melyben azonban a 
boszniai áru közvetítése is szerepel, 1898. a be
hozatal 222, a kivitel 200 ezer q volt. 

Erdőterület. 1898 végén a magyar birodalom
ban az összes erdőterület 9.045,932 ha. volt. E 
területből 1.662,641 ha. nincs föltétlen erdőtala
jon, 6.820,792 hektár föltétlen erdőtalajon van, 
121,498 ha. futóhomokot köt meg, 441,001 ha. 
podng véderdő. 

Állattenyésztés- Az utóbbi években az állat
nemeknek mind a létszáma, mind a minősége 
nagy haladást mutat. Az 1884-iki összeírással 
szemben az 1895-iki az állatállomány gyarapo
dásáról tanúskodik. A magyar anyaországban a 
szarvasmarha létszáma 4'88 millióról 5'83 mil
lióra, a lóállomány T75 millióról 1-97 millióra, a 
sertésállomány 4'80 millióról 6'45 millió darabra 
emelkedett, csak a juhok létszáma csökkent há
rom millió darabbal. Emellett figyelembe veendő, 
hogy az 1895-iki állatösszeirás nov. végén tör
tént és a sertósvész, bár 1895 tavaszán ütött ki, 
a létszámot nagyobb mértékben csak a következő 
években csökkentette. Mindazonáltal az 1895-iki 
sertésállomány nem nagyobb a mostaninál, mert 
a sertéslétszám,az állatnem nagy szaporasága kö
vetkeztében gyorsan növelhető. Az állatok mi
nősége is tetemesen javult, mihez jelentékenyen 
hozzájárult az apaállatok nagyobb száma, gon
dosabb megválasztása és a bőségesebb takarmá
nyozás. A szarvasmarhatenyésztésben az észlel
hető, hogy a magyar fajta szarvasmarhát a nyu
gati fajták egyre jobban háttérbe szorítják. A 
magyar anyaországban az utóbbi tiz esztendő 
alatt a magyar fajta marha 63,000 darabbal csök
kent, mig a nyugati fajták egy millió darabbal 
szaporodtak. Az állattenyésztést főképen a raga
dós természetű és gyakran járványos jellegű 
állati betegségek akasztják meg. Még leginkább 
van tőlük megkímélve lóállományunk. Magyaror
szágban 1898. különféle betegségek miatt 14,482 
ló hullott el vagy irtatott ki. Az elhullott vagy 
kiirtott szarvasmarha száma nem sokkal na
gyobb : 17,832 drb. A szarvasmarha száj- és kö
römfájása az utóbbi években ugyan csökkent, 
ellenben újabb baj fenyegeti őket: a gumókor. 
1898 nyarán a földmívelési miniszter a szarvas
marhák gümőkórjának elfojtása dolgában szak-
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értekezletet hívott össze, mely a fakultatív intéz
kedések mellett foglalt állást. A legnagyobb kárt 
a sertésvész okozta, mely 1895 tavaszán titött 
ki. Elhullott benne 1895-ben 362.376, 1896-ban 
769,163, 1897-ben 396,092 és 1898-ban 216,243 
darab sertés, melyeknek értéke meghaladta a 
70 millió koronát. Ezzel együtt járt a kőbányai 
sertéspiac hanvatlása. A sertésvész kiütését meg
előző évben Kőbányáról 1894-ben 909,989 darab 
sertést szállítottak el, 1896. már csak 84,578, 
1897-ben 141,180, 1898. pedig 153,371 darabot. 

Külkereskedelmi forgalmunkban a gabona és 
a liszt után az élű állatok kivitele a legfontosabb. 
Az utóbbi öt évben állatkivitelünk értéke 153'8i 
és 280'10 millió korona közt mozgott. Az utolsó 
három évben az állatokból a behozatal, kivitel és 
a kiviteli többlet a következő volt: 

Év Behozatal Kivitel többlet 
ezer ko ronákban 

1896 23.264 153,812 130.548 
1897 SCK984 155.252 124,268 
1898 . . . 30,354 155,450 125.096 

A behozatalban nagyobb összeggel szerepel a 
vágóökör, a sertés és a ló. Az országba, főleg 
pedig a budapesti marhavásárra egyre több szerb 
vágómarhát hoznak be. A szerb sertés behoza
tala legnagyobb volt a sertésvész előtt, mikor 
Kőbánya a világ leghatalmasabb sertéskereske
delmi központjai közé tartozott. Lóbehozatalunk 
értéke ugyan jelentékeny, bár lótenyésztésünk 
nemcsak saját szükségletünket fedezi, hanem a 
kivitelre is nagy mennyiséget juttat. E föltűnő 
behozatalnak oka abban rejlik, hogy áruforgalmi 
statisztikánkban a lóversenyekre külföldről jövő 
és külföldre menő versenylovak szintén szere
pelnek. Allatkivitelünkben azelőtt a legnagyobb 
értékkel a hizott sertések szerepeltek. 1894-ben 
a sertéskivitel értéke 157 millió korona volt, 
1895. a tavaszszal kiütött sertésvész következté
ben már csak 72'06 millió korona, 1896—98. 
pedig 33'37 és 39'70 millió korona között moz
gott. Szarvasmarhakivitelünk értéke, melynek 
legnagyobb része a hízóökrökre esik, az utolsó 
öt esztendő alatt 81-76 és 99\37 millió korona, 
lókivitelünk értéke pedig ugyanazon idő alatt 
16'47 és 31 '49 millió korona között ingadozott. 
Az élő ós leölt baromfi értéke csekély behozatal 
mellett a kivitelbenévenkint 15'81- 2392 millió 
koronával szerepel. Ezenkivül évenkint 16-25 — 
23-06 millió korona értékű tojást, 8'94—11'42 
millió korona értékű ágytollat és 368—866,000 
korona értékű lúdmájat visznek ki az országból. 
A baromfitenyésztés termékeiből a kiviteli több
let 1898-ban 56'68 millió korona volt. 

A tojással, ágy tollal és liídmájjal együtt a fon-
tosabb állati termékek külkereskedelmi forgal
mának értéke az utolsó három évben a követ
kező volt: 

E v Behozatal Kivitel ™ j 
1896 23,906 84,090 60,184 
1897. . . . . . . . . . 28.282 80,730 52,448 
1898 28,186 86,374 58,188 

Halászat. 1898 végén az egész országban 28 
rendszeres tógazdaság működött 2400 kataszt. 
holdnyi kiterjedésben. A tiszta haszon holdankint 
70—140 korona között váltakozik. Az álló vizek 

közül 2200 holdnyi terjedelműt 1898 végén gon
doztak, a hegyvidéki pisztrángtenyésztós érde
kében pedig 35 költőtelep működött. A halászati 
társulatok száma 36 volt, melyeknek hatáskörébe 
234,442 kataszt. holdnyi vízterület tartozott. 

Selyemtenyésztés. 1893 óta a selyemipar vál
ságos helyzetbe jutott, ugy hogy az országos se
lyemtenyésztési felügyelőség a saját bevételeiből 
már nem tudta fedezni kiadásait. Ennek követ
keztében a selyemgubók árát átlag 1 korona 80 
fillérről 1 korona 54 fillérre szállította le. E leszál
lításnak a termelökre való veszélyét azonban 
egyensúlyozta a szakértelem növekedése, mely 
lehetségessé tette az intenzivebb termelést, és a 
szederfák szaporítása. A selvemtenyésztőkszáma 
1897-ben 107,454, 1898-ban'86,467, a termelt se
lyemgubók mennyisége pedig 1897-ben 1.330,884 
kg., 1898-ban 4.272,331 kg. 

Méhészet. 1898. hat méhészeti vándortanító 
községekben 344, tanítóképzőkben 20, földmíves
iskolákban 8, kertészeti és vincellériskolákban 
1—1 előadást tartott, a méhészeti felügyelő pe
dig a budapesti kertészeti tanintézeten tanította 
a M.-et. 1898 ősz óta a vándortanítók a kis-kún-
félegyházai, pápai, pozsonyi, sárospataki, aradi 
és nagyenyedi tanítóképzőkben rendesen tanítják 
a méhtenyésztési 

Kertészet. A földmívelési minisztériuixiban a 
kertészeti és gyümölesószeti ügyek intézésére 
1897.' külön gyümölesószeti és kertészjti osztályt 
szerveztek, melynek élén az országos gyümölcsé-
szeti és fatenyésztési miniszteri biztos áll. A ker
tészeti szakképzésnek három fokozata van. A felső 
oktatás a budapesti kertészeti tanintézetben tör
ténik, melynek három éves tanfolyama van. A 
középfokú oktatás céljára szolgál a budapesti 
kertészeti tanintézettel kapcsolatos egy évi ker-
tészsegédi tanfolyam. Az alsófoku oktatás a tor-
dai, lőcsei, nagy-bocskói és hódmezővásárhelyi 
egy éves kertmunkás-tanfolyamokon történik. 

Bányászat és kohászat. 1898. a bánya és koh6 
termelése 81.405,762 q volt, amiből a nyers ter
mékekre 18.026,079 q, a kész árukra 63.379,683 <j 
esik. A nyers termékek értéke 13.713,500 ko
rona, a kész áruké 93.255,900 korona. A termelés 
mennyisége és értéke nagy haladást jelent, mert 
1897-ben az összes termelés 70.424,056 q volt 
97.479,600 korona értékben. A termelés 8961 
százaléka magánbányákra esik. 1898. a kincs
tári bányákban és kohókban 3.767,253 q nyers
terméket és 4.690,410 q kész árut termeltek, míg 
a magánbányászatban 14.258.826 q nyers ter
méket ós 58.689,273 q kész árut. A legnagyobb 
arányú a kőszéntermelés. 1898-ban 45.165,811 q 
barna szenet termeltek 28 millió korona érték-, 
ben és 12.394,985 q fekete szenet 13.138,388 ko
rona értékben. A fekete kőszén évi termelése az 
utolsó tiz óv alatt körülbelül 2 millió q-val emel
kedett. A vastermelés szintén egyre fokozódik.. 
1898-ban 4'5 millió q szinítendő nyers vasat ter
meltek majdnem 34 millió korona értékben,. 
207.000 q öntött nyers vasat több mint 3 millió, 
korona értékben. Vasércet 16.668,369 q-t aknáz
tak ki 9 millió korona értékben. Az aranyterme
lés, mely 1898-ban 27'68 q volt 9 millió korona 
értékben, 1897-hez képest csökkent, de még na-
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gyobb volt, mint a kilencvenes évek elején. Az 
ezüsttermelés, mely 1898-ban 188 q-t tett, 2 mil
lió koronán felüli értékben, az előző évekhez ké
pest szintén csökkent. Sótermelésünk emelkedést 
tüntet föl. 1898. nyolc kincstári sóbányában és a 
sóvári sófőzőben 1.785,510 q sót termeltek, közel 
28 millió korona értékben, mégpedig 1.533,659 q 
kősót, 188,712 q ipari sót és (Sóváron) 63,139 q 
főtt sót. Bányászatunk fejlődésére vall, hogy az 
1891-iki 18,213 szabad kutatási engedélylyel 
szemben 1898. az engedélyek száma 54'21°'ö-'kal 
emelkedett, vagyis 28,093 volt. 

Ipar. 
Ujabb i időben élénk mozgalom indult meg a 

hazai ipar fejlesztésére, melynek azonban nagy 
akadályai vannak. A nagyipar termelőképessé
gét a képzett munkások hiánya csökkenti, ter
mékeinek értékesítését pedig a külföldi gyárak 
versenye neheziti meg. A kisipart viszont a gyár
ipar, a fegyencipar, a házalóipar és a házaló-ke
reskedés versenye gyöngíti meg. Az állami ipar
igazgatás az utolsó években is az iparoktatás és 
az ipari alkalmazottak érdekeinek megvédése te
rén e bajok részleges orvoslására törekedett, ami
ben a kereskedelmi és iparkamarák s ipartestü
letek támogatták. M. 17 és Horvát-Szlavonors/.á-
gok 3 kereskedelmi és iparkamarája 1898-ban 
1.810,091 korona vagyonnal rendelkezett, amiből 
ipari célokra és iskolák segítésére 12-1,627 koro
nátfordítottak. Az ipartestületek (M.-on 313, Hor
vát-Szlavón országokban 3) a képesítéshez kötött 
kézmüiparosoknak több mint felét foglalták ma
gukban. 1898-ban 279,169 mester, segéd és tanonc 
volt az ipartestületek kötelékében. Az utolsó, 
1896-iki ipartestületi összeírás szerint az ipartes
tületekben 33,192 szabó, 28,586 cipész, 22,161 
csizmadia, 19,844 asztalos, 12,035 hentes és mé
száros, 11,875 kovács, 14,029 kőmives és 11,963 
lakatos szerepelt. Az ipartestületeken kivül álló 
iparosokról és a kisipar termelési viszonyairól 
nincsenek újabb adatok. A vándoripar leginkább 
a felvidéki vármegyékben van elterjedve. 1898. 
Árva , Liptó-, Nyitra-, Trencsén-, Turóc-és Zó
lyom vármegyékben 4986 házalási engedélyt ad
tak ki. 

A gyáripar 1898-iki helyzetéről csak az iparfel
ügyelők gyárvizsgálati jelentései nyújtanak némi 
statisztikai tájékoztatást. B szerint 5654 telep 
közül 4028 húsz munkásnál kevesebbet foglal
koztat, tehát — bár vizi- v. szélerejü motorral 
dolgozott — inkább a kisipar körébe tartozik. 
Nagyipari vállalat az 1898-iki gyárvizsgálati je

lentések szerint 1626 volt, ezernél több munkást 
foglalkoztató gyár pedig 27. A megvizsgált gyá
rak közül a Dunántúlra esett 1108, a nagyobb 
városok sorában pedig Budapestre 374, Pozsonyra 
80, Szegedre 42 és Pécsre 35. Részvénytársaság 
tulajdonában volt 402 gyár. A gyárak közül 1898. 
keletkezett 171, melyek közül 35 állami kedvez
ményben is részesült. A kikészítési eljárásra 
1898-ban 15 magyar cég kért engedélyt. 

Ami az egyes fontosabb iparágakat illeti, 1898. 
az állati termények feldolgozásával 7, a vegyé
szeti iparral 122, az élelmezési iparral 2763 gyár 
foglalkozott. Ez utóbbiak közül 488 nagy gőzma
lom (az 1895-iki statisztika szerint összesen 
20,005 malom volt) és 20 cukorgyár külön emlí
tendő. Szesz- és söriparral foglalkozó gyár 1898. 
485 került vizsgálat alá. Az egész magyar biro
dalom területén az 1897—98-iki termelési idő
szakban 102 sörfőző 1.604,464 hektoliter sört ter
melt. Ugyanezen időszakban pedig az egész ma
gyar birodalomban 66,144 szeszfőző 105.395,694 
hektoliterfok szeszt állított elő. 1898. az agyag
os üvegipart 60, a vas- és fémipart 129, a faipart 
715, a bőripart 52, a papír- és papiranyagipart 
41, a fonó- és szövőipart 178, a ruházati ipart 13 
ipartelep művelte. A bútoriparral 42, arany- és 
ezüstmives-cikkek előállításával 8, a sokszoro
sító iparral 72, az építőiparral 459, járóművek 
gyártásával 16, a gépiparral 133 s a villamos
sági iparral 47 ipartelep foglalkozott. A vegyes 
iparágakhoz sorozott 241 gyár közül főleg a 21 
telepen 19,677 alkalmazottal működő dohány
gyárak említendők. 1898 folyamán az egész ma
gyarbirodalomban 37,849 iparigazolványt és ipar
engedélyt adtak ki, törvényszéki cégbejegyzés 
3680 volt, új szabadalom pedig 3481 engedélyez
tetett, amiből magyar honpolgárra 643 esett. 

Az 1897—98. tanévben a budapesti iparművé
szeti iskolában 17 tanár 116 tanulót, a budapesti 
és kassai állami felső ipariskolában pedig 35 ta
nár 304 tanulót oktatott. Ipari szakiskola, kéz
műves-iskola, népoktatási intézettel összekötött 
tanműhely és női ipariskola 55 volt 282 tanárral 
és 3713 tanulóval. A 379 iparostanonciskolában 
2231 tanító működött, a tanulók száma pedig 
77,255 volt. 

1899. Hegedűs S. kereskedelemügyi miniszter 
megindította a magyar ipari termelési statisztika 
ügyét; a hazai iparnak állami kedvezményekben 
való részesítéséről szóló törvényével új elveket 
vitt.be az iparpolitikába. 

Áruforgalmunk állását az utóbbi négy évről a 
következő táblázat mutatja: 

Ev 

1895 
1896 
1897 
1898 

B e h o z a t a l K i v i t e l 

1000 

q 1111 

db. 

284 
384 
271 
279 

millió í r t 

1.087,954 
1.096,856 
1.107,438 
1.194,337 

1000 

q db. ISII üt
i 

millió frt 

1.009.G24 
1.089,408 
1.081,960 
1.103,789 

ÖSSZeS forgalom Behozatali (-), kiviteli (-)-) töbllet 

1000 

q | db. 

Ili
 

mm
 millió frt 

2.097,578 
2.186,064 
2.189,998 
2.298,126 

1000 

q db. 

4- 8,142i + 3566 
4-16,824 + 3976 
+ 11,747: 4- 4363 
4- 6,377j 4- 5025 

millió frt 

— 78,330 
— 7,248 
— 25,478 
— 90,548 

Közlekedés. 
1898 végén a magyar birodalomban a közúti 

hálózat hossza, a községi közdülőutakat ós a vas
utakhoz vezető utakat nem számítva, 90,917'4 

km. volt, ugy hogy minden 100 km2 területre 
28-2, minden 10,000 lakosra 48'2 km. út esett. E 
hálózatból 8446'2 km. állami, 37,581-4 km. tör
vényhatósági, 44,689-8 km. pedig községi út volt. 

13* 
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Az állami közutak kezelésére és fentartására 
1898-ban 6'59 millió koronát fordítottak, ami 
addig a legnagyobb összeg. Mindamellett az ál
lami utak kezelése és fentartása ma olcsóbb, mint 
azelőtt. Egy km. ugyanis 1881—85 átlagában 
850 koronába került, 1898. csak 780 koronába. 
Nagy mértékben növekedett azonban az állami 
utakra fordított rendkívüli kiadások összege, 
mely 1896-ban 3.778,818, 1897-ben 4.297,612, 
1898-ban 4.305,604 korona volt. E nagy tóteleket 
az 1899 nov. megnyílt alföldi nagy transzverzá
lis út építése magyarázza meg. 1898. a magyar 
anyaországban 21 városi vasút volt forgalomban. 

M. a vasútügy terén az utóbbi évtizedek alatt 
nagy sikereket ért el. Mig az abszolút korszak 
utolsó évében, 1866 végén egész vasúti hálóza
tunk csak 2160 km. volt, 1898 végén a magyar bi
rodalom területén 16,362'8 km. vasút állott a for
galom szolgálatában. így tehát 100 km2 területre 
5-08 Ion., 100,000 lakosra pedig átlag 86'86 km. 
vasút esett. Mindamellett az ország DNy-i s D-i 
hosszában, valamint K-i félkörében még sok fon
tos csatlakozás hiányzik, nem egy vidéken pedig 
a vasúti hálózat még nagyon fogyatékos. 1898. 
különben csak a helyi érdekű vasutak gyarapí
tották a vasúti hálózatot. Az év folyamán 619'7 
km.-t adtak át a nyilvános forgalomnak. Most 
már a magyar birodalomnak csak egy várme
gyéjében, Lika-Krbava vármegyében nincs vasút. 
Egyébként a vasútépítési tevékenység 1898. sem 
csökkent, amennyiben 123 vasút állott engedé
lyezés alatt 4934 km. hosszúsággal és körülbelül 
9350 km. hosszúságú vasutak tervezésére adtak 
előmunkálati engedélyt. 1898 végén a magyar 
birodalom területén levő 16,362'8 km. vasúiból 
l-l km. külföldi vasutak tulajdona, ellenben a 
magyar vasutak 7 km.-rel nyúlnak át külföldi 
államterületre. A magyar vasutak legnagyobb 
részének csak egy sínpárjuk van. 1898 végén a 
kettős vágányu vonalak hossza csak 827 Ion. volt. 
1898 végén az egész M.-i vasúti hálózat beruhá
zási tőkéje 2575'34 millió korona volt, amiből a 
m. kir. államvasutakra 1755-51 millió korona, az 
állami kezelésben levő vasutakra 411 millió ko
rona, a magánkezelósben levő magánvasutakra 
pedig 408'83 millió korona esik. A M.-i vasutak 
járóműveinek összes száma 64,875 drb volt, ami
ből 54,466 a m. kir. államvasutak, 462 az állami 
kezelésben levő magánvasutak, 9947 a magán
kezelésben levő magánvasutak tulajdona volt. 
Mig a személyszállítás 1896-hoz képest 1897. né
mileg hanyatlott, amennyiben 57'45 millióról 
56'98 millióra szállott le, az 1898-iki személyszál
lítás, mely 60'31 millióra rúgott, tetemes emel
kedést mutat. A teherforgalom pedig 1898-ban 
38'62 millió tonna volt, tehát az 1897. évit majd
nem 3 millió tonnával meghaladta. A bevételek
nek ennek következtében beállott emelkedésével 
az üzleti kiadások is növekedtek. Mig ugyanis 
1893. csak 107-40 millió koronát tettek, 1898. 
már 137-53 milliót és mig 1893. az üzleti kiadá
sok a bevételeknek 52-35°/0-át tették, 1897-ben 
54-49%-át, 1898. pedig 54-18<V0-át. A M.-i vas
utakon 1898-ban 85,040 ember volt alkalmazva, 
még pedig 7355 hivatalnok, 11,268 altiszt, 376 
női alkalmazott, 23,312 szolga és 42,726 munkás. 

A balesetek száma: 1897-ben 22 utas sérült meg, 
1898-ban 41; 1897. halálos baleset 7 utast ért, 
1898-ban 11-et. Mindamellett az arány nem ked
vezőtlen, amennyiben közel hatodfél millió utasra 
esett egy haláleset ós közel másfél millióra egy 
.serülés. 

Az 1896—99. megnyitott és a forgalomnak át
adott vasutak táblázatát 1. a 197. oldalon. 

Posta, távíró és távbeszélő. A postai forgalom
ban 1898. az Ausztriával való érintkezés domi
nált, amennyiben a külföldről származó levél
postai küldemények közül 41'57 millió Ausztriá
ból érkezett. Ezzel szemben Németországból csak 
5-96,, Romániából 1-20, Boszniából 1-05 millió: 
az H.-amerikai Egyesült-Államokból 941,000, 
Franciaországból 608,000, Szerbiából 332,000. 
Angliából 313,000, Svájcból 274,000 levélpostai 
küldemény származott. A táviró-hivatalok száma 
1898 végén 3026 volt, közülök állami táviróhiva-
tal 1126, vasúti és magán 1900, egyesitett posm-
és táviróhivatal 1271. Az egész magyar biroda
lomban 1869. csak 355 táviróhivatal volt. 1868— 
1898. a távíróvonalak hossza 8429 km.-ről 
22,017 kni.-re, a huzalok hossza pedig 17,03í 
km.-ről 107,370 km.-re emelkedett. A táviratuk 
száma a belföldi átmenő forgalom beszámításá
val 1898-ban 13-58 millió darab volt. A távbeszélő 
(telefon) rendkívül gyorsan fejlődik. 1898 végén 
a hálózat vonalainak hossza 6891, drótjainak 
hossza 41,039 km.-re rúgott. A távbeszélő-hálózat 
három csoportja így alakult: a városközi 2076 
km. vonal- és 7400 km. dróthosszszal; a távirat-
közvetítő, törvényhatósági és környékbeli távbe
szélő 3184 km. vonal- és 9825 km. dróthosszszal; 
végül a városi közhasználatú távbeszélő-hálózat 
1577 km. vonal- ós 22,568 km. dróthosszszal. A 
városi közhasználatú távbeszélőkön 26'57 millió 
beszélgetés ós távirat váltatott, mig a városközi 
távbeszélők forgalma 337 ezret, a távirdaháló-
zat kiegészítésére szolgáló távbeszélőké pedig 171 
ezret tett. 

P é n z - é s h i t e lügy . 
Az utóbbi években részint a rossz termés, ré

szint a zilált politikai pártviszonyok és az Ausz
triával folytatott gazdasági kiegyezési tárgyalá
sok eredménytelensége következtében a közgaz
dasági tevékenység határozottan gyöngült. Mind
amellett a hitelintézetek alapítása nem csökkent, 
amennyiben a magyar anyaországban 14 ban
kot, egy földhitelintézetet s 20 takarékpénztárt. 
Horvát-Szlavonországokban pedig egy bankot és 
S takarókpénztárt alapítottak. A szövetkezeti 
eszme is egyre jobban terjedt, amit főképen az 
1898. XXIII. t.-c. alapján alakult országos köz
ponti hitelszövetkezet mozdított elő. A magyar 
anyaországban 1898-ban 197, Horvát-Szlavonor-a 
szagokban pedig 32 új szövetkezet alakult. Ezzel' 
szemben 1898-ban 5 bank, 3 takarókpénztár és 
53 szövetkezet szűnt meg. Az egész magyar bi
rodalomban 1898 végén a m. kir. postatakarék
pénztáron s az osztrák-magyar bank fóintézetén, 
fiókjain, mellékhelyein kivül 335 bank, 10 föld
hitelintézet, 722 takarékpénztár és 1460 hitel
szövetkezet, összesen 2527 hitelintézet működött. 
E hitelintézetek saját tőkéje 1898 végén 812-13 
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Megnyitott és a forgalomnak átadott vasutak 1896—99. 
A vasút neve 

BoldvavÖlgyi h. é. v -. 
Fehér- és t o lnavá rmegye i h- é. v .. 
Garamberzence—lévai h- é. v 
Hegyesfeketehegy—palánkai h. é. v. — 
Kaposvár—fonyódi h. é. v -
Karcag— tiszafüredi h. é. v -
Nagybélic—privigyei h. é. v 
Nógrád várni egyei h. é. v 
Pancsova—petrovoszellói h. é. v. . . . . . . 
Pápa—csornai h. é. v. . . . _ 
Temesvár—lippa—radnai h. é. v 
Kecskemét—tiszaughi h. é. v 
Komlóbakóca—felsömindszenti h. é. V— i 
Lonjavölgyi gözmozdonvu vasú t . . . 

ÍSopron— pozsonyi h. é. v _. . . . 
Szeged—szöreg—karlovai h. é. v 
Szegzárd—báttaszéki h. é. v 
Székesfehérvár—sárbogárdi h. é. v 
Temesvár—lippa—radnai h. é. v. 
Tiszapolgár—nyíregyházai h. é. v 
Fertövidéki h. é. v.._ 
Temesvár—módosi h. é. v 
Segesvár—szentágotai h. é. v _. 
Szatmár—fehérgyarmat i h. é. v 
Árvavölgyi h. é. v. -
KiskükiillÖvÖlgyi h. é. v 
Xagybecskerek—zsombolyai h. é. v. . . . 
Magyar délkeleti n. é. v. ga t ta ja—maros-

illyei vonala ._ 
Mátrakörösvidéki h. é. v. vésztő—köte-

gyán—hollódi vonala - . . . — . . . 
Püspökladány—füzesgyarmat i h . é . v — 
Torontáli b. é.v. szécsány-al ibunári vonala 
Hontvármegyei h. é. v 
Óbecse—újvidék—titeli h. é. v 
Félegyháza—majsai h. é. v 
Körmend—németújvár i h. é. v 
Zsibó—nagybányai h. é. v 
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A pálya hossza 
kilométerekben 

58 00 
1 0 1 8 0 
66 30 
55-50 
53-00 
43-80 
26 00 

111-70 
32-60 
35-80 
3 1 • 20 
30-03 
18-83 

113-18 
•44-31 
70-21 
63-55 
18 80 
28-97 
62 84 
54-85 

100-40 
50-77 
48-90 
45 20 
7 1 0 0 

102-50 
65-50 

1 4 0 5 0 

61-80 
36-60 
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4 1 • 20 
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A tényleges loke 1 
forint okb.'.n 

1.900.000 
4.441,200 
2.9Í0.000 
1.890,000 
1.796.500 
1.244,000 
1.15í,000 
8.710.000 

985,000 
1.LM 6.100 
1.200X00 

780,000 
880,000 

-Í.L'00.000 
1.510,000 
2.850,000 
2.000.000 

653,700 
955.000 

2.460.000 
1.566,000 
3.665.000 
1.875.000 

749,000 
1.365,000 
3.570,000 
3.922,000 
1.241.000 

5.800.000 

2.755,000 
1.225,000 
2.105.000 

700.000 
3.530,000 

904400 
303,000 

1.036,000 
325,500 

A pálya minő
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A kezelő vasút 
neve 

m. á. v. 

< 
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« 
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• « * * « gyo'r—sopron—eben-
furti vasút 

torontál i h. é. v. 
saját kezelésben 

m. á. v. 
kassá—oderbergi vasút 

m. á. v. 
torontá l i h. é. v. 

m . á. v. 

« • 
torontáli h. é. v. 

m. á. v. 
„ 
* 
« Bzamosvölgyt vasút 

kassá—oderbergi Yasut 

millió korona volt. Az alaptőke nagyságát te
kint ve,-a bankok, a tartalékalap dolgában pedig a 
takarékpénztárak rendelkeznek a legnagyobb 
összeggel. így 1898 végén a M.-i takarékpénztá
rak rendes tartalékalapjának összege 78'02 mil
lió korona, a rendkívülieké 40'50 millió volt, mig 
a bankok rendes tartalékalapja 48-44, rendkívüli 
tartalékalapja pedig 15-97 millió koronát tett. A 
hitelintézetek összes passzívája 1898 végén 4991 
millió korona volt, nyeresége pedig 79 millió ko
rona. A takarékbetétek összege a tőkésített ka
matokkal együtt 1744 millió koronát tett, amiből 
a takarékpénztárakra 1284 millió korona, a ban
kokra 374 millió korona s a szövetkezetekre 79 
millió korona esik. Az egész betéti álladék 1898 
végén 1.057,891 könyvben volt elhelyezve, ami
ből egy betéti könyvre átlagosan 1649 korona 
esett. A folyó- és eheque-számlára történt betételek 
1898 végén 233 millió koronával, a forgalomban 
volt záloglevelek pedig az osztrák-magyar bank 
leszámításával 1091'5 millió koronával szerepel
tek. A záloglevelek tiz év előtti mennyiségét te
kintve, mely csak 338-7 millió korona volt, az 
utolsó évtizedben nagy emelkedés mutatkozott. 
De a korábbi évek rohamos emelkedése 1897— 
1898. némileg hanyatlott, amennyiben ez idő
szakban csak 88'6 millió koronát tett. A zálog
levelekkel rokon természetű községi kötvények
nek forgalomban levő összege 1898 végén 383 
millió korona volt, a hitelintézetek által tör
vényhatósági, községi és más közhasznú célokra 

adott kölcsönök összege pedig 539 millió korona. 
A forgalomban levő községi kötvények összege 
1897—98. tizenkét millió koronával, a törvény
hatósági s községi kölcsönök álladéka pedig 34 
millió koronával nagyobbodott. A M.-i hitelinté
zetek aktívái között a jelzálogos kölcsönök utáni 
a legnagyobb összeggel a váltótárca szerepel. 
1898 végén a bankszerű váltótárca 1130-5 millió 
korona, a hiteltulajdonosi váltótárca pedig 23 5 
millió korona volt. A mostoha közgazdasági vi
szonyok mellett is összes hitelintézeteink 1898. 
évi tiszta nyeresége 79 millió korona, az alap
töke 14'1%-a volt, tehát 4-5 millió koronával 
több, mint 1894. Ebből a takarékpénztárakra 335 
millió korona tiszta nyereség, a bankokra pedig 
29'4 millió korona esett. 

Közművelődés. 
Tanintézetek. A közoktatás ügye hazánkban 

minden fokozatban örvendetes fejlődést tanúsít. 
Az elemi oktatás ügye a millennium alkalmával 
felállított 400 új állami népiskola által vett nagyobb 
fejlődést. A 16,951 népiskola közt van 16,623 
elemi, 32 felsőbb nép-, 268 polgári és 28 felsőbb 
leányiskola. Ezek közt 1359 állami, 1910 községi, 
13,430 felekezeti (közte 5442 r. kat., 2101 gör. 
kat , 1789 gör. kel., 1385 ág. ev., 2147 ev. ref., 
38 unit. és 528 izr.), 90 társulati és 162 magán
iskola. Tanítás nyelve szerint van 9948 magyar 
(58-7%), 3339 magyar és egyéb nyelvű és 3664 
tiszta idegen nyelvű. A tanítóképző intézetek 
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száma 75, köztük 49 férfi- és 26 nöképzö intézet, 
25 állami, 49 felekezeti (közte 29 r. kat.) és 1 egye
sületi ; a tanítás nyelve szerint 66 magyar, 2 ma
gyar s egyéb nyelvű és 7 idegen nyelvű. A kö
zépiskolák közt van 106 főgimnázium és 52 nem 
teljes gimnázium, 23 fő- és 10 nem teljes reál
iskola ; ezek közt van 49 állami, 16 kir. katolikus, 
12 községi intézet, 6 a bencések, 4 a eiszterciták, 
20 a kegyesrendiek és 5 a premontreiek vezetése 

alatt; az autonóm intézetek száma 55, közte 25 
ág. ev. és 27 ref. A tanítás nyelve 172-ben ma
gyar, 4-ben magyar és egyéb, 15-ben esak idegen 
nyelvű. A felsőbb tanintézetek közt van 2 egye
tem, 1 műegyetem, 3 királyi és 7 felekezeti jog
akadémia és 52 hittani intézet (közte 33 r. kat., 
4 ág. ev., 5 ref., 5 gör. kat.). 

Az összes tanintézetek fő áttekintését 1893, 
1895. és 1898-ről a következő táblázat mutatja í 

Tanin téze tek megnevezése 

Felsőbb t an in t éze t ek . . . 
Középiskolák 
Szakiskolák 
Taní tóképző in téze tek 
Nép i sko lák . . 
Kisdedóvó in tézetek . . . 
Emberbará t i intézetek 
Börtőniskolák ._ 

Az in téze tek száma 

1893 

63 
13 i 
651 

69 
17,019 

1.491 
90 
39 

1895 

63 
184 
652 

1898 

Tanszemélyze t Tanulók száma 

1893 1895 1898 1893 1895 

S;ÍS 
972 
95 
38 

63 
194 
723 

76 
17,098 
2,427 

120 
41 

785 
3,208 
3,759 

614 
25,752 

1.601 
403 

48 

779 
3,345 
3,987 

787 
26 374 

2,054 
370 

48 

848 
3,542 
1,541 

853 
27.717 

2,516 
523 

51 

6,956 
45,631 
80.282 

t.OOS 
2.134,377 

116,319 
4,362 
4 016 

7,663 
49,736 
91,795 

5.036 
1.239,194 

151.1)22 
5,479 
4,619 

1893 

9,349 
54,676 

105,383 
6.345 

2.231,558 
202,861 

6,226 
5,07 i 

Összesen 19.606 19,914 2(1,742 36,200 37,684 40,591 2.3t7,454 2.558,177 2.621.472 

Alkotmány. 
A magyar állam ezeréves fönnállását 1896. 

ünnepelvén, ennek a népek történetében ritka 
eseménynek emlékét az 1896. VII. t.-e. örö
kítette meg. (Szövegét 1. Millennium: Ezred
éves emlékünnep clmü mellékletén, XII. k.) 
Az 1896. VIII. t.-c. pedig kimondja, hogy a 
honalapítás ezredik évfordulójának maradandó 
emlékkel való megörökítése céljából: 1. Árpádot 
és a nemzet egész történelmi múltját megörökítő 
emléket állít föl: 2. az ország hét különböző 
pontján fa munkácsi várhegyen, a nyitrai Zobor-
hegyen, a dévényi várhegyen, Pannonhalmán, a 
zimonyi várhegyen, Pusztaszeren, a brassói Cen-
ken emlékoszlopot emel; 3. Budapesten országos 
szépművészeti muzeumot létesít; 4. az ország 
különböző vidékein 400 új népiskolát állít föl. 

Az 1848-iki nagy reformok emlékezetét pedig, 
melyekkel a rendi alkotmányosság az alkotmá
nyos népképviseleti rendszerré alakult át.az 1898. 
V. t.-c. örökítette meg: «A nemzet hálás érze
lemmel emlékezvén meg az ország történetében 
korszakot képező azon törvényhozási alkotások-' 
ról, melyekkel az alkotmányos jogok a nemzet 
minden osztályára kiterjesztettek, a képviseleti 
alapon nyugvó felelős kormányrendszer behoza
tott, a közteherviselés általánosíttatott, a föld
birtok fölszabadíttatott, a sajtószabadság, a jog
egyenlőség s általában a politikai és polgári sza
badság magasztos elvei érvényre jutottak: ezen 
alapvető törvények megalkotásának félszáza
dos évfordulója alkalmából a törvényhozás ápril 
hava 11-ik napját, mint azt a napot, amelyen 
dicső emlékezetű V. Ferdinánd király e törvénye
ket szentesitette, nemzeti ünneppé nyilvánítja.» 

Az 1895. XLIII. t.-c. a vallás szabad gyakorlatá
ról intézkedvén, megállapítja, hogy mindenki 
szabadon vallhat és követhet bármely hitet; azt 
az ország törvényei és a közerkölcsiségnek kor
látai között külsőleg is kifejezheti, gyakorol
hatja. Senkit sem szabad a törvényekbe, vagy 
közerkölcsiségbe nem ütköző vallási szertartás 
gyakorlásában akadályozni, vagy hitével ellen
kező vallási cselekmény teljesítésére kényszerí
teni. De másrészt meg vallási hite, vagy egyházi 

szabályai senkit sem menthetnek föl a törvényen 
alapuló bármely kötelesség teljesítése alól és 
azért egyházi fenyíték nem alkalmazható senki 
ellen abból az okból, mivel az illető törvényben 
rendelt valamely polgári kötelességét teljesítette, 
valamely tiltott cselekvényt nem vitt véghez, 
vagy pedig, mivel a törvény által engedélyezett 
polgári jogait szabadon gyakorolta. A polgári és 
politikai jogok gyakorlására való képesség pedig 
a hitvallástól független. Ugyancsak e törvény 
szól még az elismert vallásokról (1. o.), míg az 
1895. XLII. t.-c. az izraelita vallást, melyet az 
1867. XVII. és az 1878. V. t.-c. intézkedéséi foly
tán az elismert vallások közé soroltak, bevett 
vallásnak nyilvánítja. 

Az 1896. XXXIII. és az 1897. XXXVII. t.-c 
nevezetes reformot tartalmaz abban, hogy az es
küdtszéki bíráskodást, az e törvény által megje
lölt esetekben, a bűnügyekre is kiterjesztik. 1900 
jan.-tól kezdődő érvénynyel. Az 1899. XV. t.-c. 
pedig az országgyűlési képviselőválasztások ér
vényessége fölött, eddig a képviselőházat meg
illető bíráskodást, a törvény által meghatározott 
esetekben, a törvény hatálybaléptétől számítva 
nyolc évre, a m. kir. kúriára ruházta. A választás 
érvénytelenségének fontosabb esetei: ha a jelölt 
vesztegetett, etetett, itatott; ha a választás érde
kében hivatalos hatalommal visszaélés történt; 
ha a képviselő a célból, hogy a választás ered
ményét befolyásolja, bűntett vagy vétség elköve
tésére, hatóság elleni engedetlensőgre izgatott; 
ha ilyen célból osztályt, nemzetiséget, hitfeleke
zetet gyűlöletre, vagy a magyar államot képező 
országok között fennálló államközösség, a nem
zet politikai egysége, a magyar állam területi 
épsége és egysége, a tulajdon vagy házasság in
tézménye ellen izgatott; a magán- vagy köztulaj
don felosztásával ámított. Ha a képviselő a val
lás szertartásainak végzésére rendelt helyiség
ben, vallásos jellegű gyülekezeten a választást 
befolyásolni célzó nyilatkozatot tesz; ha abból 
a célból, hogy a, választók ő reá szavazzanak, v. 
bizonyos jelöltre ne szavazzanak, az egyházi 
kegyszerekben való részesítésre Ígéretet tett, v. 
egyházi fenyíték alkalmazásával, a kegyszerek 
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elvonásával, túlvilági büntetéssel fenyegetett; 
ha a vallási tisztelet tárgyait, vagy az egyházi 
szertartás végzésére rendelteket a választók gyü
lekezetén vagy a választási menetben használt, 
avagy ha ezen cselekvények valamelyikében ré
szes, v. abba megelőzőleg és kifejezetten bele
egyezett. Ha a választás érdekében erőszak al
kalmaztatott, ha az eredményt a választók meg
félemlítése által érték el; ha a választási elnök 
hivatalos kötelességét abból a célból megszegte, 
hogy a választás eredményét a képviselő javára 
meghamisítsa stb. Az esetben pedig, ha valamely 
érvénytelennek kimondott választás alkalmával 
a. megvesztegetés, etetés, itatás igen nagy mér
tékben tapasztaltatott, a ház kimondhatja az illető 
választókerület képviseltetésének & folyó ország
gyűlésen való felfüggesztését. Megvan azonban 
engedve a választóknak a választás helyére és 
visszaváló szállításit, illetvo a fuvarozási díj meg
térítése, amelynek összege háromévenként álla-
pittatik meg; továbbá a választóknak zászlók
kal, csekély értékű jelvényekkel ellátása ; végre 
a választók megvendégelése is, ha az a szokásos 
vendéglátás határain túl nem terjed, vagy ha 
tekintettel a megvendégelt személyére, a meg-
vendóglós alkalmára és egyéb körülményeire, 
világosan kitűnik, hogy a megvendéglés nem 
azon célból történt, hogy az illetőknek szavazata 
ez által befolyásoltassék. 

Horvát-Szlavonországokat illetőleg az 1889. 
XL. t.-cikkel 1897 végéig érvényes pénzügyi 
megállapodásokat az 1SD7. XLII. és az IS!)'.). V. 
t.-cikkek ideiglenesen 1899 végéig meghosszab
bították. 

Magyarországnak Ausztriához való viszonyá
ban a quotának az 1887. XXIII. t -cikkel törtónt 
megállapítása 1897 végén lejárt, de minthogy a 
két törvényhozás az új arányra nézve megegyezni 
nem tudott, a király az 1867. XII. t.-c. alapján 
1897 dec. 31., illetve az 1898 dec. 31. kelt rendel
kezésével a régi arányt 1898., vagyis 1899. óv 
végéig fentartotta. Az itt mondott határidő lejárta 
előtt az osztrák és magyar quota-bizottság több
szörös, részint Bécsben, részint Budapesten foly
tatott tárgyalásokon végre 1899 nov. 22. Buda
pesten a quotát 656 : 3i-i száztóliban állapította 
meg. Az ügy további folyását 1. lejebh 205. old. 

A közös egyetértéssel elintézendő ügyekre (kö
zös bank, vám- és kereskedelmi szerződés, a 80 
milliónyi osztrák államadósság ügye) nézve az 
1898. I., 1899. IV. t.-c. által a rógi'állapot 1898., 
illetve 1899. év végéig meghosszabbíttatott 

Minthogy M. és az osztrák birodalmi ta
nácsban képviselt országok és királyságok kö
zött az 1867. XII. t.-c. 61. §-a szerint vám- és ke
reskedelmi szövetség nem jött létre, tehát M.-ra 
nézve, mely mint Ausztriától jogilag külön álló 
ország saját f elelolös kormánya és törvényhozása 
által intézkedhetnék és vámvonalak által szabá
lyozhatná kereskedelmi ügyeit — az önálló vám
terület jogállapota állott elő. Ebből kifolyólag M. 
fentartott rendelkezési jogaalapjánaz 1899. XXX. 
t.-e.-ben következőleg határozott: az 1878. XX. 
t.-c.-ben foglalt vám- és kereskedelmi szövetség 
határozatainak (I—-XXII.) megfelelő jelen állapo
tok, azon módosításokkal, melyek némely későbbi 

törvények által eszközöltettek, az 1907 dec. vé
géig hatályban maradnak, föltéve, hogy az e ha
tározatoknak megfelelő jelenlegi állapotok ós a 
viszonosság ö felsége többi királyságaiban és or
szágaiban szintén változatlanul fentartatnak. Az 
esetre pedig, ha e törvény hatályának tartama 
alatt az épp említett jelenlegi állapot, illetőleg 
viszonosság ő felsége többi országaiban és ki
rályságaiban bármi oknál fogva változást szen
vedne, a kormány feladata lesz az ország pénz
ügyi és gazdasági érdekeinek megóvására és ór-
vényesitósére szükséges javaslatokat haladék nél
kül az országgyűlés elé terjeszteni. A kormány 
utasíttatott továbbá, hogy 6 felsége többi király
ságaival és országaival kötendő vám- és keres
kedelmi szövetség létesítése végett a tárgyalást az 
osztrák konnánynyal legkésőbb 1901. megindítsa. 
Az L899. XXXVII. t.-c. az osztrák-magyar bank 
szabadalmát egész 1910 dec. 3l-ig meghosszabbí
totta, de ha a vám- és kereskedelmi viszonyok
nak fentebb előadott szabályozása 1907 végén ha
tályát vesztené, anélkül, hogy a két államnak 
törvényhozásai a közösséget a vámügyekben e 
határidőn túl, legalább 1910 végéig meghosszab
bították volna, akkor az osztrák-magyar bank 
szabadalma 1907 dec. 31. önmagától megszűnik. 
Az osztrák-magyar bankot cselekvőleg illető, ere
detileg 80 millió forintot tevő államadósságnak 
törlesztése iránt az 1899. XXXVIII. t.-c. fölhatal
mazza a m. kir. pénzügyminisztert, hogy a biro
dalmi tanácsban képviselt királyságok és orszá
gok pénzügyminiszterével e követke^j^flnaWr 
egyezményt köttesse meg: a novezj^ríjifcsság 
összege azon a napon, amelyen az^fs^ák-núj?. 
gyár bank meghosszabbított szabadamba hjitál.fbífc 
lép, 30 millió o. é. forintra szállítta|jk1ef| Be&gl 
akkép, hogy a birodalmi tanácsban|fcépvi%lír la-° 
rályságok ós országok kormánya IwöQfedáe. 3l~. 
30 millió o. é. forintot, vagyis 60 mil^^JJoi'Qnát^ 
az osztrák-magyar banknak lefizet. Az^sgtraEb-
magyar bank pedig ugyanazon a napon a kwnSÖIf 
további részleges törlesztésekóp annak álladéká-
ból oly összeget ir le, melylyel a kölesönnek a 
csász. kir. kormány részéről teljesitett 30 millió 
o. é. forintnyi lefizetés után még törlesztetlenül 
maradó része azt az összeget, amelyre a kölcsön 
leszállítandó, vagyis 30 millió o. é. forintot meg
haladja. Az osztrák-magyar bank meghosszabbí
tott szabadalmának tartama alatt e 30 millió fo
rintnyi maradványra törlesztések nem történnek. 
A magyar korona országai pedig a csász. ós kir. 
kormány által a kölcsönre lefizetett 30 millió fo
rintnyi részösszeg törlesztéséhez oly módon já
rulnak hozzá, hogy 9 millió o. é. forintot 50 
egyenlő évi részletben kamat nélkül a birodalmi 
tanácsban képviselt királyságok és országok ré
szére lefizetnek. Az adósság 30 millió o. ó. frtnyi 
maradványának törlesztése az osztrák-magyar 
bank meghosszabbított szabadalmának lejáriáig 
elhalasztatik, amely idő után ez összegből is M. 
30 százalékot fog 50 egyenlő évi részletben 
Ausztria számára lefizetni. Az 1899. XXXI. t.-c. 
pedig az államjegyekből álló függő adósság 
teljes beváltásáról rendelkezik. NAGY ERNŐ. 

A magyar állam összes bevételei és kiadásai 
voltak az 1898. zárszámadás adatai szerint: 
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C í m 

A ) R e n d e s k e z e l é s . 

iű lönfé le fe lhatalmazás a lap ján _. . . . 

B ) R e n d k i v ü l i k e z e l é s . 
a) At 

ÍÖltségrvetés alapján . . . 
íülönféle felhatalmazás 

b) 

Különféle fe lhata lmazás 

meneti kezelés : 

alapján . . . . 

Beruházások: 

alapján . . . . . . 

C ) Ö s s z e s k e z e l é s . 

Különféle fe lhatalmazás a lap ján 

E g y ü t t . . . . . . 

Bevéte 

frt 

509.0II4.8C2 
90,000 

15.321,030 
1.991,1)06 

_ 

524.415,893 
2.081,906 

526.597,799 

kr. 

281/2 

907 , 
231/2 

— 

1!) 
231/, 

42V2 

Kiadás 

frt 

452.269,292 
100.161) 

26.976.995 
676,061 

81.576,479 
12.842,355 

510.822,768 
13.618.886 

524.441,654 

kr. 

88 ' / , 
80 

71V, 
01 

58 
531/2 

18 
34V, . 

521/, 

Fölösleg (+ ) 
Hiány (—) 

frt 

+56.825,569 
— 10.469 

—11.655,964 
+ 1.315,845 

—31.576,479 
—18.843,355 

+13.593,125 
—11.536,980 

+ 2.056,144 

kr. 

40 
60 

81 
22 ' / , 

53V2 

11 

90 

rnga t lan vagyon . . . 
f e r ruények , anyagok , sze rek és esz

közök _. . . . ._ 
Készpénz 
Brtékpapirosok 
Követe lések: 

a) é r tékpapi rosokban ._ 
h) készpénzben 

Hátralékok . . . 

frt 

1,720.049,647 

177.685.157 
113.048,020 
54.046,516 

5.023,' 02 
550.307,069 
440.262,912 

3,000.416,325 

kr . 

79 

371/2 
401/2 
45 

39 
921.V 
66 
99'A 

Állami adósságok _. 
Tar tozások é r tékpapi rosokban . . . 
Hátralékok . . . 
Tiszta v a g y o n - ... 

^ \ 

frt 

2.213.001,076 
12.734,066 

219.092,784 
615.578,799 

I 3,060.416,326 

kr. 

45 
45 
761'2 
33 

99" 2 

Adó jövedelem az 1898. évi zárszámadások sze
rint : 

A) Egyenes adók: forint 
Földadó - - 34.635,16t-54V2 
Házadó ... - - - 12.561,677-73 
Keresetadó 23.5öl,143*82'/2 
Vállalati adó .. ... 4.240,524-87 
Bányaadó 250.558(14 
Tökekamat- és járadékadó ... 5.487,725-32 
Szállítási adó ... - 8.909,249*50'/, 
Nyereményadó 9,451*91 
Vadászati és fegyveradó-- 506,635-86 
Hadmentességi adó 1.841,022-57 
Altalános jövedelmi pótadó ... 16.889.475*74'/, 
Késedelmi kamat 1.265,872-17 
Adóbehajtási illeték 179,101-22i/s 

. térítmény ._ .__ _. ... 44,424-85 
Perköltség-térítmény- _ 84,004*79 
Különféle bevételek 49,341-14 
Múlt évek adókivetési téritményei ... ... 29660 

115.056.498-75i'2 

Vagyon 

B) Fogyasztási és italadók : 
Szeszadó- - 30.853,345-93", 
F.llenörzési illeték— 140,976-37 
Élesztőfogyasztási adó 166,681-22 
Söradó 3.344,779*841/, 
Cukoradó -. 7.139,220-52 
.isványolaj-adó ... 4.874,318-161', 
Húsfogyasztási adó 8.937,201*85'/, 
Cukorfogvasztási adó 3.374,539-99 
Boritaladó 7.239,238*08 
Söritaladó ... 5.715,057*62 
Szesz-italmérési adó 11.407,347*28 
Italmérési illeték Magyarországban 1.061,981*42'', 

« • Horvát-Szlavonországban 99,139*72 
Italmérési adó 1.9O8,205*91i'2 
Sörfogvasztási adó ... 323,602*10' , 
Különféle bevételek 8,989*21V, 
Késedelmi kamatok 40,075*53 

82.234,700*19 
A magyar állam vagyonmérlege volt 1898 vé

gén a számvevőszék kimutatásai szerint: 
Teher 

A magyar államnak 1900. költségvetési elő
irányzata a képviselőház tárgyalása alatt álló 
javaslat szerint: 

í e n d e s kezelés . . . 
Rendkívüli kezelés 
Átmenet iek 

48.762,609 
beruházások 

54.981.955 

Együ t t 

Szükséglet 

korona 

948.937,257 

/ 103.744,564 

1,052.681,821 

Fedeze t 

korona 

991.725,652 

62.788,762 

1.054.513,404 

Fölösleg (+ ) 
Hiány ( - ) 

korona 

+42.787,385 

—10.955,802 

+ 1.831,563 

M. címerének hivatalos leírása megjelent a 
Budapesti Közlöny 1896 dec. 31. számában. A le
írás, mely Bániíy báró miniszterelnök aláírásá
val ellátva s 1896 jan. Í2. kelt, a következő : 

Külön (kis) címer. Hasított, vagyis egy füg
gélyes vonallal ketté osztott paizs; jobbról nyolc 
vörös-ezüst, tehát vörössel kezdődő, ezüsttel vég
ződő pólya, balról vörös mezőben hármas zöld 
halmon álló nyilt arany koronából kiemelkedő 
kettős ezüstkereszt. A hármas halom heraldikai-
lag van stilizálva, tehát nem a halom természe
tes alakját adja vissza. A három halom közül a 
két szélső egyforma magasságú, a középső kiemel
kedő, hatalmasabb s ezen foglal helyet az öt — 
három nagyobb, két kisebb — águ koronából ki
emelkedő román ízlésű, u. n. talpas kereszt, mely
nek végei nem hirtelen, hanem lassú átmenetben 
szélesbednek. Címertartó: két lebegő angyal. Eu-
hájuk fehér, bő, redős. Helyzetük közép az állás 
ós lebegés közt. Hajuk körülbelül vállig ér és sö
tét-szőke vagy világos-barna. Típusuk: serdülő 
ifjú és sohasem nő. 
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A magyar korona országainak egyesített (kö
zép) rímére. Áll egy nagyobb külső paizsból, mely
nek közepét egy kisebb belső paizs fedi. A közép-
paizsot M. külön címere foglalja el. Hasított, 
vagyis egy függélyes vonallal ketté osztott paizs; 
jobbról nyolc vörös-ezüst, tehát vörössel kezdődő, 

A magyar korona országainak egyesített (közép) címere. 

ezüsttel végződő pólya, balról vörös mezőben 
hármas zöld halmon álló nyilt arany koronából 
kiemelkedő kettős ezüst kereszt. A hármas halom 
heraldikailag van stilizálva, tehát nem a halom 
természetes alakját adja vissza. A három halom 
közül akét szélső egyforma magasságú, a középső 
kiemelkedő, hatalmasabb, s ezen foglal helyet az 
öt — három nagyobb és két kisebb — ágii koro
nából kiemelkedő román ízlésű, u. n. talpas ke
reszt, melynek végei nem hirtelen, hanem lassú 
átmenetben szélesbednek. A külső paizs négy 
mezőre osztatik. Ezeknek elsejében Dalmácia 
címere : három koronás arany, tehát vörös száj 
és nyelv nélkül való leopárdfej — kettő fent, egy 
lent — kék mezőben. A másodikban Horvátor
szágé: ezüsttel és vörössel huszonötször kocká
zott paizs, ugy hogy az első kocka ezüst, a má
sodik vörös és igy tovább öt- öt kocka egy sorban, 
míg az ötödik sorban a huszonötödik ezüst koc
kával végződik. A harmadikban Szlavónia cí
mere : a kék paizsot átszelő két ezüst habos pólya, 
melyek közt vörös mezőben természetes szinü 
nyest jobbra fut; a felső kék mezőben hatágú 
arany csillag. A negyedikben Erdély címere : vö
rös pólyával vágott paizs, a felső kék mezőben 
aranycsőrü, vörös nyelvű, jobbra néző, emelkedő 
sas. A sas szine fekete ; jobbról tőle arany nap, 
balról megújuló ezüst hold O ) , az alsó aranyme-
z&ben hét (fenn négy, alant három) vörös három-
ormu vár. A várat ormós bástya és abból kiemel-

[ kedő, két lőréssel ellátott háromormu torony ké
pezi ; a váron nyilt kapu látszik. A harmadik és 

! negyedik közé alulról beékelt mezőben Fiume 
címere látható : vörös mezőben kék bélésű és sza-
lairos hercegi korona alatt álló fekete, balra néző 
kétfejű sas, kiterjesztett szárnyakkal, vörös nyel
vekkel ; a sas jobb lába sziklán áll, bal lábát pe
dig a sziklán fekvő hosszúkás, szájával balra 
fordult barna korsón tartja, melybői bőven öm
lik a viz, a sziklát balról nagy bőségben mosó fo
lyóba. Az elősorolt részekből egyesített címer fe
lett a magyar szent korona, melynek hű rajzát 
Ipolyi Arnoldnak a ni. tud. akadémia által ki

adott ily című müve : A magyar szent korona és 
a koronázási jelvények története és műleírása 
(Budapest 1886) rajzaiban és mellékleteiben bír
juk. Paizstartó : két lebegő angyal. Ruhájuk fe
hér, bő, redős. Helyzetük közép az állás és lebe
gés közt. Hajuk körülbelül vállig ér és sötét-szőke-
vagy világos-barua.Tipusuk: serdülő ifjú és soha
sem nő. 

Története (1896—99). 
A nagy millenniumi ünnep a páratlan alkalom

hoz méltóan, a király és a királyi család részvéte
lével, mondhatni az egész nemzet hű és kitartó 
érdeklődése mellett zajlott le. Az uralkodónak és 
udvarának szinte állandóan Budán tartózkodása, 
a külföldi követek megjelenése a magyar székhe
lyen : Mátyás király ideje óta nem élvezett poli
tikai öntudatot s büszkeséget idézett elő. M. nagy 
kulturális missz ió jának elismerése volt a Vaskapu
csatorna magyar pénzen s magyar munkával tör
tént szabályozásának, a király által, a román és 
szerb királyok jelenlétében végbement megnyi
tása. A nemzet ünneplő évének csöndjét és áhí
tatát csak részben zavarta az a meggyőződés, 
hogy a kiállítás financiális tekintetben éppen nem 
felelt meg a várakozásnak és hogy különösen a 
fővárosban, hol sok nem gyümölcsöző vállalat 
alakult és üresen maradó ház épült, keserű csaló
dás váltja majd fel a rövid mámort. Épp oly 
kevéssé volt hatása az Ausztriában és különösen 
Bécsben nyilatkozó és szinte özönben reánk áradó 
magyar gyűlöletnek. Csak kevesen vették észre, 
milyen mély gyökeret vert az; a legtöbben az 
ország ós különösen a főváros fejlődésére félté
keny körök természetes irigységének tulajdoní
tották. 

J'edig azóta nagyrészt az Ausztriával való vi
szony szabályozásának problémája adott irányt 
szinte egész politikai életünknek. A gazdasági 
kiegyezés lejárta közeledvén, az osztrák pártok, 
bárminő nagy volt is különben köztük az ellentét,, 
mind megegyeztek abban, hogy a jövő alkunál 
könnyíteni kell a lajtántúli tartományok quotá-
ján és M.-ra nagyobb terhet hárítani. Az előleges 
tárgyalásoknál már a Wekerle-kormány keresz
tülvitte azt az elvet, hogy az Ausztriában gyár
tott, de M.-ban fogyasztott sör, szesz, cukor és 
petróleum után a fogyasztó ország húzza a jöve
delmet (átutalás), mi valószínűleg a magyar állami 
jövedelmek gyarapításához vezet. Bárminő igaz
ságos volt az elv, ebben az osztrákok egy 30 év 
óta élvezett haszontól való elesésöket látták és 
annál erősebben követelték a magyar quota fel
emelését. A Bánffy-kormány e törekvésekkel 
szemben nem fejtett ki kellő ellenállást és a kor
mány erős, addig alig tapasztalt nyomását az 
1896 okt. végbement választások alkalmával nem 
ok nélkül azon szándékából magyarázták, hogy 
feltétlenül biztos többséget nyerjen a quota fel
emelésének megszavazására. Ebben látták nyit
ját annak a szinte irtó háborúnak, melyet a kor
mány minden rendelkezésére álló eszközzel az 
ellenzék ellen megindított, bár tekintélyes több
ségre, az ország akkori hangulata mellett, anél
kül is feltétlenül számíthatott. A hivatalos presz-
szió, a lélekvásárlás, mely célra nagy összegek 
állottak rendelkezésre, a katonásáé' beavatkozása 
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igen sivárrá tették az 1896 őszén lezajló válasz
tási küzdelmet. Még sivárabbá tette a program-
moknak végtelen szegénysége és egyformasága. 
A magyar nemzeti állam kiépítésére modern 
irányban, a közigazga'ás és iskolaügy államosí
tására, a szegény néposztályok érdekeinek felka
rolására alig gondolt valaki, pedig erre az Ausz
triában beálló bomlás szinte kényszeríti hazán
kat. Egyetlen lélekemelő mozzanata e választá
soknak az volt, hogy néhol a polgárság, ellen
állva minden csábitásnak, hiven kitartott volt 
ellenzéki képviselője mellett. így p. Apponyi 
Albert gróf Jászberényben megtartotta mandá
tumát Erdély miniszterrel szemben. A nemzeti 
párt, melynek az egyházpolitikai kérdésekben 
követett magatartása nagyon ártott, elvesztette 
kerületeinek felét; a szélsőbalnakUgron által ve
zetett töredéke vezérével együtt csaknem egészen 
kiszorult; a Kossuth Ferenc vezetése alatt áll') 
rész sem jött vissza a régi számban. Ellenben a 
néppárt több kerületet hódított az északnyugati 
vármegyékben a tótok közt és a Dunántúl, a régi 
antisemita kerületekben. A ház elnöke Szilágyi 
Dezső lett, ki nagy tekintélyt élvezett minden 
pártnál, de gyakran éles ellentétbe jutott a mi
niszterelnökkel. 

Megvolt tehát a többség, de annak működését 
kezdettől fogva megbénította a vérig keserített el
lenzéknek, különösen a nemzeti pártnak táma
dása, mely törvénytelennek nyilvánította a kor
mánypárti választások nagy részét, «bűnbon fo
gamzott »-nak az egész majoritást. A budget tár
gyalása után a parlament törvényhozó működése 
szinte szünetelt. Nagyobb jelentőséggel csak az 
1897. XXII. és XXIIÍ., a katonai nevelésre vonat
kozó t.-cikkek bírnak. Az első a közös hadsereg ne
velő intézeteinek magyar alapítványi helyeit 
120-ról 250-re emeli, melyek közül 150 a katonai 
reáliskolákra és katonai akadémiákra, lOOpediga 
közös kadétiskolákra esik. A második a Ludovika-
akadémia növendékeinek számát300-banállapítja 
meg, azonfelül pedig egy magyar királyi honvéd 
főreáliskolát alapít 150 növendékkel s két honvéd 
kadétiskolát összesen 800 növendékkel. A magyar 
katonai nevelés ezen elvi elismerését tartalmazó 
fontos újítás megfelelt annak az annyiszor han
goztatott kívánságnak, hogy a magyar intelli
gencia nagyobb számban léphessen a katonai szol
gálatba és egyúttal tanúsította a legfelső hadúr 
nagy érdeklődésót és jóindulatát a valóban ko
moly nemzeti óhajtások iránt. De azért az ellen
zék nem adta fel a küzdelmet. A büntető perrend
tartásról szóló törvényjavaslat némely cikkelyét 
a sajtóügyekkel kapcsolatos esküdtszéki intéz
ményről (16. §) sérelmesnek találván, az egész 
nyáron át kihúzta az ülésszakot és megakadá
lyozta a cukorprémiumokról szóló javaslatnak 
idejében való törvénynyé válását is. A többség 
soraiban már akkor felmerült az a gondolat, hogy 
a clőture behozása által kellene lehetetlenné 
tenni az obstrukciót, de a kormány, ismerve a 
helyzet nehézségeit és a kiegyezéssel kapcsolatos 
törvényjavaslatok gyors letárgyalását óhajtván, 
engesztelékenyebben járt el és módosította a ki
fogásolt cikkelyeket. A ttumei bonyodalmaknak 
is itt keresendő az első csirája. 

Az ausztriai bonyodalmak ugyanis lehetetlenné 
tették a letelő felben levő gazdasági kiegyezés 
törvényes megújítását. Az ausztriai pártok vete
kedve dühöngtek «a magyar elnyomass ellen és 
Badeni kormánya még azzal sem birta őket le
csillapítani, hogy junktimot állított fel az átutalás 
szabályozása és a magyar quota emelése között! 
Az osztrák quota-deputáció először a népességi 
arány szerint 42'6°/o-ban akarta megszabni a ma
gyar quotát, majd, az adó-jövedelmeket véve ala
pul, 38'8%-ban, mivel szemben a magyar quota-
küldöttség Széli Kálmán elnöksége alatt törhetet-
lenül ragaszkodott az addigi arányhoz(Sl'í, 68'6), 
mely még igy is aránylag súlyosabban nehezedik 
ML-ra, mint a sokkal gazdagabb osztrák tartomá
nyokra. A törvények értelmében, mivel a két 
quota-bizottság nem jutott megegyezésre, az ural
kodó döntött, ugy 1898-ra, mint 1899-re az előbbi 
quota-arányt állapítva meg. Nagyobb bonyodal
mak származtak a vám- ós kereskedelmi szerződé
sek megkötéséből. A Reichsrath munkaképtelen 
volt; a magyar szigorú közjogi felfogás szerint 
pedig hazánk csak alkotmányos Ausztriával lép
het egyezségre. Hogy a közgazdaság igen erős 
zökkenésnek kitéve ne legyen és amellett M. tör
vényes önállósága is kifejezésre jusson, Bánft'y 
miniszterelnök a delegációk bécsi ülésezése alkal
mával megegyezett a nemzeti párt vezetőivel, 
Apponyi Albert gróffal és Horánszky Nándorral 
azon formulában, moly azután mint 1898. I. t.-c. 
jutott törvénykönyvünkbe. Eszerint a vám- és 
koreskedelmi szövetségre, valamint a bankügyre 
vonatkozó törvények 1S9S vegéig érvényben ma
radnak, feltéve, hogy az ezen határozatoknak és 
törvényeknek megfelelő jelenlegi állapotok és a 
viszonosságé felsége többi királyságaiban sorsza 
gaiban szintén változatlanul fentartatnak. Egy
úttal ciutasittatik a kormány, hogy arra az esetre. 
ha az ezen törvényben említett egyezményekre 
vonatkozó javaslatok legkésőbb 1898 máj. l-ig a 
monárkia két állama törvényhozásai elé nem ter
jesztetnének, a jegybaiikügynek, nemkülönben a 
jelen törvényben ideiglenesen szabályzott többi 
kérdésnek, az utóbbiakra nézve az 18(i7. XII. t.-c. 
GS. s-ában az országnak fentartott önálló törvé
nyes intézkedése alapján leendő állandó szabályo
zása iránt javaslatokat terjeszszen elő, még pedig 
oly időben, hogy ez a szabályozás még 1898 dec. 
31-ike előtt törvényerőre emelhető legyen». Az 
1867-es alapon álló pártok közös megegyezése 
biztosította e törvény elfogadását, bár nem szen
ved kétséget, hogy a szélsőbal álláspontja, mely 
rögtön sürgette az önálló intézkedések megtételét, 
inkább megfelelt az 1867. XII. t.-c, 68. § szellemé
nek. A törvény csak 1898 jan. 20. nyert szentesítést 
és igy egy ideig törvényes intézkedés nélkül, tisz
tán miniszteri rendelet alapján maradt meg a mon
árkia két államának vámközössége. Minthogy az 
osztrák bonyodalmak vége és a javaslatok törvé
nyes elintézése Bécsben nem volt belátható, az 
országgyűlés, Enyedi Lukács indítványára, utasí
totta a kormányt arra is, hogy tegye meg a szük
séges előkészületeket, hogy a netán szükséges 
elválás a gazdasági élet nagyobb megrázkódása 
nélkül mehessen végbe. E tekintetből a kormáuy 
1S9S nyarán nagy értekezletet hivott össze a 
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vámügy tárgyalása végett. E «vámparlament»-
beu túlnyomó volt az a vélemény, hogy a vám
vonal felállítása ez idő szerint és egyéb intézke
dések hiányában nagy kárral járna M.-nák külö
nösen mezőgazdaságára nézve. Különben is a 
külföldi államokkal kötött, többnyire 1903-ig ér
vényes vámszerződések már magában is szinte 
lehetetlenné tették a külön magyar vámtarifa 
felállítását. És bár nálunk sokkal őszintébben 
és erősebben volt meg az akarat a gazdasági 
kapcsolat fentartására, mint Ausztriában és csak 
törvényes formát kerestek erre nézve, az osztrák 
sajtó az önálló rendelkezésnek ily ártatlan tör
vénybeiktatását is már elszakadás gyanánt kür
tölte világgá. 

A kormányban több változás állott be. Jósika 
Sámuel báró, ki nehéz állásában ő felsége oldala 
mellett nagy érdemeket szerzett, 1898 elején visz-
szalépett. Egy ideig Bánffy miniszterelnök vezette 
ezt a minisztériumot is és csak 1898 őszén töltötte 
be Széchenyi Manó gróf. Midőn aztán 1898 vége 
felé kitört a parlamenti válság, Josipovich horvát 
miniszter is visszalépett (dec. 10.) és helyét Cseh 
Ervin foglalta el. 

Badeni bukása ós Gautschnak kormányra ju
tása Ausztriában annyiban könnyített a magyar 
kormány helyzetén, amennyiben a junktim meg
szűnt. De mivel sem Gautsch, sem utódja Thun-
Hohenstein gróf nem bírták munkaképessé tenni 
a Reichsrathot. a német ellenzék ellenállásának 
megtörésére és a kiegyezés végrehajtására, az 
utóbbi új, federális alkotmányt óhajtott adni az 
örökös tartományoknak, mi azonban nem való
sult meg. Ez ügyben és a kiegyezés elintézése 
végett 1898 aug. a két kormány, a közös mi
niszterek jelenlétében, több értekezletet tartott 
Ischlben, majd Bécsben és Budapesten, hol aug. 
24-én létre is jött a megállapodás. E szerint 
Thun elkövet mindent, hogy a Reichsrathot al
kotmányos alapon munkaképessé tegye, de ha 
az 1903. óv végéig a két állani között a vám- és 
kereskedelmi ügyre nézve kölcsönös megállapo
dás nem jönne létre, ugy a magyar törvényhozás 
újabb elhatározásáig a tényleges ós csak a viszo
nosságon alapuló gazdasági közösség tartatik 
fenn (u. n. ischli klauzula). K formula — ezen
túl formulákon fordult meg az egész alku 
megfelelt a Kormány óhajtásának és tán M. érde
kének, de mivel nyíltan ellenkezett az 1898. 
I. t.-cikkel, titokban kellett maradnia és sok 
újabb bonyodalomnak vált előidéző okává. 

Az 1898-iki törvényhozási alkotások között a 
mezőgazdasági munkásokról szóló (II. t.-c.) ér
demel nagyobb figyelmet. Ezt nem annyira az 
agrárszocializmus tette szükségessé, mint a szer
ződött munkásoknak gyakori vonakodása a ki
kötött bérért elvégezni az aratási munkát, mely 
vonakodás gyakran az aratás egész eredményét 
veszélyeztette. A munkaadók ós munkások kö
zötti viszonynak szigorú szabályozása meg is 
hozta a kívánt eredményt: ugy az 1898., mint 
az 1899-iki aratások nagyobb izgalom és fenn
akadás nélkül mentek végbe. Megfelelt a kor
mány annak az óhajtásnak is, hogy a 48-as 
«alapvető törvények)) megalkotásának ötvenéves 
fordulóját nemzeti ünnep elrendelése által üljék 

meg. A törvényben (V. t.-c.) kijelölt nap április 
11-ike, történeti jelentőségében kétségtelenül 
messze felülmúlja ugyan márc. 15-ikét. de mivel 
az utóbbi napnak megülése már átment a köz
tudatba, mégsem elégítette ki a közvéleményt 
és azóta kettős ünnepet, hivatalosat és nem hi
vatalosat ül a nemzet. Szomorú alkalom idézte 
elő a boldog emlékű Erzsébet királyné emlékeze
tének törvénybe iktatását, mely egyhangúlag, a 
képviselők ós főrendek nagy részvétével fogad
tatott el (XXX. t.c.). Ezzel, mintha jó nemtője 
csakugyan elhagyta volna hazánkat, jó időre 
minden termékeny munkának a parlamentben 
vége szakadt és az áldatlan pártharcok szomorú 
órája következett be. 

A királyné halálának leverő hatása alatt az 
1898.évi őszi időszak elég nyugodtan kezdődött a 
magyar parlamentben. Az ellenzék csendes volt. 
de kész felhasználni azt az alkalmat, melyet az 
ausztriai bonyodalmak szolgáltattak neki. A 
Bánffy-kormány további megmaradása: a már 
közeledő újabb választásokig megsemmisítéssel 
fenyegette az ellenzéknek, különösen a nemzeti 
pártnak még meglevő erejét is. Nyilt obstrukció, 
az őszi ülésszak elején, a Ház feloszlatására és az 
új választások kiírására bírhatja a kormányt és 
ez esetben még újév előtt oly képviselőház ül 
együtt, mely megszavaz mindent a törvényes 
terminuson beldl. Ezért, bár a legelkeseredettebb 
harcot is megengedettnek tartották az ennyire 
kíméletlen kormánynyal szemben, e tervükkel 
csak akkor állottak elő. midőn a kormány már ki
fogyott az időből. Eleinte csak ((tárgyilagos vitát» 
helyeztek kilátásba, Apponyi pedig kijelentette, 
hogy a képviselőház nem szavazhat meg sem 
indemnityt, sem költségvetést, mig nem látja 
tisztán, minő politikát folytatott a kormány Ausz
triával szembon és minő megállapodásokra ju
tott. Így telt el október hava. Novemberben, Ho-
ránszky Nándor vezetése alatt, kinek Polónyi 
Géza volt legtevékenyebb fegyvertársa, kitört a 
harc Bánffy kormánya ellen, olyan harc, minő
nek a magyar parlament addig nem látta mását 
és mely vadságában és botrányaiban az 1.897 
nov.-i Reichsrath-ülésekre emlékeztetett, sőt azo
kat felül is multa. Pedig itt nem volt meg ama 
jelenetek egyetlen mentsége, a késhegyig menő 
nemzetiségi tusa, sőt az izgatottság alig terjedt 
túl a képviselőház falain és a legtöbb törvény
hatóság erélyesen nyilatkozott a törvényhozás 
tevékenységének ilynemű megakasztása ellen. 
Magában az országgyűlésen a pártvezérek nem is 
vettek részt a küzdelemben, sőt még az ellenzék 
kiváló férflai is, mint Hodossy Imre, elvben erősen 
elitéltek az obstrukció fegyverét. De azért a par
lamenti forradalom tovább dühöngött. Azon meg
győződésből fakadt, hogy kormányt nem lehet 
megbuktatni a választások alkalmával, hanem 
csakis a parlamentben, ott sem meggyőzéssel, 
hanem csak működésének lehetetlenné tételével. 
A kormány lemondva a költségvetés tárgyalá
sáról, csak indemnityt kivánt, de azt sem birta 
megnyerni. Másrészt oly szembetűnő volt a ki
sebbség erőszakoskodása a többségnek alkotmá
nyos jogával szemben, hogy a többség és tán a 
kormány is kiállja ezt a vihart, ha a maguk ró-
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szóról szintén nem tévnek le az alkotmányosság 
egyenes útjáról. Az obstrukciónak diadala éppen 
abban állott, hogy őket erre kényszeríthette. Mi
dőn az ad hoc szövetkezett ellenzék nov. 25.88 tag 
aláírásával a Hodossy Imre által benyújtott, de 
Apponyi által szerkesztett, a Királyhoz intézett 
felirati javaslatát a képviselőházhoz beterjesz
tette, melyben a kormány ellen «a végrehajtó 
hatalommal űzött rendszeres visszaélés vádját a 
emelte, a szabadelvű párt Tisza Kálmán indít
ványára december 6-án elfogadta azt a hatá
rozatot, melynek értelmében a jelen válságos 
helyzet előállásában nem a kormány, hanem a 
kisebbség a hibás; a párttagok aláírásával, tehát 
a képviselőház kétségbe nem vonható számszerű 
többségének kimutatásával felhatalmazza a kor
mányt «az államháztartás érdekében szükséges 
teendők megtételére; végre a képviselőház min
den tagjának figyelmét felhívja az ex lex álla
pot veszélyes voltarán. Ezáltal a többség mint
egy előre feloldja a felelősség alól a kormányt 
és a pártot állítja az egész képviselőház helyébe. 
A szabadelvű párt legnagyobb része (234) elfo
gadta e javaslatot, amelyhez való járuiást párt
kérdéssé tették. De nem fogadták el a képviselő
ház elnöke Szilágyi Dezső, alelnöke Láng Lajos, 
összesen 32-en, köztük a párt legtekintélyesebb 
tagjai közül valók (Csáky Albin, Andrássy 
Gyula és Tivadar grófok, Hieronymi, Chorin, 
Bnyedy stb.). Ezek a «disszidensek» ugy az ob-
strukcióval, mint a kormány és többség kímé
letlenségével szemben tisztán törvényes úton ke
resték a kibontakozást. Meg is kezdték az alku
dozást ugy az ellenzéki vezérekkel, mint Bánffy 
miniszterelnökkel, de egyelőre sikertelenül. Az 
előbbiek mindenek előtt Bánffy lemondását köve
telték, az utóbbi pedig a többség kétségtelen jo
gára hivatkozott. 

így 1899 elején ex lex állapot állott be a gaz
dasági kiegyezési provizórium lejárásával, indem-
nity, költségvetés és újoncmegszavazás nélkül. 
A kormánynak és a többségnek pillanatnyira ez 
nem okozhatott nagyobb aggodalmat, mert az 
adók tovább is rendesen befolytak, az újoncozásra 
pedig csak tavaszszal kerül a sor. Annál nagyobb 
gondot okozott azonban e nyilván törvénytelen 
állapot mindenkinek, ki tisztában volt a parla
mentáris és alkotmányos rendszer fontosságával 
a magyar nemzetre, a magyar államra nézve. A 
képviselőház, miután elnökei lemondtak, még 
elnökválasztásra sem volt képes és így Madarász 
József mint korelnök vezette a Báz tanácskozá
sait. Újév után az addigi botrányos és lármás 
obstrukciót az u. n. technikai obstrukció váltotta 
föl, azaz a jegyzőkönyvek minden egyes szava 
és szakasza fölött egyre megújuló és ismétlődő 
névszerinti szavazások. Ezáltal legalább meg
szűntek a sértő kifakadások a többség ellen és 
könnyebbé vált a kibontakozásnak a parlamen
ten kivül való keresése. Az ellenzéki pártok e 
célból bizalmi férfiúik által folyton érintkeztek a 
kormánynyal és többséggel, mely tanácskozások
ban most már (jan. 26.) a korona egyenes kí
vánságára Széli Kálmán is részt vett. Bánffy már 
kész lett volna a lemondásra, ha előbb megadják 
neki az indemnityt és feloldják a felelősség alól, 

de az ellenzéki vezérek, Apponyi kivételével, már 
ezt sem fogadták el. így a tárgyalások folytonos 
üzenetváltásokkal igen vontatottan haladtak, mig 
az ellenzékiek, Horánszky vezetése alatt, ki nem 
jelentették, hogy a bizalom visszatérésének első 
föltétele az, hogy velük szemben más képviselje 
a kormányt és többséget, olyan, kiben ők is tel
jesen megbízhatnak. Ekkor nyerte a megbízást 
Széli Kálmán, hogy a tárgyalást ő folytassa. 
Bánffy, ki már sem a szabadelvű pártban, sem a 
királynál, de még kabinetjében sem találta a re
mélt támaszt, végre benyújtotta lemondását (a 
felmentő kir. kézirat Bécsben febr. 26. kelt) azon 
reményben, hogy Pejérváry báró honvédelmi mi
niszter lép helyébe és a pártviszonyok semmiben 
sem változnak. A király azonban Széli Kálmánt 
bizta meg a kabinetalakítással (a megbízó királyi 
kézirat Bécsben febr. 26-án kelt). Széli Kálmán 
programmja megfelelvén a pártközi megállapo
dásoknak és felölelvén a nemzeti párt törekvé
seinek anyagát, e párt már mára 1. ki is mondta 
feloszlását és beolvadását a szabadelvű pártba. 
A disszidensek is visszatértek és így oly óriási 
kormánypárt alakult, minőre a magyar parla
mentáris történet még nem mutatott példát. Az 
új kabinetben a miniszterelnök elvállalta a bel
ügyminiszteri tárcát is; az előbbi minisztérium 
tagjait nagyrészt átvette, csak Hegedűs Sándor
ral mint kereskedelmi miniszterrel ós Plósz Sán
dorral mint igazságügyminiszterrel erősítvén meg 
a kormányt. 

Az új kormányt, mely a otörvény, jog és igaz
ság)) jelszavával lépett a parlament elé, ott álta
lános bizalommal fogadták. Az ellenzéki pártok 
is megnyugodtak azon formulában, amelylyei 
Széli Kálmán elintézni remélte az ausztriai bo
nyodalmakból származó közjogi nehézséget. Az 
ellenzék kötelezte magát arra, hogy a kiegyezési 
javaslatok s a budget tárgyalásánál nem támaszt 
obstrukciót és belenyugszik a házszabályok szi
gorításába. Viszont a kormány a választások fö
lötti kúriai .bíráskodásnak törvénybe iktatását 
ígérte meg és vitte keresztül (paktum). Csakhogy 
a Széll-fólo formulának elfogadása, mely termé
szetesen az u. n. ischli klauzula elejtésével járt, 
ismét az ausztriai kormánynál okozott nagy ne
hézséget. Az osztrák államférfiak nem voltak 
hajlandók beleegyezni az új banktörvénybe, 
mely M. részére a teljes paritást biztosítja, 
ha a vám- és gazdasági közösség csak 1903-ig, 
tehát sokkal a banktörvény lejárata előtt van 
megállapítva. Ezt a határidőt, a külföldi álla
mokkal kötött szerződések lejárása miatt a legcél
szerűbbet, hosszabb tanácskozások után meg is 
változtatták, 1907-re téve a terminust, az önálló 
vámtarifának előzetes, már 1902-ben leendő meg
állapítása mellett. A magyar országgyűlés ugy a 
budgetet, mint a 18 törvényből álló kiegyezési 
javaslatokat szinte vita nélkül elfogadta. Ausz
triában azonban, ahol még mindig tartott a Reiclis-
rath munkára való képtelensége, e javaslatok csak 
a 14. § alapján császári rendelettel nyertek tör
vényes erőt. 

Végre dűlőre jutott a quota ügye is. Az any-
nyjra erős Széli-kormány, melylyel szemben mind
eddig alig nyilvánult ellenzék, a sikerre való na-
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gyobb kilátással nézhetett elébe a quota rende
zésének. A két állam quota-bizottsága nov. 22. 
Budapesten 65'6 : 344 quotában állapodott meg. 
Amily súlyos és mondhatni igazságtalan meg
terhelése ez M.-nak, annyira megmagyarázha-
tóvá teszi az engedékenységet egyrészt az az 
óhajtás, hogy valahára vége szakadjon a min
den más tevékenységet lekötő közjogi viszályok
nak, másrészt az a törekvés, hogy M., mely a 
dualizmuson belíil egyenrangú tényező Ausztriá
val, pénzügyi tekintetben is, bár ereje megfeszí
tésevei, hozzon áldozatot a kiegyezés íöntartásá-
ért. Hiszen még az 1896 óta egyre súlyosodé 
pénzügyi válságért is a gazdasági kiegyezés hosz-
szas hányatását teszik felelőssé. Pedig, hogy en
nek oka nem ott keresendő, kitűnik abból, hogy 
Ausztriában, hol e bonyodalmakhoz még a végle
tekig menő nemzetiségi harc is járul, e bajok 
sokkal kevésbbe érezhetők. Az alapbaj: annyi 

' magángazdaság megrontása a hitel túlságos 
igénybevétele által, inkább társadalmi betegségre 
vihető vissza és igy nehezebben is orvosolható. 

A képviselőház dec. 4 megkezdte a quotatör-
vényjavaslat tárgyalását.A függetlenségi és 48-as 
párt, valamint a néppárt a törvényjavaslat ellen 
harcolt, szónokaik, különösen a függetlenségi 
párt részéről nagy erólyt fejtettek ki a vitában. 
A kormánypárt részéről Lukács László pénzügy
miniszter, Széli Kálmán miniszterelnök, Ho-
ránszky Nándor, Pulszky Ágost, Apponyi Albert 
védték a javaslatot. De midőn kitűnt, hogy Ausz
triában a quota-javaslat a birodalmi gyűlésben 
keresztül nem vihető, sőt Clary gróf, ki a 14 § 
alapján a quota ügyének elintézésére nem vállal
kozván, a miniszterelnökségről megvált, Széli 
Kálmán a quota-törvényjavaslatot dec. 21-én 
visszavonta. Ezzel újabb provizórium állt elő. A 
Bécsben ülésező delegáció is dec. 27. a közös kor
mány javaslatára 1900 jan. 1-től ápr. 30-ig in-
demnitytfogadott el. A király 1899 dec. 30. akként 
döntött a quota-ügyben, hogy 1900 óv első hat 
hónapjának tartamára a magyar korona országai 
333/49%-kal, a birodalmi tanácsban képviselt ki
rályságok és országok 6646/49°/o"kal járulnak a kö
zös költségekhez. 

Ezekben röviden elmondtuk az utolsó három 
évnek nem annyira eseményekben, mint súlyos 
tanulságokban gazdag történetét. Az Ausztriához 
való viszony szabályozása gazdasági tekintetben 
az 1867-iki kiegyezés által mégsem bizonyult 
elég erősnek az összeütközések kikerülésére, mert 
ahhoz a törvény betűjén felül a két szerződő fél 
őszinte jóakarata ós elhatározása a monárkia fen-
tartására is szükséges. Épp oly kevéssé bizonyult 
elégnek a parlamentáris kormányforma igazi f en-
tartásához az erős többség szervezése. Valami mo
rális kapocsnak kell összekötni a különböző párto
kat is, különben az elnyomás elvén jogosultnak 
fogják találni a parlamentáris forradalmat: a ki
sebbség erőszakoskodását. Ennyi áldozat árán 
most legalább egy túlnyomó nagy majoritás, egy 
abból kikerülő erős és jóakaró kormány, és a belső 
nyugalom látszik biztosítottnak. Ha kikerülik azt 
az elernyedést, mely, mint hazánk története bizo
nyítja, majd mindig követte a biztosság érzetét s 
rombolóbbá vált a háborúnál; ha ezt az egységet, 
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erőt ós nyugalmat az állam kiépítésére fordítják, 
ugy közigazgatási, mint közoktatási és gazdasági 
szempontból új erők szervezésére : e tanulságok 
nom maradhatnak eredmény nélkül. MASGZAIJ. 

Magyarországi hirlapirók nyugdíjintézete 
(XII. k.). Vagyona 1898 végén 693,348 írt 78 
kr.-ra emelkedett, mely összeg a következő tóte
lekből alakul: intézeti ház 323,000 frt; értékpa
pírok a lejárt kamatokkal 311,632 frt 89 kr.; 
készpénz 58,097 frt 90 kr.; a tagok törzsbetét
tartozása 617 frt 99 la'. Az intézet tartalékai: 
alapvagyon 110,000 frt; általános tartalékalap 
56,771 frt 51 kr.; házértékcsökkenési tartalék 
18,000 frt; házadótartalék 7714 frt 12 kr.; díj
tartalékok 296,815 frt 80 kr.; rokkantsági járu
lók tartaléka 3819 frt 80 kr.; özvegyi nyugdíjak 
tartaléka 43,339 frt 02 kr.; neveltetési járulékok 
tartaléka 9625 frt 01 kr.; külön tartalékok 
142,708 frt 33 kr.; összesen 688,793 frt 68 kr. 
Alapító tagjainak száma 1898 végén 37, rendes 
tagjaié pedig 128 volt. 

Magyarországi Mihály mester, 1. Michael de 
Vngaria. 

Magyarországi munkáspárt, 1. Munkásmoz
galom Magyarországon. 

Magyarországi népszokások, 1. Népszokások 
(XIII. k.). 

Magyarországi szociáldemokrata párt, lásd 
Munkásmozgalom Magyarországon. 

Magyarországi tanítók országos bizottsága 
(XII. k.), rendes tagja lehet minden tanítóegye
sület ós minden vármegyei hivatalos tanítótes
tület. Ügyeit az elnökség, titkári hivatal ós iroda 
folyó munkásságán kívül háromféle ülésen végzi 
el: az igazgatótanácsi, a rendes bizottsági ülése
ken ós az egyetemes gyűlésen. 

Magyar országos kölcsönös biztosító szövet
kezet, alakult 1894. Teleki Géza gróf elnöklete 
alatt, kizárólag tűz- és jégkárok elleni biztosítá
sokkal foglalkozik. A szövetkezet a részvénytár
saságoknál még több évre lekötött biztosítások 
elhóditására irányította fő igyekezetét. Ezáltal 
óriási harcot idézett elő, mely közte, a részvény
társaságok és a biztosított felek közt ezrekre menő 
pereket vont maga után. A sok per ez intézet 
iránti bizalmat megingatta, nemkülönben nagy 
összegű kiadásokat okozott, melyek az 1897^98. 
évi kedvezőtlen üzletmenetei következtében elvi
selhetetlenné váltak. A szövetkezet igazgatósága 
által befizetett 200,000 frtnyi kezességi tőke rövid 
idő alatt teljesen felemésztetett. A kormány 1898 
telén 100,000 frtos kamatmentes kölcsönt nyújtott 
a szövetkezetnek, mely azonban csak a pillanat
nyi zavaron segített, minthogy az 1898. évi jég
károk a szövetkezetre nézve végzetesek voltak, 
olyannyira, hogy a felbecsült jégkárok csak egy 
harmadát fizethette ki okt. 1., mig a többi két 
harmadot folytatólagosan, amint a felektől, be
hajtott utánfizetések befolytak. SCHK. 

Magyar országos ref. egyházi közalap (Do-
mestica). A magyarországi két protestáns egy
házban, amint az a létért folytatott negyedfélszáz 
éves küzdelmek s különösen a patentális harc 
után kissé szabadabban fellélekezhetett, azonnal 
felmerült a törekvés valamely központi anyagi 
erő gyűjtésére. Az evangélikus egyház létre is 



Magyar országos tűzoltó-szövetség 206 Magyar személynevek 

hozta már a hatvanas években, főként Székács 
buzgólkodása folytán, az Első Egyetemes Evan
gélikus gyámintézetet (a három E-t), de a re
formátus egyház csak a tervezgetésnél s főként 
a Protest. Egyházi Lap segítségéve] folyt buz
dításnál, telkesítésnél maradt. Legfeljebb né
hány száz frtot irt alá e célra a hatvanas években 
néhány tehetősebb egyháztag, az sem folyt be. 
Az 1881. debreceni zsinat érdeme a M. megte
remtése. Ennek célja: segélyezni az oly szegény 
egyházközségeket, melyek a maguk erején fönn 
nem állhatnak; a beolvadástól és elveszéstől meg
menteni a más felekezetek és nemzetiségek kö
zött élő magyar hitsorsosokat; segélyt nyújtani 
csekély díjazású és elaggott lelkészeknek, lelkész-
özvegyeknek és árváknak és előmozdítani az 
egyetemes egyháznak azokat a kiváló érdekeit, 
amelyek csak egyesitett erővel érhetők el. Az 
egyetemes konvent a következett években a rend
szabályokat megalkotta. Ezek szerint: minden 
református egyháztag köteles a közalaphoz éven
ként vagyonához, jövedelméhez képest valamivel 
járulni; a legszegényebbek 10, a következő osz
tályban levők 20 krajcárral, a legfelsőbb, a 13-ik 
osztályban levők 40 forinttal, akik saját jó tet
szésük szerint 40 forintnál többet fizetnek, azok 
teszik a 14-ik osztályt. Ezen adományokat beszedi 
az egyházközség elöljárósága, az beküldi az egy
házmegyére, ez az egyetemes központi pénztárba. 
Az öt egyházkerület választottjai alkotják az ál
landó végrehajtó bizottságot, mely az évenként 
egyszer, néha kétszer összeülő egyetemes konvent 
elé terjeszti megerősítés végett jelentéseit s ja
vaslatait. Az egyháztagoktól évenként befolyó 
összeg mintegy 81,000 forintra rug. A M. ele 
tűzött célok egyikének szolgál az 1898. XIV. t.-c. 
L. Kongrua. F—s. 

Magyar országos tűzoltó-szövetség (XII. k.). 
A szövetség ügyeit annak 10 referenssel kiegé
szített elnöksége vezeti, melyet egy 4 tagú fel
ügyelő bizottság ellenőriz s mely évenként a vár
megyei alszövetségek elnökeiből és a vármegyei 
tűzfelügyelőkből álló központi választmánynak, 
utóbbi pedig 3 évenként a tagtestfiietek küldöt
teiből alakult kongresszusnak számol be műkö
déséről. Egyes vármegyei alszövetségek ismét 
járási szövetségekre oszlanak és járási tűzfel-
ügyélőket is alkalmaznak. Az országos szövetség 
egyik kitűzött célja a szakirodalom pártolása, mit 
akkép ér el, hogy egyes szakműveket saját költ
ségén ldad s tagtestületeinek ingyen küldi meg. 
A tagtestületek száma 1200. is. sz. 

Magyar orvosok és természetvizsgálók ván
dorgyűlései. Általános tudományosságunk, de 
különösen az orvosi és természettudományok elő
mozdítására alakult ezen kultúrintézmény meg
alakítására az 1840 jul. 25. tartott orvoskari dé
káni választó ülésen tette meg az indítványt 
Bene Ferenc, az orvoskar elnöke. Célját és esz
közeit bőven kifejté és megmagyarázta lapjában, 
az Orvosi Tár-ban (1840, II. k., 185. és 202. old.) 
Bugát Pál, kit társalapítónak tekinthetünk. E 
szerint célja: az orvoskar gyülekezetének vidékre 
való áttétele, hogy a vidéki és központi orvosok 
és tudósok minél többször találkozzanak és egy
mást minél jobban megismerjék; egymás mun

kálkodásának eredményét egymással közöljék; 
aországunk emberiségének élet- ós egészségbeli 
üdvére» közrehatni; országunkat természettudo
mányi tekintetből megismerni; szépségeit és 
ritkaságait fölkutatni és azokra a közfigyelmet 
fölhívni: a természettudományokat népszerűsí
teni és azok müvelésére serkenteni; az orvosi kar 
helyzetét megbeszélni, hiányait orvosolni. Ezen 
célokat vándorgyűlésekkel, az ezeken tartott fel
olvasásokkal és a vándorgyűlések alkalmával 
készült munkálatokkal véli elérhetni. Ötven év 
alatt (1840—90.) 25 vándorgyűlést tartott ha
zánk különböző vidékein. Nem számítva a Nagy
váradon 1890 aug. 16 — 20. tartott 25-ik jubiláris 
nagygyűlés alkalmára készült müveket, össze
sen 854 értekezést tartottak e vándorgyűléseken 
és a gyűlések alkalmával megjelent munkálatok 
iveinek száma 798. Igen sok kulturális, ember-
baráti és egyéb közhasznú intézmény megterem
tésére és javítására az első lépés e vándorgyűlé
sekből indult ki. Eredetűéi;' megállapított rövid 
alapszabályai csekély változtatással ma is ér
vényesek és ezek függelékét alkotja az egyes 
nagygyülési végzések folytán alkotott ügyrend, 
mely az alapszabályokkal együtt a vándorgyűlé
sek munkálatainak minden kötetében lenyomatva 
vannak. 

Magyar pirosító, 1. Pórsáfrány (XIV. k.). 
Magyar sertés, 1. Bakonyi sertés (II. k.), He

gyi sertés (VIII. k.), Mangalica (XII. k.), Szalon-
tai sertés (XV. k.) és Sertés (XVI. k.). 

Magyar sógorság, 1. Sógorság (XV. k.). 
Magyar személynevek. Mint maga a magyar

ság nagyon sokféle népelemből alakult, ugy a 
M. is a legkülönbözőbb eredetre mutatnak, me
lyek közt mégis két fő csoportot különböztethe
tünk meg. Egyik csoportba tartoznak azok a ne
vek, melyek a kereszténység előtti időkből valók; 
ezeket szoktuk ősmagyar neveknek tartani, ha 
nem is mondható valamennyi, sőt talán csak a 
kisebb részük magyar eredetűnek. A másik cso
portot alkotják a tulajdonkénen! keresztnevek,, 
vagyis a kereszténység fölvétele után meghono
sodott személynevek, melyek a biblia és keresz
tény egyház ős atyáinak, prófétáinak, szentjei
nek és vértanúinak nevéből állnak ; ezekhez so
rolhatók azok a részint germán, részint szláv 
eredetű személynevek, melyek nem mindig talál
hatók fel az egyház által elfogadott hivatalos 
keresztnevek lajstromában. Az ősmagyar nevek 
használata jóformán a XIV. sz. végéig tartott, 
az egyház befolyása alatt mindinkább elterjed
tek a keresztnevek, ugy hogy a múlt század végéig 
csak nagy elvétve fordult elő egy-egy ősmagyar 
név. Csupán a jelen század folyamán jöttek ismét 
divatba az elfelejtett régi M. s néha nem is a 
leghelyesebb kiejtéssel, p. a krónikákban Leél
nek, irt név nem «Lehel», hanem «Lél» ; a mai 
Géza név szintén a középkori írásmód (tíeisa, 
Geiza, Geieha) hibás olvasásából állt elő, a he
lyes olvasás a palócos kiejtésű «Gryejcsa», mai 
irodalmi nyelven «Dejcsa» vagy «Décse». 

Már az Árpádok alatt szokásba jött, hogy az 
ősi nevet valamely megfelelő hangzású vagy je
lentésű keresztnévvel azonosították, mely néha 
egészen kiszorította a régi nevet. így a Tomaj-
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nemzetség az ősapa, a X. sz. második felében élt 
Thonuzoba nevét a XII—XIII. sz. folyamán a 
Tonuzhoz vagy Tanizhoz hasonló Dionis, Dienes 
keresztnévvel cserélte föl s ez lett a nemzetség 
egyik legkedveltebb hagyományos neve, ugy hogy 
a Tomajoktól származott losonci Bánffy-család-
nál egész napjainkig íenmaradt ezen név iránti 
szeretet, mig az ősi Tani/, névalak csupán egy
szer fordul elő, a XIV. sz.-ban a Lesenoe-Tomaji-
családnál. A Borsa-nembeli Tamás ispán egyik 
tia volt a hires Kopasz (Kopoz) nádor, kit Róbert 
Károly lefejeztetett; ifjabb korában Jacobusnak 
is irták az oklevelek, amiből egyik tudósunk azt 
következteti, hogy a Kopoz (Kabos, Kapós) a Ja-
cobus rövidítése, de ilyen esetben a magyar a név 
előrészét szokta megtartani (p. Anti, Döme, Örzse, 
Magda stb.), az utórészből alkotott becéző neve
ket pedig (p. Tóni, Betti, Leni) már készen kapta 
a németektől és latin népektől, csakhogy ezeknél 
meg a latinos us végzet szokott elenyészni sigy 
a Kopoz, Kabos, Kapós semmi esetre sem szár
mazhatott a Jacobusból, hanem ősi név, melyet 
csak a névelkeresztelési hajlam vett egynek a 
Jacobusszal, épp ugy, mint Kopasz nádor öcsesé-
nek, Beké bihari főispánnak a nevét Beuedietus-
szal. Ugyanezen törekvéssel függ össze, hogy a 
Lád nembeli Bulcsú püspököt, aki a hires Vér-
Bulcsu vezér vérségéhez tartozott, Blasiusnak és 
Basiliusnak is irták az oklevelek. A Balassák 
ősei közt szerepelt Mikó és Biter neve Nicolaus 
és Petrus alakban is előfordul. Szintén nagyon 
korán azonosították a Kálmán nevet Coloman-
nusszal, a Ders nevet Desideriusszal, melyet 
újabban Dezsőre szoktak magyarosítani, mig a 
XIV. sz.-ban a Dezső nevet a Dienes név kicsi
nyítésére alkalmazták; a Gyula és Július föl-
cserélése is régi keletű, valamint az Ákosé és 
Achatiusé, mely utóbbi helyett néha az Augus-
tinus is előfordul az ősi Ákos egyenértékű neve
ként. Az újabbkori névazonosítások közé tarto
zik : Aladár és Alfréd, Jenő és Eiujenius, Ödön 
és Edmund, Sarolta és Gharlotte (Karolina) vagy 
Sára (franciás kicsinyítése: Sarotte). Valószínű, 
hogy az Ilona név sem a Helénából (délszlávo-
san Jilena) származott, melylyel egynek szokták 
venni, hanem az ősvallás egyik előkelő női alakjá
nak, «aranyhaju Tündér Ilonának); vagy «selyem 
sárhajó Magyar llonának» volt a neve, mely a 
finn-ugor Ilma-tar, Im-pi, Blm-khalesz stb. nevé
nek felel meg.Néha az azonosított nevek még csak 
nem is hasonlítanak egymáshoz ; hanem a belé
jük magyarázott jelentésnél fogva vették egynek, 
így p. 1. Béla király keresztneve Adalbert volt, 
miként Abának Sámuel, I. Gézának Magnus, ezt 
azonban némelyek ugy magyarázták, hogy Béla 
az Adalbert vagy Albert fordítása, mert a szláv: 
belu, biél a. m. a latin: albus, vagyis a. m. «fe-
hér», holott amaz az altáji türk Boila névnek felel 
meg, emez az ó-germán «adal-beraht» (nemes és 
tündöklő) szóból ered. A Géza nevet Bél M. értel
mezte először «Gyözönek» s ezen az alapon aztán 
a Viktor névvel vették egynek. 

Az a körülmény, hogy a pogány korból alig 
félszáz magyar nevet ismerünk csak, nagyon 
megnehezíti annak a megállapítását, hogy a ke
resztnevek magyarosított s különösen pedig ki

csinyített formái közt melyik tekinthető ősi név
nek s melyik származott tényleg az idegen ke
resztnévből. A legkülönbözőbb eredetű, de hasonló 
hangzású nevek azonosítása és egymással való 
fölcserélése minden népnél és minden korban 
szokásban volt s nálunk nemcsak az ősmagyar,, 
hanem az idegen származású nevek fölcserélé
sére is van példa. A Miska nevet ma a Mihály,, 
Michael keresztnév kicsinyítésére használjuk., 
pedig tulajdon kép a, lengyel Mieszko, Mesko név
ből származott, ez meg a Miecziszlaw (a. m. miecz,, 
mécs a. m. kard, szlava a. m. dicsőség) kicsinyí
tése. A Vladiszláv és Eadoszláv más-más eredetlL 
szláv (vlad a. m. hatalom, radu a. m. gyors, szlava, 
a. m. dicsőség) név, amabból a magyar László,. 
emebből az oláh Radul keletkezett, az utóbbinak 
tehát az Árpádkori magyar Radó név felel meg, 
Hunyadi János nagybátyja azonban, kit az. 
1409-iki adománylevél még Radul néven említ, 
később már Hunyadi Radul 'vagy Lászlónak, végül 
pedig egyszerűen Hunyadi Lászlónak nevezte 
magát; ina az oláhok a szláv eredetű Radul nevet 
a germán Rudolf (Radulf) névvel azonosítják, a, 
Lászlót pedig a Vaszil (görög Basziliosz) név ma
gyarosítására foglalták le; nálunk a Radnllal 
egy eredetű Radó nevet manapság a német Kon
ráddal szokták fölcserélni; kitűnik pedig ezekből, 
hogy a névazonositási törekvés olyan egymástól 
merőben különböző eredetű neveket zavart össze, 
mint a szláv László és Radó, a germán Rudolf' 
és Konrád s a görög Vazul, melyhez csatlakozik a 
Rudolffal azonosított s hihetőleg ősmagyar Rezső 
(Reseu, 12,11-iki tihanyi jobbágy, Árp. új oki,. 
109.). Az Árpád-kori nógrádvármegyei Kacsics-
nemzetsógnél is akadunk érdekes névcserére; a. 
nemzetségben többször előfordul a Farkas és a. 
Pulkus, Folkus vagy Fulko név; tekintve, hogy 
a Kacsics név a horvát nemzetségek közt a Hu
nyadiak korában is előfordul, alig lehet kétség a, 
nógrádi Kacsicsok horvát származása felől S: 
akkor a hagyományosan kedvelt sajátképeni név 
az ismert délszláv Yuk vagy Vlk (a. m. farkas) 
volt (ebből lett a Fulko ispánról nevezett Fülek 
vár neve) s ezt részint magyarra fordították, ré
szint pedig a lombard-német Fulko névvel cserél
ték föl. 

Az itt felhozott különböző esetek arra utalnak, 
hogy keresztneveink közt sok pogány kori névnek 
kell lappangania, különösen pedig a bizalmas kör. 
ben használt becéző vagy kicsinyített névalakok 
közt s abból, hogy a közhasználat ezeket bizo
nyos keresztnevekhez fűzte, épp ugy nem követ
keztethetünk eredetükre, mint p. az András, Ju
liánná, Laurencia stb. becéző alakjainál, a Bandi
nál, Julisnál és Lenkénél, melyekről megállapít. 
ható. hogy egészen más eredetűek; a Bánd, Bánd 
az Árpádok alatt meglehetősen elterjedt régi ma-
gyár név; a középkori Yoles, Jolys, mely a ki
rályi családnál és az előkelő osztálynál (v. ö, 
l.HH9-ből Zal. oki. I. 355.) divatozott, a román 
Jolanta, Jolent, Violanta azaz Viola név egyik 
változata; a Lenke (Kisfaludynál még Lenka) a 
Magdaléna német kicsinyítéséből, a Leniből, Len. 
chenből származott. Amikor látjuk, hogy a régi 
török társadalom, melyből a magyar is kiszakadt, 
milyen szeretettel használta az «oroszlánról» é& 
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c sólyomrób) vett személyneveket (Alp-Arszlán 
a. m. hős oroszlán, Kizil-Arszlán a. m. vörös 
oroszlán, Kilids-Arszlán a. m. kard-oroszlán, Ak-
Szonkar a. m. fehér sólyom, Szonkar-tekin a. m. 
Sólyom-nevíi stb.), az Árpád-kori magyarságnál 
pedig alig van nyoma: lehetetlen más gondolatra 
jutnunk, hogy a régi oklevelekben sűrűn előfor
duló Salomo ós Jarizlaus, Irozlou stb. kereszt
nevek tulajdonkép az ősi Soulum és Oruzlan ne
veket helyettesítik. 

Ami az ősmagyar neveket illeti, eredetük sze
rint a következő csoportokat különböztethetjük 
meg köztük: Népies magyar nevek, vagyis olyan 
személynevek, melyek az élő nyelv közértelmü 
szavaiból keletkeztek s mint ilyenek, az Árpád
kori magyar nyelv hangalakjának felelnek meg. 
Rendesen az alsóbb néposztálynál s a várjob
bágyságnál voltak használatban, jóval ritkábbak 
a felsőbb körökben, melyeknek ősi hagyományos 
nevei a vezérlő elemek hunn-török eredetének 
megfelelően jobbára a török-tatár (s irán) nyelv-
kincsből alakultak, mig a bevándorolt német, 
olasz, francia, lengyel, cseh stb. lovagok a csa
ládjukban régebben is hagyományosan kedvelt 
germán-latin vagy szláv neveket hozták maguk
kal. Még leggyakoribb az előkelőknél is haszná
latban levő népies nevek közt a Farkas, melynek 
ilyetén elterjedésére a Kaesicsok példájaként a 
délszláv Vuk, Vlk névnek is volt befolyása. Elég 
gyakori aztán a Kemény név. A Katóitoknál s a 
szepesi Rikoltóknál (Tarczay-, Berzeviczy-család) 
találjuk &Kakas nevet, mely népies névnek ritkáb
ban fordul elő s vagy a Gallusnak (Gál), vagy az 
utóbbival összezavart német Klaasnak (Niclas, 
Miklós) a fordítása, amire utal az, hogy a meg
lehetősen német jellegű Hedrich-nemzetség egyik 
Miklós nevű tagja szintén előfordul az oklevelek
ben Kakas, Kokos néven. Az Aba-nemzetsógnél 
is találunk egy népies nevet, a Fintát, Kun László 
egyik nádorának a nevét. A Pinta szó ma már 
csak a «csalafinta» s aztán «fintori)>, «flntorgat» 
alakokban ól; értelme a. m. «ferde», «ferde utakon 
járó», «ravasz», mint nevet különösen olyan érte
lemben alkalmazhatták, hogy cdiadi cselekben jár
tas", ami a régi hadviselési mód szerint nagy 
erény számba ment. Még legtöbb népies magyar 
nevet találunk az előkelők közt a nőknél. így 
már Szt. László leányát Pyrisk (Piroska) néven 
említik a magyar krónikák. Nagyon kedvelt nő-
név volt a dunántúli nemeseknél a Gyöngy 
(Gyung). Az Osl-nemzetség egyik, a XIV. sz. má
sodik felében ólt tagjának, Herbortyai Jánosnak 
a két leányát Szépasszonynak és Hölgyasszony
nak nevezték. Egy másik Osl-nembelí Jánosnak, 
ki a XIII. sz. derekán ólt, a feleségét Bíbornak 
(Bibur) hivták. Szintén a dunántúli nemeseknél 
találjuk az Aranka, Arinka, aztán a Lilium, Rózsa 
és Viola nevet, mely utóbbiak a megfelelő latin 
szók meghonosodása következtében tekinthetők 
népies értelmű neveknek. E sorozatba tartozik 
még a Deményfalvi-család egy XV. sz.-beli női 
tagjának a neve: Azzonka. 

A népies magyar nevek, a Farkas meg a Pris-
cával összezavartPiroska kivételével, aXÍV—XV. 
sz. folyamán kimentek a használatból s még a 
jelen század nemzeti szellemű mozgalmaiban is 

kevés újjal szaporodtak; ilyenek: a Viktor, Kon
stantin, Félix, Hilarius ős Mansvet férfinevek s 
az Aurelia, Aurora, Viola nőnevek magyarosítá
sai: a Győző, Szilárd, Bódog, Vidor és Szende, 
meg Aranka, Hajnalka és Ibolyka; Dugonics 
alkotta a Jolánka, vagyis «jó leánykas nevet; 
Vörösmarty nevei közül a Delinké, meg a «csil-
lag» szó megrövidítése által készített Csilla név 
jött használatba, ellenben a Hajna (hajnal), Illa 
(illat) ós Tünde (tündér) nem igen terjedt el, vala
mint a Vajda János áitalforgalomba hozott Eperke 
s az Arany János által alkotott Gyöngy vér (gyöngy-
testvér) som; a Piroska és Hajnalka példájára 
keletkezett újabban a Fehérke ós Estike név. 

Csoportosítva a régi magyar népies neveket 
jelentésük szerint, a következő tárgyak ós fogal
mak állapíthatók meg személyneveink forrásául: 

a) Állatok. A róluk vett nevek minden ősi nép
nél kiváló helyet foglalnak el. Minél félelmesebb, 
erösebb és vakmerőbb valamely állat, annál több 
szőr alkalmazzák férfinévnek, mig a női neveket 
a kisebb állatok közül szokták választani. Az 
oroszlánt, tigrist ós párducot a magyarság ugy 
mai, mint régi hazájában inkább csak hirböl, ke
leten a törökség útján ismerte, azért népies ne
veink közt nem is igen találhatók. Még leggya
koribb a Bors (III. k.), Bars (párduc), mely a 
Borzzal váltakozva, nemcsak a várjobbágyság' 
nál, hanem az alsóbb néposztályban is többször 
előfordul. A névnek egyéb változatai a kun Bo-
rics vagy Memborch (a. m. meng borsz = nagy 
párduc), mely név Boris, Borics alakban az oro
szoknál is divatozott, nálunk pedig Borch alak
ban a Záh, Baracs, Baroch, Barch alakban a 
Csák-nemzetség hagyományos nevei közt talál
ható. A tigris török elnevezésének (kaplan) meg
felelő Kuplon, Koplen, Kaplony név a hasonnevű 
nemzetség személynevei közé tartozott. A töl'öjí 
Arszlánnal egyező Oroszlán, Uruzlan név, mint 
említettük, alig egy-két esetben fordul elő. Újabb 
keletű a középkori dunántúli nemességnél diva
tozott latinos Leopárd, Lenpard név. 

Ezekkel szemben a magyarság régi és új ha
zájában honos állatok közt a bölény ós tulok, meg 
a medve és vaddisznó volt a leghatalmasabb. 
Amazok után a legelterjedtebb név a Bika (III. k.) 
v. Bikás, Bikács, mely utóbbi talán a bölónybiká-
nak, bölömbikának volt a közelebbi megjelölése, 
tekintve, hogy egy 1299-iki oklevél bizonyos va
dászó helyet «Bikachlesy»-nek nevez (Árpádk. új 
oki. X., 331). A szó törökös alakjaiból (buka, 
bugha, boga) valók Buka, Boka, Bucka, Buá 
személyneveink ; valószínű azonban, hogy egyéb 
változatok is voltak a magyarfajta népség kü
lönböző elemeinél, nevezetesen a Magyar—Me-
gyer, Zaránd— Zerénd, törpe—tupri stb. hangvál-
tozásra találunk sok példát régi neveink közt i 
mint egy Kun László korabeli oklevélben, mely 
az általános Lack helyett Lechnek ir bizonyos 
bessenyőt (Árpádk. új oki., VIII., 332.), néha az 
illető népelemet is közelebbről meghatározhatjuk, 
mely a közmagyar hangalakot megváltoztatta. 
Ilye nformán áll telő a Bika—Buka névnek felhaugn 
párja, a Bike ós Büké, s a Csanád—Csunád—Csi-
nád név hangskálájához hasonlóan ezekhez csat
lakozik a sokkal általánosabban elterjedt Beke.vn-
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lamint e névalakoknak a kicsinyítései, a Bikcse 
(később B\cské),Bühen (Buken),Bökéng v. Bekény 
ésBekecs, Bekcs, Békíts (Bekös). Maga a «bölény» 
(belény, benim, bölim) elnevezés ebben az alak
ban nem fordul elő régi személyneveink közt; a 
bakonyi, biliari és borsodi egykor bölényjárta 
rengetegekben levő Bél helységek azonban, te
kintve különösen egy 1239-iki okmány (Árpádk. 
új oki., VII., 85.) által említett mély határárok 
Beilhonus Ewren (bélhonos örvény) nevét, arra 
mutatnak, hogy a szó egyik régi változata s az 
ezzel egyező, okmányainkban elégszer feltalál
ható személynév Bél volt. Még régibb ilyen ér
telmű névalaknak tekinthető a Béla (III. le). 

A Medve név nagyon gyakran előfordul az 
Árpád-kori alsóbb néposztálynál, maga a szó azon
ban szláv eredetű. Nyelvrokonainknál, a vogul-
osztjákoknál nines a medvének külön neve, ha
nem «apának», «apuskának», «öregnek», «erdei 
öregnek» stb. szokták emlegetni s ezen az alapon 
a régi Apa, Op, Opad, Opus, Aba, Abos, Abád 
személynevek, amennyiben nem valamely össze
tett névnek a maradványai, minők voltak az em
lített Opaforeos, Thonuzoba, Jarozlanop, egyene
sen a medvére vonatkoznak. 

A vadkant jelentő Taráz vagy Tonuzoba (szó-
szerint: disznó-apa) név egészen törökös, miként 
a Kában is (1287. Cabanus, somogyi alispán), 
melynek az ismertebb Kupán, Koppan név alig
hanem csuvas-bolgáros változata volt; a magyar 
«disznó» szó nem fordul elő neveink közt, a Vo-
dod Vadadi (vad, vadkan) és Kanos, CöWK.s(kan, 
kancsó, kámzsa — kandisznó) is ritka, hacsak az 
utóbbival össze nem függ az ismert Kont név 
(kond-ás, a kaukázusi andi nyelvben : khunti = 
disznó), az Emse (VI. k.) pedig, melyet férfinév
nek többször találunk az oklevelekben, semmi
esetre sem az «eme-disznó», «emse» szónak fe
lelt meg. ügy látszik tehát, hogy az ősmagyarok 
nem igen kedvelték a vadkanról vett személy
neveket. Ez azonban alig hihető; a régi magyar
ság szokásaira és gondolkozásmódjára a régi 
törökség szolgáltatja a legközelebb eső példát, 
az pedig a vadkanban a férfiasságra, erőre és 
bátorságra nagyon találó hasonlatot látott s igy 
férfinévnek is szerette alkalmazni. Kellett tehát 
őseinknél is lenni ilyen jelentésű névnek s alig 
lehet kétség, hogy azt a nagyon elterjedt Cseka, 
Gseke (IV. k.) Árpád-kori névben találjuk meg, 
mely megfelel a székely és más tájszólásban ho
nos disznóhivogató «cseka», «cika» stb. szónak 
s a finnben (sika, sigga) és a kaukázusi avar-
loszgh nyelvekben (cuka, dsaka, zsaka, dsika) 
rendes neve a disznónak. Ide tartozik még a fia
tal disznóról vett sitije név is, ellenben a Magló 
(Moglou), Maglód (Mogioud) névről nem bizonyos, 
hogy a magló-disznónak felel-e meg"? 

Igen kedvelt Árpád-kori név volt a Farkas (for-
cos, forcosius), összetételben Opaforkos (apafar-
kas), mely, ha egyes esetekben a Lupus, Wolf-
gang vagy Vlk, Vuk neveket magyarosították 
is vele, a legősibb M. közé tartozik. Egy másik 
«farkas» jelentésű ősi név volt az értelme vesz
tett «fono» szónak megfelelő székely Penge vagy 
a vele nyilván egybefüggő Ponga; a finn-ugor 
nyelvekben, hol a szó «kutyát» jelent, mind a 

A Palias nagy Lexikona. A'l 777. köt. 
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fel-, mind az alhangu szóalakok (pine, pon. punu 
stb.) előfordulnak. A Bóka név csak elvétve ta
lálható, gyakoribb a Ravasz, Bavaszd (Rovoz, 
Ruozdi), mely az Árpád-kori oklevelek szerint 
(p. Ruozlic -= róka-lyuk) szintén rókát jelentett 
s különben is egy eredetű a két szó (osszót: ra
vasz ; persa: róbah, rúbah = róka); nyilván 
ide tartozik még a hunn Rítgha, Rhóasz nóv is. 
A Borz név aligha a hasonló nevíl állattal függ 
össze, hanem a már említett s «párduc» jelentésű 
Bors névvel. A «kos» szónak felel meg a Kosdi, 
törökösen Koes (Koch, Knch) név; egy másik 
törökös alakot tüntet fel az elterjedt Teke, ki
csinyítve Tekös (Tekus) név, mely azonban igen 
sokszor összefoly az egészen más jelentésű szláv 
Ticho, Techo névvel; a Váró (Warou) név is 
hihetőleg ebbe a sorozatba tartozik, megfelel 
ugyanis a parthuskori persa «varak», osszét-
alán «varik» = kos, ürü szónak, inig a mai ((bá
rány)), «birka». «berke» szavaink az újpersa«ba-
rah» alakból származnak. 

A törökségnél nagyon gyakoriak a «lóról» vett 
személynevek. Nálunk a Csikó (Chicou), Csiholó 
(Chicoulou, Chiquilou), felhangu alakban Csehó, 
Csekelö (Chequeuleu) nevek a legelterjedtebbek, 
de helylyel-közzel előfordul a Lovadi (Luadi) és. 
Mongas (Monias) név is. Az utóbbira van egy 
másik magyar elnevezés, a «esődör», melyet so
kan a német «zelter» (poroszka) szóból szár
maztatnak, mig Vámbéry török eredetűnek tartja 
s alighanem igaza van. A «csikó» szó ugyanis 
egy ősibb és személynévnek is előforduló Csid 
(a Bodrogközben «csidu»,a székelyeknél «csit-kó», 
a moldovai csángóknál «szit-ku») tőből szárma
zik s az is számbaveendő, hogy a ménló külön
böző magyar elnevezései közül igazán elterjedt 
ősmagyar személynévnek csakis a «csődörrel» 
egyező Csidört (Chidur), Csüdört találjuk. A 
törökös nevek közé tartozik Kolon (a. m. csikó) 
és Kula (a. m. vadszamár). Ide tartozik a Ménes 
név is, mely olyanforma, mint az altáji török
ségnél : Kirszürgü és Ojsziirgü (a hegy csordája, 
völgy csordája) személynév. 

A madarak közül a törököknél különösen a 
különböző sas- és sólyomnevek szolgáltatják a 
legkedveltebb személyneveket. Nálunk az ősi 
Sólyom (Soulum) és Karul (karvaly) nevek két
ségkívül a «Salomo» és «Karl», «Carlo» kereszt
nevekbe olvadtak. Az előkelőknél többször elő
fordul, különösen pedig a hasonnevű nemzetség 
tagjainál a Turul név. Gyakori volt a Keselyű, 
Keselyűd., aztán az Ülves, Ülved (ölyv) nóv is, 
mig a/. Ülü, bilije névalak összefolyt a délszlá-
vos «Ilia» keresztnévvel. Csak elvétve található 
a Kerecsen név, mig a török Kartal (a. m. sas) 
nemzetségnévnek fordul elő. A többi madárnév 
közt leggyakoribb a Csóka, kicsinyített alakban 
mint nőnév Csókád (choucad), mely a volgai és 
szibériai törökség «csaüka», «csenge», «csönge» 
s a bolgár csuvasok «csana» szavával egyező 
Cseiike (Csöke), Csenhe, Csana alakban is elő
fordul. Feltűnő, hogy ezzel szemben a családnév
nek oly elterjedt Varjú és Holló nincs meg régi 
személy neveink között, e helyett a török Harga 
(holló, varjú) fordul elő nőnévnek; talán ide tar
tozik még a Kálán v. Kalán nóv is, mely az 
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alánoktól kerülhetett hozzánk, az osszót nyelv
ben ugyanis «khalon» a. m. varjú. A Guden nyil
ván a. m. gödény; a kun-kabar Miskócz nemzet
ségnél használatos Torna pedig a török «turna» 
a. m. daru szónak felel meg. Előjön még a Bag
lyod (Boglyod) és Bigó, továbbá a Madarad (Mo
dorod) név. A Kakas, melyet a XIII—XIV. sz.-
ban egy pár idegen eredetű főúri családnál (Rá
tolt, Rutker, Héderj találunk talán a«gallus»-nak 
magyarázott német Klaas (Nielaas) fordításaként, 
népies névnek, a XI—XII. sz.-ból ismeretes. 

A halnevek közt is találunk olyanokat, melye
ket szemólynevekül használtak. így egy 1199-iki 
oklevélben a zalavármegyei Ivachin és neje a 
veszprémi káptalan szolgálatára hagyja a Kál 
faluból való Kárászt (Caraz) a feleségével és 
Sügér (Siguer) nevű fiával együtt (Haz. Oki. V. 2.). 
Igen gyakori a Csuka, mely egyformán előjön 
férfi- és nőnévnek. Az alsóbbrendű állatnevek 
közül való Bogár, Bogárdi ós Méhed. (Mehudi), 
melyeket fórflnevekül találunk. 

A növénynevek közül a búza (törökül: bogh-
dai, bódai, bughdai), árpa és köles szolgál
tattak személyneveket. Ilyenek voltak: Kötesd 
(Culessed), aztán Búza, kicsinyítve Búzád, me
lyet mint népies nevet meg kell különböztetni a 
türingiai eredetű Búzád-Hahót nemzetségnek ha
sonló hagyományos nevétől, ezt ugyanis csak a 
népetimológia magyarosította Búzáddá, tulajdon
képen pedig a germán Bosoald névnek felel meg; 
előfordul a törökös Bodaj és Bogdaj névalak is, 
az utóbbi bessenyő-kun változat, mert a kun 
nyelvben «bogday» a. m. búza. Az Árpa ugyan
ebben az alakban magyar, török és mongol név ; 
kicsinyített alakja volna Árpád, Árpádi, de ez a 
népies nevek közt csak egyszer fordul elő, első 
fejedelmünk neve pedig — tekintve, hogy Árpád 
házának hagyományos nevei v. török (Tarkaesi, 
3 utacsi, Tas stb.) v. persa (Levente) eredetűek — 
valószínűleg az iránságtól került hozzánk s a. m. 
Ariopata, Aripada (nemes úr), mely Ariapei-
tlies alakban már az ókori szittyákhoz eljutott, 
Herodotos szerint ugyanis egyik szittya király
nak volt a neve. A virágnevek közül a latin-olasz 
eredetű Rózsa, Liliom és Viola fordul elő a 
XIII—XIV. sz.-beli közópnemességnőnevei között. 

Az ásvány országból a «kő» jelentésű török 
eredetű Tas név a legismertebb. A népies nevek 
közt ennek Kéve v. Küve felelt meg, amely a 
monda szerint egy hunn vezérnek is a neve volt. 
Mint a «kő», a «vas» is a szilárdság, keménység 
hasonlatául szolgált; régi neveink közül ide tar
tozik a Vasas (Vosos) és Vasadi v. Vosud, meg 
aztán a hasonló jelentésű török Timurral, Temir-
rel egyező Temürdi. N. G. 

Magyar szinészegyesület és nyugdíjintézet, 
1. Szinészegyesidet. 

Magyar Színház, Budapesten az Erzsébetvá
rosban 1897 okt. 17. megnyílt színház, mely a 
könnyebb fajta drámai müvek és operettek mű
velését, a magyar irodalmi renaissance értelmé
ben, tűzte ki programmjául. A színházat Láng 
Adolf tervezte. 

Magya r tanítók kaszinój a (rövidítve Mataka). 
Székhelye Budapest. Alapítási éve 1896. Célja: 
ÍI magyar közoktatásügy munkásai között társas 

összejövetelek, állandó szórakozások, tanulságos, 
mulatságos estélyek ós kirándulások útján a foly
tonos összeköttetést megteremteni s ez által a 
testületi szellem, a kartársi szeretet s a szoros 
összetartás érzelmét erősíteni, hogy a tanítói egy
ség ily úton való megteremtése által a tanítóság 
ugy a közoktatásügy érdekéért, valamint a maga 
társadalmi, szellemi ós anyagi érdekei kivívá
sáért tényező gyanánt léphessen akcióba. A ta
gok hatfélék és pedig: bel-, kül-, pártoló, örökös, 
tiszteletbeli és alapitványos tagok. A fővárosban 
tanügygyei foglalkozó egyen beltag lehet évi 20 
korona díj mellett. A felvételnél egyszersminden-
korra 3 korona fizetendő. Vidéki tanítók és tan
ügyi tisztviselők kötelezettsége : 5 korona felvé
teli és 5 korona évi tagdíj. A tagság 3 évre kö
telező. Örökös tag 200 koronát fizet az egyesület 
céljaira. A vidéki tanító-egyesületek alapitvá
nyos tagság címén egyszorsmindenkorra 100 ta
gig 100 koronát, 300 tagig 200 és ezen felül 400 
koronát fizetnek alapítvány fejében. Ezt az ösz-
szeget a tanügygyei foglalkozók 4 negyedévi 
részletben is lefizethetik. A kaszinó ügyeit az 
igazgatóság vezeti, ez ugy van szervezve, hogy 
a pénz-, gazdasági, vigalmi, társadalmi és tan
ügyi szakosztály vezetése külön-külön igazgatóra 
van bizva, míg a fővezetés az intéző igazgató ha
tásköréhez tartozik. A kaszinó tanügyi és társa
dalmi osztálya kéthetenként vita-estélyeket ren
dez, amelyeken aktuális kérdések kerülnek napi
rendre. Helyiségeiben télen közhasznú előadáso
kat tartat. Újabban a kaszinó tanítói közkönyv
tárt szervezett és beteg tagtársai gyámolítására 
szamaritánus alapot létesített. Irodája ugy a ta
nítóknak, mint a nagy közönségnek iskolai ügyek
ben díjmentesen szolgál felvilágosítással. Van 
dalárdája és zenekara,-mely a hangversenyek és 
estélyek alkalmával szerepel. Játszótere a test
edzés különböző nemeinek gyakorlására szolgál. 
Az egyesületnek ez idő szerint 500 fővárosi és 
3000 vidéki tagja van. A tagok tömeges részvé
tele a június 8-iki koronázási ünnepen nyilatko
zik meg. A kaszinó a nagy szünidőben a vidéki 
tanítók találkozó helye. Hivatalos lapja a Ma
gyar Tanítók Kaszinója. Tanügy-társadalmi lap, 
IV. évfolyam. Megjelen havonkint, szerkesztő 
Bardócz Pál. Az új tagokat az igazgatóság egy 
beltag ajánlatára veszi fel. 

Magyar tanítók turista egyesülete, 1892. ala
kult Budapesten, mint a magyar turista egyesü
letnek (XII. k.) tanítói osztálya, de 1896. önálló 
egyesületté alakult azon célból, hogy a turistasá
got mint nevelési eszközt fölkarolja. Tagjainak 
vasúti, hajózási és szállodai kedvezményeket 
nyújt, olcsó társas kirándulásokat rendez az or-
szág különböző vidékeire, az iskolai kirándulások 
szervezésében s rendezésében tanácscsal szolgál, 
céljainak elérésére pályadíjakat tűz ki, turista 
térkép- és könyvtárt tart fönn és Turista Köz
lőiig című illusztrált havi folyóiratot ad ki. 

Magyar távirati iroda és az Országgyűlési 
Értesítő 1898 aug. 1. Badó (Rothfeld) Sámuel 
(1. Bothfeld, XIV. k.) tulajdonába mont át, ki 
egyúttal igazgató és szerkesztő is. 

Magyar tudakozó- és incasso-egyesület, 1. 
Keresltedé Imi tudakozó-irodák. 
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